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OOICE TEMÁTICO 

AORICUL1URA 

Sobara 11111s 11<nç1o do Govano PedenJ 1 dois 
tlllpOIIanla aegmontos· a qncu1111ra e 1 CIIIISiniÇio a-
VIl. Sen. Lecnnar Qumwulba .• . ...................... . 

ANAIS DO SENADO 

Solteira a lllnscnçlo DOS - *' Seaado do 
tnbolho do Embaixador Luis Fellpe de Sewts Conea. 
inserto 110 ltYIO Clactmon10, Modemtzaçlo e Pollltca 
Emma. sob o 1flulo • A l'alillca Ex~a~~a de I<* Sar-
""Y" Sen. Bello l'tap. ................................. -· ... -

Soltcila a IIIIIISCnÇio 1105 - do Seaado de 
ru. nocebido da Emlwxllla do Brasil em Plris, do Seoa
dor I<* Samey, que nra do pnx:esso de~ 
coma o Goftnlldor e o Vu:e-Oovernldar do Estado de 
SanraCararilla. Sen. .JosU'opça. ...... ---········ .. - .. 

ANIVERSÁRIO CVrde COMEMORAÇÃO) 

APOSENTADO (Vide J111EV1DaNC1A SOCIAL) 

APOSENTADORIA 
ROIPSIIll a dutnburçlo de c:arttlba pela Collfe

dençlo Brurlelra de Apo1011rados e l'eastCIIII5tas -
COBAP, que COIIIim rllformaçiles sobre o processo 
da apoaeatadoria. Sen. Romero .Juej( ..................... . 

ASSEMBLBIA C'ONrnruiNil! 

Rqrslra a - 110 plaWto, do COIISIIIUulk: 
Fenwodo Sam' Alia. Sen. Benwdo Cabral. ...... . 

AUDDclA PÚBUCA 

Ap(loa a IIIICIIIIva do Senador l'edto St111011 de se 
CIHivtdar as JIIIICIII8IIora rapoostve~s pela caahectda 
"'pentçço Mlos Umpos", para uma audtbcla pllbhca 
DO Senado. Sen. llenlardo Cabral ...... ........... . . . . . .•• 

BANCOEn'ADUAL 
Apela 10 Govano PedenJ por uma dplda solu

çllo ao problema do BER.ON- IIIIIICO do Ellldo de JloD. 
dOaia, cm f111e de ltquidaçlo Sen Emandes Antanm ... 

(BANERJ) 

Quesdona o empráamo COIICIOdKio pela Caiu 
Ecm&mca PedenJ 10 Govano do Eolado do Rto de Ja-

670 neuo, desltnado a .......- o BANERJ - Banco do Estado 
do Rio de .Janerro. Sen Emandes Amonm . . ....•... 

Expbca\)iles aolxl: o CIIIIIIIIO celebrado """" a 
Ouxa EconOmtc:a PedenJ e o Estado do Rto de 11110110, 
desliaado a ......,. o Banaj Sen. Eduanlo Supbcy ••• 

690 BIOGRAFIA 

TIIIÇI 1 lnopafia do escn10r Macltado de Aws 
Sen. Ldc:to Aldnlllra. •. .••.••••. •. •.. . . . . . ... . .•• 

700 CANDIDA1URA 

Analtsa 1 questlo da cancltdalllra pr6pna do PfL 
ID ao ...... de Slo l'lulo e ..... que tenha lido COIIVI

dado a ser """' de l'lulo Moluf. Sen. Romeu Tuma. •• 

(CEF) (Vide BANERJ) 

(CI!ME) 

Pronwu:ra-oe-. medtda ... -que 
121 exb118111U a Come e o INAN -lnslllulo NIICIOIIII de Alt

mentaçlo e Nutnçlo Sen '*-Melo ••• •• • •••• 

286 (CNA) 

Aú1tse das propostas da Collfederaçlo NICICIIIII 
da Aancullllra - CNA, para a supenrçlo das cbliculda
des do - flulffero e 1111p6ar 1 capactdade de produ-
çlo Sen. Odaar 5ollles ····-···· -···· •••• ••• • • • •••• ·-·-··· 

537 COMEMORAÇÃO (VIde COOH!RA11VJSMO) 

Apmveara a pa•s...,.. do Dta Muncbal de Lula 
COIIInl I Delerbficaçlo, para IIIOIIIfeslar IUI preac:upa
çlo CISO ase pnlCOISO llinja I replo Nordeste. Sen. 

546 Ldcto AldDillra. -·- .•••..•• ···---········-· . .... ..•. • ..••••• 
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550 
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II 

Reg~stn o ttansc:uno do soe aruversáno de funda
çilo da Cooperaava de Sumocullon:s de Encanlado (RS) 
Sen Pedro S1mon _ _ __ _ ---------

Rcgqua a passagem do Dia Mundial das Cnanças 
Vl'llmas de AsJessio Sen Lúcto Alcinlala 

R<g151n o ttansc:urso, em 26 de J1111bo, do cence
n4no de aascnneniO do 0111111e111e professor Magalhães 
Neto Sen. Elao Alvaro& --------- _ _ _ __ _ _ ____ ------ ---

AsSinala o lnnscurso em 26 de junho. do Dia ln
ICmarlonal Contra o Abuso e o Tláflco Dícrto de Dro
gas. Sen Romeu Tuma --

AssiDala o ttansc:uno do 9IJ! amversáno do Mwu
cípo de Flon:sla- PE Sen Romero Juc:á 

CONDENAÇÃO 

Quesaona a c:ondenaçilo a 26 anos de cadeia do 
Sr Rala líder dos lnbalhadon:s """'' Sen. Pedro SI
mon-

Quesaona a condenaçilo de 26 anos de noclusio 
1mpos1a a Rala líder dos sem-lena Sen Oeraldo 
Melo __ _ 

CONFERENCIA 

AsSinala a n:allzaçio no Zunbabwe da Conferên
Cia das Panes da Convençilo lnremaclonal - Espo!
aes em Emaçilo- CITE Sen ManDa Sdva -- ------- -----

Rqpsba o 1a11a da CXIIIfaincla que pmfalu no dia 
16-6-97. em São Paulo. na ASSOCiaçilo dos Diplomados 
da Escola Supenor de GIICIIll - ADESG, mbllllado. Os 
111e1os da Comumcaçilo - lnfluãx:aa na Moral da Famlba 
e no Aumam da VIOiauaa Sen. Romeu Tuma. __ _ 

CONFERaNCIA IN"mRNACIONAL 

Reparta-se l sua palllClpaçilo na 851 Rewuilo da 
c:onrem.aa lnlenlaCIOIIal do Tnbalho, IWizada em 
Genebra, na Suíça DO período de 3 a 19 de JUnhO 11111-
1110 Sen Valnur Campelo _ - -- ---- - - -

CONSTRUÇÃO CIVIL íVKie AGRJCULTURAl 

CONSTRUÇÃO NAVAL 
Reaala 1 -ca 111W1Çio em que se enc:onlla o 

se10r da C011S11UÇi1o Dlval no 818Sd Sen Gdbato MI-

randa. -- - - - -- ---- -

COOPERATIVA AGROPECUÁRIA 

Rqpstta 1 1111p011iDaa para o nom: de MIDas e 
pa13 a Cidade de I.asoa dos PaiOo. "" eoo11a10 que o pn>
fe110 local ass11111i com o Banco do Ncmlesle, DO valor 
de R$3 mdhl!es, que saio destioados ., fortaleaiiiODIO 
linanc:euo da Coopaaav1 ~e elas a...,;aç&s 
""""' elo lllllllldpio. Sen. Fnncelmo 1'elala 

COOPERA11VISMO 

Rqpstta o lniiiSCWIO, em 24 de Jllllho, do Dlaln
lenlaCional elo CoopaaaVISIIIO Sen JODIS PiDheu-o --- --

Pág. 

(CPIJ 

n Rcssalla I lmponinc:ll do complrecnneniO do Sr 
Paulo Maluf, ex-PrefeiiO de São Paulo, l CP! elos Ululos 

168 pllbhcos Sen Eduardo Suphcy 

587 

591 

184 

185 

DESEMPREGO 

Aponca o fonaleamemo da agnculmra e da cons
llllçio avd como um dos canunhos para combaler o de
semprego Sen Jll110 Campos 

DOADOR (VIde REGULAMENTAÇÃO) 

EMENDA 
&canunhameniO da VOiaçilo da Emenda 111' 5 10 

PR li' 4'1197. Sen. Edison Lobilo 
Encammbamc:lao da \'ObiÇio das Emendas r/A 3 e 4 

ao PR rl'421'17 SaL Lúcto A1cin1a1a 
Encaaullhamemo da WIIÇio elas Emendas r/1' 3 e 4 

10 PR d' 4'1197. Seo RoberiO Fn:m: 
Encanunh111110111o da volaÇio das Emendas r{A 3 e 

4 10 PR d' 4'1197 Seo Epnáao Cafeleua _ _ 
Eocammlwnenro da \'ObiÇio das Emendas rJI& 3 e 4 

ao PR ,e4'1J97 Seo Jader B-
l'ncanwlbamonlo da WIIÇio das Emendas rJI& 3 e 4 

120 ., PR o14'1J97. Sen. Jc* Eduardo Dulr.L ----- _ -- -------
EIICIIIIIInhamolllo da YOiaçilo das Emendas r{A 3 e 

4 ., PR li' 4'1197 Sen. Romero Jucá -- -- - - --

481 

667 

S46 

669 

ENCONTRO 

Rcptta a reahzaçilo, em B!Ulha, nos dias 4 e 5 
de Junho do m EDCODIIO da Fn:me NIICIOIIal de Parla
menlareS e Execubvos Ponaclores de Deficienc:Ja_ Sen 
Emiha Fernandes _ 

Anahsa doc:wnenlo elaborado pelo aenblla poli
beo Roberto Manpbmra u....,.-..... eocemuneniD do ..,_ 
c:on110 de reptesenlanleS de parlldos de esquerda e movi
mentos IOClabstas labno-amencanos. recentemente rea· 
bzaclo em SaobOSD elo QDie. Sen. Jdfmon F'áos. 

- sobn: o encooiiD de n:pn:senlallleS de 
pllbclos de esquenla e movunelllos soaahslas labno
amencanos, n:ahzado recen~emence em Sana.,., do 
Cbde Sen RoberiO Fm& _ -- __ _ 

Reg~stta a reahzaçilo elo I Eoc:olllro de M6dlcos 
Velerulános da Amaz6ma, nos dias I a 4 de JUlhO de 
1997,emBelém-PA Sen RomeroJuc:á ___ -----

ESCRAVATURA 

AsSinala acnesgalável díVIda SOCial elo 8I8Sd com a 
ÁliK:a, em decxa11lm da esc:rawllo- SaL Abdw NISCI--
(FEF) 

Marufesla-se a favor da JHCNI........., elo Fundo de 
S04 Eslablhzaçlo Fiscal - FEF Sen Gwlhenne PalmeuL 
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Apela ao Governo Federal pon1 que revqa a ques
llio do Fundo de Es1alnllzaçlo Fiscal - FEF, que. apro
vado, ponallzar.i - e IIIUIIICfpos. Sen Leomar 
Qwnramlba. -·· . . . • . . . ..... . . .. .. ... . ......... . 

FERROVIA 

Ass1111la a elialml:la elas femmas fedon1s pnva
azadas, DK!IInndo que o Governo Fedenl acenou na 
questlo da pnVIIIIZIÇio Sen. Gdbello Minada ... . . 

FLORESTA AMAZÔNICA 

Dl:nUiSIIa P"""IJI!Çin c:om allllplançlo da flcns.. 
ta.....amcapormodoueaas .......... Sen.JelfenonNnos. 

FRUTA (Vide CNA) 

Ressalta a impoJIIDc:la pon1 o N- do Pro
pama de Apoio e Deoenvololmemo da Frulu:ultura 1m-
pela do Nonlesle Sen Jool de Hollanda. -· ............ . 

FUNCIONÁRIO PÚBUCO (Vide OOVERNO FEDE-
RAL) 

Alllnala a in.JUIIIÇ8 que o Go>emo Federal come
re COIIIr.l o limc:JoiiiJismo pdbbco. pela .......,.,. de alo 

"'"'"'""" ..,gusu. oalarlll Sen Joaapllll Mlrmho. .. .. .. 

Ft!IEBOL (Vide IMPRENS,6J 

Repila cana eaVIIda ao .....,deare da Canfede
raçlo Bnsiieua de l'ldebol, Ricardo r ........ pedmdo 
leCOIIIICiençlo da decialo que llfastou o Clube Ad&lco 
Pannaouse da divido de ebte do fUiebol IIOaOnal Sen 
Robalo Roqullo ........... ........ ............. ... ... ........ .. .... .. 

Doclara qoe .., ae encontnr 011111 o Sr Rlcaldo 
Tew:ua, .,..,._ da CBF, para rever a pwuçilo 1m
polia ao Clube Adaaco l'lnaaonse - CAP Sen. ADio-
aio Corlos Maplhlos ................... -........... .. . • .. ...... -

Abonla 1 quesllio da JIUIIIÇio lmplllla pela CBF 
.., Clube -... l'llanaease. afaslando..o da dlYislo de 
elite do I'UioboiiiiCIOIIIl Sen. Oamar Doas.............. .. .... 

MIDifesra-"" IOIHe allllpOIISio do Clube Allb:o 
Paranaense da divoslo de ebte do tlllljiOCIIIIIO IIICIOIIIl 
de fUtebol Sen Anur da T6vola. ........ - .................. . 

(00) CV'Kie PÓLO INDUS'IlUAL) 

OOVERNO ESTADUAL 

Cnllca o Gow:mador do .... por alio ler IIICIIdido 
.., podido de wlilimaç:lles da CAE-Sollado. 110111 ...... 
IIISIIUÇilo ... pododoa para ..... ~ de oponç&s de 
Cltito aremo daquele Eatado Sen. 0smar Dias. .......... . 

OOVERNO I'EDBRAL 

Cnbca o Governo Federal que "" _,., 1 npas
aar 01 leCIIIIIOI da nopooiçlo oalarlll de 28,86 devida.,. 
..........,. pdb1icol fedonls, oblida por decido do STF 

- Supremo Tnbunal Federal. parocularmente os da Uru
venulade Federal do Rio de J111101ro. Sen Benedota da 
Sllw. .................................................................... .. 

HOMENAGEM 

llomeJia&em ao educador pernambucano Paulo 
Fm~ Sen Joel de Hollanda. ..... .. . . ..... .. ... ... .. .. 

163 HOMENAGEM PÓSI'UMA 

273 

715 

446 

Lamenta o falocnaea1o do ex-Senador AFnor 
ManL Sen. Pedro Simcm. ......................................... .. 

Lamenta o falecomenro do ex..,...,wlnr Agcnor 
ManL Sen. HumbenD Lucena. • .. ..... -............ ...... -

Lamenta o faleCimento do ex..,9enador Agcnor 
MIIIL (Repubbca;lo) Sen. Humbeno Lua:aa. •• .. ... . 

Reverencia 1,mom6na do escnror Joaq111m Mana 
MKhado de AsSIS. Sen. Abdlas NIICimento. .......... .. 

Reverencia 1 IIIOIIIilna do poeta lll!nc:o e pnocur
sor do aboliclomsmo, Lars Gama. Sen. Abdlas N...,.. 
JDeDIO. ...... ••• .. • ••••• ••••••• • .................................... . 

Lamenta o f'alel:unallo do Sr Joio Claucbno S... 
bnnho, em Cojarmas (I'B) Sen. Fmltas Neto ... .... . . 

Taça I blopafia do oducador pemambucaDo 
Paulo Fm~- falecodo Sen. Ldc:1o Alclnla-
ra. . .......... ~ ....... ········ ............................................ . 

HOJIIOIIII&elll ., Padre A111omo Viemo pelo lnn5-
cwso do blc:enli!IWio de sua morte Sen Ldc:1o Ak:lnla-
ra. .................................................................... . 

Jfcmwl....., .., Padre Alllllluo Voein, pelo lnlll
cwso do lneentaWio de lllallllllle. Seu. EdiiOII Loblo. 

llepba o falecunenro em Bana do GIIIÇIS de 
~ Dona ora.. de Doado, .. - 1111110 pubbcado ao JO<

aal A .._ do v• .., Arapaia, iDiitulado: Pasaos 
que findam. Sen. Jdlio Campoa • • .......................... .. 

Tnça'a lllopafia de Fm Damilo, leceDieiDOIIte 
57 falecido Sen. Ucio ~ ................................... . 

HORnCULnJRA 
58 
68 i'nlnunaHe IIOble I liblaÇio da produçio olerf. 

cola no Eslldo de Jlmw!llno• pubC:IIlanaonre 1111 cidade 

62 

de Vdbena. Sen. OdaCir Soares. ................................... . 

OCMSl 

Cribca • decoslo do Govaao do Ellado de Maio 
Gmuo de llllpOIIder, I porbl' de 11 de jalbo, I iseaçlo 
de eolmlnça de ICMS ooble 1 CIIJIIOIOiabzaç iDiema de 
IDIUIIIOI apopecuinos. Sen. Joaas Pinbeuo. .................. . 

Alnbw l ............. do ICMS das esportaçiles 
de produtos pnlldnos, I queda das lllCCII8S estacfUIIS 

510 Seo. MIIII'D Muanda. ......................................... .. 

IMI'EACHMENT 

Mamfesla..le IIOble o pnoce110 de ...,..,_. 
do Gow:mador e do V'-aov.madar do Botado de Som-
ta Catanna. Sea Jader Bmbalbo .............................. .. 
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I 

IV 

Analisa a quc:stio do processo de llllp«JC/rmmr 
contra o Governador e o V•oe-Govemador do Eslldo de 
Sanra Caranna. Sen JOII! Fogaça. ............ . 

Marufesta-se sobre a quesdo do _,_, do 
Governador e do VIC&(lovemador do Esrado de Santa 
CalannL 5cn. Casddo Maldaner 

IMPRENSA 

Comema rnaréna piblu:ada na Gaela Moram
til, lnlltulada A OIDJRSI Cidadã. Sen Eduardo Suphcy 

Registra a l:lllleVIsra c:onc:ecbda ao J0tD81 O Papa
lar, pelo escntor 80J11110 Bernardo aJ.s. sugermdo ao 
MuusbO Fnnclsco Weffort algum bpo de homenagem a 
esse ccmsaaraclo homem das lebas Sen Mauro Mnan-
cla... .. .. .. .. ............ ..... .. ......................... .. 

Cnbca a dorulo da CBF que JllllllllbU ao FluiDI
nense e Bngantrno para01pamn da dl>~slo de eb~ do 
f'ulebol naOional, Citando artigo pubbcado 110 .JOIIIal 
Zero a-de .-,a de Paulo SantAna, mbiUiado: Um 
golpe de Eslado Sen Pedro Snnon 

IINAN) IV!de CEME) 

INDÚS11UA AUTOManVA 

Anahsa a mmluçJo do siSiana de produçlo 11110-
mobva oo Pais See Lauro Campos .. .. . . . ... 

INUNDAÇÃO 

Relrara o estado de c:alanudade por que passa a 
Coma do None. aiUiglda por tenfYeiS munclaçlles Sen 
Enuba Fernandes . . . ......... . .. .. .. ........ .... . 

INVASÃO 

Condena as mvasões de JX*bos e propnedades 
pelos sem-tena. sem-reiO e trabalbadonos poriiiAnos 
Seo Joel de HoUancla. .. .. .. • ... ... .... • 

IRREGULARIDADE 

Aponla 1negulandades em um proJ01D agroflon:s
ral no Estado de Rond6rua com """""""do Banco Mun
dial Sen Emandes Amonm. 

(LDO) 

Demoustra perpleXIdade com os propolados vetos 
à l..eJ de Dlrelnzea Olçamendnas de 1997 Scn. Carlos 
Palnx:fruo ........ • .. .. ... .. .. ............................. .. 

LEGISLAÇÃO ELEITORAL 

Cnbca as COIISI8IIIes reformas na legulaçlo elei-
bll:al e JIIUI>CI'na. Sen Ramez Tebet... .. ............ . . 

LEITE 

Deslal:a a IIIIJICIIfinaa de 10 Clllll' IDD SISimla de 
proteçlo e COIIIJ'OII'OÇ"" do 10101' - nacional Sen 
Reuan Calheuos • .. • • .. .. • .. • .. .. .... ... .. 

Pág. 

688 

LIQUIDAÇÃO ~ICIAL IV1de BANCO ES
TADUAL) 

Marufesla-le sobre a bqwdação extraJucbOial da 
C..u de l'ml•dencla. a PnM/1181101] Sen Beoedlra da 

402 Sdva ..................... .. 

219 

2S7 

580 

678 

MA 'll!RNIDADE 

Repstra o final dos trabalhos da Co!Disslo de 
Smdu:ãnaa que mw:sbga o caso da IIIOIIe das cnanças 
na Malmlldade Nossa Senhora de Nazan!. em Boa V1sra 
(RR) Sen RomeroJw:á ... 

MEDICAMENTOS 

Cnbca o men:ado de mocbc:amenros no BIBSII 
Sen G1lvam llorges .. • .... ... .. .. 

MEDICINA 'IROPICAL 

Maru~sobrea~~cadoex~o 
pmliSSICIIIIII de ..,...,.,.. 1111J1011a ao CenbO de Medici
na Tropu:al de Rond6IUa- CEME'IRON, pelo Conselho 
Regional de MedK:Uiade-... Scn. OdaarSoma 

MENSAGEM 

Leltwa da Mensasem ~ 698197, do Prosidenle 
Femanclo Hennque Cardoso, mfonnando ao Senado Fe
deral que seiiiSOIIIIIIll do Pois no dia 19-6-97, para par
ucipar da XII Rewulo do Conselho do Mercado Co
mum, na Cidade de Asumçlo, Repl!bbca do Paragwu 

58 Sen Anromo Carlos M.,.lhles ... ........ ......... .. ........ 

633 

440 

628 

Le.ltwa da Measap:m ~ 357/97-CN (~ 704/97, 
na ongem), do Presidence Fernando Hennque CaRioso, 
sub-à clellbençio do Conpaao N8Cional o tex
ID do pmJOIO de la que IIIIDnZa o Poder Em:ubvo a 
abnr ao OlçameDro FISCal da Umio, em favor de Opera
çi!es OfiCISIS de Cr&biD - Recursos aob Supemslo do 
Muusréno da FIW:IIda. CláiiiD suplementar 110 valor de 
R$621.948.858.00, para os fins que especifica. Scn. Jo
aasl'mhelro.. 

LeJtwa da Mensaaem ~ 112/97. do Pnosu~en~e 
Femanclo Hennque Cardoso, mformando ao Senado Fe
claal que deverá 111110111ar-se do Pois 1101 cbas 21 a 24-6-
97 para parbCipBI' da Sessão Especial da Assembléia 
Geral da ONU, na adade de New Ycn:t, oos Estados 
Urudos da Amlnca. Sen. Genldo Melo .. .. 

Leitwada Mensaaem ~ 329/97-CN, do .............. 
re Femanclo Hennque Cardoso. submerendo ao Con
gn:sso Nacioaal, o leXID da MP ,_ 1.556-11/97, que es
tabelece mocamsmos objelivanclo mceallvar a redllçlo 
da presença do ....... polblico esradual, Da abvxlade fi-

4 nanc:nra ~ e disp6e sobre a pnvallZaÇio de msb
bUçi!es fiiUmcaras. Sen Ney Suasauna. .. . . .. - .... 

119 

l..eJIWll da Me•"''&"" rf! 117/97 (gl! 732/95, DI 

onseml. do l'lesideDre FemaDdo Hemique Cardoso. 
...-...do l ll(lleCI8Çio do Senado a escolha do Sr 
Carlos AJbeno LeJre Barbosa. Mlllislro de Pnmerra 

P:lig. 
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Classe, do Quadro Espoall, da Cllmn de DlplOIIIIIa. 
para exercer o C11J10 de l!mblludor, Chefe da M1slllo 
do Bnsd J11111D l Oipmzaçlo dos Estados Amencanos 
- OEA. Sen. Osmlr Dias. 00000000 • • • • - oo oooo• oooo• 

MINisreRIO DA AGRICULnJRA (Vide SAfRA) 

NAVEGAÇÃO 

Deslao:a O IDIOIISO IYIIIIÇO DI aa.qaçlo brasileua 
com a assinalun do clecnlo que RgUiamellla o JtealllrO 
Espeall Bnsilelro - REB, que 11111 das embarcaçi1es 
onundas da Lelnl'9.437J97. Sen.lton8o Jucl.. 000000000000 

OFICIO 

Lellllnl do Oflao n! S/491'17 (n' 104J!I7. DI on
pm), do Plesidenle do Supremo Tnbana1 Feden1, ....... 
aunhlndo pan os fins poeviiiDI ao ort. 52, illclso X. da 
CansbiWÇio Fedenl, c6plas do JIIIRlCI'I' do Mulill6rio 
Pllbhco Federal, da - do lqlllrO llqUigdlico do 
julplnelllo e do aeóldio pcofendo por aquela Cone, DOS 

au10s da Açlo OngiiWia n! 365196. por 1111:10 do qu11 
doc:larou a UIOIIIIIIIIUCicmahdade dos IIIIJOS 2" e 31 da 
Lei ri' 1.115188, ort. 2" e leUS ff 1•, 2" e 31 da Lei n' 
7..588189, e IIII 10 e 12 da Leln' 7 802/89,10dos doEs
tado de Santa c-ma. Sen. Alllomo Carlos Mlga11lies 

PARECER 
Dtscure o l'lllocer ri' 3001'17- Ccnnulllo de Ccms

IIIWÇio, JUIIIÇIIe Qdadania. Sen. Josl!l ...... o l'eneln. 
.......... rf' 317197- Conuslllo DI--. que-

senta a redaçlo fiaal do PR D' 71197. Sen Remoido 
Cullha Luu. 000000000000000000000000 00000000 • 00 00 • • 000000000000000 

l'ln:ccr ri' 318/97- Olmislllolllrelon, que-
...... a nodaçlo fiaal das Emendas do Senado 10 PLC n! 
89/93 (ai 1.497/91, DI oripm). 5en. Ronalclo Cuaha 
Lima. 0000000 00 o 0000 000 000 o 00000 o 0000000 o 00 0000000 000000000000000000 

Panoc:er ri' 3191'17 - Comislllo de ColllaiWÇio. 
Justiça • Qdechmo - a Menoasem ri' 107197 (n! 
645197, DI onpm), do l'nosldee Fernando Hennque 
Canloso, lllllmlet=do • IIPR'VIIÇio do Senado Federal, o 
lllliiiO do T-BnpdelnHio-Ar. Sr. Joio Fcbpe 
Samp110 de Lacenla Jdmor, panl """"""'o C11J10 de MI
IIISIIU do Supaior Ttibulll1 Militar. DI •lP .......... a 
Ofic:ioi-Clenoral da Aaolldubca, da onva e do po110 -• 
elevado da CIIIII!Ua. e decxJm:nleda..,........wna 00111-

pui.M!na. por ~ de idade. em I de JUlho de 
1977, do M111iSIIU lCIIJIO JOII! de Cuva1ho Sen. Ney 
5uassuDa. oooooo 0000 00 o 000 000000 00 oOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOO 

Dlscure o 1'alecer n' 3001'17-Coauslllo de Coas
IIIWÇio, Jullbça e Odwton1• IIIIIR a MeDsqem n' 
103197 (n! 6Uíl97, DI onpm), pela IJI8I o l'lesuleDie 
FerDIDdo lleDnque Clnlolo ............. debbençlo do 
SOIIIdo a eoco1ha do Sr. Gora1do Bnadelro pora - mo 
conchmdo 10 C11rJ0 de l'nx:ulador.(lenl da ll&pdbbca. 
Sen . .l1lllla Manoe o 00000 oooooooooooooooooooooooooooooooooooooo 0000000000000 

Dtscure o 1'alecer n' 3001'17- Coauslllo de Ccms
IIIWÇio, JuiiiÇa O CidadamL 5en. EdiSOD Labia. oo ooooOOoo• 

Dlsc:u~e o Panoc:er ri' 3001'17 - Conusslo de Ccms-

v ... 
hiUiçlo, Julbça. Cidadania. Sen. JOII! Eduanlo llulrL 00 104 

Discute o Panocer ai 300197 -Comisslo de Ccms-
701 tiiWÇio,IUSbçae Cidadania. Sen Ney Suassuaa.oooo .. • 104 

Discute o ............. 300197- Conusslo de Coas-
biWÇID. Jusliça e Odwfonia Sen Ramoz Tebet.oooo •ooo.. 104 

.......... ri' 320/97, que apreseola • llldaçia fiaa1 
do PDL ai 191'17 (ri' 311/96, DI onpm). Sen.lllma Ma-
..., 000 00000 00000000 00000 00000 000 00000 0000000000000 00000000000000000000000000 106 

Panoc:er ... 321/97 - Olllusslo de Cansbbllçlo, 
Jumça e Cidadarua, sobn: o PLC n! 19197 (n! 2.1143197, 

65 aa onaem>. do 1'lesldente Femanclo Hennque Oudoso, 
quo IUIOnll o l'lesideDie da Repdbhca a proc:ocler a res
llllllçlo dollreas de que 11111 o Dec:lelo .. 65.157169. 
Sen Ldao Aldalln. . 00000000000 oo•oo• 000000000000000000000000000000000 121 

Panoc:er ri' 322197 - Conusslo Dudma. que _.. 
11a11a a Ndaçlo lilllll do PR n' 77197 Sen Roaaldo 01-
aha Uma. •oooooo 000000000000000000 .0000000000000000000000000000000000000000000000 209 

............. 323197 - Coausslo de AlsuDIOs Ec:o
nllnucos, sobn: O Offclo rf' S/45197 (OfrCIO PreSI n! 
1..592197, DI onaem), do pieSidenle elo Banco Cenlrlll do 
Bnsll, IIICIIDinhanclo aobalaçlo elo Oovemador elo Es
tado de Mulas Gam. para enusslo de l..elns Finon<:el
ns elo y......., do Estado de Mmas Gerllls - LFiliiG. 

36 delbllldas .. pu da !IMda IIICiblbAna elo Estado. vencf-
velao:Z0110111011n0dol997,Sen Fnllll:ebnol'l:lella..oo. 210 

.......... ri' 32A/97 - Cmmsslo de Cansbllliçlo, 
luiiiÇa e Cidadarua, sobn: o PLC n' 11/97 (dl4 797194, 

50 DI onpm), de imclallva elo Supenor Tnbunal de 111111-
ça. que dllplllloobn: a .-ulllnÇio da IIIIIIÇII Fedaal 
de 11 pau do I• Regilo. Sen. Eduoft Lobilo. 0000000000000000000 262 

53 .......... n' J25197 - Canusslo de Rdaçfte< Exte-
nores e Defeso Nldoaal, sobn: o PDL n' 22/93 (n! 
197/92,111 anaem), que llpiOVII o"""" da Emenda ... 3 
elo Coavlluo ~vo elo l'ulldo Monedno IDtemoo-

53 áoDal. Sm. ;Jos4! Blliiii:O. ••oooooooooooooooooooooooooo oooooooooo•oo• 0000 263 
............. 326197- Comuslo de Rdaçl!es ExiB

nora e Defeaa Nldonal, IIObn: o PDL ri' 18197 (n! 
321196, Da aripm), que_.. o"""" elo Al:onlo sobn: 
Coopençlo Cienllllca e Tecno161ica. eelebndo aae o 
ao-no da Replbb<:a Fedaallva elo Bnsil e o Govemo 
da Mllú1a. • J:uala Lumpur. em 29-1-96. Sen. Casd-
do Maldaner ~--.. -- ·-· .... -~ •.. . .•.. . ... ....... • ..• ......... 266 

.......... ri' 327197 - Conusslo de Alawllos Ec:o
nOmlcos, aabn: I Meosopm ri' 109/97 (DI 677J97, DI 
onaem), elo~ Femanclo Hennque Canloso, que 
Mlbmete • ..,..,.açao do llcnaclo Federal o COIIIniiO ceie-

li bndo em 11).6.97, aae • Caiu l!ooD6uuca Fedenle o 
Estado elo IJio de Joneim, com pnllb8 da Unilo, DO 

lmlnto elo frDBnma de Apoio l lleeolruluraçlo e so 
A,Jusao l'iocal dos Esllldos Sen. Ney Su1111111111 000000000000000 414 

Panoc:er .. ]21/97 - CAmslllo de -Eco-
-. ..... IIOiml O OfiCIO ri' S/48197 (ri' 1.644197, Da ori-
pm) elo pnsldeDie elo ....... Cenlrlll, que OIICIIIIIIIIba 10 

103 Seaaclo Fedenl aobdiBÇIIo elo Govemo do Estado de 
Saara Calarina. (1118 que poosa eauarl..elns FiDincouu 

104 elo 1'elouro llo ~ de Saara c-ma. Clljos ftiCIUIOI 
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seria desllllados ao pro da diVIda mob1IWIL >me:fvel 
no 71' ....-de IWI Sen Emandes Amonm . 

Parecer n" 329197 - Couussio Duaora, que apre· 
senta a redaçlo final do PR n• 78197 Sen Ronaldo 
Cunha Lima....... ... ...... . ....................... . 

Parecer ... 330/97 - Coausslo Dumn. que apre
senta a ledaçlo final do PR nt 79/97 Sen Ronaldo 
Cunha Lima. • . ••• • • 

Parecer oral sobre a Emenda nt 5 ao PR nt 42H7. 
Sen Rooaldo Cunha Lima ..••.••• • . .....•••.... 

Parecer ... 331/97 - Couusslo de Assunlos So
CIIIS, sobre o PLC ri' 1S/96, que chsp(le sobre a obngato
nedado do uso de colete i (liOYll de bala por proriSSio-
11815 DaS COIICbçOes que especifica. Sen. Joio França. ••• 

Parecer ... 332H7 - Coausslo de RclaçOes Exb!· 
nOIOS e Defesa Naaonal. sobre o PDL ri' TJJ96 (ri' 
269/96, na onl""'), que aprova o texiO do AA:ordo de 
Segundade SOCial. c:elebndo enm: a Repolbhca fedenb. 
va do Brasil e a Repllblu:a Italiana. em BrasOiL em 
26-6-95 Sen. Epllaao Carelelra.... .. ..... . . . . 

Parec:er ... 333197 - Coausslo de AssuniOS Eco
nõnucoo, sobre o PDL nt TJJ96 (nt 269196. na ODI""'l. 
que aprova o texiO do ACOido de Segundade SOCial, ..,. 
letuado en11e a Repllbbca l'ede!abva do B111Slle a RqJII
bbcaltabana, em 26-6-95 Sen. Leomar QmntamlhL 

Parec:er a! 334197 - Couusslo de ASSIIIIIOS Eco
IIÔIIIICOS. sobre o 01'11:10 ... S/SOI91 (Offao Presi ... 
I 795/97, aa origem), do presult:nte do Banco Cenlral do 
BriSII, ODCilllinhaDdo IICibcltaçlo do pmOIIO do Mumd· 
piO do Rio de Jllllelro, para eDDsslo de Leaas Financ:el
""' do Tesowo do MIIIUdpo do Rio de Janeuo -
LFI'M-RJ. deolmadas ao pro da diVIda IIICibiliina do 
mwudp10, veocfvel no 2! semesln: de I Wl Sen. Ney 
Suassuaa. ••• • • .................. .. 

Parecer ri' 335197 - Qmns.., de AasuniOs Eco
DÕIIIIOOii, sobre o OfiCio nt S/SI/97, do (IIOildenle do 
Banco Cenlral. que eac:anunha ao Senado Falellll, aob
ataçlo do Clovemo do Estado do RIO de Janeuo. para 
01111ssão de Leaas FiDanc:eu115 do Tesouro do E&- do 
lbo de J""""" -IFI'RJ. CUJOS noc:ursos aedia desbaados 
ao pro da divida moblhlina. vendvelno 71' SI!IIIIOIIre de 
IWI Sen. Ney Suassuna. .... .. ... • • .. ... 

Parecer Ji2 336197 - Coausslo Dlremn. que apre
senta a redaçlo final do PR ri' 42H7 Sen Ronaldo Cu-
nbaLima. ...... . ........ 

- ... 337/97- Coausslo Dlremn. que apre-
senta a redaçlo final do PR ri' 80197 Sen Rooaldo 
Cunha uma. .......... . 

Parecer ... 338197 - Coausslo Dumn. que apre· 
seata a ralaçlo final do PLC ri' 1/97 Sen Ronaldo 
Clllllla L1ma..... .. .... . .. . ... .. . ..... .. . 

Parec:er ... 339197 - Coaussão de AssuniOS Eco
D6micoo. sobre o Oll'ao ri' S/46/97 (OII:ao Presi nt 
97/1551. na onaem>. do (llaldeme do Banco Ceolnl do 
Bru~l, OIICIIIIIinhand sobataçlo do Pm'eiiO Mumapal 
de Osasc:o- SP, para enusslo de l.ebas FiaanceuiS do 
Tesouro do Mllllidpio de Osasc:o - LFn/10, desbnadas 

425 

472 

526 

ao pro da diVIda molnbána do murudpo, vendvel no 
1• aemes11e de 1997 Sen Roberto Reqwlo ......... . 

Parec:er rfl. 340197 - Connsslo de AssuniOS Eco
nônucoo. sobre o Olic:lo ... S/100196 cor. """'' 9613482. 
de 27-11-96. na cngem), do pn:sideme do Banco Cen
lnl do B111Sll, eDC8IIIIIIbaDdo ao Senado Federal o Pare
cer DEDIPIDIARE-96/1023, de 2S-ll-96, daquele ban
co, refemlte l sohataçlo da l'lefeltwa Mumapal de 
Coronel Danos (RS), para c:onttataçlo de opençio de 
~10 JUDIO l C..xa Econ6nuca Fedenll, no valor IOial 
de R$61.355,51, desllnada l amsauçio de umdades ba
lntaCJODils Sen JOSI! FogaçL .. . . . . 

S64 PARTIDO POúnCO (VIde POLtnCA SOCIAL! 

565 

S66 

567 

ConsulaaçOes sobre o marufesto do Parbclo Ope
nno. fUndado ao Cuntlba- PR. an 1890. Sen RobalO 
Requlio . . .. ............... .............. . . 

A(IOIIta a oemsKiade de uma prol\mda aulOCifll. 
ca de IDdos os parudúlos para o nostabeleCimeniO doo 
vmladeuos pnnc:fpms que norteanm as cnsens do 
PSDB. Sen Jefferson Nm . . . ..... . ... . . .. . 

POúCIA MILITAR 

Pronunc:ut-ae sobre a passeata dos pobCIBis auhta· 
..,. nunouos, em JIIOIOSIO por melhora sallinos Sen Jd-
maManse. ....... .. .. . ... .. . . . . 

POúnCAEiCONOMICO-FINANCEIRA (VIde REAL) 

Anabsa os llts anos do Plano Real Sen. EdlWdo 
Suphcy .............................. . 

I'OÚ11CA SOCIAL 

Repslla os .....w-. dos diversos programas so
aais unpl- oas admuusii'IIÇGes pebstas Sen 
Eduardo Suphc:y ........ 

PóLO INDUSTRIAL 

Apcmta o Estado de Goiú como um novo plllo 
uKiustnal do Pais. Sen. Olomel Madlado. .. .. .... . . .. 

570 Aponta o - de Oods como um novo plllo 

S96 

60S 

610 

mduslnal do Pofs. (Repubbc:açao) Sen. Otoruel Macba-
do . ........ .. ................ . 

PRESIDEI'm! DA REI'ÚBUCA 

Revela que enYJOU ao SeDbor Femanclo Heunque 
Cardoso, em I &-6-97, data de seu lllllall'ao. IOICIIIplar da 
n:YJsta Cano Aloqoo. que cila andllle de seu IJOV"''II 
Sen Eduardo Suphey . .... .. ... . .. . .. .. .. .. .. 

PREVIDENCIA SOCIAL 

Mamfc:Sia-se sobre a n:forma pn:vulenalina. Sen 
Ney Suassuaa. • .......... .. .............. • .... ... • .. ... .. •• 

Mamfesla-ae sobre a n:forma pn:vulerx:ilina Sen 
RomemJucá. ................. .. 
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683 
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Allahsa a quesllo da mfonna previdenc:Wia. Sen 
ADiamo Corloo Valadala. ................... ..... . .......... .. 

Rm'awe l quesllo do direito dos lpOSI!IIIIdos "" 
morma da pnwlencla. Sen. Benecbta da SOva............ . 

Allahsa I quesllo da rá0111111 p!e'idenclilna. Sen. 
Gdvam Boqes ........................................................ .. 

Aborda a queSIIo da pandade na nfarma .,_.. 
denc:lilna. Sea Bemaodo Cabral ............... - ........... • • 

Analisa 1 pmpos11 de man... da l'n:YideDcia 
Sen. Robeno Fmre. ..... . .... . .. ............................... . 

Abonla a ques11o da monna pn:YIIIcnc:Wia. Sen 
Genldo Melo. ..................... ... .. .. ... . • .• . ....... .. .. .. . 

PRIVA11ZAÇÃO(VodeFERROVIA) 

ADalisa a quesllo da pnviiiZaÇio da Componlua 
Vale elo Rio Doce. Sea Couanbo Jaqe ......... - ............. . 

Ewmna a pa~~~biUdllde de pnvaazaçlo elo IUie-
ma pen11eno1Ano. Sea. Joo6 JpkJo p......,.. ................ .. 

PROÁLCOOL 

MamfesiHe 10bn o revJS0181110111 elo Plodlc:aol 
Sca. Carlos l'laodnio... .. ........ ........... .. ................. .. 

Apóia 1 del:illo do Governo l'edenll de naavar o 
r.oiloool. Sen. Guilhenne PllmeirL........... . .... . . . .. 

Mamfesla.oc IObn 1 leiOmada elo l'loQoool. Sen 
Renan Calheuos. ......... ........ . ..... .. ........................... .. 

Apcloa 1 deaslo elo Govemo l'edenll de naavar o 
Pmdloool. (Repubhc:oçlo) Sen. Otulhenae Palmoin. .... 

PRODUÇÃO AGRfCOLA 
Assmala a ranhwla piiiCiuçiD agr!oola no Pala, 

..,.,... elo .., (IOiaU:IIII Sea. Odac:ir Soares ............. . 

PROJETO DE DECRETO I.EOISLA11VO 
Doscure O PDL ri' 19197, que apova o ICIIO elo 

Acordo por aoc:a de ~ que bii:Dipch'll os padarafos 
4, 5 e 6 ao 111t. V, do Aalrdo pora a CoDSIJUÇio da l'ollle 
Sio Tom&! e Slo llol)a. oelelmoclo enae o GovemD da 
Repdbhoa Federaava elo Bnsil e o Governo da Aqeaa· 
oa, em Bueoos Aua. em 17-11-95. Sca. Pedlo Sunon. • 

Leilllnl elo PDL ri' 46197 (11113!0196. oa IIIJICID), 
que llpiOYa o 810 que .....,va 1 pemu- da ll*loo Tnn
..,...., Lida., plll8 explorar aemço de 18doodif1111D IOIIC)o 

m em ~ mOOiolacl• 01 ddade de Jooçaba (SC). 
Sen Vabmr Campelo ................................................. . 

Leolula elo PDL ri'471'T7, que aprova o 810 que oe
DDYI 1 OUIOip defenda l Soriodllde IUdJo Qmrinrmooi 
Lida., pora explonr ocmço de ddiacllfuslo sonon em 
oada - 01 Cidade de ConJnel l'lmtas (SC) Sen. 
Vabmr Clmpelo ........................ _ .............................. . 

LeiiWII elo PDL ri' 411197 (ol353196, u ........,, 
que apov1 o 810 que ......va a ~ OIIIOipda l 
IWio 5onedade 0..... Cmrinrmse Lida., para explonr. 
sem dinito de exolowvidade, aervlço de mdoocbfuslo 10-
IIID em hqtleac:la modulada 01 Cidade de Cbapeo6 
{SC). Sen. Valmir Campelo. .. • • ...... .... .. ............... .. 

Leotwa elo PDL ri' 49197 (ri' 354196, u ongem), 
31 que 11p10Y1 O 110 que n:110Y1 I penni- CIIIIOJpda l 

R*loo Veneza Lida .. para explonr, sem dueoto de exolu-
64 11YIIIade. ocmço de llllloocbfuslo IOIIOill em fnlqOinaa 

mOOIIIoda 01 adade de Reate (PE). 5ca. Vabmr Cam-
256 pelo - .. • ............ • .. • .............................. .................... 647 

Ledwa elo PDL n' 50/97 (oi3S5196, uiiiiJelll), 
275 que aprova o 110 que.....,.. a"'""""'"' da R*ho Doru

IID de Aqu'daomna Lida., para explonr serviço de llllho-
2'19 dlfUslo IOIICIIIIIIIII onda m6lia, 01 cidade de Aqwdaua-

01 (MS). Sen Vllbmr Campelo ....................................... 649 
282 LeiiUra elo PDL ri' 511!17 (ol356196. 01 onaeml. 

que aprova o 110 que rencwa a cnnc=·•o da JUdio Ma
nblli Lida., para esplooar serviço de rodJocbfuslo IOIICD -

11111 onda m6doa 01 Cidade de lnlf (RS). Sen. Vlllaur 
Campelo ............. - .......................................... -· .. .... 652 

27 1.eJ1W11 elo PDL ri' 521!17 (nl357196, 01 ongem), 
que apiOYI o 1111 que ......va a COIII:elllo da ll*llo DofU· 

104 sono de Aquldauana Lida., para explonr ocrYIÇO de ra· 
cliodofuslo 10111118 em onda lnlp1Cal. 01 cidade de o\lp· 
dauana (MS). Jeo. Vahmr ~o. .................... ..... .. . 654 

Lellura do PDL ri' 531!17 (ol3511196, 01 onaem), 
93 que llpOYI O ato que IOIIOYI I penDI- CIIIIOipda l 

IUdJo fM Carmo de Joio PesaM Lida., para esplonr 
474 ocmço de racllodifUIID 1011011, ., filoqfllncul modula-

da, 01 cidade de Joio Peuoa (1'11) Sca. Valmor Campe-
632 lo. .................... - ........... -- ........................ ..... ..... • 655 

Leolula do PDL ri' 54/97 (ol359196, 01 onaem), 
637 que llpiOYI O IIII que lmOYI I OOD! .. , CIIIIOrpda l 

ll*llo Aunvade de l'iiiDp Lida., """' esplonr ocrYIÇO 
de radoocbfuslo """"" ""' onda m6cba. 01 Cidade de PI· 
llllp (PR). Sea 'falaur Campelo............. ....... .... .... 657 

550 Le!oura do PDL ri' 5$191 (ol362196. 01 C11J80111), 
que llpiOYI O ato que 1mDY1 I COI •lo da ll*llo A 
Voz elo Serid6 Lida., para explorar ocmço de radnxhfU· 
liD ..,..,... em onda on6dla, 01 adade de Caoc6 (RN) 
Sen. Valmir Campelo. ... ....... .................... .......... ......... 659 

LeiiUra do PDL ,_ 56197 (ri' 352196, 01 ......,, 

que aprova O IIII que leiiOYI I C O •lo OUDpda l 
ll*llo IDduslrlal de Vinea Gnnde Lida., para explonr 

I03 aerviço de mdoocbl'uslo 100018 em onda m6cba, 01 cicia· 
de de Vill:zea Graade (MO Sca. Valmu: Campelo ......... 661 

PROIETOS DE U!l 
PLS ri' 1111!17, que doaplle IObn 1 api'CI!Çilo de 

640 peoas~e~~na- de dueoto e I1MIP dispoldl- do De
.....,_Le! ri' 2J148140 - CddJao Peoal. Sca. l'ediO SI· 
111011. ......... .................. .................................................. .. 15 

PLS ri' 1121!17, que WJbekre Dl"""llnMII para a 
veioulaçlo de .................... _ de ................... 

642 dalldades de pnop~~p~oda que espeafioa. Sca. Emlha 
Femandes. .............. _. ............ . ........... .............. 18 

PLS ri' 1131!17, que allaa 1 la ri' 7 9116/119, para 
fixar em 3 (ata) salllnos lllfld11101 o valor da peos1o 
1111111111 .ualkla pap 101 oeriDgueuao da ........ amaz6. 
mca que leDiuun lrlballlado 01l'ftlduçlo da bomduo 01 

644 5eguDda Guena Mlllldoal Sca. Odaar Soorea .. .... ....... 20 
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PLS n'-114197, que dup6e sobre a ação cm! des
t•nada ao cumpnmonto da obnpção de faur ou de Dão 
fazer, para a apmentaçlo da honra e mgnulade de gru
pos r&CliiS. &mcos e tmglOSOI Sen Abcbas Nasamen-
to - ••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 

PLS n2115/97, que clllp&: sobre a Polftu:a NBCio
nal de Rec:upençio do Sal..,o Mimmo, seu valor e 01 

bcneft"cios de P'""lação ~:a~tinuada da PRVld&laa So-
aal Sen. Joa! Eduanlo Outra. .•..••. •.• •. ... .. . ........... . 

Anuncia a opraentaçlo de ptOJeto de ll:l que Ylsa 
eocammhar ao Mlmlléno Pllbhco as cooclusiles das co
rmssl!es porlllllOillareS de ~ID Sen Ramez Tebet 

PLS alll6197, que msp&: sobre o valor do saJá. 
no mfDimo Sen Uum Campos 

PLS n2117/97, que mspõe aolm: o uso de IJlllm
lhos de telefoma celular Sen Lawo Campos 

PLS n2 118/97, que altaa chSpOIIbYOI da Lel n2 
9 4311196, para mocllficar a 11stmWK:a de c:obnnça das 
multas e JDIOilllOilll6rios em clo!b11DS para com a Umlo 
Sen Osmar Dw . ....... .. ... .. . .... . 

PLS n2 119/97, que msp&: sobre a Ubl•zaçlo de 
ap6hc:e de seguro agrl"cola como pranba nas opençi!es 
de cn!chto rural de invesbmento e custao. Sen Carlos 
Bezerra. . .• ............ ..... •... ......... . • •... .. .••.• . . ··•···· 

Defebde allpiOYIIÇio do PL ri' 3 lro'97, de w
aanva do Governo FecJenJ. que disp&: sobre a conces
slo de subvalçlo CICOil6Duca aos pnxiUIIRa de bonacha 
II8ClOilal e alnOpÇIID da ieglslaçio em Yl80I" Sen. Jo-
nasPmbeim .•..•...•....•.•..........•..•••..•....•••.. 

Ledwa do PLC ri' '1AI'T1 (.,0 821/95, aa ongem), 
que chsp&: sobre a orpn••açlo dos semços de teJeco. 
mwuc:açoOes. a criaçia e fUoaooaneno de um c!qlo re
gulador e outros aspec101 illsbtuaonms. nos termos da 
Emebda CousblUClOnalrl' 8195. Seu. Valmir Campelo 

Leitura do PLC rJI. 25197 (ri' 2 757/97, aa on
BeJD), que cJ4 DOYB redaçlo ao IUL 33 da Lel ri' 9 394196, 
que estabelece as dnlnzt:s e bases da edacaçlo UBCio-

nal Sen Ncy SWIIIIIIIIL . •• .. •.•••• 
ADahsa o ptOJcto de lel que ena a Ajencla Naao

oal de l'ell61eo- ANP Sen. Joa! Fogaça. .. _ ... . 
PLS ri' 121/97, que chspõe sobre a presença de 

advogado e ............, do Mlmstlno Pllbbco no m
termslldno do acusado de pr.lbca de cnme Sen Jdbo 
Campos. . . ..... 

PLS n2 122/97, que msotw, no ensmo funclamen
lai e m6cbo, componente cwncular decllcado ao desen
vo!YliDOlllo dos Yalo..s &lcol e de adadama. Sen. Pedro 
SIIDOD ••••••• •• •• ••••• • •• ••••••• • • • •• 

Dlscute o PLC ri' 4S/96, que....,....... UlCiso ao 
art 473 da Consobdaçllo das Lels do Tnbalho - Q.T 
Sen. Eduardo Suphcy • • ••••• • • ••••••• •••• ••• • •••• • •• 

Discute o PLC n2 4S/96, (n! 57/95, na origem) 
Sen Abchas NasameDto . . .... .. . . . . ......... . •....• 

Dlacute o PLC rJI. 45196 Sen. Emaades Amonm 
Dlscute o PLC rl'45196 Sen LeYy Dw .......... . 
Discute o PLC ri' 45196 Seu. Emaodes Amonm. 
Diacute o PLC ri' 4SI96. Sen. Lawo Campos •• 

l'líg. 

21 

da 
lllsaJre o PLC n! 45196 Sen Jolll! Roberto Arru-

Dlscute o PLC J11. 45196 Sen. Anur da T6YO!a. 
Dlscute o PLC ri' 45196 Sen. Robeno Reqwlo 
Dlseute o PLC n2 4SI96. Sen Ncy Suassuna. • • • 
Ellcaaunhamento da YOIIÇID do PLC Jil. 45196 

Sen Josaphal Mannbo. • . .. . .•••. .. . .. . •. . ... . . •.• 
Eoc:aminhamento da YOliÇio do PLC ri' 45196 

84 Sen. Joa! Eduardo Outra. ..•... . • . . . ... . ... . . 

90 

98 

100 

Eocammbamento da YOlaÇio do PLC n! 45196 
Sen BeiJo Parga. . . . . .. . . .•..• 

Enc:aauohameDto da YOlliÇio do PLC ri' 45196 
Seu Roberto Fmn: . .. •.• •••.•. • . .... • ..•.••. 

Ellcaaunbameoto da YOlaÇio do PLC Jll. 45196 
Sen. Emandes Amonm ................................ . 

Enc:aaunbameniD da YOlaÇio do PLC n2 45196 
Seu Huso Napolelo . .. .. . . ... . .• 

Encauunbamento da YOlaÇio do PLC Jll. 45196 
Sen. Sebasolo Rocba. 

175 EnaurunhameniD de YOlaÇiio do PLC ri' 45196 
Sen Nabor Jolluor • •••••• • • • • • •• • • 

Lelmra do PLC n2 26197 (DI 3.lro'97, aa on
sem), que msp&: sotm: a concess1o de subYeDçlo eco-

189 n6nuca a pmdulOIOS de bonacha nalUial Sen FlaYliDO 
Melo. . ............................................... . 

269 

297 

413 

429 

449 
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457 

458 
459 
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461 
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PLS n! 123/97, que autanza o Poclc:r Execubvo a 
cnar a Secn:tana NICIODal de Assuntos Pemteuamos 
Sen ValnurCampelo ••• • • • •• •• • •• • •• 

PLS n21'1AI'T7, que alten o maso vm do arL 6' 
da ..... rfl-8.313191 Sen. JCISI! Roberto Arruda.·-······ -

PLS ri'- 125/97, que IIIIDnZa mumcipKIIa forma.. 
n:m c:ono6mo para 1mplementa• polfbca comum de cJe. 
senYOIYl ......... Sen. RoaaJclo Cuaba Lama. •••••.••••••• 

PLS ri' 126197, que dup6e sobre o eDSlOO aupe-
nor em estabelec:unoniDS pdbbcos Sen Emandes Amo-
nm...... .. ................. ........ .. ... . ... . 

Jusafica a apresonlaçilo de JIIOJelO de 101 que mo
chfica as Lels Jl& 8 859177 e 6 494/TI, que aatam de es
tqio a estudantes umwmtmos. Sen. Adeaor A-. 

PLS ri' 127/97, que acresconta padsrafos ao art. 
23 da Lei .,. 9 096195 Sen. Pedro s.mou. 

PLS n! 128/97, que clllp&: sobre a p..staçio de 
serYlÇO de lnlllporle pdbbco lochYldual de JIISSBIIeliOS 
por IDCIIOClcldu de aluguel, moto lÚl Sen Ronaldo 
CuohaLlma. • • • • ••••••.••.•.•.••••••• 

PLS n2 129f17, que lllllchfica duposlbYOI da La 
n2 6.494/"rl, que msp&: sobre os esdglos de OllUdantes 
de estabeleamentos de OIISlUO supenor e de eDSUlO pro
fissionahzante de 2"JIIllll e ouplebvo. Sen Adenur Aa· 
clrade •• •• •• • • •••••••••• -· ••••••••••••••• 

Defeode a oprovaçilo do l'rO)etD de LeJ ri' 306195, 
que chsp&: sobre os ~ de CODbOie e acesso 
aos n:cursos Jll'ft&lcos do Pais Sen. Jonas Pinbelro • • • 

Defeocle a oprovaçilo de JIIOJelO de soa autona 
que lDSbrui um Coosn:sso ReYlsor, com pleblsato e n
t-u/Mm Sen. Pedro S1lOOIL ... ••••• • • •••••• 

Dlscute o PLC ri' 1197, que altera cluposlo- da 
La n! 8.212/91, que chspõe sobre a mpmzaçla da Se-

467 
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468 
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580 



gunclode Soaal o msam• Plano do Cuslelo Seu Elcio 
AIYIIeS • ••• -· ••• • •• • ........................................ . 

ADahsa o PI. ai I.ISI. que 111Sllb118 pan:ona cml 
leiPJirllda 11111r0 pessoos do mamo """' Sc:n. Eduardo 
5uphcy ................................. ·- .................................. . 

Lalllnl do PLC ri' 27197 (a! 3 106197, aa on
gem). que dllpao IICIIR a IIBllSI'oleDcla da Escala do En
f'onna&em do MIDIIIS, wudado aqanizac11mal dc:lccn· 
lnbzada da Fundaçlo Naciallal do Sadde, para I fuada. 
çlo Uruvonulade do Amazonas. Sc:n. 0.11111' Dias. ...... 

PLS ri' 130197, que llllllftZL a cnaçlo do Dlanro 
~DO Mwucfpa do Sia Joio da Baliza (RR) 
Sc:n. Romao Juc:L .. .. • • ........................................... . 

PI.S ai 131197, que llllllriza I cnaçlo de Dlllriro 
ApJ .......... DO MumcfPIII do Clnlcanf (RR). S... Ro-
mao Já ............................................................... .. 

PLS ai 132197, que autoriza a criaçlo de Dlanro 
Apupocuma DO MIIIIICÍpiCI do 5ia Lwz do ADau.i 
(RR). S... Romom.luc:6............................. .. .......... . 

PI.S ai 133197, que IIIIIOnZI 1 cnaçlo de Dlstnto 
Apapoc:IWro DO Mumcfpo do Collli (RR) Son. Rame-
m Jad. - .................................................................. . 

PI.S ri' 134197, que llllllnza I criaçlo de llulnto 
~o DO Mumcfplo de Mollle A1op (RR). Son 
Romero JucL ..... .. . .. .................... ·--· ............. . 

PI.S ai 135197, quo llllllriza I cnaçlo de Dlanto 
Apopocu6no DO MwucfPIII do Camobl! (RR). Sc:n. Ro-
mao JucL ... -·- ......................................................... .. 

PI.S ri' 136197, quolllllllliza I cnaçlo de Dll1nto 
Apopecudno DO MIIIIICI'pio do Roramc5pobs (ltR). 5oD. 
Romao Jucl ........................................ ,_ ............ _ .. .. 

PI.S ri' 137197, que •ronza I crlaçlo de Dulriro 
ApJpoc:u4no DO Mumclpo de llcmfim (RR). S... Ro-
UBO Jud. ............................... •• ......... - ..... ., ... - ..... . 

PROJETO DE LEI COMPLI!MENTAR 

Alumcla lll)m'""l'açlo do pmJOIO do ... comple
-que Y1S1 ~OS IIOVOI municfplos desmem
brados aes1e 1110, an IOdo o Paf's, 1111m cama CIIIIIIIDI· 
cfpos·llllo que tiYallll doomombndol sous 1arit6rios 
para I criaçlo dos IIOYIS ODildados pdblicas. 5on. l!dlson 
Loblo........................ ........ .. .. _ .......................... -.... .. 

PLS ai 120197-Campl.....,.., que IOIIabeleco 
1D11W IICiiR I fixiÇio do cooficlonlos DO Fundo de l'llr· 
IK:Ipoçlo dai Muaic:fplos- FPM Soa Edl11111 ..-_ .... 

PROJEI'O DE RESOLUÇÃO 

ADahsa I quoolia do pmJOIO do laOIIJÇia que Ira· 
ta da cnaç1o de C11J111 camrssjmodos oo Soaado, Oleia· 
lllCODdo llia -O IIIIOt da JliOPOIIa 1X11110 foi cbvalpdo 
pela implmla. Son. Roaaldo Cunlla ~ ...................... . 

DIIICIIIe o PR ai 771'T7, que •ronza o Ellado do 
Rio Grande do Sul I COIIInl8r apeaaçlo de cridito CXIOr· 
1111, com pnllllla da Umia. juDio 1D BIIICO IDienlaclaaal 
para llecaallruçia o DosollvolYIIIIOIIIO- BJRD,ID wlor 
do comlllllbl!os do ckllala IIOI'IIHIIIOric eqm.....,_ 
tes I - I qullnl mi1hi!os, IOIICOIIIDI I dez 11111 ....... 

.... 
606 

629 

703 

706 

7ffl 

707 

708 

em 31-1-97, dosanedos.., linancwnoniO de pane do 
l'n>.loto do Coasorvaçlo dai Recunos Nallllllls e Com-
lllle • Palnoza o do Emdo Rlllal. Son PIKim 51mon ... .. 

Dlocure o PR ri' 771'T7 5oD. Espcridilo Amm .. . 
DIICIIIC o PR ri' 77197 5oD. Laum Campos ....... .. 
DIIICUie a PR ri' 78/9'1, que 11110nZa 1 oloYIIÇIIo 

..,...,,,.,, ..... IOidnEia das Imutes do Olllb~o do Ellado do 
M11111 Clonas para quo possa eauar, por 111010 de ofertas 
pdbbcas. IaM Piaalll:ouu do Tosaum do E&lado de 
Mlllll Clonas - LPIMQ, doslmendo-lo OS IICUISIIS III 
JÜO de lUa di'Yida mabllima, com WIICIIIIOIIIII DO 21110-

IIIOIIIC do 1997. Scn. Pranc:ebno Pereira. .................... .. 
DIICIIIe a PR ai 42197, que ostabolcco a campaei· 

çla c alnfla-IIIIUIUra das phl.,..... do Senado Fedonl. 
Soa Rcmaldo Oama .............................................. __ , 

EilamiDiwnoma da vlllllÇia do PR ai 42197. 
Sc:n. .JoR 1lcbwdo Dulra........... .. ... .. .... -· . .... . . 

E!ncamiahamenlo da WIIIÇio do PR ai 42197. 
Soa. Rabcrto Pm"' .... ... ... ...... . . . . .. . ... ... . . 

l!ncommbamonro da votaçia do PR ~ 42197. 
Son An!anio Clrlas Maplhlos. .. ....... ....... ....... ...... .. 

EllcamiahlllllOftiD da WIIIÇio do PR ai 4'1197. 
Son Jaeapbal Mariaho ..... .. ..... . .... . .................... . 

709 REAL 

o Plana Real. Sell Ney Suasswla. ...................... .. 
710 Analia a Plano Real. Sen.l.aunl CMipos. ........ .. 

Analisa a :!liDO do Plana Real. Soa. Lddro CcJc. 
lho. ................................... _ .......................... , ... _ ...... .. 

710 
REAUSMO 

711 Relloalles lllbno a lupoMeahsma. Soa. Arlur da 

215 

U.7 

T6wla. ......................................... - ............................... .. 

Allabsa a quedo da mfonna agdria. resnlterulo 
I desacupaçla pacf6ca dai sem-fala da Pazcnda Jrabo. 
nl, em Oaiú. Sea. Carlos Paaacfmo. ........................... .. 

Anaba e Doaela a! 2.2S0/97 o I MP a! 
J.S77/97, edilldas IIII cbl 13-6-97, que lratam da qiBIIo 
limlllmL Scn.Raviaao Melo ................................... - .. .. 

Analisa u medidas.,...,......... que ljpllzam 
a mo.ma qriria, ecbtadas em 12-6-97 Sc:n. Manna Sil-
va....... . . . ............. ~ ................... - ................................... . 

Aaalisa a .,........ bllllado pelo Gavema Federal 
... ~~a.., • mann. qririL Sea. c.rtos 11ooena. ........... .. 

Destaca • impocllllllla da ..,..,..... bllaado pelo 
Governa l'cdeal, dootinada I acelençlo do pnx:eua da 

117 manaa ..,- l!o Alio. Soa. OIIYIDI Borps. ............... .. 
AMbso de ndbrma agdna. 5011. Oslllll' Dias. .. .. . 

I ' 
REfORMA coNS'l1TUCIONAL 

Mamfesta.le ICIIR a quoiiiO elas nofclnnas Clllllli· 
lllClCill8is. 5oD. ~Dias ........... . .. . - ................ .. 
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Eximia o desconlelllallleiiiO do cmpi<S8nlldo 
pauhsla pela aio lpn>VliÇllo das n:fonnas consbiUCI<>-
na~s Sen Fernando Dezena. . . ........... .... . . 

Aborda a queSIIo da revJslo c:oosnmC101181 Sen 
José Sena ••••• •••••••••••• • .•••••• 

REFORMA llUBUTÁRIA 

Analisa a questllo da reforma lribudna. Sen Gu•
lhenne Palmeln. 

REGIÃO NORDES1E (VIde FRUTA) 

REGULAMENTAÇÃO 

Defende a n:gulamenlaçAo da La ri' 9 434197. 
que diSpile &Obre a mnoçlo de 6rpos, la:ldos e portes 
do corpo humano para fins de tnnsplllllle e lllllllmellto 
Sen Vahrur Campelo •.. 

REQUERIMENTO 

Requenmento n! 4IJJ97. IIOhalalldo 1afonnaçi!es 
ao Muu!lléno da AaoiWinca, n:labvas ao convtmo fir
mado enln: a lnflliOIO e o Governo do Eslado de Ronu
ma. para semços de mSialações -.:as no Aeroporto 
de Boa Y1S1a. Sen Romao Jlldi • ..... • • 

Requenmento ri' 414197. soborando que o -.,o 
dos cndon:s do Expe<llele da aesslo de )I de Olllllbro 
vmdowo sqa desboado l bmwn"'P'"' ao Dia N8C1onal 
do V......tor Sen. Jeffenon Páe&. ........ . 

Requennauo ri' 41SI97, IIOhalando que a Hora 
do Expedlenre da Sesslo ORiuW1a do dia 20 de no>an
bro de 1997 sqa destinada a........_,. o Dia do Zum
bi dos Palmara S011. lleaedna da Silva..... . 

Encaminhando a votaçlo do Requenmento 
n• 416197. Sen. Geraldo Melo .... 

Requenmento n! 416197, de llolnenqem de pesar 
ao ex-Seuador Agenor Maria. Sen Genldo Melo ... 

Eacanunha a YOI8Çio do Requenmento ri' 416197 
Sen Palro Sunon. ............ .... .. ... . . . .. 

Eacanunha a votaç1o do Requenmento rf! 416197. 
Sen. Humberto Lucena. • .. ......... .. .... 

Eacanunha • YOI8Çio do Requenmento n2416197 
5en José Ajp"lpno .. ............ .. ...... .. 

Requenmento ri' 417197, que sobCira COIIIr.II8Çio. 
JUOto ao lliRD, de operaçlo de Clálllo DO valor de 
USSIOO 000 000,00 ao IIDYOmO do Esrado do Rio Gran
de do Sul Sen. Jooi! Fogaça. ... .... .... ... ... .. ..... . . 

Requenmento ri' 421197. so6CIIando mfOIIIIIIÇiles 
ao MnlisllO das MIDas e Ella'gla. n:lanvas ao empláb
mo compuls6no "Eielrobris", 11110nzado pelo Decn:lo
La ri' I 512176 e a La Ji! 7181183 Sen. Gilberto M•-
nnda. . . ......... ... . ...... . 

Requenmeato ... 4'DH1, sobcilando lllformações 
ao MlruSirO da AeroDdubca sobn: 11nfas prallCildas pelas 

c:ompaaluas aéRas -· Sen. Joio Fnnça. ....... 
Requenmento ri' 431/97, so6- informaçiles 

ao Mimslro da l'azalda - o JllllC""SS de bqwdaçlo 

Pág. 

exllaJillhcial da Planalto Companhia de Sesuros Pnva-
dos - SUSEP Sen Romero Juc:L ........ . 

442 Requenmeuto ... 434/97, sobcllando mfOIIIIaÇÕeS 
ao MuuSirO da Falmda n:labvas ao Prognaua de Reeslru-

631 lllnçio e de AJUSIO Fiscal do Esrado de Rmdilma. Soa. Br-
nandes Amcllm..... ... ...... ... ................. .. ... .. 

Requerlmeato ri' 436197, IIOhalando que a Hora 
do ~da Ses&loEwuãufm~ula4-I2JJ111!J1cld
ada BWidiU& O lniiSaDDdo902 amverúno do arqmte-

8 to Oscar Nu:meyer. Sen. Roberto Fn:ln: ..... 
Requerimento ri' 437197, sobCIIando a n:sh•açlo 

de Sesslo Especial no dia 4-3-98, dedicada a c:omemonr 
o tnnscuno dos 100 81105 de nasCimento de Lwz Carlos 
Pn:s~a Sen. Roberto Fmno . . ....... . 

Requenmoato ri' 441197, sobCitaiMio iDformaçiles 
ao MmisllO das Relações Exrcnon:s, Sr. Llllz Fehpe 
Lampnu, sohn: a nlo-1ncluslo do mogno na CmferEn. 

427 Cl8 das Partes da an;s - Coavençlo 1Db!mac:101181 so
hn: o Comén:lo de Esp6cres Ameaçadas Sen Manna 
Sdva... .... ....... ..... .. .......... . 

RequeniiiOIIIO ri' 444197, sobc:llllldo IIÚOIIIIIIÇÕOS 
ao MlmSirO da Educaçlo e do Desporto- o pnx:esso 
de autorizaçio para fimcloaamenro do c:uno de modlo
na na UNIR - Umvemdade Federal de Ronuma. Sen. 
JOSI! BIIIIICIO ... • • ...... • .. .... .. .... • .. 

23 Requen_, ri' 446/97, sobCIIIIIdo Informações 
ao MunSirO da Flzenda. sohn: a n:al condlçlo n:fen:mr: 

ao lfllllo de propnedade da Fonaleza de Slo José de Ma-
capá. Sen Sehasblo Rocha. .... .... • ........... . 

23 Requenn-.. ri' 454197, sobcitando que a Hemo 
do Expecheote da aesslo do dia 19-3-98 sqa dedicada a 
llcHneaapar o poe1a 11mboliS1a C8larllleiiSe Cruz e Sou
za. Sen. Brrumdes Amonm ..... .. ...... 

23 Requenn-.. r'- 46'1197, de llomonagem de pesar 
pelo faleCimento do gmnde CIOIIIISia e desbravador dos 

33 man:s e nos do mundo. Jaeques Yves Cousteau Seu 
Eduanlo Supbcy . ... . .... .. .... - ...... 

33 Requena-.. J1!. 46JJ97, sobc:llllldo Informações 
ao MlmSIIO da Fazenda sobn: as opençiles de c:r611to do 

34 Eslado do Esplnto Santo nos exen:fclos de 1996197 
Sen. EICio Alvln:S 

35 

35 
RODOVIA 

Dataca • hDB YCIIIIIde do Governo Fenwldo 
Hennque CaRioso de n:cuperar a malha Yldna do Pais. 
Sen. Mauro Mlnllda. .... . . ...... .. .. ..... 

35 Regislra o laDçamento da CDIIIIJUÇID da BR-163, 
a esllada que bp Oliab4 a Sanlan!m. Sen. Carlos 1lczemL 

Destaca a lqxaliuc18 do lauçaWIU da CIIISIIUÇio 
da mdovraCUialldiSaaran! (IIR-163) Sen. Carlos 1lczemL 

Apto ao ~doo 'lllapns pnquolbmnm 

82 
nii:IDillle eé•waolfmmodaBR-174quellpMIIIIIliSl 
VeoezuelL 5en Romao Juc:á ... • .. .. ................. . 

83 SAFRA 
Anabaa o Plano de Safra 971911, divulgado pelo 

MIDIIIIblo da AJIICll)lura. Sen Otorue1 Madrado. ....... 
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SALÁRIO.MINIMO 

Aborda a quesllo do oaláno-m!mmo Sen José 
Eduanlo Duaa. 0000 o o 00 00000000000 000000000000000 oooo oooooo 000 ooooooo 

SAÚDE PÚBUCA 

Descreve • IIIUIÇilo calanuiOII da - 110 Mu
lllCfplo de Cacoal (RO)o Sen Odaar Soam oo 

SEBRAE 
Reporia-se l 1111 .,_ oos Eslldos Ullldoso IIIIC

JIIIIdo CCIIIIlbva do SEBRAE - Serviço llrulleuo de 
Apoio ls Pequeaas Empaaso a fim de - COIIIaiO 
com inlblmçlles e per110118hdades hpdas l pmmoç1o e 
apmo aos pequenos nes6acJs e ls 8bYIIIsdes .......,..:ui· 
nas Seoo Jonas Pmhel10 oo .. o 0000000000000000 0000000 OOoOOOOOO o 00 

SEMINÁRIO 

Regllllnl a mhzaçio. no Esrado do Acre, do se
miiWio orpmzado pelo Canselho Rotp01131 de Educa
çlo, 101m: a valonZIIÇio da ,.,caç•o aa AmazllmL Sen 
Manna SIIVL o .... o o o o o o .. 0 ... o .. o .. o o o .... 

RegiSIIll a -"•açln, no MIIIIICiplo de Tucwul 
(PA), do F6rum de Seaednos de Tronspotles do Brasil 
Seno Ademir Andrade ........ 0 .. 0 o .... o o .. o .. o o .... o 

SEM-TERRA (Vide CONDENAÇÃO) 

SOJA 

Revela .. ddic:uldades dos proclulola de IOJ& do 
Estado do Rio Grande do Sul, devido l queda da produ-
çlo Seno - 51111011 ...... o 00000000000000000000000000000000000000000000 

m 
RegiSIIll a posse dos IIOYOS dmpmes do m -

Supenor Tnbunal de JUIIIÇL Sen. Bemanlo Clbnlo ...... 

SUFRAMA 

Deslaca a llllpOIIIncla da Suftama p1111 o desen-
voiVI..-o do Pala. Sen Jlomom Juci. o .. o o ...... , 

TARIFAS 

Aborda a quesllo do aomeoro dos lllnfas pdbb
cas Seo. Humborlo Lw:eaa. o ...... o. .. .. o .. 0 .. 

'JB.BVJSÁO 

l'lrabeluza os d11-a da TV Monna. hpda l 
Rode OJobo, que esd Jevllldo ... JII08IIIII'IÇio 8 lllllS 

Páco 

77 llllllllCÍ(IIOI do sul-msiO-pOSiellle Sen Ramoz Te-
bd. oooOOOOOOOOOOo o 000 0000 00 00 o OOOOOOOOo 000000 o 000 .. o o o 

Comenla 1101a diVulgada pela TV Banclellanles, 
107 nos se..,......""""'" "Senador OdVIIII Boqes se ....,.. 

a dar """"villl"o Sen Gllvam Boqes .... ..o 
Registra a .... ll'IÇio • .,. salih..,, da Rode MaiO

...,......, de TeleVI!IIo, p1111 rodo o Eslldo de M01o 
254 Grosoo Seno Carlos Bezena. .. 00 00 o .... o o ....... 00 

11U' 

Ressalll I pande n:pen:usslo do lllllbllo JudiCiá
no ll!lllizado pelo Tnbunal Regional Fedenll -11U', da 
,.llegllo, Eslldo de Pemambuc:oo (Ropuhbcaçlo) Sen 
Jael de Hollanda. 00000 00 000 00000000000 000 .... o 0000 o o 000 o o 

677 TSE 

Apela ao ao-no Fedenll pela bhelaçio de .e
CUIIOI ao TSE - Tnbunal Supenor Elel11111ll, desanados 
l mfonnabzaçlo do processo elel11111ll em 1988. Sen 
EpláaoCaf-n. o o 0000 00 o 000 oooo o 

Conpmula-se com os M1ms110S limar <lalvlo e 
63 Joof N&l da Sllmn, empossados. Pnsulenle e Voz.. 

Plesldenle do TSE. ,..pecllvamen"'o Sen Nabor .hlnKJr 

232 TST 

2SS 

401 

686 

S6 

Desw:a a llllpCllllllU: wc1aava do TST - Trib,.. 
nal Supenor do Tnbalbo, pela mh•açlo do lllllbdo da 
jUSilça. Sen. Ramoz Tebol. 00 00 00 0000 00000000 o 00 o 00 

USINA 

Analisa as consoqllênaas da COIISIIUçlo da Us111a 
de Pano Pnmaven p1111 o """16no sui-111110-JIOIIellle 
Sen llamezTebol.o 

VALEDOJARJ 

Relrala o cbllal IIIUIÇio dos babll ....... do Vale 
do Jano Sen Sebualo Rocha. o o o ...... .. .............. o 

VIOihiciA 
Aaabsa a VIOI&ICia perpelrlda coolrll as CIIIIIÇIIS 

110 Bnsilo Seno Ldao Aldman. .......... o 00 00 o .. o .. o 

VISITA 

AnunCio 1 Ylmll do MwSbO Rllld JIIIIJIIIIIIII 10 
Ellldo do l'ln, 1 palllr de 26-6-970 Sen Caubnho Jor-
F o ...... o .................. o .................. 0000000 o .... o 000 o 

ltepall&-se l Vlllll do MimSbO Ebseu Podilha 10 
Ellldo do ...... Seo. Caulmho J.... 000 OOooo .... 000 00 o 

XI 
... o 

2 

682 

688 

13 

3 

291 

408 

180 

237 

168 

538 

538 



ÍNDICE ONOMÁSTICO 

ABDIAS NASCIMENTO 

PLS ri' 114197, que ciiiJI(!e sobre a açlo Clvd des
bnada ao c:mnpn11101110 da obnpçiD de fazer "" de alo 
fazer. para. apra<n!"Çin da bama. diJIIIdade de 11111• 
pos na11s, illrucoo e rebpooos .••. ................ . .••.•••. 

Re..,_;a a memolria do poeloll&lfnco e JRCW"· 
IOr do-- l...msGoma. •••••• o 0000 •• 0000 •••• o 

ReveraJaa a llllllli!na do escliror Jollqwm Mana 
Madlado de Alais. • •••••••••••••• •• ••••••• •••• •••••••••••• • •••••• 

DI......, o PLC ri' 45196, (ri' 57/95, aa lllill"'lll· •.. 
Ass1111la a lllaplllvel dmda IOCiol do 811111 

com a Áfnc:a. em clecoottaaa da OICiliVIdllo. •••••• • • • • •• 

ADEMIR ANDRADE 
Reglsaa a ..... zaçlo, 111 Mwudpio de Tucun!C 

(PA), do fúum de Semdnao de Tmnspona do Bmsll 
Apoma o descaso do 0om110 fedml com o &

bldo do Pari e o Norte do Brasil Apane ao Sen Caub-
aho JCHF ••••••••• ....... •• •••••••••••• • ................ . 

Jusrifica aiiJIRIC'II(IIÇI de J110J0f0 de lei que mo
difica as Leu r/A 8.1159177 e 6M4fn, que 1n1111n de ea-
dslo a Olllldanbos wuw:mlllrios. ••••••• .•••. ... ........ • . .. 

PLS ri' l"Bl17, que mocbfica dupos1DVOS da Lei 
ri' 6.494f77, que dispGe - os atlgjos de IIIIUdanb:s 
de es'ahelrrimeniXIO de ...,no IIIJIOriOI" e de 01111110 pn>-
l'isllonabzaall de 'I' ..... OIUplebWJ • • • • •••••••·•• ••••• 

ANTONIO CARLOS MAGALHÃES 

Leilwa do Oficio ri' Sl49l'n (ri' 104197, .. 011· 
Flft), do l'lesulalle do Supmmo Tnbunal Fedem~, ...,._ 
au-.to para oslills Jllhl- no 11t. 52, IIICIIO X. da 
OmsiiiUIÇio Fedaal, cdplas do .,....,.. do ~ 
Pllbbco Fedeni, da .....ao do n:aisDv lllquiJr'lico do 
Jlllpmonto e do lll6nllo proferido por aquela Corte, 
1101 111101 da Açlo OriJ!ama ri' 365/lltS, por meio do 
qual dec:IIIIUII a illcoDsbiUCiOIIIbdacle dos -- 2" o 31 
da Lei ri' 1.115/118, 1r1. llo 10111 fi 1•. 'I' o 31 da Lei 
,. 7.5118189, o"""· lO o 12 da Lei ri' 7.8112119.10dos do 
&lldD de Santa ClllliDa. •..• _____ --··-··· ·-···-·· ···-··-·· 

Labn da MOIISIIFDI ri' (11)8191, do l'lesldenle 
fomanclo Honnquo Clnloso. lllfonaaDdo ao Soaado Fe
donl que aeiiiSOIIIIri do Plls no dia 19--6-97, J111111 por
bCipor da XII Reunilo do Couselho do MoR:ado Co-

21 IIRIIn, III Cidade de Aaunçlo. RopdbUca do Paraguai • 
Docial:a que voi ao OIWIIIII com o Sr Ricardo 

Teaeua. poaldon1e da CBF. JllllllleWI" a pumçlo Im-
216 

216 
-4118 

542 

posta III Qube All6bco ............ - CAP ....... - ........ . 
Sadcla o a-podamealar l'omlndo Slllt' Aoa que 

10 OIICOIIIIII III plonino. Apode III Soo. llonwdo Ca-

bnll. ·-······-·-··---········ ·--····--············-... ·• o ............ . 

Encanunbamonto da WJIIÇio do PR ri' 4"1HI ••••• 

ANIONIO CARLOS VAIADARES 
Aaabaa a quelllo da lefonDa previclonc:WiL ••• 
RefOlHO l quolllo do aaJmo mCnimo. Apode III 

232 Son. JOIO! I!WIIdo Duna. ....... o ·······-· ··-··--··-······· •• 00 

540 

542 

S77 

ARnJR DA TÁVOLA 
Rofae.• • questlo da nd'onna ~ 

Aparle III Son. Noy Slwouaa........... ...... .. .... ....... . .. . 
Mamfesla-se lldn a............, do Qube Alltuoo 

............. da di- do chie elo lliiiiJIOOIIIIO .......... 
de lblebol ••·••···· •···•··•·•·• ··- ··-·········- o ·········--··· ••••• o 

Rollal!os sobre o lllpor.....twno ...................... . 
Duaae o PLC ri' 45196. ••••• . ..................... . 

BBU.OPARGA 
EDcammbamoato da VniiiÇio do PLC ri'45196. •.• 
SciiCila &IIIIIICitçlo ..,. ADais do ....... do .. 

balbo do Eailaiudor LuCs Feiipe de Saus Canea.IIIIOIIO 
1111 u..., Cnwammro Modo:nuzaçlo e PbllbcaEama, 1Gb 
odulo "AI'alftlcal!laemadeJooi!Samoy" ··-····· ......... . 

BENEDn'ADASn.VA 
Requenmmro ri' 415197. IObc:IIIDCio que • Han 

do&~da~~dodla»de-
llro de 1!19710ja destinada a Jlomonaae•r o Dia do Zum-
bi dos l'llmms. ·-··-············- ·- ·····---· ···········--··· ..•. 

Rofae.ae l ....- do dlmto dos IIJIOIOIIIIIIIo III 
36 nd'onnada Plewltada. 00 •••••••• o ••••••••• - 000 ·-··-··- ••• 

36 

57 

286 
520 

31 

108 

24 

62 
295 
463 

468 

(11)0 

23 

64 
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n 

Marufesta-se sob"' a ltqwdação ""llaJUChaal da 
Caixa de PrevldeiiCia. a l'leVI/IIIIDOIJ. • •• 

Refen:-se l questlo dos deficu:ntes fisiCOS Apar-
1el Sen EnuUa Femandes. ...... 

Saolda o ex-(JIIIIamenrar e coosb!UIIIte Fernando 
Sant' Alta pela ..,. pesença no plertúto. Aparte ao Sen 
Bomanlo Cabral • 

Marufesta-se IQb.., o "paoooe" lançado pelo Qo. 
vemo Federal, que modtfica a ..,ronna agr6na. Aparte l 
Sen MarinaSdva. ... • . ... . . ... . ....... 

Cnnca o Clovemo Foderal que se m:usa a n:pas
sar os...,..,. da 10p001çio salanal de 28.86 deYJda aos 
semcbes púbbcos federats, obttda por dectsio do S'IF 
- Suptemo Tnbunal Federal, paruculannente os da Um
vemdade Federal do Rto de Janeuo 

BI!RNARDO CABRAL 
Mantfesra .... apoio lllpiOYIIÇio do PI. ri' 3 100197, 

que cltspie IQb.., a.,.,._ de oubvençlo ecan6mtc:a aos 
procltiloml de lxtmodta II8CIOIIal Apam: ao Scn Jonas 
Ptnhetrn .................... .. 

Aborda a quesllo da pandade aa ...rorma prevt-
deiiCiária. ... • ..... .... • . ... 

Regtstra a pesença no plen6no, do consnltllllle 
Fernando San!' Atia. ........... . 

Regtstta a p051e dos IIOYOS dmgerua do m -
SupenorTnbunal deJusttça. • .... .. .. .. .. • ..... • 

Apóia a IIIICIIbva do Seaador Pedro StiiiOII de se 
conVIdar os (JIOCIIIlldota n:sponsbas pela CODbc:ctda 
"'pc:raçio Mlos Imtpas", para ama audtenaa púbhca 
no Senado 

CARLOS BEZERRA 

PLS n! 11919'7, que chspGe sobre a 11nlizaç'n de 
opóltce de aeauro ll&'fcola como pnntta - opetaçlles 
de: a&hto rural de tn-nmento e cus~o . . 

RegtSIIa o lattçamento da consbUÇio da BR-163, 
a eStiada que bp Ouablla Santan!m. 

Defende O fortalectllteiiiO do COOperabYIS1110 
Aparle ao Sen Jonas Ptnhetro. ........ 

Anabsa o "pacote" baiudo pelo Oovemo Federal 
relabvo à ...rorma 118'*1a. ....... ... • ... 

Desblell a tmpllltincJa do lançamento da consrru
çiio da IOdoYia Cwab6-Santan!m (BR-163) . .. .... 

RegtSIIa a llllepaÇio, .,. sa161tte. da Rede Mato
groosense de Televtsio, para todo o Eslado de Mato 
Grosso... .. ............. . 

CARLOS PATRodN!O 

Anabsa • questlo da noforma IIS'*1a. tasaltando 
a desocupaçlo pacifica dos IICIII-Ierra da Fazatda ltabe-
rar.emGoW ......... .. .............................. . 

Marufesaa-se sobre o ~to do J>roii-
cool ............................................................ . 

Demcmstn perpletudade oom os propalados veiOS 
lLei deDtmnzos~as de: 1997 ................. . 

l'líg. 

CASn.DO MALDANER 
117 

Pan:a:r ri' 32N97 - Comtasiio de Relaçõoo El.teno-
223 ..,. e Defesa Naaonai,&Qb.., o PDL ri' 18197 Cri' 32&96. na 

ongem), que aptOYa o talO do AcXlldo IQb.., Coopenç1o 
C.entffica e Toc:nológtca. celebndo entre o Oovomo da 

287 Repúbbca Fc:dentltva do Brasd e o Oovomo da Malllsta. 
em Kuala Lumpur, em 29-1-96. ..... 

Mamfesla-se sobre a queslio do rmp«Jelurrerl do 
289 Oovemador e do Vtce-Oovemador do Eslado de Santa 

Cawtna. 

292 

COUilNHO JORGE 

Anabsa a quesllo da pnvattzaçlo da Companhta 
Vale do Rto Doce 

Reporta-te l .,,,. do Mutistro Ebseu Pacltlha ao 
Eslado do l'lri. . . .. ... . . .. ..... 

Anunaa a Ylstta do Mtrustto Raul JwtgiiWUI ao 
Eslado do Pri a parttr de 26-6-97 .... ... • • 

270 EDISON LOBÃO 

275 Refere-se l questão da ..,.,labzaçlo do Pro&cool 
Aparte ao Sen Cados Paboc:fluo ...... 

286 Discute o Pan:a:r ri' 300197- Conussio de Coos-
bhiiÇio. JUSIIÇB e Ctdadama. • ... 

401 AnUIICia a ll(llaeJIIaçlo de priiJOIO de .., oomple-
menlar que YIS8 a ...,.,ser os novos mwucfptos des
membrados neste 8110, em todo o Pais, asstm como os 
mumcfptDS-IIJk que bYinlll closmembndos seus lilmi6-

S37 nos para a cnaçlo das oovas enndades públtcas .... 
l'alec:er r/1. 324197 - Comtssio de Consttiii!Çio, 

lusnça e Ctdadama.&Qb.., o PI..C ri' 18/!l7 la! 4. 797194, 
aa ongem), de IIIICIIbva do Supenor Tnbunal de JUSII
ça. que dtsplle IObre a reestrutunçio da JUSI!ça Federal 

189 del•paudai!Regtlo ..... - .... 
PLS ri' 120197 -Complementar, que ...........,. 

214 normas sobno a fiuçio de coe6c:teoles oo Fundo de Par
bctpaçio dos MumcfptOS- FPM .. 

506 Encanunhamento da 110111ç11o da l!menda ri' 5 ao 
PRn!42197.. . ... .. .... ..... .. ..... 

SS4 HomeotllleJII ao padn: Antotuo Vtetn. pelo trans-

S83 

688 

CUIIOdo IIK:ellten.fnode sua DtOrfe .. • .... • ... 

EDUARDO SUPUCY 

Revela que enviOU ao Sathor Fentattdo Henrique 
Cardoso. em 18-6-9'7, data de seu lllllalic:to. ... mplar da ..,.,sta Cano Aatlguo. que ctta IIIUiltse de seu aovemo.. 

Ror- l queslio do salmo mflumo Aparte ao 
Sea. Jost llduardo Dutra. • .. .... . .. ....... . .... ·- .. .. 

Mamfesla..se som a alimdade do Panteio Operi-
5 no, liutdado em 1890, em Curlbba (PR). com o Pr, fun

dado em 1980 Aparte ao Sen. Roberto ReqwJo. 
93 Comenra - publtc:ada .. ~ Men:tm-

628 
111, tDbtulada. A ......... ctdadl. .......... . 

Dtseule o PLC ri' 45196, que IICI'eSCllllllttK:ISO ao 
an 473 da Cmtsoltdaçiio das Las do 'l'laball1o- CLT 

Hc-

266 

402 

27 

538 

S38 

95 

104 

21S 

262 

267 

S2S 

S6l 

87 

10!1 

IIS 

219 

4S7 



mpbcações ooln O CODinlO oelebndo entn: I 
Caixa Econ6nuca Fedenl e o Estado do Rio de Janeuo, 
clesanado I ........ o Blllelj .• .•.••••••. ... ............ • ....... . 

Mamfesta-se llllft o .....,..,., dos plltldos pro
pesiiSIIS, 11111S l esquerda. da Allll!nca Lllina. laiiZII
do em Sanaago do Oule. Aparte ., Sen. Roberto Fnue. 

RajueaiiiOIIIO ri' 462/91, de ~ de pe. 
oar, pelo fiiOCJIIIOIIID do panelo cienasla e deslnvD!r 
dos man:s e rios do llllllllfo • .lacquos Yves ...,, ... , ... . 

Aaallsa o PL ri' I 151. que 11111au a pan:ena avi! 
JeJ!Sirlda eoDI! pessoas do mesmo aexo ...... .. ...... 

Refem.oe l quesllo do clesempleao. Apane ., 
Sen. Jlllio Campos. . ............. . . . ......... ............... . .. 

Aaallsa 0111ts 1111111 do l'laoo Real ... .. ... .. ...... 
Rqpsaa 01 ...Wrados dos diversos pmgramas ,... 

coais tmplaotados ,.. adnuDilllliÇIIes peasru. ..... .. . 
Ressalm 1 illlplllllncoa do COIIIpiii!Cimento do Sr. 

Paulo Maluf, ex1ft(elro de Slo Plllllo. l CPI doa -
pdbbc:os. .......... • ... ........... .............. ..... ....... .. ·- ..... • 

ELCIOALVARES 
Rlplra o 1n1111c:11n0, em 26 de junho. do.........., 

deiWinEiiiDdo- pofesocrMaplhloo Nero. ...... 
Duc:uiiO o PLC ri' ll'n, que alten! cbsposJDW>I da 

Le! rJI. 8 212/91, que cbsplle aobre I "'!P"17 oçlo da S.. 
pridade Sacoale .-IIIi l'laoo de Cuslao .................. .. 

Req.--"" 463197. aoliCJiaado lnformaçCies 
10 Mllu1110 da P8211da, 101ft IS opeaaçiles de -
da Estado elo Espfnro 581110- exen:faol de 19!16197 ... 

EMIL1A FERNANDES 
PLS ri'll2197, que "'aliei--pora 1 

vaculoçlo de ........,..,. oduc:allvu de alnsiro 1111 1110-
debdacles de JII'01II&lll"'a que especifica..-................... .. 

R<bara O - de calanudade por que ..... I 
Cama do~'~"""· -.,da por lenfwulnunctaçnes .... .. 

11q1stra a mhzaçln, em BrMlha. - dias 4 e 5 
de JUnllo do m Ellooallo da Pn:nle Nadoaal de Parta
-e Eaeamwo Ponadores de Do:I!Cilm:ia. ......... 

EPITÁCO CAFE11!IRA 
Apela ao Gow:rm Fodoral pela llbençla de ..,. 

cwsos ., TSE - Tnbuaal Supenor Eledanl. dosa ...... 
liDfonnanzaçln do pucesso elolroral em 1988 ........... .. 

Sohdmo 10 cbs<:uno do Senador Rlmoz Tebet. 
Apanl: ao Sen. Rlmez Tebo<. ........................................ . 

Eacammhllmenlo da WIIIIÇio das Emendas rfA 3 • 
4 10 PR ri'42197 .......................... - ....... - ................. .. 

,_,.ri' 3YJHT- Comisslo de Rdaçlles ~ 
res e Ddi!la NacionaL oole o PDL ri' 72196 Cri' 26!MI6. 
DI CIIIFD), que lpiiVI O IIOIID do Al:oldo de Sepndode 
Saciai....,. h ....,_,I..,...... l'edenbftdo B...Ue a 
Replhhca lnl1iaDa, an Bmslba. em 26-6-95. .. -.. • ........ 

ERNANDI!S AMORIM 

Requeri- ri' 434197, .............. lldixllliifiGes 
10 Mmuau da Pueada. n!lbvu ao ........... de Rees-
IIDIIInÇID e de A .JUlie Pioca1 do Estado de Randllma. - .. 

Aponta lneplandades em um pruJ01D agrollom
lal ao Estado de Road6ma"""' ~do Banco Mun--

601 lbal .. . .. ·-· ... ... .. .. ............ . . ........... .. ........... . 
Discute o PLC ri' 45196 . .............. .. ..... . . . . 
Eacanunbamemo da WIIÇID do PLC r/1.45196 . 

620 PLS ri' 126197, que lbspile IObre o 11011ao lllpe. 
rior eiD •tab:J===w~ ............................ . 

Quesdoaa o Olllplátimo OIJIII:eCbdo pela C...u 
626 &ad6mlca Federal lO Oovemo do Estado do Rio de Ja-

110110, destulldo a ..-r a BANERI' -Banco do Estado 
629 do Rio dellneuo .... ,._........... ....... .. .................... . 

Apela ao Governo Fedenl por uma riplda aolu-
677 çio 10 pmb1oma do BERON- Banco do Estado de Rol>-
683 d6nia, em fase de bquidaçlo ....................... . 

683 I!SPERIDIÃO AMJN 

700 

587 

722 

DIICIIIe o PR ri' 77197. ............... . . . ............. .. 
l'arec:er ri' 328197 - Carm- de Alsunros Eco

aaaa ..... aabre o 00..0 ri' S148197 (n" I 644197, na on
pm). do presKiente do Banco Cenaal, que enc:ananba 
10 Senado Federal IIIIICIIaçio do Oovemo do Eslado de 
saara c:-.na. pora que possa enubr 1..e1ras Fiaanc:euas 
do Tesouro do Eslado de saara camna. <UJOS .........,. 
oer1o destulldos 10 pro da divida mobildna, vau:fvel 
110 2"- de 1997 : ...................................... .. 

DIICU!e o PLC ri'45196. -- ......................... .. 
RlocpJaul-. r# 454197. oolicolaado que a Hcn 

da &pecbenre da ..-do ,.. 19-3-98, IOJ• dedicada a 
bolrlcna!!ar D poela lllllbolista calaruleiiSO Cmz e Sou-
za. .... - .. ·-········· ...... --·-········· ... ........ .. ··········· .. 

FERNANDO IIEZERRA 

18 Externa o ~ do empraanado 
pauhsla pela lllo-lprovlçlo das nofonnas COIISII-o-

58 nais. _ ............ -· • .. ..... ............. • • • .. • • .. • .. ........ . 

FLAVIANO MELO 
221 ANhsa a Docnm r# 2.25CW7 e a MP r# I STI/97, 

lllllldas ao ela 13+97, que-da........, llmcbllria. • 
Lellllnl do PLC ri' 26197 (ri' 3 100197, IIli on

....,,, que dlsplle ...,., 1 coac•nlo de IUimolçln oco-
DOnuca I pnxMma de bomlcha llllllnll. ................. . 

3 
FRANCEUNO I'ERI!IRA 

182 ,_,. ri' 323197 - Cagwglo de AsiUDios EaJn6. ......... -o Ofl'clo,. 5145197 (Oircio Presl r1'1.592/97, 
530 aa oripm), do pnosidaa do llaDoo Calbal do Brasil, ..,. 

cammballdo ..untaç1o do ao ....... do Ellado.., Mmas 
Genis. pora IIIIISIIo de Lelras Financ:euu do Tesouro 
do Estado de MIDas Genas - LPDoiG, desa•adas ., 
8iro da diYJCia llllllliWna da Eslado. ~ 110 :1" .... 

565 111051111 de 1997 ................................................................ . 
Dlrade o PR ri' 78N1, ..,. llllllriza a elevaçlo 

1Eiüp0iolua doa lirmres de eacbvldamenro do Estado de 
Mmas Genaa pora que possalllllllir por - de oferlas 
pdbbcas, Lelras Fiaoncoiras da ,._,., do Estado ... 

:1.74 Mmas Gemia - LFl'MG, deannando-oe 01 .........,. ., 

m 
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guo de sua diVIda moblbána. com venc:1memo no 21' se-
meslre de 1997.. . •.. . . ..•.•. 

Reglllnl a 1mponinaa para o None de Minas e 
para a cidade de Lagoa dos Palo5. do coiiiiii'O que o pe
feiiO local assmani com o Banco do NOidesle. no valor 
de RSJ nulh6es. que SOIIo desa...tos ao fonaleclmemo 
fi""""""" da Coopelabva Agropec:ujna e das assoaa-
ç6es IU1315 do DWIUdpm •• •• • • •••• •• •••• • • • •••••• 

FREITAS NETO 

Lamollla o faiOCIIIIOIIIO do Sr Joio Caudlno So
bnnho, em C.Jazeu-as (PB) 

GERALDO MELO 

Rde~Hel quescão da reforma lllburma. ~ 
ao Se.o. GUIIhenne Palmeua. ... ... . . 

Requen1110111o n!416197, de homenagem de pesar 
ao ex-senador Asmor Mana. ....... . . ...... . . . . ... . 
~A WllliÇiodo RajulnmeniD .!'416/fTl. 
Lelllllll da M..._.., ri' 1121!17. do l'leslden~e 

Femando Hennque Cardoso. mformando ao Seaodo Fe
deral que deveni ausenw--se do Pafs DOS dias 21 a 24-6-
97 para pan'iapar da Sesslo Espeaal da Assembléia 
Geral da ONU. na Cidade de New Ymt. aos Eslados 
Unidos da Allll!nca. • ....... ••• ...... • •• ... •• • • 

Quesboua a coodenaçio de 26 anos de n:c:luslo 
Imposta a Ramba,lfder dos Sem-Tem. ................ . 

l'lonuncla-se sobre a medula govemamenlal que 
""bngwu 1 Come e o INAN -lnsbruto NICIOIIal de Ab
mentaçio e NUIIIÇio •• 

Abolda a que111o da lefonna pRV~denc16na.. . •. 

GERSON CAMA TA 

Refe~e-se l que111o da pnxluçlo de eftOIIII -.. 
ca Apar~e ao 5eD Carlos l'almdmo . . . . ..... 

Gn.BERTO MIRANDA 

Requenmento rP- 421197, soba1811do illfOIIIIIÇI!es 
ao M1mS11'0 das Minas e Eaeqpa. n:llllvas ao OIII]Jiáa
mo compuls6no "EEdrotris", autonzado pelo Dec:mo-
l.eln!l.512176e aLei rl'7.181183.. ........ . ......... . 

Aaslnala a efiaem:ia das f011'0Y1811 fedenas pnva
bradas, mosaudo que o Gooemo Federal aa:r1011 aa 
quesllo da pnVIUZIIÇio - -- ·-- - -- ...... - - ..... -

Rebala a cllammc:a SIIWIÇio em que se enc:omra o 
50101" da consauçlo naval DO Bllllll .. . ...... .. . ...•.. 

GU.VAMBORGES 

Aaabsa a queslio da lefonna pn:videncWia. 
Cnaca o men:ado de nwl1camen10s DO BIUIL --
Desla<a a uuportloaa do "pacooe" lloixado pelo 

Govemo Pederal. desb•ado a aceleraçlo do pma:sso da 
m1'onaa asnna ... Pars. ..... . ........ ..... . -----·-- __ ..... 

Comellla bOla dlwlpda pela TV Blllldeuanla, 
aos seguuna lliriiiOS: "Senador Gilvam Bcqes se ncusa 
a dar entreVI&ra" ••••••• ·······-··· •••••••••••••••••• 

nc-

453 
OUU.HERME PALMEIRA 

Refen:-se l queslio da n:forma agrma Aparo: ao 
Sen. Carlos Palmdruo. • •• ......... • •••••• 

Anabsa a quesllio da ... rorma mbulina. . . ..... 
Mamfesla-se a favcr da prorrogaçio do Fundo de 

Eslablhzaçlo F"ISCal- FEF. .... . . . .............. . . . • .. 
ApOOI a deaslo do Governo Federal de Ja!Jvar o 

Proálcool. • • ...... .... •• • • ....... • •• • ... •••••• • ••..• 
Ap61a 1 decido do Governo Federal de ...,,varo 

Proálcool (Republicação) 

236 HUOO NAPOLEÃO 

Eacanuabamonlo da V'OiaÇio do PLC ri' 4SI96 . 

HUMBERTO LUCENA 

9 Encammha I \'OtiÇio do Requenmemo fl!416/97 
Lamenla o falea"WIID do ex-Senador Agenor 

33 Mana ..... ..•.. .. . . . . 
33 Abolda. queSIIo do""""""' das lanfas púbbcas. 

Lamada o falecunen10 do ex-Senador Agenor 
Mana. (Repubbcaçãol 

JÁDER BARBAUIO 

Encanuahamealo da V'OiaÇilo das - rJA] • 
177 4aoPRn!42197 ............................... . 

MamfesLa-se solxe o JII'OCCSSO de rmpudrmmr 
185 do ao.m.ador e do VICO-GoYenlador do Eotado de SaD-

Ia C8Lanna. -· - - --- ............... -- - - -

218 JEFFERSON PBEs 
282 Requenmemo rP-414197. sobaiBbdo que o 1emp0 

dos oradOies do &pedlcllle da sesslo de ]I de oumbnJ 
Wldouro SOJ& desbbado lboJaenasm! ao Dia Naaonal 
do v......sor ................. . 

94 Defeade a ll]li'OVIÇIIo do PL ri' 3 100197, que dispõe 
solxe 1 C'ObC s'o de llllb>en!;'o OIC'OII6mlca aos pmdu1on:s 
de bomlcba IIIICional Apalll: ao Sen. Jonas Pinheiro. • •• 

Demonsba peocupaç1o com a explonç'o da no
..,. ... omaz6mca por made11euas ...moas . . . .. . 

Manifesta-se ICible a queslio da pandade na re-
82 rmma P"'V!den016na Apode ao Soa Benwdo Cabnl . 

Apobla I _.- de 111111 ]II'Ofunda IIIIIJCIIbca 
de IIXIos os paradbls pan o tr:SIIIbelecune dos -

163 
deuos ]liDICfplos que,...,..""' as origens do PSDB 

Aaabsa docu..-o elabondo pelo c:iellbSII poH-
546 bC'O Robeno Maagahelra Unger. DO encaramenm do ea

C'Obb'O de ....,..,....... de parados de esquerda e IDOVI· 
meaiOs IIOCIIhSias lallno-amencanos. ~ ..,.. 
bzado em Sllllllago do Clulc ..... • • • • • • • -

2S6 Restma o .._....,10 pelo CloverDO Federal de 
476 obras IIII]IOIWIIeS DI "''!!'o Norle. Aparle ao Sen Cor-

los Bezerra. ••.• • • • • • • •••• ••••• • • 

634 JOÃO FRANÇA 
RequenDI<IIIO rP- 422197, sohcitando iDfortnaçj!es 

ao MUIISII'O da Al:loúuaca. ....,.., cmfas prabCidas pe-
682 las companluas - ..... ona~ .. ---.... .......... --- ---

7 
8 

8 

474 

637 

469 

35 

35 
S6 

174 

530 

537 

23 

271 

273 
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401 
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Pam:er ri! 331197 - Comisslo de AIIIIIIIOS So
ciais, sobre o PLC rf! 75196, que dlspile sobre 1 obnplo
nedade do aso de c:olde l pmva de bala por polllllo-
lllis nas CODdlçi!es que apecdlc:a. ...... - •• • ............. . 

JOÃO ROCHA 
Refele.se ao PiaDO Safra 97198 Apone ao Seu 

Ormiel Macbldo........... ... .. ......... -···· ... -··· -···· ...... . 
JOEL DE HOll.ANDA 

HOJIICIIIIICIII ao educldor ponllllllbw:lno Paulo 
Fmn: •·•••••••• ·····-··-··············· ····-····-··- ................... . 

Ressalla I ....... repen:usslo do lllllbltojucbclá
no reabzado pelo Tnbullal ReiJCIIal Focleral -111F, da 
,. ReiJio, ~de Pemambw:o (Repubhaoçlo) ••••••••• 

CoacleDa 11 UIVIIiles de ]ddlos I propriedades 
pelo! sem-lllrri.IIOIII-IeiO e aabalhadora poriiWlos •.••.. 

Ressalla a 1111]10111naa para o Nonlesle do Pro
....... de Apooo e DeseovolvimeniO da Fruacullllra 1m-
pela do Ncmlesl& ......... - •• - •••• ··-.. ••••••••••• •• • ••••••••••••• 

JONAS PINHEIRO 

Cnaca 1 dec:illo do Governo do Eslado de Mlllo 
GIOsao de auspender, I pldlr de ]I de JO)ho. I tsençlo 
de cobrança de ICMS sobre 1 comen:ializaçlo llllema de - .......................................................... . 

Lellura da Mensqem rf! 357197-CN (111704197, 
aa oniJOIII), do PlesidwiE Pemando lfcanque Caldooo, 
~ l delibenlçlo do Coapesso N-.1. o 
1a10 do priiJOID de lei que .,...,.. o Poder Eucuavo a 
aiJrir ao 01ç1men1D FIICIII da Ullilo, em l'aVCX" de Opera
çi!es Ofidais de Cr6dll0 - .......... sob Sapemalo do 
Mllll&lálo da FIZI!IIda. cn!diiO mplemeDiar ao - de 
RS621 !148.851.00. para os filll que eopecdico. ... -······ 

Defeade 1llpiOVIÇio do PL rf! 3.1CXW7, de im
cioâva do Gcmrao Federal, ..,. dlspOe sobre 1 .....,.._ 
11o de 111lweaçllo OC>IIIOmlca aos pnxluiOns de borracha 
IIIICIOIIal e a evopçlo da lqpslaçlo em,..,... . .......... . 

Repila o lriiDICIUIO, em 24 de Jllll]lo, do Dia ID-
temaeicnal do Cooperaa .. smo. ·····-····· ....................... . 

Defeode I aprovaçllo do l'ni.JOIO de Lei ri' 306/115, 
que dispae ICibre os - de COIIIIOie • ......., 
aos recursos ...,.,_do País .................................... . 

Aoabsa 1111111Çio da aancullura aaciooal Apone 
., Sen. Leomar Quillllllilha. ...................... ·••·••·•·•·· .•.. 

RepxbHe l .,. ......, aos EMDII l1mdos, -
l]rllldo comiliw do SEBRAE - Semço 11rasi1euo de 
Apllo .. Pequoaas Emplesas,. &mele ....... ....-..... 
_, • .,ÇIIIes e ......... ulodes lipdas l pwiLIÇIID e 111' ' 
.,..,..._ IIOIIiSdos e ls.,vldades............,.. ...... . 

.JOSAPHATMAIUNHO 
Assimila alqjulliça..,. o Govomo Federal come

te comra o faDe te neJ"mo plbiK:o. pala teaiiiOiia de alo 
cwc:eder~ salanal ............................ •••••••••••• •••• 

E11c:ammbame111 da Vlllaçllo do PLC rf! 45196 •.•••. 
Eocamu1bame111o da Vlllaçllo do PR ri' IOJJ97 •••••• 

JOSé AGRIPINO 

EN:anunha l VIIIIÇio do Requen11101110 n1416197. 

564 JOSé BIANC:O 
Parecer ri' 325197 - Cnlssln de Relaçiles Exre

nores e Defesa Nll:ulaal. oobno o PDL ri' 22193 (all97192, 

234 :.":~.;.":::::":~~~ 
Requerlmeato,. 4441'97, sohcillllldo lllfonDaçlles 

ao Muu111r0 da Educaçllo e do Desporto. sobre o pnx:es
so de .. !OlldÇID para filnciCIIIIIIIelllll do CU110 de medi

li 01na na UNIR- Ualwmclade Federal de Roraima. •••••••• 

lOS! EDUARDO DUIRA 
13 I'LS ri' IISI97, que dlspCic sobre a FDUbca NIICICIIIal 

de Recupaaçllo do Salmo Mlrumo, .......... os boaell"-
633 CIOS de peoraçlo -..dada ............ SOCial.""" •••• 

DiiCIIII: o l'lnocer ri' 300197- Comisslo de Cons-
bllllçlo, JUibça. Oclaclarua. ......... -······--··- ···-· •.••. 

715 .Abonla a quesllo do salmo mlnlmo .............. . 
Encomiahamelllo da VOiaçlo do PLC rf!45196 ... . 
RefaHe • IIIIIIIÇio de loolamediO das esquenlas 

ao Conpesao Naawal Apane ao Sen.lel'lenon Nres. 
Encllluah1111111110 da Vlllaçllo do PR ri' IOJJ97 ••••••• 
EncamiDiwneniO da Vlllaçllo elas E!mrnd•s r/13 e 

116 4 ao PR rf!42197, .................................... ··-··- •..••••••• 
Reftell6a IObre 11 esqucnlu e o FCB - Parlldo 

CamuzuG lkuiloi111 Apane ao Seu. RoberiO Fiam. ••••• 

JOÉPOGAÇA 
llequedmoaiO ri- 417197. que soliCIIa cooblllaçlo. 

juDIO ao BIRD, oponç1o de CláhiD ao valor de 
USSIOO.OOO.OOO.OO ao.,......, do Eslado do Rio Gnm-

122 dedo Sul.. . ........................................................... . 

269 

504 

579 

Allllua o prDJOID de lei que ena a A8l!aaa Naclo-
1111 de P'ell6koo- ANP. ••••••• • .................................. . 

.......... ri' 340197 - Oaai!lllo de """"""" &..W
- 1111R o 01bo ri' SIIOO<J6 (Of. Preol 11613482. de 
27-11-96, .. ......,., do .. • ..... do lllnco Callral do 
8111111 ................ ., Seaodo Fedoral o .......... DE-
DIPIDIARB-96'11123, de 25-11-96, dalplo ....... ....... 
-l•ih<iloçln da l'left:dura Mumcipal deCanlnel Bar
lili (RS), para OOIIIIIIaçllo de "'I"'''ÇIÇo de a6IIID ;- l 
eaw. Econanuca FederaL ao wlor aaJ de R$61.355.51, 

671 deM!•ada lCOIIRIIIÇiode unidades~-···-· ...... 

677 

446 
467 
520 

Aaallsa a q.- do .........., de illp"'"""""" 
001111a o Clowmador e o Vlce-Govemador do Eslado de 

Sanla ClloriDa. ••••••••·•·• ·····-······-··· -··············- •.••.• --···· 
Sobcita a transcriçlo aos Auls do lleaado de 

l'as nooebldo da Embaixada do Br111l em ....._do Sena
dor Joli Samey, que ll'lta do proceuo de itlp!==m. 
ew1ra o Oowmaclor e o V--<lovemador do Eslado de 
SaDia Catanaa. •••••••••• •• m•••••••••-•••••••••••••-••••••••n• 

JOSé IGNÁCIOFERREIRA 
DIICIIIe o l'lnocer ri"3CXW7- Coausslo de Coas-

IUulçlo. Jlllbçae Odecten•• ..................... - ................... . 
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I 

VI 
Exanuna a poss1btbdade de pnvabzaçllo do SISie-

ma perulelleláno _ ---··· • . •• 

JOSé ROBERTO ARRUDA 

Discute o PLC ri' 45196 
Pl.S Ji!. 124197, que allenl O IIICISO VUI do art. 6' 

elal..eln"8 313191... • • ... • ...... 

JOSé SERRA 
Aborda a quesdo ela leVISiio COIISIItuaonal • • 

JÚUOCAMPOS 

PLS ri' 121197, que chspõe soble a presença de 
advosado e J<PI'CRDIIDie do M111i.!ll!no l'llblla> DO •n
lenOgaróno do acusado de )ribca de c:nme .. • ....... 

RepSIIII o falec:nnenlo, em Bana do Garças. de 
Dona Oféha de Dondo. aiiDdo 11111go pubbc:ado no JOI'
nal A Gueta do Vllle do~ lnbtulado "Passos 
quefmdam". ..... . ........ .. . . . . . .. . .. . 

Apon12. o fonalec:nnento da agnc:uiiiiJll e da c:ons
truçllo aVII como wn dos canunhos para com- o de
semprego •.• 

lÚNIA MARJSE 
Dlsc:ule o,_. Ji!. 31XW1- ConuSSio de Cou

bllllçlo. JIISIIÇa e Cidadarua.- a Measasom n"l03197 
(Ji!. 616197. D8 OJI8CIII), pela qual o Pnosulente Fernando 
Hennque Cardoso subme1e l debbaaçiio do Senado a 
esc:olha do Sr. Geraldo Bnndeuo para ser R>COIIduzKio 
ao cargo de Pmc:undor.(;eral ela Repúbbc:a... ... .. 

Panoc:er n" 320197, que ap<aen1a a nodaçio final 
do PDLJi!.l9197 (Ji!.318196.naongeml ........ .. 

Pronwlc:la-se sobre a passea1a dos pobc:uus mdlla
ru IIIIIICIJOS, em proleSto por melhoros salirios. . .. . 

LAURO CAMPOS 

PLS Ji!. 116197, que cbsp6e sobte o valor do aalá-
nomímmo ............ . ................... . 

PLS ri' 117197. que cbspile solxe o uso de--
lbos de lelefoma celular .. • • ..... • • 

Rei'........, i quesllo do aaláno m!rumo ~ao 
Sen JOSI! Edwudo Dulra • .. • • • • ... .. .. .. 

Dlseule o PR Ji!. 77197. .... .. ... .. • • .. .. ... . 
ADabsa o Plano Real ... • • .. • .. • . .. 
Dlsc:ule o PLC ri' 4SJ96 .. .. .. .. ..... • 
Analisa a c:nse ela Pollaa Mdllar do Eslado de 

Goiás Apone l Sen. J6ma Manse ...... 
RefeJe-se l queSiio do desa1qnego_ Apane ao 

Sen.JIIhoCampos ......... .. ......... . 
Analisa a mmluçio do SISiema de pmduçio 81110-

IDOb.va DO País ..... • • • •• • •••.. •. 

LEOMAR QUINTANILHA 

Apela ao Governo Fedenl pam que lheJ3 a queo
llo do Fundo de Eslabihzaçio Fisc:al - FEF, que. opro-
vado. penahzanl estados e IIIUIIICÍJIIOS .......................... . 

Parecer .. 333197 - ConuSSio de Assuntos Ec:o
IIÔIIIICOS. sobn: o PDL ri' 71196 (ri' 269196, na odgeml. 
que aprova o lellto do Acordo de Segundade Soaal. 1%-

lebrado entre a Replibllc:a Fedelllbva do Bras1l e a Repú-
104 bbc:a ltabana. em 26-6-95 . . .. . .... .. .. 

Sobara 111815 MaiÇio do Governo Fedenlo doss nn
pol1allle5 segmemos a agnc:ul111111 e a c:onsttuçilo avd. . 

462 Aborda a quesllo do desemprego. Apone ao Sen 
Júbo Campos . 

496 
LEVY DIAS 

Ressalra a Intensa traosfonnaçio llldUSinal por 
631 que possa o Estado de Goiás Aparte ao Sen Otomel 

MKbado .................. . 
Dlsc:ule o PLC Ji!. 4SIIJ6. • ...... ... 
Mamfesta-se soble a dec:isio do Governo de 

reanvar o Prolllc:ool. Aparte ao Sen. Clullhenne Pal-
449 me~ra • ... ..... • ..... • • • • 

LÚCIO ALCÂNTARA 
Aprovara a passasem do Dia Mundial de Luta 

62S c:olllra a Deselllficaçio, pam mamfeslar sua pnooc:upa
çio caso esse processo abDJI a "'IPio Nonlesle- . . 

- ri' 321197 - Conusslo de ConsuiiiiÇIIo, 
673 Jusnça e Cldadarua. ~o PLC ri' 19197 (Ji!. 2 843197, 

na onseml. do l'lesldenle Fernando Heonque Cardoso, 
que aUIOnZI o Presldenle ela Rep6bhc:a a proc:eder l RS
bllllçio dos bens de que lnla o Dec:relo ri' 6!5.157/69. 

Reg!SIIIIa possaaem do Dta Mundial das Cnanças 
Vlnmas de Apossio. .......... ... .. . ... ............ .... . .. 

Analisa a VIO!enaa perpelrada c:on11a as c:nanças 
noBrasd.. ...... .. .. . ................. .. 

103 Traça a btogrúia do esc:ntor Machado de As-... 
106 M0111fesla-le sobn: o c:oopetabYISIDO Aparle ao 

Sen Jonas Piaheuo .. .. ... • .. • • • • .. .. -· .......... . 
»7 Encam!Dbamellto ela VOOIÇio das Emendas rJA 3 e 

4 ao PR ri'42197 .. ........ . ... .. ....... _.......... .... .. 
Traça a biografia do oduc:ador pernambucano 

Paulo Fmn:,..........,..,. faleado .............. .. 
98 Homenagem ao - Amxuo VICOIIII pelo tran5-

CIIISO do llll:elllenáno de sua mone. ....... .... .. . . .. 
100 Traça a biografia de Frei Danuio. rec:c:DILü""'le 

faleado . . . . ........ 

108 
208 
432 
461 

LÚDJO CXlELHO 

Ref...,.se l quesllo ela ...ronna agrána Aparle ao 
Seu. Osmar Dias .. .. ... • ... .. ........ 

Anabsa o 3" ano do Plano Real ... 

509 MARJNASB.VA 

675 

678 

407 

Registra a -zaçlo. DO Estado do Acre. do se
IIIIDÚIO OIJIIIIIBado pelo Conselho Regional de Educa
ção. ~a valonzaçlo ela oduc:açlo na Amazllrua. ....... 

AsSiaala a ,...h•açlo no Zlmbal>we ela Confe<en
aa das Parles da Convençio llllemac:loaal solxe Espé-
aes em ExiDIÇio- CI1'E. ........ • • .... • • • • .. .. •• 

Analisa as llllllhdas so.....,amonlaiS que agilizam 
a ...ronna apina, editadas em 12-6-97 .................... . 

Repona-se i evaslo de )JIOfissioaais allamenle 
qualitic:ada das amw:rsidades bnsdeuas Aparle l. Sen 
Benedlla ela Sdva. .. • .. ....... .. • .. .. ....... 

S66 

670 

674 

173 
460 

475 

72 

127 

168 

168 

478 

SOS 

529 

S48 

SS9 
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718 
721 

63 

120 

287 

294 



Roqucnmemo ri' 441JI17, oohcilando 1afonnaçiles 
_, MIDIIIIIO elas ReJaçiles Emonoles, Sr Luiz Pebpe 
Lampma, sobn: a Dll>-mcluslo do mogno oa Ccmfaen
aa das Pllles da aTES- Conw:nçio .............,. oo
ln O Com6mo de Es!*ies Ameaçadas •.•••.•.•••......•.. 

MAURO MIRANDA 
Deslaca • boa YOOiade do Governo Fcmanclo 

Hcmiqao Cardoso de IIII:Upelll". mallla ...... do Pais. •. 
Alslaala o 1111111 de desenvolvimomo por que pu

aa o ESiado de GoiÚ. Aparte., Seu. Orolliel Mal:hado • 
Rejpsn a enlleYISia """'""'"'' ao JOIDII O Papa

lar, pelo escnlllr aamo Benwdo éis, 111pn11c1o ao 
MIDIIIIII l'nnci&CO Weffoll ..... m llpo de bomcna&em a 
esse c:ansqndo bomem das lo:ns ........ - ..................... . 

Alnbw l c1escmeraç1o do ICMS das aportaçiles 
de pniCIInm pnlldnol 1 queda das recea11s esraduals ...... 

NABOR .IÚNIOR 
E1praaa seu 1po10 l aprovaçio do PL ri' 

3.100197, que cllspile 101n a CODC"''o de 111bw:nçlo 
eco116nuca dos proclurares de bonacba 1111:101111 Aparte 
ao Scn. Joaas PiDheuu ................................................ . 

Coagnlula-ae Clllll os Mlm&IIOI Dmar Galv'o e 
Jos6 Nái da Silva, empnuados. Presldelllo e V10e-Presi· 
denle do TSE, nspec11vameare. ................................... .. 

J!Dwninbamenb! de W1111ç1o do PLC ri'~ .. .. 

NEY SUASSUNA 
Mamfesla-ae sobn: 11áarma pnldeaclma. ....... 
Ponocer "" 319197 - Conall'o de CoasbiUiçllo. 

JIISIIÇB e Cidadlna, IDin 1 Mm 11 m ri' 1111111 ~ 648/97, 
.. .......,;), do Pnsldelllo Pemando llamquo Clnloao, 
mtnn te! do lllpiOYaç'o do SeDado Fedenl, o oome do 
~Bnpdeuo-do-Ar, Sr. Jo'o Fehpe Sampaio de 
Lacenla Jdmar, JIBill......,... o C111J11 de Mimstm do Su
perior Tnboaal Mlhllr, oa Yllp nservada a Ollaai-Oe
......, da ~da IIIVI e do (10110 IDIIS elevado 
da canma, e deconalle da ape...........,. Clllllplllsclli 
por llllpiemeDio de v!ade, em 8 de julho de 1977, do M1· 
nillm JDIF .1011! de Clrvllho ........................ ,_ ........... . 

DIIICIIIe o Pncerli' 300197 - Cmmss'o de Coo&-
IIIIDç'o. Justiça e Cdadama. ......................................... .. 

O Plono Real ........................ - ......................... . 
Lalunl do PLC ri' 2Yn (ol 17571'J7, na on

JIOIII), que d6 nov1llldaçlo ao 111. 33 da Lea li' 9.3906. 
que embelece as dmllnza e buea da ecllraçlo Dlcio-
11111.. - ........ .............. ... ............. .. ................................ . 

Pmc:er ,_ 3'Eli'J7 - Canull'o de A._ Eco
a&mcos, IOin I Momqem ri' 1091'J7 (111672/97, DI 
orJsem), do Presidelllo Pemando Hemique Cardoso, que 
.. bmefe l opec:I'IÇ'o do SeDado Pedend D 001111810 cole
Indo em 10-6-9'7, eo11e1 Clllxa Era .!!anca Fodenl e o 
Ellado do lbo de Janeuo, com pnolia da l1Di'o, 110 
lmllllo do ..........,. de Apooo l ~ e ao 
A,julle Fiscal dos &lados ................................................ . 

Lemn da ...... 1 m li' 32981 - CN, do l'leai
dente Pemando Hennque Cardoso. ••bnrrndo ., Coa-

l'lic-

441 

71 

174 

257 

636 
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.,...., Naaoaal, o ~aro da MP ri' 1.556-IIJI17, que ess 
llbelece mecarusmos ob.JOIIvando a 1nc:enavar a leduç'o 
da pnsença do selllr pdbhco estadual oa lllvldade finan-
cara llllldna e cllspGe sobre a pnVIIIzaç'o de DISIIIW· 
çlies financ:ea-as ................................ - ................. ____ 419 

DiiCIIIe o PLC li' 4SIIJ6. ...................................... 466 .......... "'334197- Canull'o de Alllmlos Eam6-
............. o Ol!clo,. SI5XW1 (Oficio,..., ,. 1.79SI'Tl. 
.. ""10111), do pesv!onll: do a.nco Clolml do Brasil, .... 
.............,. sob"'açio do (Rfelro do Mamcfpoo do lbo de 
Janeuo, pa .....-de l.ellas Fiaanoeuas do Tesouro do 
Munidpo do lho de J...UO - LFnf.aJ, cJesdnacJas 10 

..,.. da diVIda moblbw do Mumcfplo. nnc1ve1 no "' 
-de 1997 .................................................... _, !!67 

Ponocer "" 335/117 - Conull'o de Alllmlus Eco-
a6llllcos, SDble o Ofic:JD ,_ SISII'J7, do (llaideme do 
Banco Cenlnl, que ODCallllllha ao SeDado Fodenl soba-
loçlo do Governo do Ellado do lbo de Janoi!o, ..... 
enuss'o de Lens FiiiiDCeiiiiS do Tesoanl do ESiado do 
lbo de J...,..,- LPI'RJ, Cllios recunos - ""'i•ados 
ao 1110 da ~da IIIDblbina, veocfvel .., "' oemesae de 
1997 .......................................... ........ -·······. ······· .570 

ODACIR SOARES 
PLS ,_ 1131!17, que 111aa a Lea ,_ 7.1l8618!1, pora 

&x. em 3 (ato) aaUnos mfmmos o valor da peos'o 
DIOIIIII ....Uaa Jlillllaos 1er1npeilos da l'eli'o amaz6. 
IIICII que llllbam ....... lhado 118 ~da bomlcba DI 
Seawv!a Guaro Mlllllllll ........................................ _ .... 20 

Mllllifeola-oe sobn: almadlçlo &101 do esen:lclo 
profillllllllll de MediCIDII, lmpoata ao Cabo de Mediei-
... TropiCII de Rondllma- CEME'111.0N, pelo Olnoelbo 
ResloaaJ de Meciclaa de Ronc!0111• ............................... 75 

l'laumaa-oe aoln a lituaç'o da (lllãiÇ'o Gielf.. 
cola .., ESiado de lllaDd6ma. pardculanneale ... cidade 
de Vllbeoa. .................................. ......................... 164 

Descreve I IIIIUaç'o c:llamiroaa da IIÚde 110 Mu-
mcf(IID de Clcoal (RO~ ........................ - ....................... 254 

AlsUIIIa a canbMa produçlo lpfcola110 Pais, 
........ do ... potencial ........................... ·- ................. 5SO 

ADAiue das (liiUpDIIaS da~ NI<IDIIII 
da Aariculllllll - CNA, pora a mpenç'o das dlfic:uld&-
des do _. flud'fenl e llllpbor a ............. de pmdu-
çlo ............................................................................. 5SO 

ONOFRE QUINAN 
lmpodAncia das olns lllicas ,.,. .. _. 110 Elia-

do de Goiá Apllle ao Seo. Olomel M~ .............. 172 

OSMARDIAS 
Abooda a ...- da paoiç1o lmposla pela CBF 

ao Cube Ad&ico ~afiliando-o da cllvis'o de 
elire do tUulbol aacimal ····-·······-···· .......................... 58 

61 
PLS oiii8J97, que alten dlapos111vos da Le1 

ol 9.430196, pua mocl1flcar a sillllOIÚtlca de co-
braoça das multas e juros morat6nos em d61nros 
para com a Uailo .................................... - .................... 175 
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Mamfesta-se sotm: a queSIIio das .. rormas constt-
tuc:IOIUIIS • • •• • •• ,, , • 

Cnbca o Governador do Paran4 por alo "" aten
dido ao pedKio de mfonnaç6es da CAE-Senado, com 
VISI8S l DISirllçio dos pedidos para c:onb'IIIÇão de opera
ções de cRdlto """"""daquele Eirado .. ... •• .. ... 

Le!IUia da Mensagem ri' 117/97 (a! 732/95, na 
ongem), do Pn:sidenre Ft:maodo Hennque Cardoso, 
submelmdo l apteaaÇio do Senado a escolha do Sr 
Carlos Albeno Lt:tte Barbosa. MIIIISIIO de Pnmeua 
Classe. do Quadro Espectai. da Clnma de OlpiOIIIIIa, 
para exercer o e&rJ!O de Embaixador, Clefe da Mlsslo 
do Bnsd Juoto l OtpmzaçiD dos Estados Ammcanos 
-OEA.. . .. ...... ... .. ...... 

LeJIUia do Pl.C ri' 27/97 (ri' 3.106197, na on
gem). que dtspilo sobre a llllnlfereoaa da Escola de En
fetlllliFJII de Manaus. mudade orgaruzaaoaal descen
lnlbzada da Fuodaçlo NIICional de Satlde. para a Funda-
ção Umvcmdade do Amamnas ......... . 

Ardhse da reforma agránL . . . . 

OI'ONIEL MAOIADO 
Aponta o Estado de GOiás como um novo pólo 

induslnal do Pais.. .. ... 
Aponta o Estado de Goiás como um novo pólo 

mduslnal do Pais. (Repobhcaçio) ..... . .. ....... 
AnahSB o Plano de Safta 97198, cbvulpdo pelo 

MIIIISiéno da Agru:ul1ura ... .. 

PEDRO SIMON 
PLS a! 111/97, que cbspilo sotm: a aphc:açio de 

peuas ratnbvas de cbmto e revoga cbsposlllvos do De-
c:mo-Le! ri' 2848140- C4cbgo Penal ... .. .. - .. 

Encammba a VlllaÇio do Requerunoulo ri' 416197 • 
Umonla o lilloclrnoiiiD do ox-&nlllor ltff:tv>r Malla. 
Reg!Sbll o lnD5CW'SO do SOl amvenmo de fUnda-

ção da Coopmlbva de SIIIIIOCIIItores de Encalllado (RS) 
Mamfesla seu desejo de ~ o Pn:stde.all: 

Fenwxlo Hennque Cardoso, que amverSBna em 18 de 
Junho, com uma nova canunhada com Millno Covas, 
com Pimenla da Vaga. com o Sr Sc:alco. com o Sr 
Joio Gübeno, com Lula e com o Supbcy, no caso da an
bCalldtdalura de S &I ao Governo de Slo Paulo Aparll: 
ao Sen Eduardo Supbcy .. 

Discute o PDL ri' 19197, que llpiiiVI o 11:X10 do 
Aconlo por Troca de Notas que IIICOqXIIll os pan,rúos 
4, S e 6 ao an. V do Acordo para a Conslluçio da l'ollll: 
Sio Toml! e Sio BOIJL celelmldo """" o Governo da 
Rep6bhca Federallva do Brasü e o Govano da ArBetm
IIL em Buenos Am:s. em 17-11-95 ... . . ....... 

Refen>.se ao mamfeslo do l'arbdo Operário, flln
- em Cunbba (PR) Aparll: ao Sen. Roberto Re-
qwla - .......... • ................. .. 

Quesb0111 a ""'MIenaçla a 26 anos de cadeta do 
Sr Ramha.llder dos ll'lbalhadorea 1111111. .......... • .... 

DI"""" o PR ri' 11/91, que 11U1DnZa o Estado do 
Rto Grande do Sul a coo1ra1ar operaçio de cRdiiD all:r
oo, com garanlla da UDIID, junto ao Banco lnlemaaonal 

l'líg. PIÍI· 

para Rec:onstrução e DesenvolvtmeniD - BIRD, no valor 
405 de c:em aulhões de d61ares none-ameneanos, equtvalen

"" a cento e qua1m milhões, seiscentos e dez mil IOIIS. 
em 31·1-97, desbnados ao finanaamento de par11: do 
l'lojeiD de Conservaçilo dos Recursos NamriiS e Com-

51 O ball: l Pobreza e ao amc.o Rural • ........... .. .. ..... 192 
Revela IS ddjnddades dos procluiDros de lOJa do f.o. 

lido do Rto Gnmde do Sul,-· queda da puduçio 255 
PLS ri' 122197, que IIISIIblt, oos easmos fllnda-

menlal e m6cho, componon~e cumcular dedu:ado ao de-
senvolvtmento dos valores l!bcos e de CJdadamL .. • 450 

PLS ri' 121197, que IICli05COIIIa padsrafos ao an. 
23 da Lt:t ri' 9 0!16195... .... .. • 573 

701 Cnbca a deCJsiD da CBF que garan11u ao Fluou-
..,. e a_.,.., pattJcipamn da dtvtsla de ebll: do 
filtebol IIIICIOIIal, atando amgo publicado no jOI"Dal 
Zero Ban, de IIIIOna de Paulo Sllll' Ana. Ulllllllado 
"Um golpe de Estado" • .... .. ... .. .. . • .. • • 580 

703 Defende a aprovaçio de pm.JdO de sua .. tona 
717 que IIISIIblt mn Coagi0550 ReVIsor, com plebiSCJIO e,.. 

forwrd~~m . .. ... . . S80 

RAMEZTEBET 
S9 Parabemza os dtre~Dro! da TV Mmena. bpda l 

Rede Globo, que estA levando sua pmgnmaç10 a mms 
171 77 munlcfpos do 11111-mato-poasense • .... • • • ... 2 

Cnbca as COIIIIIIIIII:S reformas na lcglslaçlo elet-
233 torai e pattldillnL.. ..... ... • .. • ..... ... • .. 4 

Refere-se l quost1D da reforma lglillnL Apane ao 
Sen. Carlos Pabocfmo. • • • • • .. • .. ...... .. ... .. 6 

Mantf........, solm: a reforma prevtdenCJillnL 
Aparll: ao Sen. Ney Suassuna. .. ........ • • .. .. .. • .. 25 

IS Anuncia a apoaentaçio de JIIOJeiD de 1et que .,.. 
34 a enc:ammhar ao Mwsl6no Pllbllco as c:oncluséles das 
34 CODUssiles parlamemares de mqublto .. 90 

Olsc:ule o-... 300'97- Comtssla de Coos-
77 tltwçlo. Jasbça e Cyladan•a o. •• • 104 

Analua as conseqllinclas da conSirUçio da U11na 
de Porto Pnmavera para o ll:lriblno sul-1111110-piSSOIISO 180 

Destaca a lllljXIIIIblle miaabva do 1ST - Tnbomal 
Supenor do 'l'nbalho. pela tatbzaçlo do- dajiiSIIÇL 408 

Refere-se l CODSIIUÇio da poall: que •m•lllaiJpr 
os Estados de Sio Paulo e de Mato GIOsso do Sul Apar-

88 "' ao Sen. Carlos a-na. 584 

RENAN CAlJIEIROS 
Desta:a a unpordncta de se cnar um SISII:IDa de 

JIIOieÇio e compenSBçio do setor 1et11:1ro IIICloaal 119 
Marufesla-se sotm: a momada do Pro4lcool • • 632 

103 
ROBERTO FREIRE 

Refere-se l queSIIio da reforma pmndeoaillna. 
114 Aparll: ao Sen Ney SIIISIIIIIIL.... ......... .... .. ... . 26 

Anabsa a Jliiiii05I:II de lefonna da -L 219 
184 M1111fesla-se liOble a pmposlll da tefonDa da ....._ 

videnc:la SOCial Aparll: ao Seu Gelaldo Melo • ... .. 283 
Slllda o COIISIIIIIUI!e Femando SaolaDa que se en-

conaa no plenillno Aparll: ao Sen. Bernardo Cabnll 286 



Roquenmcmo ~ 436197, lllballllldo que a 11om 
do &pedWIIe da Sessio &lrllmluWia, do cba 4-12-97, 
ICJI dedicada a comcmomr o II'IIIICUI10 do 9QIIamverú-
rio do llqllllelll Oocor No-.................................. . 

Roquc:nmono ri' 4371'TI,IIIllaiBndo alabzaçlo de 
Sesolo Elpoaalao cb 4-3-98, clocllo3la a aaueuuar o 
IIIIIISCUnO doo 100 arm de ~ de Luiz Carlao 
.......... . ................................ ······-·······-······. ·-····-··· 

ED:ammhameato da VOIIIÇio do PLC ri' 45196 ..... 
Aaabsa a crise da Pll1fCia Mihllr do Estado de 

Minas Genis. Apane l Sen Jdaia Manle ............... _ ... 
Encamlnhamoulo da V0111Ç1o do PR ai 421!17 .... .. 
Ellcamudwnenro da VOIIIÇio das Emendas ..- 3 e 

4aoPRri'42N/ .................................................... . 

R.n...aes ..,.,.., o """"""" de "'"-- de 
.,.-deesquenlaeiiiiMIIIOIIIIls""'ot'-~-
c:anos,lllllizldo -ldlle .... Saabago do awe. ........ . 

ROBER10 RBQUIÃO 

Rec!stta Cll1a 011YIIda ao pns~cleD"' da Caafede.. 
nçlo Bnsdeua de Fulobol, Rx:ardo Tm......, pediDdo 
IIICIIII5Idenlç da deelslo que afiliOU o Cube Al16bco 
l'lnulaeDse da cbVIsllo de eble do I'UieiJoiiiiiCIIIIUII ••••••••• 

Colllulenlçiles ..,.,.., o lllllllfello do Pndo Ope-
dno,lillldadoanCunaba-PR,em 1890 .................. . 

Ducure o PLC ri'~ ... ................................. . 
Pmlcer ri' 339197 -~ de AaiiiDI Eoon6---o 011ao ri' S/46197 (OI!clo Plaa "'97n55t, 

.. GIIJ'III), do ............ do - Cenllal do 11111111 ..... 
- rianoçlo do PrerâiO Mumapo1 de Osasco
SP, pma-del.elns~doTe&ounJdoMu
nlcfPo de Osuco-LPn/10. desdnoda• ao po da ci'VIda 
mobdlw do mmlrlplo, veadwl DO Jl - de 
1997 ..•. -··· •.••••••••••.••.... ••••·•···•· ................... .L •••••••••• 

ROMEROJUCÁ 

Reqaenmenro ri' 413197,1M1hcj,_.., lnfonaaçl!es 
ao Mmislálo da """"'*'aca. mlaavas ao COIIYfmo &rmodo-. rm-o. o Governo do Estado de Rolai
ma, para aeniçoo de lnsiJioç!ies e1&ncas DO AeropciiiO 

de Boa Vala. •• ·········-·-·········-····--·······-·······--···· ... ••• 
Manifes!He salmo ammma pnmclen<:Wia. •••••• 
Doslaca o .......... IIVIIIÇO Da .. vepç~o bnli1eua 

com a.,..;_, do........, que lq1l!amenla o llejp
Espedallhasilcuv - REB, que nra das emban:açlles 

aâundas da La ri' 9.432N/. --··········-······- ······-···----· 
........ dlsaiblaçio de cani1ba pela Caafede.. 

111Ç11o Bnsdeua - Apwntadoo e 1'0IIIIooiSias - CO
BAP, que COidm lllformaçllea IIObn: o pnx:esso da apo-
IOIIIIdana. ........................................................................ . 

1lequenmeato ri' 43li'TI, IIOhc:nando ud'IIIIIIIÇIIes 
ao Milll- da Fueada IIObn: o jiOCOiiO de 1iqwdaçiD 
exJII!jucbaal da Plaaalro Companln• de S....,.. Priva-
doa - SUSEP .................................................................... . 

EDcammbiiiiOIIIO da viiiiÇio du Emendas ... 3 • 
4 ao PR r/'421!17 ..................................................... .. 

447 
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468 

508 
519 
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Rec!SIIa o lina1 doo lllbolhos da Conllsslo de Suxb
olnaa que mYelllpo easoda OU...dasCIIIIIÇII .. ~; 
nidade Nossa SenbcndeNIZIR. em Boa v--RR. ...... 

Assinala o llllnSCWIO do 9()1! am ........ o do MIDII-
cfp!O de Florala- PE. .................. • .. ........................... .. 

Doslaca aiiiiPOiflncla da Subma para o deaen-
YO!YI..-o do Pars ,_ ........................................... .. 

PLS ri' 130197, que IIIIIOnZa a cnaçlo de Dlllnto 
~o DO MIDIIcfplo de Slo JoiD da Ba!IZII -
RR ............ ... • .................... -- ......................... .. 

PLS ri' 13li'TI, que .,tonza a cnaç1o de Dlstnro 
Apopecúno no Municfpo de Canocanr- RR ............. . 

PLS n" 132N/, que autonza a cnaçlo de Dlstnto 
A8nJpecuArio 110 Mwucfp10 de Slo Lmz do Aoaut -
RR ............. _. ............ ................. ............. • ................ . 

PLS ri' 133197, que llllonZa a eriaçlo de Dlllnto 

611 A~ 110 Mwucfjio de Cllllll- RR. .................. . 
PLS ri' 134197, que 111tonza a cnaçlo de Dlllnto 
~ 110 MIDIIcfpo de Moa"' Alepe- RR ..... 

III 
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PLS ri' 135197, que .,tonza a cnaçlo de Dlstnro 
~ 110 Mumclp10 de Ouaeb.!- RR. .............. .. 

PLS ,. 1361'TI, que autonza a cnaçlo de Dlstnto 
Apopec~Wio 110 Mumclp1o de RoniD6pohs- RR ....... 

PLS ri' 1371'TI, que llllonZa a cnaç1o de Dlllnto 
~ 110 Mlllliclp10 de lloalim - RR. .............. .. 

Reptnl a nahzaçlo do I Enc:onllo de M6dlc:oo 
VcteiiiWios da Alllaz6aia, DOS dias I a 4 de jUlho de 
I!J!J7,em ~-PA. ............................................ . 

RefolHe l quelllo da nii'OIDIIaprta. Aparte ao 
Sen Osmar Diu. . . ...................... . . . .. ...................... . 

Apelo ao Mmillmo dos Tnosparla para que U
baem os =unos IIOI:eiÚIIOI ao *mino da BR-174 
que tip Maaaus l Veaezuela ....... .. . .. .. ................ . 

ROMEU ruMA 
Analisa a quelllo da candu!alula ji6pria do PFL 

ao Gowmn de Slo Paulo e oep que tenha sido ..,.,_ 
dado a oer oic:e de Paulo Mlluf...... ... .. .. ................. .. 

Sob .......... com o Sol.- Ramez Tebel. Apor-
"' ID Sen. Ramez Tebel. .... .. ................................ . 

l'nlniiiiCIHO - • deelslo do Governo de ..... 
2l DYil' O PladJeool Aparte ao Sen. GmJbenae Palmeira. ... 

Repllnl o remo da Wld'tdoo:ial que pmf'enu ao 
ri cba 16-6-97,1111 Slo Pllllo, aa AI!OC!açlo doo Diploma

doo da Escola Superior de Guena- ADESG, illalulado. 
Os 1110101 da Comwucaçlo -lldluenc:ia DI Moral da fio. 
mllla e no A...-o da Vootaada. .............................. . 

6S Aaabsa a crise da polkia lllllilar mi1101ra. Apane 
• Soa. Jdma Marise .................................................. . 

AIIIDIIa o..........., em 26 dejlmbo. do Dia lnlor
aadaaal Callnoo Abuso e o Tdlico lllcioo de Doops. ...... 

121 
RONALDO CUNHA UMA 

Panocer.,. 317/97-Camolllo Do-., que ..... 
10111a a oalaçlo fillll do PR ri'711'TI ............. - .......... .. 

191 .......... ri' 318197 - Coau- Dinrora, que 
apoeseala a oedaçlo flaal cbiS fnwnc! .. do Senado ao 

532 PLC ri' 89.'!13 (ai 1.497191, aa onpm). ........... • .. .. .. 
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Allahsa a questão do proJeto de !eSOiução que 1111-
ta da cnaçio de cargos c:onuss1onados no Senado. esc:la
roc:endo nlo &er o au10r da proposta como fo1 cllvulpda 
pela 1mprensa. • •• ••. . ..... 

Parecer ri' 322197- Conussio Duelora, que &pie
senta a redaçlo filial do PR n" 77197.... . .. ..... 

Parrx:er ri' 329197- Cmmsslo Duelora, que ap<e-
seDia a redaçlo liDai do PR n" 7lW7 • • .. . . .... 

Parecer ri' 331W7 - Conussão Duelora, que apre
...,ta a tedaçlo filial do PR ri' 79197 • 

PLS ri' 125197, que 1111onza 11111111Cfp1os a forma
rem c:ons6lao para implementar polfbea comum de de-
...,volvimeniD . .. .. ..... . .. .. 

DuK:utc o PR ri' 4'2197. que estabelece a C:Omposl· 
çlo c a mlia-esiiUIIIIa dos pbmetes do Senado Feclaal 

Pazec:er onl IObn: a Emenda ri' 5 ao PR n" 4'2197 
PLS ri' 128197, que cllsp&: oolxe a pteStaçlo de 

semço de lnliiS)IIIIIe )lllbbc:o UllbVIdual de passagenos 
por IDOIOCICic:tas de olupd, 1111110-IÚI • • .. 

Parrx:er ri' 3361!17 - Conussão Dnetora. que apre
senta a ralaçlo filial do PR ri' 42197 • 

Parrx:er ri' 337197 - Conussão Dnctora. que apre
senta a redaçllo final do PR ri' 80197 

Parrx:er ri' 338197 -Comissão Duelora, que ap~e
ocnta a redaçllo filial do PLC ri' 1197 

SEBAS'IlÁO ROOIA 
Rctnta a cllftal 11tuaçio dos halntantcs do Volc 

doJan. . . ..... ...... • . .. ........ . 
Encanunhamcnto da YOiaçlo do PLC ri' 45196 • 
Raprimonlo n'446197. oobatando IIÚOiluaçiks ao 

Muustn> da Fazenda IObre a n:al aJIIIhçlo nofacnle ao tftu.. 
lo de propnedade da Fodalc:zade Slo Joso! de Macapi. 

SeRGIO MACHADO 
Allahsa a aue da poUaa nuhtar ID1IIeiiL Apane 

l Scn Jllma Mansc. . .. ... .. . . . .. 

V ALM1R CAMPELO 

Le!twa do PLC n" 24197 (ri' 821195. oa ungem), 
que dispõe IObn: a mpni•açllo dos semços de rdcco
IDIDUcaç6ca. a cnaçllo e 1\mcJcmamcDtD de um órgllo ~e
guiador c ouaos upectos msutucionms. nos tennos da 
Emenda ConJutuclonal ri' 8195.. ......... .. .............. .. 

Defende a n:gulamentaçllo da Lei n" 9.434197, 
que cllsp&: IObn: a ICIIIOÇIIo de &pos. teCidos c panes 
do corpo humano para 6ns de 1111115plantc e 1r111ame1110 .. 

PLS ri' 123197, que autonza o Poder Execuuvo a 
cnar a Secrctana NIICIOIIII de AaswUos l'aurenc:linos. ... 

Le!twa do PDL ri' 46197 (ri' 350196. na ungem), 
que aprova o 810 que 1a10va a pernussão da 1Ud10 Tnn-

socste Lida. para explonr scmço de radlod1fusio sono
ra cm nqaenaa modulada na Cidade de Joaçaba- se .. 

Leitura do PDL ri'47197. que aprova o aro quere-
187 nova a ou!Orp defenda l SoCiedade R*ho Conbnental 

Lida. para explonr semço de racllocllfusio sonora em 
onda m6cllaDB Cidade de CoroDcl Fmtas- SC ........ 209 
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Lellura do PDL ri'48197 (n'353196. nacngem), que 
aprova o IIII que miDVI a paDIIS&iio outorpda l IUcllo So
acdade Oeste Cllanncnsc Lida. para oxplola', ..... cllmlll 
de exc:lllllvidade. oemço de lllclloddiullo 110110n1 em fie.. 
qa<naa tnodulada oa Cidade de CllpiiC6-se. 

Lclllml do PDL ri' 49197 (DI3S4196, oa ongeml, 
que aprova o 810 que ~a~DVa a pemussllo ourorgada l 
IUcllo Veneza Lida. para CJ<plonr, sem cllmto de CJ<c:lu-
51VIdade, semço de racllocllfusio sonora em li<qO&IciB 
modulada na Cidade de ReCife- PE. .. .. ... . .. . . 

Lmllllll do PDL ri' 50197 I ri' 3SSI96. DI oqcm), que 
aprova o aro que miDVI a cn ·llo da IUcllo Ddilsllo de 
Aqwdauaoa Lida. para explorar ICniÇO de ndaodúUsllo 10o 

aora em ODda llll!clla, DI cidade de Aqwdauaoa -MS 
Leitura do PDL ri' 51197 ("" 356196, na origeml. 

que IIIIOVa o 810 que miOVa a c:onc:esslo da R*ho Ma
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dauana- MS . ...... .. . .. ... . ............ -....... . . 

Leitura do PDL rJI. 53197 (rJI. 358196, DI ongeml. 
quc aprova o IIII que lmDYA a pemussão OIIIDigada à 
R*ho FM Conao de Jollo 1'<ssoa Lida. para explorar 
semço de mdlodlfusio SOIXXI, em fnoqtlellaa modula-
da, na Cidade de Jollo Paaoa- PB.. ............ . ...... . 

Lmtun do PDL rJI. 54197 lrl' 359196, aa ungem), 
que aprova o 810 que renova a C<II!Ca'llo oooxgada à 
R*ho Aunvenle de I'IIIIIP Lida. para explorar semço 
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Lc1blnl do PDL ri' 55197 (rJI. 362196, na ongem), 
que aprova o 810 que raKJV8 I comcesdo da R*ho A 
Voz do Serid6 Lida. pam explorar semço de llldiocllfu
sllo 11011011, em onda m6clla, na Cidade de Qaal- RN .. 

1.eJtura do PDL n" S6/97 (ri' 352196, oa ongeml. 
que aprova o 810 que mlOVII a c:oncess1o ouiOipda l 
IUcllo lnduslnal de Vmea Graode Lida. pam eaplorar 
semço de racbodlfilsio 110110111 em onda Ncba, na tida
de de Vllr7.ea Gnode- MI'....... ... .. ... .. ......... . 

Repolta..., l sua parbCipaçllo DI fiSI Rcwulo da 
CoDtaeac:la IDtcmaCioaal do Ttabalho. reabzllda em 
Oeucbra. na Sul'ça. no perlodo de 3 a 19 de Jllllbo 61b-
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Ata da 81 ª Sessão Não Deliberativa 
~-" _--_ 

em 16 de Junho de 1997 
3ª Sessão Legislativa Ordinária da 50ª Legislatura 

Presidência dos Srs. Antonio Carlos Magalhães e Geraldo Melo 

(Inicia-se a sessão às 14h30min) 

O SR. PRESIDENTE (Geraldo Melo)- Declaro 
aberta a sessão. 

Sob a proteção de Deus, iniciamos os nos
sos trabalhos. 

O SR. PRESIDENTE (Geraldo Melo)- O Se
nhor Presidente da República enviou ao Congresso 
Nacional a Medida Provisória n2 1.574-1, adotada 
em 11 de junho de 1997 e publicada no dia 12 do 
mesmo mês e ano, que "dispõe sobre a concessão 
de financiamento vinculado à exportação de bens ou 
serviços nacionais". 

De acordo com as indicações das Lideranças, 
e nos termos dos §§ 42 e 52 do art. 22 da Resolução 
n2 1/89-CN, fica assim constituída a Comissão Mista 
incumbida de emitir parecer sobre a matéria: 

SENADORES 

Titulares 

Vilson Kleinübing 
Bello Parga 

Jader Barbalho 
Nabor Júnior 

José Serra 

PFL 

PMDB 

PSDB 

Suplentes. 

Carlos Patrocínio 
Waldeck O melas 

Gerson Camata 
Carlos Bezerra 

.Osmar Dias. 

Bloco Oposição (PTIPDTIPSBIPPS). 

José Eduardo Outra Sebastião Rocha 

PPB 

Epitacio Cafeteira Leomar Quintanilha 

·DEPUTADOS 

Titulares Suplentes 

PFL 

José Carlos Aleluia Francisco Horta 
Paudemey Avelino -AugustoViveiros 

Bloco (PMDBIPSD/PSL) 
Paulo Ritzel 
Adelson Salvado 

Ronaldo Cézar Coelho 

PSDB 

Nair Xavier Lobo 
Dilso Sperafico 

Ezídio Pinheiro 

Bloco (PT/PDTIPC do B) 

Neiva Moreira José Machado. 

-PPS 

Sérgio Arouca Augusto Carvalho 

De acordo com a Resolução n2 1 , de 1989-CN, 
fica estabelecido o seguinte calendáno para a trami
tação da matéria: 

Dia 16-6-97 - designação da Comissão Mista. 
Dia 17-6-97 - instalação da Comissão Mista. 
Até 11-6:97 -.:._ praio para recebimento de 

en.endas e para a Comissão Mista emitir o parecer 
sobre a admissibilidade. 

Até 26-6-97 - prazo final da Comissão Mista. 
Até 11-7-97 - prazo no Congresso Nacional. 

O SR. PRESIDENTE (Geraldo Melo) - O Se
nhor Presidente dõ. República enviou ao Congresso 
Nacional a Medida Provisória n2 1.577, adotada em 
11 de junho de 1997 e publicada no dia 12 domes-
mo mês e ano, que "altera a redação dos arts. 22, 62 , 

72, 11 e 12 da Lei n° 8.629, de 25 de fevereiro de 
1993, acresce dispositivo à Lei n2 8.437, de 30 de ju
nho de 1992, e dá outras providências•. 
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De acordo com as indicações das Lideranças, 
e nos termos dos §§ 42 e 52 do art. 22 da Resolução 
n° 1/89-CN, fica assim constituída a Comissão Mista 
incumbida de emitir parecer sobre a matéria: 

Titulares 

Jonas Pinheiro 
Waldeck Omelas 

Jader Barbalho 
Nabor Júnior 

SENADORES 

PFL 

PMDB 

PSDB 

Suplentes 

Júlio Campos 
Joel de Hollanda 

Gerson Camata 
Carlos Bezerra 

Sérgio Machado Osmar Dias 

Bloco Oposição (PT/PDTIPSB/PPS) 

José Eduardo Outra Sebastião Rocha 

PTB 

Valmir Campelo Regina Assumpção 

DEPUTADOS 

Titulares Suplentes 

Abelardo Lupion 
Carlos Melles 

PFL 

José Mendonça Bezerra 
Benedito de Lira 

Bloco (PMDB/PSD/PSL) 

Geddel Vieira Lima 
Wagner Rossi 

PSDB 

José Luiz Clerot 
Confúcio Moura 

Nárcio Rodrigues Luiz Piauhylino 

Bloco (PT/PDT/PC do B) 

Neiva Moreira José Machado. 

PMN 

Basco França 

De acordo com a Resolução n2 1, de 1989-CN, 
fica estabelecido o seguinte calendário para a trami
tação da matéria: 

Dia 16-6-97- designação da Comissão Mista. 
Dia 17-6-97- instalação da Comissão Mista. 
Até 17-6-97 - prazo para recebimento de 

emendas e para a Comissão Mista emitir o parecer 
sobre a admissibilidade. 

Até 26-6-97 - prazo final da Comissão Mista. 
Até 11-7-97 - prazo no Congresso Nacional. 

O SR. PRESIDENTE (Geraldo Melo) -Será feita 
a devida comunicação à Cãmara dos Deputados. 

O SR. RAMEZ TEBET- Sr. Presidente, peço a 
palavra para uma comunicação inadiável. 

O SR. PRESIDENTE (Geraldo Melo) - Conce
do a palavra ao nobre Senador Ramez Tebet. 

O SR. RAMEZ TEBET (PMDB - MS. Para 
uma comunicação inadiável. Sem revisão do ora
dor.) - Sr. Presidente, Srªs e Srs. Senadores, acabo 
de regressar de meu Estado. Tudo que diz respeito 
a esse Estado, é claro, cumpre registrar e repercutir 
aqui no Senado da República, que tem a repre
sentação de todas as Unidades da Federação brasi
leira. É muito bom. Sr. Presidente, Srªs e Srs. Sena
dores, quando se registra notícia auspiciosa. 

Por incrível que pareça, o meu Mato Grosso do 
Sul,- com umaareaae bõuco mai::f a e· 350 mil quilô
metros quadrados, até a semana passada, se ligava 

.01uitQJ11ai.s_ao EstadQ clSl São Paulo d_o_ que ao pró
prio Estado, composto de 77 Municípios. Imaginem, 
Sr. Presidente, Sr'ls e Srs. Senadores, que Mato 
Grosso do Sul não tinha um intercâmbio econômico, 
cultural, social e político entre seus Municípios. Um 
fato acontecido, por exemplo, na nossa Capital, por 
intermédio dos meios de comunicação - e quero re
ferir-me aqui especialmente à televisão-, não chega
va aos 77 Municípios do Estado de Mato Grosso. 

A cidade onde nasci completou ontem o seu 
822 aniversário de emancipação político-administrati
va e faz parte do denominado bolsão sul-mato-gros
sense. Essa região, onde fica a minha cidade, é mui
to mais ligada ao Estado de São Paulo do que ao 
próprio Estado de Mato Grosso. As notícias que lá 
chegam vêm de outras Unidades da Federação. 

Mas agora, Sr. Presidente, Sr'ls e Srs. Senado
res, graças à Rede TV Morena, emissora de televi
são filiada à Rede Globo, a partir da semana passa
da, os 77 Municípios sul-mato-grossenses estão per
feitamente interligados cultural, social, política e eco
nomicamente. Vamos, com as notícias da Capital, 
chegar a todos os Municípios sul-mato-grossenses. 

Faço o registro l'los Anais do Senado nesta opor
tuniOade; Sr. Presidente, Sr"-s e Srs. Senadores, dado 
o-esforço da TV Morena, dos seus proprietários, da fa
mma Zahran, rendendo aqui os agradecimentos de to
dos os Municípios sul-mato-grossenses, representados 
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pelos Prefeitos que, na quinta-feira passada, se loco
moveram para Campo Grande para assistir ao lança
mento e ao ato de inauguração que, positivamente, faz 
chegar as emissoras daque!a rede de televisão a todos 
os seus Municípios. Foi um ato muito importante para 
os 77 Municípios sul-matcrgrossenses a chegada de 
imagens e som da Rede TV Morena, ligada à Rede 
Globo. Cumprimento a famflia Zahran. 

Lembro-me bem, Sr. Presidente, Srªs e Srs. Se
nadores, quando Deputado Estadual, lá chegando em 
1979, o quanto lutamos e ainda hoje trabalhamos pelo 
nosso Estado para promover a perfeita integração en
tre as diversas regiões do Estado de Mato Grosso do 
Sul. Essa integração, essa luta, depois de longos anos, 
efetivamente se concretize. Quero estender também 
os cumprimentos ao Diretor-Geral da TV Morena, 
Paulo Siqueira, que não mediu esforços para, numa 
associação entre a TV Morena e as comunidades sul
mato-grossenses, fazer com que esse acontecimento 
se tomasse uma realidade e pudesse o Estado do 
Mato Grosso do Sul, através da imagem da televisão, 
integrar-se cada vez mais entre nós e o nosso Estado 
e, a partir daí, integrar-se com as outras Unidades da 
Federação brasileira. 

Sr. Presidente, Srªs e Srs. Senadores, rapida
mente trago ao conhecimento do Senado da Repú
blica esse fato de transcendental importância na vida 
econõmica, na vida cultural, social e política do Esta
do do Mato Grosso do Sul. Parabéns, portanto, a 
todo o Estado do Mato Grosso, parabéns a TV Mo
rena nas pessoas de Ueze Zahran, de Jorge Zahran 
e de toda a sua família. Parabéns ao Diretor-Geral 
Paulo Siqueira, parabéns a Mate Grosso do Sul. 

Muito obrigado. Sr. Presidente. 

O SR. PRESIDENTE (Geraldo Melo) - Conce
do a palavra, como líder, ao Senador Epitacio Cafe
teira por cinco minutos para uma comunicação ur
gente, de interesse partidário, nos termos do art. 14, 
11, a, do Regimento Interno. 

O SR. EPITACIO CAFETEIRA - (PPB - MA. 
Como Líder. Para urna comunicação urgente. Sem revi
são do orador.)- Sr. Presidente, Srªs e Srs. Senadores, 
os jornais estão a noticiar o sucesso da votação informa
tizada, que reduz a quase zero a possibilidade de fraude 
nas eleições. Todavia, esse resultado parece que está 
esquecido. Pelo menos o Tribunal Superior Eleitoral está 
a dizer que ou recebe a verba para que os trabalhos de 
informatização das eleições sejam feitos em condições 

de poâermos ter eleições limpas ou então não vamos ter 
a informatização pretenclida e planejada. 

Nós, do Partido Progressista Brasileiro, Sr. 
Pr~sidente. estamosJ:~qui a apelar para que o Gover
no Federal, o Exeeufivo libere a verba para o Tribu
nal Superior Eleitoral, -que, assim, dará prossegui
mento a um serviço que, na realidade, não beneficia 
este ou aquele candidato, mas sim o País, o Con
gresso, a representação verdadeira, a soberania do 
voto popular, garantindo que os que vão receber o 
diploma são realmente os escolhidos pelo povo. 
Causa-nos espécie, Sr. Presidente, a nós do PPB, 
ver que o Governo não está preocupado com isso, 
que o tempo caminha inexoravelmente e que há o 
risco de voltarmos a ter o mesmo tipo de eleição. 

Além disso, Sr. Presidente, tenho reclamado 
contra o atual título eleitoral. Imagine que há um lo
cal para se colocar o polegar do eleitor analfabeto, 
só que não há datiloscopista para saber se a impres
são digital daquele que se apresenta com o título 
confere com a que está no- título de eleitor. Não há 
datiloscopista e há lugar para a impressão digital, e· 
o título não tem fotografia. Por isso, temos chamado, 
no Norte e no Nordeste, Sr. Presidente, o título de 
eleitor de "título ao portador". Quem se apresentar 
na seção com aquele título tem direito a voto. 

Vejo no plenário o nobre Senador Ramez Te
bel, Relator da Lei Eleitoral para a eleição do ano 

passado. S. Exª defendeu ardentemente que o eleitor 
chegasse com o documento de identidade, evitando, 
assim, que o título de eleitor se transformasse em título 
ao portador. Mas, depois, exatamente S. Exª foi incum
bido de convencer os Senadores a abrir mão disso, 
porque, senão, um número muito grande de eleitores 
não ia votar. Nesse segundo caso, S. Exª estava certo, 
assim como o estava no primeiro. No primeiro, ele bus
cava identificar o eleitor; no segundo, ele buscava fa
zer com que o eleitor não fosse prejudicado. 

No meu Estado, Sr. Presidente, as carteiras de 
identidade estavam sendo imcaminhadas para o in
terior para serem entregues apenas aos eleitores do 
Governo. 

O Sr. Ramez Tebet - Concede-me V. Exª um 
apartê? 

O SR. EPIT A CIO CAFETEIRA - Lamento não 
poder conceder o aparte a V. Exª, visto que estou fa
lando em nome da liderança. 

O documento da Secretaria de Segurança no qual 
seria emitida a carteira de identidade ia sair de tal forma 
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que os eleitores da Oposição não poderiam votar, por
que simplesmente diriam a eles que não existia um mo
delo para a feitura de suas carteiras de identidade. 

Eu, novamente, votei com o Senador Ramez Te
bel. Na ida, num rumo, e na volta, em outro, eÚ estava 
com S. Ex", mas sempre reclamando, pedindo que o 
Tribunal Superior Eleitoral encontrasse uma forma de 
deixar a impressão digital ou a fotografia do eleitor. No 
entanto, ainda não fui bem-sucedido. 

Espero que, neste pronunciamento de hoje, em 
nome do meu Partido, eu consiga sucesso em ape
lar ao Governo Federal que libere os recursos para 
haver a informatização da eleição de 1998. 

Faço este apelo ao Líder do Governo, o nobre 
Senador Elcio Alvares: consiga S. Exª que o Gover
no Federal ou o Executivo libere o dinheiro para o 
Tribunal Superior Eleitoral, para que tenhamos elei
ção informatizada em 1998 e para que a fraude, por 
acaso programada, desapareça para o bem e a feli
cidade de todos nós. 

Era o que tinha a dizer, Sr. Presidente. 
Muito obrigado. 

O SR. RAMEZ TEBET- Sr. Presidente, peço a 
palavra para uma explicação pessoal. 

O SR. PRESIDENTE (Geraldo Melo) - Conce
do a palavra a V. Exª, Senador Ramez Tebet. 

O SR. RAMEZ TEBET (PMDB - MS. Para 
uma explicação pessoal.) - Sr. Presidente, tendo 

Não conseguimos compreender como é que 
urnc doeurneiif6. de Tamanha Importância pudesse ser 
emitido sem a fotografia nele constante, a exemplo 

cae-documentos corno a carteira de identidade, a car
teira de motorista e outros. Assim, foi a legislação 

·aprovada, mas eis que, -sr. Presidente, Sr"s e Srs. 
Senadores, os apelos foram muitos, inclusive os do 
Tribunal Superior Eleitoral, do Poder Judiciário, sob 
a alegação de que, se tivéssemos de adotar o siste
ma de apresentação, junto com o título de eleitor, da 

· carteira de identidade, ou seja, um documento que 
contivesse fotografia para provar que o cidadão era ele 
próprio, no instante em que comparecesse para votar, 
iria acarretar sérios prejuízos para o exercício da cida
dania. Votado de última hora, muitos eleitores ficariam 

.sem exercer o sagrado direito de escolha de seus rep
resentantes. Eleição municipal é uma eleição impor
tante, a mais importante para o eleitor brasileiro. 

Então, atendendo aos apelos do próprio Poder 
-·Judiciário, apelos de câmaras de vereadores, dos 
próprios Senadores, não tivemos dúvida de, com 
toda humildade, relatar e mudar nosso parecer, para 
que se permitisse, como de fato foi permitido, no 
pleito de 1 996, que o eleitor, apenas com o seu títu
lo, que não contém a sua fotografia, pudesse exer
cer o direito de voto. E assim foi feito, sem nenhum 
desdouro. Cumpre a nos representarmos e com
preendermos a realidade brasileira. 

sido citado, embora de forma amável, lhana, cava- Mas quero declarar a esta Casa e ao Senador 
lheiresca e verdadeira por parte do Senador Epitacio Epitacio Cafeteira, em especial, que se, naquele mo·-
Cafeteira, não posso furtar-me, uma vez que a maté- menta, ~por círcunstãneia excepCional, voltamos atrás 
ria é muito importante e diz respeito à legislação no nosso· pensamento, somos daqueles que comun-
eleitoral, de esclarecer um pouco melhor 0 assunto gam da mesma idéia de S. Ex", o título eleitoral deve 
que levou o Senador Epitacio Cafeteira à tribuna. ter a fotografia de seu portador, deve legitimar. O ti-

Tudo aconteceu, Sr. Presidente, Sr"s e Srs. tulo, por si só, deve bastar como documento, sendo ln-
Senadores, da forma como S. Ex" se referiu, porque, compreensível que se levantem dúvidas sobre identi-
no Brasil, existe infelizmente a mania de se votar dade de eleitor se ele não se fizer acompanhar de 
matérias importantes de afogadilho. um outro documento que comprove sua identidade. 

Lembro a esta Casa que, ao recebermos da Não é por outro motivo, Sr. Presidente, Srs. 
Câmara Federal a legislação eleitoral que regula- Senadores, que tenho me batido -nesta Casa para 
mentou o pleito de 1996, as eleições municipais, re- que a legislação eleitoral e partidária seja objeto de 
cebemos aquela legislação quase ao apagar das lu- preocupação permanente do Senado da República e 
zes em 1995. Deveríamos tê-la votado um ano antes da Câmara dos Deputados, para que possamos vo-
do pleito de 1996. Naquela ocasião, como bem sa- tar - com antecedência e depois de um meticuloso 
lientou o eminente Senador Epitacio Cafeteira, apre- estudo - as providências para termos uma vida parti-
sentamos o nosso relatório a respeito do titulo eleito- dária mais amadurecida, democrática e eficiente, 
ral, do documento eleitoral do cidadão brasileiro no além de uma legislação eleitoral mais compatível 
sentido de que contivesse, entre outros reqüisitos,-a---com-os-anseios--clo-povo--e-que- possa representar a 
identificação do leitor por meio de sua fotografia. expressao aa vontaae popular nas umas. 
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Senador Epitacio Cafeteira, cumprimento V. 
Ex" porque ocupa esta tribuna para solicitar a libera
ção de recursos para a Justiça Eleitoral, a fimde que 
esta, representada pela sua Corte maior, o Tribunal 
Superior Eleitoral, possa preparar, com bastante an
tecedência, o pleito do próximo ano, que será impor
tantíssimo, pois vamos eleger deputados federais, 
estaduais, renovar um terço do Senado da Repúbli
ca, além de termos de votar para eleger Presidente 
e Vice-Presidente da República. 

Ao agradecer as referências que V. Ex" fez a 
minha pessoa, espero que sejam tomadas outras pro
vidências, principalmente com referência à lei das ine
legibilidades, considerando que acabamos de votar a 
reeleição para prefeitos, governadores e Presidente da 
República. Urge, portanto, que tomemos providências. 
Só temos tempo até o dia 3 de outubro próximo para 
mudar a lei das inelegibilidades, para compatibilizá-la 
com o texto que votamos recentemente sobre a reelei
ção, sob pena de deixarmos o eleitorado brasileiro per
plexo com tantos absurdos e tantas incoerências ali 
constantes, já mencionadas por nós por duas vezes 
daqui da tribuna do Senado da República. 

Essa é uma matéria, Senador Epitacio Cafetei
ra, Sr. Presidente, Sr"s e Srs. Senadores, de trans
cendental importância. É necessário urgentemente 
dotarmos este País de uma legislação eleitoral e 
partidária duradoura e eficiente. Não podemos con
tinuar legislando para cada pleito. Em cada pleito se 
sucede nova legislação, os textos legais são modifi
cados, gerando confusão, inquietação, deixando um 
ponto de interrogação na consciência da sociedade 
e do eleitorado brasileiro. 

Penso que nós do Senado Federal, do Con
gresso Nacional, temos essa grande responsabilida
de porque tudo isso faz parte do aprimoramento, do 

aperfeiçoamento democrático. A democracia exige 
instrumentos eficientes para a sua prática e que a 
vontade popular seja respeitada. Devemos lutar para 
evitar a fraude e as contradições. Positivamente, 
penso que o eleitor brasileiro, Sr. Presidente, Srªs e 
Srs. Senadores, prefere carregar um título eleitoral 
com sua fotografia. Precisamos de tempo para modi
ficar a matéria, nesse tópico, sob pena de continuar
mos laborando terríveis injustiças. 

Sr. Presidente, agradeço a benevolência de V. 
Exª. Mais uma vez cumprimento o Senador Epitacio 
Cafeteira que sempre está a cobrar desta Casa as 
providências que julga indispensáveis. 

Muito obrigado. 

O SR. PRESIDENTE (Geraldo Melo) - Conce
do a palavra ao Senador Renan Calheiros. (Pau_sa.) __ 

Concedo a palavra ao Senador Carlos Patrocínio. 

O SR. CARLOS PATROCÍNIO (PFL - TO. 
Pronuncia o seguinte discurso. Sem revisão do ora
dor) - Sr. Presidente, Sr"s e Srs. Senadores, "demos 

- um exemplo para o Brasil mostrando que é possível 
fazer a reforma agrária sem que haja derramamento 
de sangue". São as palavras que leio hoje nó Cor-

- reio Braziliense, expressas pelo Sr. Erisson Pereira 
da Silva, líder de mil e quinhentos assentados, tre
zentas e cinquenta fammas, na Fazenda Santa 
Rosa, em ltaberaí, a 90 km da cidade de Goiânia. 

Durante todo o final de semana, fiquei apreen
sivo com o desfecho que poderia haver com relação 
à questão da Fazenda Santa Rosa, no Município lta
beraí, no Estado de Goiás. O juiz local já havia defe
rido o pedido de reintegração de posse; os policiais 
militares de Goiás, cerca de 500 homens, já estavam 
em posição de tiro, e os membros de 350 famílias do 
Movimento dos Sem-Terra de Goiás estavam dis
postos a resistir, armados com foices, enxadas, ma
chados e uma espécie de arma que se chama "boca 
de jacaré', que não conhecia; é um pedaço de madei
ra com instrumentos perfurantes nas pontas e serve 
para matar os cães adestrados da Polícia Militar. 

Graças a Deus, Sr. Presidente, Srs. Senadores, 
esta é uma história com um final negociado. Os enten
dimentos deverT1-acontecér em todo -esse processo de _ 
reforma agrária: Enfi-m, um final feliz. 

Começa a ser implantada no País uma nova 
mentalidade sobre reforma agrária, e esse incidente 
ocorre justamente u·ma semana após a edição de de

- cretos, de medidas provisórias pelo Presidente Fer-
-nando Henrique Cardoso no que diz respeito à ques-
tão das terras invadidas, que, se perdurar a ocupação, 
não serão mais vistoriadas, e também à participação 
dos Governos estaduais e municipais nessa questão 
da reforma agrária em nosso País. 

- Diz o jornal: 

''üepois de uma negociação que durou 
oito horas, os sem-terra decidiram deixar a fa
zenda de 4.090 hectares e ficarão provisoria
mente em uma área da Companhia de Eletrici
dadedª-_ GQiªs (Celg) at!3 que_ a Justiça decida 
se a Santa Rosa é ou não produtiva." 

E continua mais adiante: 
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'O INCRA começou a descentralizar 
suas ações ao repassar ao Estado a discus
são sobre a Fazenda Santa Rosa, que já foi 
ocupada quatro vezes pelo MST e quase foi 
palco de um novo massacre ·nlf semana 
passada. Além disso, o movimento, mesmo 
sem admitir, cumpriu o decreto presidencial, 
que proíbe vistoria em áreas invadidas". 

Sr. Presidente, os acampados em áreas das 
Centrais Elétricas de Goiás permanecerão ali por 90 
dias e estão recebendo todo o apoio necessário por 
parte do Governador de Goiás, Maguito Vilela. 

O Sr. Ramez Tebet - V. Exª me permite um 
aparte? 

O SR. CARLOS PATROCÍNIO - Concedo o 
aparte a V. Exª. 

O Sr. Ramez Tebet - Senador Carlos Patrocí
nio, V. Exª, com senso de oportunidade, toma a 
dianteira e aborda um assunto de grande importân
cia, louvando a medida provisória baixada na última 
semana pelo Presidente da República. Quero asso
ciar-me a V. Exª. Realmente, essa medida, ao proibir 
que propriedades invadidas sejam vistoriadas, busca 
efetivamente o equilíbrio no campo; procura garantir 
a paz social. Esse é mais um instrumento que o Go
verno Federal está colocando a seu serviço para 
efetivar a reforma agrária no País. Essa medida pro
visória é saneadora, Senador Carlos Patrocínio· é 
saneadora porque baixa os juros compensatórios,de 
12% para 6% ao ano. E é também saneadora por
que descentraliza as ações referentes à reforma 
agrária e estende competência aos Estados e Muni
cípios para vistoriarem imóveis e para fazerem o ca
dastramento dos trabalhadores rurais. Portanto, que
ro aproveitar a oportunidade do pronunciamento de 
V. Exª para enviar daqui a minha felicitação, o meu 
abraço, a minha solidariedade ao Governo Federal 
ao Ministro Raul Jungmann, que, realmente, está de~ 
votando a sua capacidade, o seu civismo à implanta
ção da reforma agrária no País, estabelecendo os 
parâmetros que todos queremos para a realização 
desse objetivo, qual seja, a consecução de uma polí
tica agrícola e de uma política fundiária no Pais. 
Aproveito o seu discurso para também cumprimentá
lo, peque está nessa direção e tomou a dianteira no 
início desta semana. Não está perdendo tempo por
que aquilo que é realizado devemos comentar; essa 
é uma maneira de levar ao conhecimento do povo 
algo que está sendo efetivado para melhorar a ativi
dade no campo. Esse é um assunto de magnitude. 

Cumpre, cada vez mais, dar crédito aos pequenos e 
médios agricultores para que, efetivamente, possam 
produzir mais. Congratulo-me com V. Exª e, por 
meio do seu pronunciamento, da sua posição nesta 
tribuna, estendo os meus cumprimentos ao Governo 
Federal, especialmente ao Ministro de Assuntos 
Fundiários deste Pafs.lvluito obrigado a V. Exª. 

O SR. CARLOS PATROCÍNIO- Agradeço o 
aparte ilustre de V. Exª, principalmente por entender 
que é uma das pessoas mais interessadas na ques
tão da reforma agrária, sobretudo porque o Estado 
que representa, Mato Grosso do Sul, sempre está às 
voltas com questões fundiárias. 

Nesta tribuna, V. Exª já teve a oportunidade de 
dizergue"a refQm:ta~pg@ri~passa pela descentrali
zação e que deVem- ser conferidas atribuições- aos
Governadores e aos prefeitos municipais que estão 
no local onde ocorrem os conflitos. Portanto, têm 
que participar desse processo. 

V. Exª enaltece as medidas adotadas pelo Go
verno Federal na última semana, que vieram em 

__ muito boa hora é já começam a surtir efeito, como o 
ocorrido na Fazenda Santa Rosa, em ltaberaí. Ali 
houve um esforço conjunto, tripartite, do MST, da
queles que lá estavam acampados e de outros líde
res como· Vahilir Zanatta, do Dr. Milton Seligman, 
que recentemente assumiu a Presidência do INCRA, 
e também do Governador de Goiás Maguito Vilela. 

Portanto, é meu propósito homenagear o Mi
nistro da Reforma Agrária e o Presidente do INCRA, 
a quem desejo êxito na missão espinhosa de procu
rar, dentro da legalidade, dentro da paz, resolver a 
questão fundiária de nosso País. Enfim, quero enal
tecer a participação de todos e cumprimentar o Mi
nistro da Justiça, eminente colega Senador lris Re
zende que, tenho certeza, teve participação efetiva 
no caso, bem como o Governador e tod~ a Bancada 
de Goiás. Esse é um exemplo para a efetiva implan-

- tação da reforma agrária em nosso País. 
Sr. Presidente, os membros do MST ficarão 

acampados por noventa dias numa área da Celg -
Companhia de Eletricidade de Goiás -, e, se a Fa
zenda Santa Rosa for considerada produtiva, "va
mos arrumar outra terra para essas famílias", garan
tiu Durval Motta, Presidente do Instituto do Desen
volvimento Agrário de Goiás- IDAGO. 

Sr. Presidente;-o mais importante é que o mas
sacre que prevíamos e temíamos não aconteceu. O 
sucesso do MST - uma vitória de todos - foi come
morado de várias formas, sendo dispensados os la-
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cões, as foices e as bocas-de-jacare, conforme rela
tei anteriormente. 

Os membros do Movimento dos Trabalhadores 
Sem Terra foram para as suas barracas de lona, para 
a igreja da Assembléia de Deus, arranjaram uma dupla 
caipira e fizeram uma festa para comemorar o acordo 
fechado e também a maravilhosa vitória da seleção 
brasileira em sua estréia na Copa América. 

Sr. Presidente, ainda quero ressaltar alguns tó
picos dessa reportagem. O Sr. Luíz Galiza, de 135 
anos, um dos mais velhos do grupo, estava bem me
nos tenso que na terça-feira, quando aconteceriam 
os atos pertinente à reintegração de posse, do que a 
maioria das famílias, que não ficaram sabendo de 
determinados fatos. Quando o Sr. Luís mostrou a to
dos um recorte de !ornai com a foto de policiais mílí
tares deitados na capoeira, fortemente armados e 
em posição de tiro, ainda disse, incrédulo: "Para que 
isso? Somos ordeiros, não queremos violência". 

Ele assegura, Sr. Presidente, que as crianças 
que estavam brincando, ao ouvirem um estrondo, 
correram todas para perto de seus país; mas o baru
lho vinha de foguetes soltados numa das barracas 
do acampamento, para comemorar a vitória, segun
do eles, dos sem-terra, mas que, asseguro, é uma 
vitória de todo o povo brasileiro. 

As crianças têm medo dos soldados. Naquele 
momento, elas pensaram que aquele barulho era 
causado pelos soldados q1.0e estavam invadindo o 
acampamento para, afinal de contas, fazer cumprir a 
determinação da Justiça. Esta é uma coisa que 
acontece: as crianças têm medo dos policiais. Cenas 
tristes têm acontecido e continuarão a acontecer se 
houver sempre reintegração de posse com a presen
ça de policiais, que são acionados para cumprir as 
decisões judiciais. 

Portanto, quero dizer da importãncia dessa me
dida provisória editada pelo Presidente Fernando 
Henrique Cardoso, que estabelece que terras ocupa
das não serão vistoriadas para fim de desapropria
ção. Foi um avanço no processo de reforma agrária, 
que evitou novo conflito, observou o Deputado Aldo 
Arantes, do PC do B de Goiás, também um dos mais 
interessados na solução dessas questões da refor
ma agrária. 

Portanto, Sr. Presidente, Srs. Senadores, gosta
ria de dizer da minha alegria, da minha satisfação, do 
meu contentamento. Pensava em ocupar a tribuna do 
Senado hoje para lamentar os acontecimentos que 

eventualmente poderiam ter acontecido na Fazenda 
Santa Rosa, mas, com muita satisfação, registro que 
ali se alcançou uma solução negociada. Acredito que, 
afinal de contas, está criado o ambiente propício para 
a implantação da reforma agrária em nosso País. 

Reitero meus cumprimentos a todos aqueles 
que contribuíram para que se chegasse a essa solu
ção: ao MST; ao Governador Maguito Vilela; ao Mi
nistro da Justiça, lrís Rezende; ao Presidente do In
cra, Milton Seligman e ao Ministro Raul Jungmann. 

Sr. Presidente, gostaria de fazer um apelo às 
autoridades da reforma agrária em nosso País para 
que ajam com rapidez. Esses sem-terra desocupa
ram a -areã por 90-dias, como vários outros membros 
do MST estão fazendo, dando tempo para que o In
cra possa efetívamente fazer a desapropriação da 
terra e pagar aos seus proprietários, de acordo com 
a valorização, uma avaliação justa. 

O meu apelo -é no sentido de que as autorida
des, sobretudo o Presidente do Incra, façam o as
sentamento o mais rápido possível, deixando muitos 
entraves burocráticos que têm, historicamente, em
perrado a reforma agrária em nosso País. Esse é 
um exemplo que deverá ser seguido. 

Sr. Presidente, não há falta de terras para re
forma agrária. Há centenas de grandes fazendas de
sapropriadas. O Banco do Brasil possui terras que 
recebeu em pagamento de dívidas vencidas e não 
pagas de agricultores e pecuaristas. O INSS - Insti
tuto Nacional de Seguridade Social, o Exército e a 
Igreja têm terras. É necessário que o Governo aja 
com celeridade, para que fatos como esse possam 
se repetir e para que não vejamos mais a nossa ter
ra manchada com o sangue do povo brasileiro. 

o Sr. Guilherme Palmeira- V. Exª me conce
de um aparte? 

O SR. CARLOS PATROCÍNIO - Concedo, 
com muita honra, o a;Jarte ao eminente Senador 
Guilherme Palmeira. 

O Sr. Guilherme Palmeira - Nobre Senador 
- Carlos Patrcic::ímo; infelizmente não tive oporturiidáde -
de ouvir nem presenciar todo o seu pronunciamento, 
mas ouvi parte dele, além das manifestações de soli
dariedade do Senador Ramez Tebet a V. Exª. É mo
livo-ae satisfação-geral a ocorrência que V. Exª rela
ta nesta Casa. Assim se pode identificar quem são 
os sem-terra, porque há os sem-terra que querem a 
terra pela violência; os sem-terra que não sáo sem-



terra, que fazem c jogo político de determinados 
agrupamentos ideológicos, incompatível com a reali
dade que vivemos. São exemplos com6 esse que 
devemos cotejar, que devemos aplaudir, que deve
mos estimular. Por intermédio do diálogo é que va
mos encontrar soluções para os graves problemas 
que afligem este País, entre os quais o problema ru
ral, não só dos sem-terra, mas também; como v.-EX" 
frisou, daqueles que têm terra e não podem produzir. 
Gostaríamos - e por isso nos associamos ao seu 
pronunciamento - que aqueles que tivessem terra, 
pequena propriedade, pudessem produzir. O Gover
no deve estar atento, assistindo àqueles que já tem 
terra, para, em seguida, ajudar aqueles que não ter
ra e querem colaborar no desenvolvimento da agri
cultura e do País, ocupando a terra para produzir. 
Todos os Senadores defendemos a tese que V. Exª 
aborda. Vamos aplaudir os que têm consciência e 
vamos condenar os que não a têm. Porque somente 
com consciência e com diálogo encontraremos saída 
para os problemas brasileiros. Vamos esquecer as 
oportunidades eleitoreiras·ou eleitorais e vamos vol
tar-nos aos interesses do País. É isso que quere
mos, todos nós, independentemente de partidos de 
esquerda, de direita ou de centro. Queremos estar 
juntos na defesa dos anseios da Nação brasileira e 
vamos encontrar soluções para os nossos proble
mas por intermédio da compreensão e do diálogo 
principalmente voltado para o futuro deste País. 

O SR. CARLOS PATROCÍNIO- Agradeço o 
aparte de V. Exª, Senador Guilherme Palmeira. V. 
Exª, com muito discernimento, fala dos que nunca ti
veram terra, mas também fala daqueles que sempre 
tiveram um pedaço de terra, mas nunca consegui
ram o apoio do Governo brasileiro. 

Lí um artigo muito importante do ex-Presidente 
do Incra Francisco Graziano a respeito disso. Ele di
zia que hoje o Movimento dos Sem-Terra está tendo 
todo o apoio, inclusive financeiro e monetário do Go
verno brasileiro. No entanto, existem, no Brasil, mi
lhares e milhares de pequenos proprietários sem ter
ra, que a duras penas conseguiram educar os seus 
filhos e até hoje não saíram da condição de miserá
veis, de pequeníssimos produtores que vivem da la
voura de subsistência,-com-muita dificuldade. 

Sr. Presidente, mais uma vez, gostaria de dizer 
da minha alegria pelo desfecho que ocorreu na fa
zenda Santa Rosa, em ltaberaí. Acredito que é des
sa maneira que haveremos de resolver o problema 
da reforma agrária: por meio do diálogo e (j_as_r~ego- _ 
ciações, conforme se faz em uma nação civilizada. 

Muito obrigado, Sr. Presidente. 

O PRESIDENTE (Geraldo Melo) - Concedo a 
palavra ao Senador Guilherme Palmeira. 

V. Exª dispõe de 20 minutos. 

O SR. GUILHERME PALMEIRA (PFL _ _:: ~L 
-Pronuncia o seguinte discurso. Sem revisão do ora
dor.) - Sr. Presídente, Sr"s e Srs. Senadores, há al
guns dias, em pronunciamento desta tribuna, eu dis
se que góstaria de me referir ao problema tributáriR 
brasileiro e à proposta de prorrogação do Fundo de 
Estabilização Fiscal, que_ se encontra em tramitação 
na Câmara dos [,-eputados. É talvez o problema 
mais dramático dentre tantos que o Brasil apresenta. 
Afeta a União, os Estados, os Municípiose principal
mente a população mais sofrida deste País. 

O Fundo Social de Emergência Joi instituído 
pela Emenda Constitucional ele Revisão n2 01, de 
1994, e entrou em vigor em março do mesmo ano. 
Particularmente, não tenho dúvida de que se trata de 
111edida essencial p_ªra ajud!ir a manter a estabilida
de do programa de ªjiJS!E! em_gye s_e_ a§§enta o_Plac 
no Real. Mas também não posso deixar 9e partilhar 
das preocupações já manifestadas publicamente por 
V. Ex•, Presidente Antonio Carlos Magalhães, em 
declarações reproduzidas pelo jornal O Globo há al
guns dias. Com o espírito público que todos nós lhe 
conhecemos, advertiu que, "sem mudanças, o Fun
do não será prorrogado". 

Temos sentido a boa vontade da Relatara, De
putada Yeda Crusius, no sentido de encontrar um 
denominador comum que possa atender aos recla
mos dos Estadós e dos Municípios, mas, por en
quanto, ainda não se encontrou esse caminho que 
precisa ser descoberto. 

Nas condições em que se encontra, a proposta 
nos coloca ante a indeclinável obrigação de sujeitá
la, apesar de ser o único instrumento, no momento, 
de que se tem utilizado a área econômica ao dever 
constitucional de zelar pelo equilíbrio federativo. 

Não se trata de discutir argumentos inconsisten
tes, corno o de que as perdas pro~das pelo Fundo 
nas transferências fE!(jerais estão sendo compensadas 
pelo aumento vegetativo da-arrecadação. Trata~se de 
considerar, sem subterfúgios, que esse aumento, em 
qualquer círcunstânda, seria substancialmente maior 
sem o Fundo. Logo, há perdas incontestáveis a que se 
somam, por exemplo, as decorrentes da isenção de 
ICMS concedida para produtos primários beneficiados, 

c que são ofijeto de exportação. 
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O Sr. Carlos Patrocínio - Permite-me V. Ex• 
um aparte? 

O SR. GUILHERME PALMEIRA- Ouço V. Ex~ 
com prazer. 

O Sr. Carlos Patrocínio- Nobre Senador Gui
lherme Palmeira, em boa hora V. Ex• ocupa a tribu
na do Senado para fazer um pronunciamento de ta
manha importância. E V. Exª tinha essa obrigação, 
principalmente porque representa o Estado de Ala
goas, que está em condições totalmente adversas e 
que se encontra, agora, com uma administração 
compartilhada, digamos assim, com o Governo Fe
deral. Temos recebido insistentes apelos do nosso 
Estado, quer do Governador, quer dos prefeitos, em 
relação a essa perda fantástica de arrecadação, que 
acarreta a prorrogação do Fundo Social de Emer
gência, hoje com um novo nome - não sei se mudam 
o nome para dar uma outra conotação -, qual seja, 
Fundo de Estabilização Fiscal. Sei que a eminente 
Deputada Yeda Crusius tem feito negociações com 
diversos segmentos representativos das prefeituras 
e dos Estados. Todavia, nobre Senador, precisamos 
saber efetivamente quanto perdem Estados e Muni
cípios. Estamos dispostos a ajudar o Governo Fede
ral na prorrogação do Fundo de Estabilização Fiscal, 
porque o Governo tem assegurado que ela é impres
cindível para a continuidade da implantação do Pla
no Real, da estabilização financeira por que passa 
nosso País, a estabilização da moeda. São necessá
rias, todavia, nobre Senador Guilherme Palmeira, 
medidas compensatórias para que os Estados e mu
nicípios não percam tanto como vêm perdendo. A 
eminente relatara da matéria, Deputada Yeda Cru
sius, já tem conversado com os prefeitos e governa
dores de Estado e está disposta a destinar cerca de 
R$1 ,2 bilhão para que sejam divididos com todos os 
municípios. Todavia, pensamos que ainda devemos 
saber mais sobre a questão das perdas que acarre
tariam a continuidade do Fundo de Estabilização Fis
cal que o Governo pretende ver aprovado no Con
gresso Nacional. Portanto, V. Ex•, como Senador do 
Estado em piores condições financeiras do nosso 
País, tem a obrigação de tratar dessa matéria. Te
nho certeza de que receberá os cumprimentos de to
dos os seus coestaduanos. Cumprimento V. Ex• por 
este pronunciamento tão importante, que dá oportu
nidade para que o Senado possa se debruçar sobre 
essa questão. 

O SR. GUILHERME PALMEIRA- Muito grato, 
Senador Carlos Patrocínio, pelo apoio e solidarieda-

de que V. Exª dá a meu Estado tão sofrido, tão 
àd1incalhado nesse processo. E o mal dos Estados 
e dos Municípios. Não será simplesmente a prorro
gação dó Fundo Social de Emergência que irá resol
ver a situação do Real, nem do País. Nós e o Gover
no Federal precisamos nos debruçar mais e mais 

para encontrar soluções definitivas, como a reforma 
tributária e fiscal, de longo alcance. É evidente que 
jamais poderão atender nem satisfazer a todos~ mas 
precisamos de algo que seja permanente com a qual 
possamos conviver, senão para sempre, pelo menos 
por muito tempo. 

Essa posição é um alerta. Acreditamos no empe
nho, na capacidade e no discernimento da Relatara, 
Yeda Crusius. Acreditamos na boa vontade dos gover
nos estaduais e municipais de nos auxiliar para que o 
Real permaneça riO seu vigor e plenitude, desde que o 
nosso povo não ·continue sofrendo da maneira como 
está Na hora em que são prejudicados Estados e Muni
cípios, de uma maneira geral, quem sofre mais é nosso 
povo, nossa gente, aquela que representamos aqui. 

Sr. Presidente, em contrapartida, além da des
vinculação da parte da receita que seria transferida 
pela União, o Governo Federal ainda se beneficiou 
com a instituição da CPMF, sobre o que tratamos, o 
que deve elevar a _carga tributária deste ano a cerca 
de 31% do PIN, a maior de nossa história. 

Jss-:J equivale,_ Sr. Presidente, a transferir, para 
os Estados e Municípios, a totalidade dos õnus do 
programa de ajuste econõmico, enquanto não se 
deu ainda aualauer oasso substantivo em favor da 

_reforma tributá,ria_ e . çlª-~ conseqüente redistribuição 
das rendas públicas entre a União, os Estados e os 
Municípios. Nós, que aqui no Senado representamos 
os Estados pelos quais fomos eleitos, não temos 

_condições políticas, autoridade moral nem argumen
tos consistentes para impor mais esse sacrifício às 
nossas populações. O caso do Nordeste não deixa 
dúvidas quanto ao imperativo ético que nos move, e 
o do Estado de Alagoas, em particular, como bem dis
se o Senador Carlos Patrocínio, cuja situação econõ
mico-financeira toda a Naçiio_con[]ece, é ainda mais 

_ ~ _d_ramático do que a média da região ou do País. 

O Sr. Geraldo Melo - Permite-me V. Ex" me 
um aparte? 

O SR. GUILHERME PALMEIRA - Com muita 
honra, Senador Geraldo Melo. ·-

o Sr. Geraldo Melo- Nobre Senador Guilher
me Palmeira, quero louvar a iniciativa de V. Exª em 
abrir um debate tão importante como esse em tomo 

• 



10 ANAIS DO SENADO FEDERAL ~ !u!))lo de 199:Z 

da reforma tributária. Na realidade, que há necessi
dade de se fazer uma reforma tributária no País pen
so que não existe quem, minimamente, divi~a disso. 
Hoje, a estrutura tributária do Brasil não resolve o 
problema do setor público, que se queixa do déficit 
fiscal no qual está mergulhado, e não pode ser su
portada pelo contribuinte, com toda essa desordem 
e com a falta de lógica e de consistência do conjunto 

de tributos existentes, que, na verdade, impõem uma 
outra carga ao contribuinte, que é a de controlá-los, a 
de tomar conta deles dentro da empresa de cada um e 
na vida de cada um, o que se tomou uma tarefa prati
camente impossível. Senador Guilherme Palmeira uma 
vez conversei com um fiscal do Imposto de Renda: e ele 
me disse que não havia nenhuma empresa no Brasil 
pública ou privada, grande ou pequena, que, visítad~ 
pela fiscalização, não tivesse que ser, a priori, mudada, 
porque não há a menor possibilidade de um contribuinte 
estar rigorosamente em dia com todas as suas obriga
ções fiscais. Não se trata apenas do recolhimento dos 
tributos, mas sim da realização, com regularidade e na -
forma exigida pela lei, de todas as suas obrigações. O 
que desaponta um pouco no projeto de reforma tributá
ria que ai está é que, evidentemente, quando um país 
é governado por um estadista do nível do Presidente 
Fernando Henrique Cardoso, imediatamente se cria a 
expectativa da parte de todos nós de que as propostas 
oriundas desse Governo serão, no mínimo, inovado
ras. O que me preocupa é que a reforma tributária não 
inova, ela move, altera tributos preexistentes, ignoran
do as transformações que a economia do mundo intei
ro tem de enfrentar hoje: inovações como o pagamen
to sem dinheiro, a instituição da moeda eletrônii:a; en
fim, todas essas novidades que não se refletiram na 
proposta de reforma tributária. Ainda, há que se salien
tar o fato, já abordado claramente por V. EJr!, de que a 
reforma não nos diz, caso ela seja executada, como 
vamos ficar. Não há uma única conta. Devemos votá
la, mas não dispomos de uma única informação que 
diga que, se a reforma for aprovada, a situação finan
ceira do Estado brasileiro passa a ser a tal ou qual, ca
bendo tanto aos Estados, tanto aos municípios e tanto 
à União. E, finalmente, há de se ressaltar a impressão 
que ficou de que faltou um pouco mais de meditação 
na elaboração da proposta. Isto pelo simples fato de 
que ela já estava no Congresso quando um Ministro do 
Governo - o Ministro Adib Jatene, na época - veio pedir 
ao Congresso um imposto que não estava na reforma; 
bem assim, fez-se uma alteração na legislação do Im
posto de Renda, através de medida provisória, que 
também não havia sido contemplada na reforma; pos-

teriormente, promoveu-se uma alteração na legislação 
incidente sobre a microempresa, a qual também não es- _ 

-- lava presente no corpo da reforma. Dessa maneira, real
mente, penso que é preciso reformar também o projeto 
de reforma Muito obrigado a V. EJr!. 

O SR. GUILHERME PALMEIRA - Muito obri
gado, Senador Geraldo Melo. Na minha avaliação, 
V. Ex• argumentou muito melhor do que eu mesmo 
procurei fazer. 

O Sr. Geraldo Melo - Não apoiado. 
O SR, GUILHERME PALMEIRA - A situação 

que vivemos todos nós: União, Estados e Municípios 
e a própria iniciativa privada. Não sabemos para 
aonde estão indo, se é mais ou menos imposto que 
se quer. Realmente, a proposta é dúbia, complexa, 
confusa e precisava voltar. 

Concordo com a reformulação e a participação 
de todos os segmentos da soCiedade, num projeto 
que possa ter, pelo menos, a idéia que seja definitiva 
para sabermos que o que pago hoje vou pagar du
rante •n• anos, e não tenha uma alteração a cada 
ano de quanto vai ser a minha contribuição, e o que 
cabe ao Estado em termos, também, de participação 
nesses impostos, óu que impostos vão ficar a cargo 

-~dos Estados e municípios. Ou seja, há necessidade 
de unificação e de uma revisão nisso tudo. 

Não podemos ficar a vida toda jogando a bola 
um pouco para a frente e termina-se não se fazendo 
o gol. Não sei se é o caso da seleção do Zagalo. Por 
enquanto temos o Ronaldinho que faz gols, talvez o 
Presidente Fernando Henrique pense que está fa
zendo gol com jogadas individuais. Mas chega a um 
ponto que·-sua -Excelência pode tropeçar na bola, 
como o Ronaldinho andou tropeçando, e nos leva 
para essas dificuldades mais à frente até para a Sua 
Excelência, para os projetas dele, para os nossos 
projetas e para os projetes do Brasil. 

É da maior importância, concordo plenamente, 
que temos que rever e ver um projeto definitivo. Se va
mos prorrogar, se é necessário, imprescindível esse 
fundo, vamos fazer conscientemente e com prazo de
terminado, não com prorrogações, mas este ano, já 
apresentando alternativas para que a reforma se tome 
uma realidade e atenda a todos os interesses da inicia
tiva privada, da União, dos Estados e dos Municípios. 

A crise de afgll_ns Estados, e a de Alagoas, em 
particular, Sr. Presidente, é de tal monta que não 
atingE! só9_ sªtQr público, mas afeta, com igual inten
sidade, as atividades econômicas, notadamente na-
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quelas Unidades da Federação cujo setor produtivo 
é baseado, sobretudo, na atividade primária, no ex
trativismo e na extração mineral. Tenho apelado 
aqui, com relativa freqüência, solicitando a atenção 
dos diferentes Ministérios, em áreas que são vitais 
para a nossa sobrevivência, porque já não há outras 
alternativas, na medida em que a situação se dete
riora de forma candente e preocupante. 

Por essa razão, Sr. Presidente, faço minhas as 
palavras de V. E>r- e quero crer que suas advertên
cias hão de produzir resultados efetivos, que, a meu 
ver, estão, por sua gravidade, exigindo a atenção 
pessoal e o empenho de Sua Excelência, o Senhor 
Presidente Fernando Henrique Cardoso. 

Era o que tinha a dizer, Sr. Presidente. 

Durante o discurso do Sr. Guilherme 
Palmeira, o Sr. Geraldo Melo, 19 Vice-Presi
dente, deixa a cadeira da presidência, que é 
ocupada pelo Sr. Antonio Carlos Magalhães, 
Presidente. 

O SR. PRESIDENTE (Antonio Carlos Magalhães) 
-Concedo a palavra ao nobre Senador Joel de Hollanda 

O SR. JOEL DE HOLLANDA (PFL - PE. Pro
nuncia o seguinte discurso.) - Sr. Presidente, Sr"s e 
Srs. Senadores, sabemos que a educação é a ferra
menta indispensável para que a sociedade se trans
forme. Mas que tipo de sociedade queremos com ela 
construir? Como praticar uma educação verdadeira
mente democrática, que crie cidadãos conscientes e 
participativos? Que forma de educação pode fazer 
com que as pessoas se transformem a partir delas 
mesmas, da riqueza de experiência que existe em 
todo ser humano? 

A mente inquieta de Paulo Freire, com certeza, 
muitas vezes debruçou-se sobre essas questões, des
de o tempo em que começou a elaborar e a experi
mentar aquilo que se tomaria o Método Paulo Freire. 
de meados dos anos 40 até o início dos 60. As respos
tas que a elas ofereceu mudaram a concepção da 
educação em todo o mundo - especialmente a com
preensão do que podem ser a alfabetização e a edu
cação básicas, às quais todos os homens e mulheres 
deve ter acesso. Mas Paulo Freire estava sempre pro
curando novas respostas, e também novas perguntas: 
mestre sempre disposto a aprender, especialmente 
com seus alunos e com as pessoas simples que se al
fabetizavam pelo seu método. 

O espírito crítico e o questionamento repre
sentam um dos componentes básicos não apenas 

do seu método, mas da filosofia da educação criada 
e praticada por Paulo Freire. Parte do seu profundo 
humanismo, outra noção básica: a educação não é 
imposta de fora para dentro, mas constitui um pro
cesso de tomada de consciênCia do mundo, realiza
da originalmente por todo indivíduo dentro de uma 
certa comunidade e de certas condições históricas. 

Continuando o legado dos grandes renovado
res da educação brasileira de meados do século, 

. como Anísio Teixeira e Fernando de Azevedo, Paulo 
Freire soube reinventar a mensagem daqueles mes
tres em um Nordeste marcado por profundas contra
dições sociais e pela exclusão brutal dos direitos da 
população. A sonegação do direito de ler e escrever, 

que dá acesso ao inesgotável mundo da cultura es
crita, é um dos traços mais inaceitáveis dessa socie
dade desiguaL 

A simplicidade de seu método de alfabetização 
encerra uma profunda e ousada compreensão do pro
cesso educacional. Palavras geradoras são recolhidas 
do universo de experiência de cada comunidade: co
mida, enxada, tijolo. Palavras geram outras palavras e, 
quando integradas, ampliam a consciência sobre o que 
r.os cerca: tijolo, lajota, lateja, tu já "lê"! A sintaxe erra
da não impede.que avance o processo de desencanta
mento dos signos_escritos, Q que não é desprovido de 
emoção. Aprender as palavras - e as relações entre 
elas - é aprender a ler o mundo. 

Essa conscientização, que compreende e ultra
passa a aprendizagem da escrita e a chamada educa
ção formal, é libertadora e pode efetivamente contribuir 
para a criação de uma sociedade mais democrática. 

Para sintetizar, lembremos a frase do mestre 
pernambucano que acompanhou a coroa de flores 
oferecida em seu velório pelos educadores de São 
Paulo, frase essa que - creio - expressa o autêntico 
sentimento religioso que sempre guiou sua ação: 
"Ninguém liberta ninguém. Nin_guém se liberta sozi
nho. Os homens se libertam em comunhão." 

Paulo Freire, pernambucano dos mais legíti
mos, viveu .110 Recife n.atal e em Jaboatão até ser 
exilado pelo Governo militar, em 1964. Vivia-se, na 
época, a perspectiva de uma profunda mudança na 
educação brasileira. Após ter realizado exitosas ex
periências em Pernambuco e em outros Estados 
nordestinos, Paulo Freire foi chamado a ocupar a 
Coordenadoria do Programa Nacional de Alfabetiza
ção. Banido o seu rnétodo e, em seguida, banido ele 
próprio das terras brasileiras, tiveram ambos, a partir 
de então, entusiástica acolhida por todo o mundo. 
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Em países da América Latina, da África,- da 
Ásia, da Europa e da América do Norte, seu método 
tem sido adotado, e suas obras, estudadas. Mesmo 
no Brasil do regime militar, sua lição foi absorvida na 
criação do Movimento Brasileiro de Alfabetização -
Mobral, ainda que desfigurada, pois foi eliminado 
seu conteúdo de conscientização política tendo sido 
considerado subversivo. Perdia-se, na verdade, a 
oportunidade de se fazer uma profunda alteração 
nos rumos da educação e da sociedade brasileira e 
de trazerem-se para a cena democrática ·amplos
contingentes da população marginalizada. 

Nosso educador exilou-se no Chile, onde tra
balhou como profes-sor universitário e pre:itou asses
soria aos programas de ensino do Governo. Em 
1969, nomeado especialista da Unesco, deslocou-se 

para os Estados Unidos e começou a lecionar na 
Universidade de Harvard. Em 1970, ano em que pu
blicou A Pedagogia do Oprimido e foi nomeado con
sultor de educação pelo Conselho Mundial das Igre
jas, Freire fixou-se em Genebra, onde permaneceria 
até sua volta ao Brasil, em 1979. 

A partir de sua base na Suíça, Paulo Freire 
orientou diversos programas educacionais, desen
volvidos principalmente em países do Terceiro Mun
do mas também na Europa e nos Estados Unidos. 

Não vou enumerar aqui os títulos e honrarias que 
recebeu tanto no Exterior como - finalmente - em seu 
próprio País. Sua presença na educação mundial con
tinua muito viva, influindo ativamente sobre os rumos 
de uma educação libertadora, que recupera o sentido 
da grandeza do ser humano em uma época em que os 
valores humanistas parecem desacreditados. 

Prova de que o ser humano pode ser grande 
deu-nos ele próprio, retornando ao País após 15 
anos de saudade sem ódio e sem arrogância, ofere
cendo sua extraordinária capacidade de trabalho. em 
prol da educação do povo brasileiro e Clelodosos 
povos. Passou a lecionar na Universidade de Campi
nas e na Pontifícia Universidade Católica de São 
Paulo. Em 1989, assumiu a Secretaria de Educação 
do Município de São Paulo. Acompanhou, por_ todo~ 
o País, inúmeras experiências de ensino inspiradas 
no seu método e em sua filosofia educacional. 

Se muito me orgulho, como brasileiro e per
nambucano, da brilhante atuação intelectual e da 
vida coerente e corajosa de Paulo Freire, também 
me inquieto de que persistam ainda hoje os males 
que ele procurou combater. A melhor forma de ho
menagearmos esse excepcional brasileiro é comba-

termos o analfabetismo e a exclusão a que está rele
gado nosso povo, e construirmos o Brasil mais livre 
e mais justo com que tanto sonhava. 

Era o que tinha a dizer, Sr. Presidente. 
O SR. PRESIDENTE (Antonio Carlos Magalhães) 

-Faculto a palavra aos Srs Senadores. (Pausa.) 
Sobre a me§ª- ofícios Cll16_ !)assa a ler 

São lidos os seguintes: 

OF/FG Nº 312/97 

Brasília, 11 de junho de 1997 

Senhor Presidente, 

Comunico a Vossa Excelêoc]? a indi<&.ção .do 
- [)?putado Fernando Gabeira (PV/RJ), como titular e 

do Deputado Gilney Viana (PIIMTl~ç_o_mQ_;,uplente 
para compor a Comissão Mista incumbida de emitir Pa
recer sobre a Medida Provisória nº 1.541-25, de 10 de 

junho de 1997, que "Dá nova redação ao § 3º do art. 
52 da Lei nº 8.931, de 22 de setembro de 1994, que 
dispõe sobre a amortização, juros e outros encargos 
decorrentes da extinção ou dissolução de entidades 
da Administração Pública Federal, e dá outras provi
dências.' 

Aproveito a oportunidade para apresentar mi
nhas cordiais saudações. 

Atenciosamente, Fernando Gabeira, Líder do PV. 

OF/FG Nº 312-A/97 

Brasília, 11 de junho de 1997 

Senhor Presidente, 

Comunico a Vossa Excelência a indicação do 
Deputado Fernando Gabeira (PVIRJ), como titular e 
do deputado Gilney Viana (PTIMT), como suplente 
para compor-a·com1ssão Mista incumbida de emitir 
Pare>cer sobre a Medida Provisória nº 1.551-23, de 
TO ãejurihoaeT9'97, que "Altera a legislação refe
rente ao Adicional ao Frete para a Renovação da 
Marinha Mercante- FMM, e dá outras~oyic!ên_çia.§."~ 

Aproveito a ·oportunidade para apresentar mi
nhas cordiais saudações. 

Atenciosamente, - Fernando Gabeira, Líder 
doPV. 

O SR. PRESIDENTE (Antônio Carlos Magalhães) 
- A Presidência designa os Deputados Fernando 
Gabeira e Gilney Viana, respectivamente, como titu
lar e suplente, para integrarem as Comissões Mistas 
incumbidas de EillJJ!ir. p_Mece.rE!s. ,sQbte._as Medidas 
Provisórias nºs 1.541-25 e 1.551-23, publicadas em 
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11 de junho de 1997, de conformidade com o expe
diente que acaba de ser lido. 

O SR. PRESIDENTE (Antonio Carlos Magalhães) 
~ A Presidência lembra aos Senhores Senadores que 
constará da sessão deliberativa ordinária de amanhã, 
às quartorze horas e trinta minutos, a seguinte 

ORDEM DO DIA 

-1-

PROJETO DE LEI DA CÂMARA N2 89, DE 1993 

Discussão, em turno único, do Projeto de Lei da 
Câmara n2 89, de 1993 (nº 1.497/91, na Casa de ori
gem), que institui, em todo o território nacional, a notifi
cação compulsória para os casos de- intoxicação hu
mana por produtos e substâncias químicas ou agen
tes biológicos, que tenham recebido atendimento hos
pitalar ou ambulatorial e dá outras providências, tendo 

Parecer sob n2 269, de 1997, da Comissão de 
Assuntos Sociais, favorável ao Projeto, com Emen
das nºs 1 a 4-CAS, que apresenta. 

-2-
PROJETO DE LEI DA CÂMARA N2 190, DE 1993 

Discussão, em turno único, do Projeto de Lei 
da Câmara nº 190, de 1993 (nº 2.816/92, na Casa 
de origem), que dispõe sobre fornecimento gratuito 
de registro extemporâneo de nascimento, tendo 

Pareceres sob nºs 270 e 271, de 1997, das Co
missões 

- de Constituição, Justiça e Cidadania, pela 
constitucionalidade, juridicidade, técnica iegislativa, 
e, no mérito, pela audiência da Comissão de Assun
tos Sociais; e 

- de Assuntos Sociais, favorável. 

-3-

PROJETO DE LEI DA CÂMARA Nº 25, DE 1995 

Discussão, em turno único, do Projeto de Lei da 
Câmara nº 25, de 1995 (nº 2.331/91, na Casa de ori
gem), que dispõe sobre a criação de Área de Proteção 
Ambiental- APA no Distrito de Joaquim Egídio, Muni
cípio de Campinas, Estado de São Paulo, tendo 

Parecer sob nº 288, de 1997, da Comissão de 
Assuntos Sociais, favorável ao Projeto, com Emen
das nºs 1 a 6-CAS, que apresenta. 

-4-

PROJETO DE RESOLUÇÃO Nº 71, DE 1997 

Discussão, em turno único, do Projeto de Reso
lução nº 71, de 1997 (apresentado como condusão do 
Parecer nº 292. de 1997. da Comissão de Assuntos 
Económicos, com voto contrário do Senador Laura 
Campcs), que autoriza o Estado do Rio Grande do Sul 
a contratar operação de crédito externo, com garantia 
da União, junto ao Banco lnteramericano de Desenvol
vimento - BID, no valor de cento e cinqüenta milhões 
de dolares americanos, equivalentes· a cento e cin-

-qüenta e seis milhões, novecentos e quinze mil reais, 
em 31-1-97, destinados ao financiamento de parte do 
programa de rodovias daquele Estado. -

O SR. PRESIDENTE (Antonio Carlos Magal~es) 
- Nada mais h_<~v~ndo a falar, a Presidência v_ai en
cerrar os trabalhos. 

Está encerrada a sessão. 

(Levanta-se a sessão às 15h5Bmim.) 

DISCURSO PRONUNCIADO PELO 
_ $8_. JOEL:.DE HOLLAND_A.N_A_SESSÃO DE 
12106197, QUE SE REPUBLICA POR SOLI

__ C.LTAÇ.ÃO f2QPA8LAMENTAa 

O SR. JOEL DE HOLLANDA (PFL - PE) - Sr. 
Presidente, Sr"s e Srs. Senadores, ocupo hoje a tri
buna desta Casa para enaltecer o mutirão judiciário 
realizado pelo Tribunal Regional Federal TRF da 5ª 
-Região, Estado de Pernambuco, que julgou quase 
10 mil processos que estavam parados, há quase 3 
anos, aguardando uma decisão judicial sobre os re
ç_urs_O_l?. ~e ad_rnlssibili®.de _em_iostâoci_as s!Jperiores, 

__ o Superior Tribunal de Justiça STJ e o Supremo Tri
bunal Federal STF. 

É importante ressaltar que os responsáveis 
pelo trabalho, 4 juízes, 4 assessores e o presidente, 
.despacharam em quase 2 meses 3 mil 368 proces
sos, ao passo que, durante todo o ano de 1996, ape
nas 5 mil 328 processos foram devidamente analisa-

-dos. Em termos globais, 18 mil209 processos estão 
tramitando no TFR da 5ª Região e cerca de 9 mil en
contram-se parados à espera de protocolo ou deci
sões superiores. 

O TFR da 5• Região acumula uma grande car
ga de atividade e abrange 34 varas federais nos Es
tados de PemamQy_co, Çear;;í, Pªraíba, Alagoas, Rio 
Grande do Norte e Sergipe. A radiografia dos seus 
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"l;abalhos mostra que cerca de 60% de suas maté
rias de admissibilidade vêm do Estado do Ceará. No 
que se refere aos recursos, que representam um flu
xo médio mensal de 900 entradas, 60% dizem res
peito a assuntos previdenciários. Todavia, segundo 
o seu presidente, Doutor Francisco Falcão, até a se
mana passada, mais de 1 mil e 800 novos recursos 
já haviam entrado naquela instância judiciaL Apesar 
dos esforços realizados, os canais judiciais voltam 
sempre a ficar obstruídos com grande facilidade. 

Sr. Presidente, Sr"s e Srs. Senadores, as fa
lhas do sistema judiciário brasileiro fazem parte do 
conjunto das grandes deficiências estruturais que 
caracterizam as nossas instituições. Assim, além 
dos aspectos meramente técnicos que poderiam de
safogar o sistema como a criação da súmula vincu
lante, defendida por muitos magistrados como uma 
saída que seria capaz de evitar que uma mesma de
cisão fosse tomada várias vezes, ou, por exemplo, a 
simplificação processual essas não são, a meu ver 
e também na opinião de muitos, a solução para os 
enormes problemas que dificultam o funcionamento 
do Judiciário. Como bem sabemos, a questão é mui
to mais profunda e a solução deve ser encontrada 
numa reforma estrutural e completa de todo o arcabou
ço da Justiça. Só para se ter uma idéia do atraso em 
que nos encontramos, basta lembrar que o atual Códi
go Processual brasileiro data de 1973, quando o Brasil 
contava apenas com pouco mais de 90 milhões de ha
bitantes e a sua realidade urbana e sócio-econômica 
era infinitamente menos complexa do que a dos dias 
de hoje. De lá para cá, a população quase dobrou, os 
problemas sociais agravaram-se e assumiram grandes 
dimensões, as cidades médias transformaram-se em 
metrópoles e as grandes viraram megalópoles, a vio
lência passou a ser lugar comum nas ruas, e o crime 
organizado deixou de lado o romantismo dos anos 60 
para assumir definitivamente o estágio mais ousado e 
cruel do banditismo armado dos anos 90. 

Portanto, face a essa nova realidade de final de 
século, que, inclusive, exige dos países uma maior in
tegração de suas economias aos mercados mundiais, 
reformar o Judiciário e inseri-lo no contexto da necessi
dad& de criação de um novo Estado nacional, moder
no e dinâmico, requer a união de aspectos conjuntu
rais e estruturais para alcançarmos sucesso na mod
ernização do sistema corno um todo. 

Segundo especialistas da área jurídica, o sim
ples aumento do número de juízes e a informatiza
ção dos tribunais não são suficientes para dar maior 
agilidade ao sistema judiciário. Em suas opiniões, é 
preciso realmente ir mais fundo na questão. A legis
lação precisa mudar, a preparação intelectual dos 
magistrados pracisa: ser melhorada e o nível dos fun
cionários também, o ~sistema-de fiscalização das cor
regedorias precisa de mais eficiência, e o controle 
externo do Judiciário precisaria ser mudado qualitati
vamente. 

Sr. Presidente, Sr"s e Srs. Senadores, para fi
nalizar, gostaria de dizer que o pré-requisito funda
mental da democracia que estamos imaginando 
passa necessariamente, em primeiro lugar, pela 
modernização política do País. Só ela será capaz 
de garantir a estabilidade das instituições, favore
cer o desenvolvimento e consolidar o regime de
mocrático. Além disso, ela precisa estar voltada 
para a construção de uma verdadeira ordem públi
ca, dentro do novo Estado, e para a formação de 
um novo pacto social, que encontre a sua razão de 
ser ern um projeto nacional moderno e eficiente, 
com capacidade de conquistar espaços importan
tes no mundo globalizado. Só assim as novas insti
tuições ganharão legitimidade e credibilidade para 
enfrentar os novos obstáculos que se estão formando 
neste final de século. 

Muito obrigado! 

AGENDA CUMPRIDA PELO PRESIDENTE 
ANTONIO CARLOS MAGALHÃES 

16/06/97 
Segunda-feira 

16:00 Presidente provisório do Senado da República 
Argentina, Senador Eduardo Menem 

16:30 Secretario-Executivo da Fundação Nacional de 
Desenvolvimento da Educação- FNDE, José António 
Carletti 

17:00 Ministro dQS_ugremo ü-ibynal Federal, limar Gaivão 

17:30 - Desoacho lntemo 
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Ata da 82~ Sessão Deliberativa Ordinária 
em 17 de junho de 1997 

3.!! Sessão Legislativa Ordinária, da 5~ Legislatura 

Presidência dos Srs.: Antonio Carlos Magalhães, 
Ronaldo Cunha Lima, da Sra. Marluce Pinto 
e dos Srs. Jefferson Péres e Mauro Miranda 

ÀS 14 HORAS E 30 MINUTOS, ACHAM-SE 
PRESENTES OS SRS. SENADORES: 

Abdias Nascimento - Ademir Andrade - Anto· 
nio Carlos Magalhães - Antônio Carlos Valadares -
Artur da Tavola- Bello Parga- Benedita da Silva
Beni Veras - Bernardo Cabral - Carlos Bezerra -
Carlos Patrocínio - Carlos Wilson - Casildo Mald;a-_ 
ner- Coutinho Jorge - Edison Lobão - Eduardo Su
plicy - Élcio Alvares - Emitia Fernandes - Epitácio 
Cafeteira - Esperidião Amin - Fernando Bezerra -
Flaviano Melo - Freitas Neto - Geraldo Melo - Ger
son Camata - Gilberto Miranda - Gilvam Borges -
Guilherme Palmeira - Hugo Napoleão - Humberto 
Lucena - Jefferson Peres - João França - João Ro
cha - Joel de Hollanda- J_onas Pinheiro -_Josaphat 
Marinho - José Agripino - José AlvP.s - José Bianco 
- José Eduardo - José Eduardo Outra - José Foga
ça - José lgnácio Ferreira - José Roberto Arruda -
José Samey - José Serra - Júnia Marise - Lauro 
Campos - Levy Dias - Lucídio Portella - Lúcio Al
cântara - Marina Silva - Marluce Pinto - Mauro Mi
randa - Ney Suassuna - Odacir Soares - Onofre 
Quinan - Osmar Dias - Otoniel Machado - Pedro Si
mon- Ramez Tebet- Regina Assumpção- Renan 
Calheiros - Roberto Freire - Roberto Requião -:- Ro
mero Jucá - Romeu Tuma - Ronaldo Cunha Lima
Sebastião Rocha- Sergio Machado- Teotônio Vile
la Filho - Waldeck Omelas. 

O SR. PRESIDENTE (Jefferson Péres) - A lis
ta de presença acusa o comparecimento de 72 Srs. 
Senadores. Havendo número regimental, declaro 
aberta a sessão. 

Sob a proteção de Deus, iniciamos nossos tra
balhos. 

O Sr. 1 º Secretário em exercício, Senador Re
nan Calheiros, procederá à leitura do Expediente. 

É lido o seguinte: 

EXPEDIENTE 

MENSAGEM 

DO PRESIDENTE DA REPÚBLICA 

Restitcliocio élvtóg[a{Qs _de projf!todefei !S_ançio 
nado: 

_llj~UQ, clªJ99Z_(nº_697/9L@ origgll1Lde 1é 
do corrente, referente ao Projeto de Lei da Câmata 
nº 17, de 1997 (nº 1.435, na Casa de origem), de ini
ciativa do Presidente da República, que autoriza o 
Poder ExecutillQ a doar e_ste>ques públicos de ali
mentos, nas coodjções gue mendona, sancionado e 
transformado na Lei nº 9.461, de 13 de junho de 
1997. 

AVISO 

DE MINISTRO DE ESTADO 

Nº 818/97, de 9 do corrente, do Ministro de Es
tado da Justiça, encaminhando as informações refe
rentes ao Requerimento nº 268, de 1997, do Sena

-dor José Bianco. 

As informações foram remetidas, em 
cop/t:Çao requerente~ 

__ O r~querj[nentQ_ vªi ao Arquivo. 

O SR. PRESIDENTE (Jefferson Péres) -O ex
pediente lido vai à publicação. 

Sobre a mesa, projetes de lei que serão lidos 
pelo Sr. 1 º Secretário em exercício, Senador Renan 
Calheiros. 

São lidos os seguintes: 

PROJETO DE LEI DOSENADO Nº 111, DE 1997 

_-__ Dispõe sobre a aplicaÇão de penas 
restritivas de direito e revoga aispositi
vos do Decreto-lei n9 2.848, de 7 de de
zembro de 1940- Código Penal. 

O Congresso Nacional decreta: 
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Art. 1º O juiz, observados os antecedentes, a 
culpabilidade, a conduta social, a periculosidade mí
nima, a personalidade do agente, os motivos e as 
circunstâncias do crime, poderá aplicar, em substitui
ção às penas privativas de liberdade, penas restriti
vas de direitos, desde que atendidos os demais req
uisitos e condições estabelecidos nesta Lei. 

Art. 22 A substituição de pena privativa de liber
dade em favor do agente de crime doloso ou culpo
so, condenado a pena igual ou inferior a oito anos, 
só poderá ser concedida quando este: 

I - apresentar periculosidade mínima; 
11 -exercer atividade laboral; 
III - tiver reparado financeiramente o dano, ou 

obtido o perdão da vítima; 
IV -tiver endereço certo; 
V - tiver cometido o crime sem qualquer das 

agravantes dos arts. 61 e 62 do Código Penal; 
VI - houver sido condenado a cumprir a pena 

privativa de liberdade em regime aberto ou semi
aberto. 

§ 1º O juiz, atendendo à culpabilidade do delito, 
pode aplicar, simultaneamente, até três penas restri
tivas de direitos, desde que compatíveis. 

§ 22 A pena restritiva de direitos é autónoma e 
exeqüível simultaneamente com a de multa. 

Art. 3º O agente beneficiado com o disposto 
nesta Lei, que vier a reincidir, cumprirá a pena priva
tiva de liberdade, originalmente prevista na sentença 
anterior à sua· substituição em pena restritiva de di
reito, pelo tempo que faltar para completar o total da 
condenação. 

Art. 4º A prestação de serviços à comunidade 
atenderá, tanto quanto possível, à correlação com o 
delito praticado. 

Parágrafo único. Só após atender ao disposto 
no caput, o juiz de execuções estabelecerá a corre
lação entre a prestação de serviços à comunidade, a 
ser realizada pelo agente, e a sua formação ou habi
lidade proiissional. 

Art. 5º Não haverá redução do prazo de cum
primento da pena restritiva de direitos. 

Art. 6º Ao conceder a substituição da pena, o 
juiz admoestará o condenado sobre as conseqüên_~ 
cias da reincidência, ou da inobservância dos requi
sitos 11 e IV do art. 22 

Art. 7º Esta Lei entra em vigor na data de sua 
promulgação. 

Art. 82 Revogam-se os arts. 44 e 54 do Decre
to-lei nº 2.848, de 1940 -Código Penal, e demais 
disposições em contrário. 

Justificação 

O atual sistema carcerário baliza-se em filoso
fia -que não convence a ninguém mais, pois se frus
traram duas de suas principais finalidades: a recupe
ração social do preso e a prevenção de delitos. No 
primeiro caso, observa-se exatamente o inverso do 
que pretendeu a norma que ora se revê, porquanto 
os presos, especialmente os de pouca experiência 
na prática de crimes, ao contrário de se recuperarem 
nos presídios, absorvem, pelo convívio danoso, o 
conhecimento de novas técnicas de_ cjelinqüir. 

No segu~do ~~o. muito longe de prevenir deli
tos, os presídios, de_legacias e casas de detenção 
demonstram, di<uiamente. QUe nãQ conseguem evi
tar os motins, e até massacres, e assim distaciam-se 
de suas finalidades originais para aumentar assusta
doramente as estatísticas, porque os crimes são pra
ticados em percentl.Jal superior ao do próprio cresci
mento populacional do País. 

É por essa a razão que os presídios estão 
_ .abarrotados de pessoas socialmente inúteis e dis

pendiosas para os Estados; e é por esse motivo 
também que as delegacias de polícia, que deveriam 
apenas realizar as triagens que precedem aos feitos 
judiciais, exibem celas sempre ocupadas por presos 
permanentes, e abrigam superpopulações de deten
tos em promiscuidade, com o que se desfigura a 
própria finalidade dessas instituições, e afrontam-se 
preceitos constitucionais e legais. 

O descalabro prisional no Brasil alcança tais 
prgp_orç~!; gljeL11ClÍª-· p~ga-s~ ª()_pgücialmtlitar, a tí
tulo de soldo, praticamente a mesma importância 
que se expende, -mensalmente, com o detento. 
lnobstante isso e os altos custos de sua manutenção 

-em Cãreere; a sociedade-brasileira-nãO atingiu llerri 
alcançou o preceito constitucional do art. 5º, inciso 
XLIX, que preconiza dignidade ao preso, asseguran
do-lhe respeito à integridade física e moral. 

De fato, observam-se nos presídios brasileiros, 
aci invés- de recuperaÇão-de presos; o impéno- das 
drogas, a indignidade da servícia e a submissão às 
hierarquias espúrias. Submetido a condição subu
mana, o presidiário perde a liberdade sem que a so
ç_[e_d_ade, quanto a esse tópico, realize seu ideal de 

__ QfQani_zar:.se de forma cill:ili~ada,_Em suma, gasta-se. 
sem sucesso, na manutenção equivocada de grande 
parte do sistema prisional, mas isso em nada contri
bui para o aprimoramento social. 

~-Muito melnor se rã que ·selmponham aos cófF 
denados não peiigosos -, desde que atE~ndidos to~ 
dos-65 demais- requis~os contidos nesta proposição 
-, a possíbilíaã.dêãe servirem à comunidade, e sin-
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ceramente, de se recuperarem, pela realização de 
atividades relacionadas com os seus delitos, pelo 
mesmo tempo previsto para o cumprimento da pena 
restritiva de liberdade. Sem dúvida, essa perspectiva 
os forçará à maior consciência do ato ar\tf-sociãl que 
tenha ensejado a punição, e sua condição não se 
deteriorará pelo convívio com outros presos, nem se 
agravará a sua desesperança pela revolta que de
corre do alijamento do corpo social. 

Na verdade, esta proposição apenas amplia a 
possibilidade já contida no art. 45 do Código Penal, 
no que concerne à conversão de penas restritivas de 
direitos. Este, talvez, tenha sido o dispositivo mais 
acertadamente apresentado pela reforma do Código 
Penal em 1984, por ser tendente, de fato, à recupe
ração do preso. 

A revisão que ora se propõe é a de extensão 
do preceito contido no art. 45 do Código Penal aos 
apenados com até oito anos de restrição de liberda
de, sob os regimes aberto ou semi-aberto, para que 
lhes seja concedida a oportunidade de alcançar a re
cuperação extramuros, e de deixar os presídios aos 
delinqüentes contumazes, afeitos ao crime e, por 
isso mesmo, reincidentes e recalcitrantes, sem qual
quer possibilidade de recuperação e ressocialização. 

Por fim, impõe-se a revogação dos arts. 44 e 
54 do Código Penal, porquanto aqueles dispositivos 
foram, em parte, absorvidos pelas disposições deste 
projeto de lei, e a parte não assumida, atinente a 
prazos, foi, nesta proposição, apenas ampliaCia, para 
oito anos, mantendo-se, porém, as mesmas premis
sas básicas dos dois artigos. e a harmonia com os 
demais artigos codificados. 

Convicto da certeza dos bons resultados desta 
proposição, concito os ilustres Pares a examiná-la 
criteriosamente nesta oportunidade, para, com o seu 
apoio e aprovação, elevá-la à condição de norma 
positivada. 

Sala das Sessões, 17 de junho de 1997.- Se
nador Pedro Simon. 

Correio Braziliense, 30 de maio de 1997 

CRIME E CASTIGO 
A repartição alarmante de motins nos presídios é o sinto

ma mais ostensivo de que o regime Carcerário no Brasil alcançou 

o ponto culminante de sua crise crôníca. Só em São Paulo~ há re

gistro de 57 rebelióes nos primeiros cinco meses deste ano. O ar

remate da estatística assombrosa foi a revolta de sentenciados 

no Complexo Penitenciário de Carandiru, quarta'feira, mesmo 
palco de horror onde t 11 detentos foram trucidados pela Policia 

Militar em outubro de 1992. 

Na maioria das cadeias públicas, os presos não dispõem 

mais que um metro quadrado de espaço: São tra!"dos por meio. 
de medidas que desafiam os mais comezinhos direitos humanos. 

não raro vítimas de Violências físicas. A super1otação conduz à 

formação de relações de poder dominadoras. que resultam em 

disputa de liderança entre os encarcerados e no assassinato de 

desafetos. 

Há pouco. a Comissão de Dire~os Humanos da OAB loca· 

lizou, ainda em São Paulo, presos portadores de deficiências físi

CaS que apodreciam, literalmente, por não serem tratados de le

sões corporais decorrentes de sua condição. Não há, pois. como 

tolerar por mais tempo semelhante barbárie. 

A solução comporta reforma radicai do sistema pen~enciá· 

rio e mudanças estratégicas na legislação penai. A prioridade má· 

xima é, desde logo. multiplicar o número de penitenciárias. se 
~bem que Só1s5onáo baste. E indispensável dotá-las de equipa· 

mentes -de &fQUrãftÇã compatrVeiS- com b-respeito aos direitos :1u~ 
manos. Tê-las como centro de reabilitação moral. e não como 

agências para cumprimento da revanche estatal contra os infrato

resda lei. 

Impõe-se a reciclagem ética e profissional de todos os la· 

-tores humanosql.ie-venham-ooreriCãCia a uma nova politica peni~ 

tenciária, carcereiros, agentes de segurança. assistentes sociais; 

~psicólogos. médicos. mon®res de cursos de profissionalizaçã~ 
do preso. E, sobretudo, fazer imperar a consciência de que o en~ 

carceraniento e·-a- reparação exigida pela sociedade, que deve 

completar-se pela recuperação social do sentenciado. 

Quanto à reforma na legislação. é unânime entre os espe
cialistas a necessidade de recorrer às chamadas penas altemati· 

-vas para punição daqueles crimes de menor potencial ofensivo. 

Dá-se ao acusado a possibilidade de reparar seu comportamento 

anti-social mediante a prestação de serviços à comunidade, pa-

9af!1l?n_to º~- 1'!1Ulta, __ ~ofl_~titl!i@9 ~? J_en_d~ ~m _fa_yor da vití(l'la ~ ou· 
tras formas que evitem a privação da liberdade. 

Ai está uma forma de promover grande desafogo nas insti

tuições prisionais e, até mesmo, contribuir para a redução das es

tatísticas de criminalidade. Como é notório, a convivência de pe

-- quénos intratores eom delinqüentes de alto risco costuma trans

formá-los em bandidos. Em tal sentido. a segregação na cadeia 

funciona como verdadeira universidade do crime. 

É bem certo que mudanças com tamanha dimensão não 

_<la faze'Tl d<!n2ft~p~ra o cji"-_~~ ltJlld'illl_en!al l'QJTlWê'[ i•t <!rl· 

tes que o sistema se transforme em câmaras da morte. 

DECRETO-LEI Nº 2.848 
DE 7 DE DEZEMBRO DE 1940(*) 

Código Penal 

~ ~ ~ Ãrt. -44: As penas restn1ivas -de direitos são au
tônomas e substituem as privativas de liberdade, 
quanoo: 
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I - aplicada pena privativa de liberdade inferior 

a 1 (um) ano ou se o crime for culposo; 
11 - o réu não for reincidente; 
III- a culpabilidade, os antecedentes, a condu

ta social e a personalidade do condenado, bem 
como os motivos e as circunstâncias indicarem que 
essa substituição seja suficiente. 

• Artigo com redação determinada pela Lei n• 

7.209, de 11 de julho de 1984. 

• Vide arts. 69, § 1°, e 77, III. 

Parágrafo único. Nos crimes culposos, a pena 
privativa de liberdade aplicada, igual ou superior a 1 
(um) ano, pode ser substituída por uma pena restriti
va de direitos e multa ou por duas penas restritivas 
de direitos, exeqüiveis simultaneamente. 

• Parágrafo com redação determinada pela Lei 

·n• 7.209, de 11 de julho de 1984. 

• Vide art. 58, parágrafo único. 

Conversão das penas restritivas de direitos 

Art. 54. As penas restritivas de direitos são 
aplicáveis, independentemente de cominação ·na 
parte especial, em substituição à pena privativa de li
berdade, fixada em quantidade inferior a 1 (um) ano, 
ou nos crimes culposas. 

• Artigo com redação determinada pela Lei n• 

7.209, de 11 de julho de 1984. 

• Penas restritivas de direito: arts. 147 a 155 e 
180 da Lei n• 7 21 O, de 11 de julho de 1984. 

Art. 61. São circunstâncias que sempre agra
vam a pena, quando não constituem ou qualificam o 
crime: 

I - a reincidência; 
11 - ter o agente cometido o crime: 
a) por motivo fútil ou torpe; 
b) para_ facilitar ou assegurar a Hxecução, a 

ocultação, a impunidade ou vantagem de outro cri-
me; 

c) à traição, de emboscada, ou mediante dissi- _ 
mutação, ou outro recurso que dificultou ou tomou 
impossível a defesa do ofendido; 

d) com emprego de veneno, logo, explosivo, 
tortura ou outro meio insidioso ou cruel, ou de que 
podia resultar perigo comum; 

e) contra ascendente, descendente, irmão ou 
cônjuge; 

f) com abuso de autoridade ou prevalecendo
se de relações domésticas, de coabitação ou de 
hospitalidade; 

• Abuso de autoridade: Lei n• 4.1:198, de 9 de de· 

zembro de 1965. 

g) com abuso de poder ou violação de dever 
inerente a cargo, ofício, ministério ou profissão; 

h) contra criança, velho ou enfermo; 
i) quando o ofendido estava sob a imediata 

proteção da autoridade; 
j) em ocasião cje_ incêndi9, na!Jfrágio, inunda

ção ou qualqU13r calamidade pública, ou de desgraça 
particular do ofendido; 

I) em estado de embriaguez reordenada. 
• Artigo com redação determinada pela Lei n• 

7.209, de 11 de julho de 1984. 

• Vide Código de Processo Penal, art. 484. 

Agravantes no caso de concurso de pessoa 

Art. 62. A pena será ainda agravada em rela
ção ao agente que: 

· I - promove, ou organiza a cooperação no cri
me ou dirige a atividade dos demais agentes; 

11 - coage ou induz outrem à execução material 
do crime; 

J.ll .-::-.instiga ou determina a cometer o crime al
guém sujeito à sua autoridade ou não-punível em 
virtude de condição ou qualidade pessoal; 

IV - executa_o crime, ou nele participa, me
diante paga ou promessa de recompensa. 

• Artigo com redação determinada pela Lei n• 
7 209, de 11 de julho de 1984. 

• Vide Código de Processo Penal, art. 484. 

Reincidência 

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

PROJETO DE LEI DO SENADO N!! 112, DE 1997 

Estabelece mecanismos para a vei
culação de mensagens educativas de 
trânsito nas modalidades_ de pr_opaganda 
que espeCifica. 

- O Congresso Nacional decreta: 
Art. 1!! Ficam assegurados os mecanismos ins

tituídos nesta Lei para a veiculação de mensagens 
educativas de trânsito, em todo o território nacional, 

. sem prejuízo de quaisquer outras iniciativas e pro
gramas que visem aos mesmos objetivos. 

-Art. 22 Toda peça publicitária destinada à divul
gação ou promoçao, nos meios de comunicação so
cial, de produto oriundo da indústria automobilística, 
_ou afim, incluirá obrigatoriamente mensagem educa
tiva de trânsito a ser conjuntamente veiculada. 

§ -1 2 Para ós efeitos desta Lei, consideram.:_se. _ 
produtos oriundos da indústria automobilística ou atms: 
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I - os veículos rodoviários automotores de 
qualquer espécie, incluídos os de passageiros e os 
de carga; 

11 - componentes, peças e acessórios utiliza
dos nos veiculas mencionados no inciso anterior. 

§ 2º O disposto no caput deste artigo aplica-se 
à propaganda de natureza comercial, veiculada por 
iniciativa do fabricante do produto, em qualquer das 
seguintes modalidades: 

1- rádio; 
11 - televisão; 
III- jornal; 
IV - revista; 
V -outdoor. 
§ 3º Para os efeitos desta Lei, equiparam-se ao 

fabricante o montador ou encarroçador de-veículos e 
o importador de veículos ou componentes discrimi
nados no § 12 deste artigo. 

§ 42 Os revendedores autorizados dos produ
tos abrangidos por esta Lei estão sujeitos às mes
mas obrigações previstas para os fabricantes. 

Art. 32 Quando se tratar de publicidade veicula
da eni outdoor instalado à margem de rodovia, den-

. tro ou fora da respectiva faixa de domínio, a obriga
toriedade da inclusão de mensagem educativa de 
trânsito, prevista no art. 22 desta Lei, estende-se à 
propaganda de qualquer tipo de produto e anuncian
te, inclusive àquela de caráter institucional ou eleito
ral. 

Parágrafo único. A aplicação do disposto neste 
artigo far-se-á sem prejuízo da sinalização rodoviária 
convencional de regulamentação, de advertência e 
de indicação, prevista na legislação específica. 

Art. 42 As especificações relativas ao texto e 
pa,drão de apresentação das mensagens, os criíérios 
para inserção das mensagens, de acordo com o vei-

. culo utilizado para divulgação da publicidade, e de
mais procedimentos envolvidos na veiculação das 
mensagens serão definidos pelo órgão competente 
do Poder Executivo. 

Art. 52 A veiculação de publicidade feita em de
sacordo com as condições fixadas nesta Lei constitui 
infração punível com as seguintes sanções, ·sem 
prejuízo de outras penalidades previstas na legisla
ção em vigor: 

I - advertência por escrito; 
11 - suspensão, -no veículo de divulgação da 

publicidade, de qualquer outra propaganda do pro
duto, por prazo de até sessenta dias; 

III - multa de um mil a cinco mil vezes o valor 
da Unidade Fiscal de Referência (UFIR), ou unidade 

que a substituir, cobrada do dobro até o quíntuplo, 
em caso de reincidência. 

---- -s -1 º As sanÇões previstas- neste artigo poderão 
ser aplicadas isolada ou cumulativamente, conforme 
dispuser o regulamento, de acordo com as especifi
cidades da infração e do infrator. 

§ 2º Sem prejuízo do disposto no caput deste 
artigo, qualquer infrãção acarretam a imediata sus

- pensão da veiculação da peça publicitária, condicio
nada a retomada da veiculação ao cumprimento, pe
los responsáveis, das exigências previstas nesta Lei. 

§ 32 Para os fins previstos neste artigo, serão 
considerados infratores os responsáveis pelo produ
to, pela peça publicitária e pelo veículo de comunica
ção utilizado. 

Art. 62 O Poder Executivo regulamentará a pre
sente Lei no prazo de noventa dias a contar da sua 
publicação. 

Art. 72 Esta _Lei entra em vigor na data de sua 
publicação. 

Art. 82 Revogam-se as disposições em contrá-
rio. 

Justificação 
Vinte e cinco mil mortos e 350 mil feridos por 

ano já renderam ao Elrasil uma das primeiras coloca
ções no ranking mundial da violência no trânsito. 
Nosso trânsito já-e a segunda principal causa de 
mortes no Pais, só perdendo para a desnutrição. 

__ Comparado a outros países, o Brasil consegue re
gistrar, a cada anq, mais mortes em acidentes de 
trânsito do que a~ocorridas em todo::; os países da 
Europa juntos; onde a frota de veículos é oito vezes 
maior. 

Quando se persegue a melhoria da segurança 
para usuários de rodovias, as campanhas educati
vas têm papel importantíssimo e devem embasar 
qualquer esforço no sentido de reverter esse quadro 
de conseqüências lastimáveis para a sociedade bra
sileira. Vislumbramos, a partir daí, uma nova estraté
gia para a veiculação de mensagens educativas 

_ para a segurança do trânsito, desdobrada em duas 
_ v_ertentes: a primeira, que explora a propaganda co
mercial de produtos com origem num setor produtivo 
tão intimamente.as.sQCiadQ_ao trãnsitocomo o éacio
dú~tria a;;t"~obilística; e a segÚnda~-centrada no 
enorme poder de comunicação de peças publicitá-

-- rias veiculadas em outdoors lócalizados às mar
gens das rodovias, cenário de boa parte das tragé
dias do trânsito. Segundo o Departamento de Polícia 
Federal, somente nas rodovias federais morrem 
anualmente cerca de 7 mil pessoas, vítimas, em sua 
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grande ma1ona, do comportamento imprudente e, 
por vezes, irresponsável dos nossos motoristas. 

Assim, ao valer-se dos recursos da propagan
da para atingir o público consumidor, nada mais jus
to que o anunciante seja levado a prestar, em con
trapartida, um extraordinário selviço·a-causa aãeCIIJ
cação para o trânsito, o que seria possíver simples
mente agregando, ao texto ou imagem dos anúnCios 
veiculados, uma seleção de mensagens educativas 
especialmente concebidas para aquele fim. Como 
conseqüência imediata, as medidas que estamos 
propondo trarão o desencadear do esperado proces
so de conscientização da população brasileira acer
ca da importância do tráfego seguro, sem o que ja
mais avançaremos rumo a uma política eficiente de 
controle dos acidentes de trânsito nas cidades e ro
dovias deste País. 

Pelo exposto, esperamos receber dos nobres 
parlamentares o apoio necessário para a aprovação 
do presente projeto. 

Sala das Sessões, 17 de junho de 1997.- Se
nadora Emília Fernandes. 

(À Comissão de Educação - decisão 
terminativa) 

O SR. PRESIDENTE {Jefferson Péres) - Os 
projetes serão publicados e remetidos i1s Comissões 
competentes. 

Sobre a mesa, projeto que será lido pelo Sr. 1º 
Secretário, em exercício, Senador Renan Calheiros. 

É lido o seguinte: 

PROJETO DE LEI DO SENADO Ng 113, DE 1997 

Altera a Lei nº 7.986, de 28 de de
zembro de 1989, para fixar em 3 (três) sa
lários mínimos o valor da pensão mensal 
vitalícia paga aos seringueiros da região 
amazónica que tenham trabalhado na 
produção da borracha na segunda guerra 
mundial, e dá outras providências. 

O Congresso Nacional decreta: 
Art. 12 O artigo 1º da Lei nº 7.986, de 28 de de

zembro de 1989, acrescido de mais um parágrafo, 
passa a vigorar com a seguinte redaÇão, renumeran
do-se o atual parágrafo único como § 2º: 

• Art. 1 º É asegurado aos seringueiros 
recrutados nos termos do Decreto-Lei nº 
5.813, de 14 de setembro de 1943, que te
nham trabalhado durante a Segunda Guer
ra Mundial nos seringuais da região amazó
nica, amparados pelo Decreto-Lei n2 9.882, 
de 16 de setembro de 1946, e que não pos-

suam meios para a sua subsistência e da 
sua família, o pagamento de pensão mensal 
vitalícia nó valor de 3 (três) salários mínimos 
vigentes no País. 

_ § 1 º_No mês _de dezembro de cada 
ano, será pago um benefício adicional no 
I'T!es_mo_ v.alor_ da pensão. 

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

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

Justificação 

O projeto de lei que ora submeto à discussão e 
deliberação de meus .ilustres Pares nesta Casa visa 
a elevar o valor da pensão mensal vitalícia paga aos 
seringueiros da região amazónica que trabalharam 
na produção de borracha durante a segunda grande 
_guerra, os chamados "Soldados da Borracha. • 

Creio não ser necessário enfatizar uma vez 
mais, nesta oportunidade, a importância da contribui
ção prestada por esses brasileiros ao esforço de 
guerra que culínifíoú- cóin ·a vitóriá- das forças alia~ 

das, sempre em condições de trabalho difíceis, que 
demandaram ingentes sacrifícios por parte desses 
valorosos patriotas. 

Ocorre que os sobreviventes desse contigente 
de trabalhadores, além da idade avançada, pade
cem de problemas de saúde, o que lhes impõe duras 
condições de vida, às quais estão sujeitos também 
os dependentes diretos dos já falecidos, dado o pe
queno valor da pensão que lhes é legalmente asse
gurada. 

É como homenagem e reconhecimento a es
ses verdadeiros Heróis da Democracia, pelo papel 
que desempenharam na história das lutas pela liber
dade e progresso de nosso País, que estamos pro
pondo a elevação da pensão vitalícia para três salá
rios mínimos e a concessão de um décimo terceiro 
benefício por ano, com o propósito de fazer justiça a 
esses trabalhadores e atenuar as duras condições 
de subsistência que enfrentam_ eles e _seus depend
entes. 

- Sala das Sessões, 17 de junho de 1997.- Se
nador Odacir Soares. 

LEGISLAÇÃO CITADA 

LEI Nº 7.989, DE 28 DE DEZEMBRO DE 1989 

Regulamenta a concessão do bene
fício previsto no artigo 54 do Ato das Dis
posiÇões Constitucionais Transitórias, e 
dá outras providências. 
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O Presidente da República. 
Faço saber que o Congresso Nacional decreta 

e eu sanciono a seguinte Lei: 
Art. 1 º É assegurado aos seringueiros recruta

dos nos termos do Decreto-Lei nº 5.813(1), de 14 de 
setembro de 1943, que tenham trabalhado durante a 
Segunda Guerra Mundial nos Seringais da Região 
Amazónica, amparados pelo Decreto-Lei nº 9.882(2), 
de 16 de setembro de 1946, e que não possuam 
meios para a sua subsistência e da sua família, o 
pagamento de pensão mensal vitalícia correspon
dente ao valor de 2 (dois) salários mínimos vigentes 
no País. 

(À Comissão de Assuntos Sociais -
decisão terminativa.) 

O SR. PRESIDENTE (Jefferson Péres) O pro
jeto será remetido à comissão competente. 

Sobre a mesa, projeto que será lido pelo Sr. 12 

Secretário em exercício, Senador Renan Calheiros. 

É lido o seguinte: 

PROJETO DE LEI DO SENADO N2 114, DE 1997 

Dispõe sobre a ação civil destinada 
ao cumprimento da obrigação de fazer ou 
de não fazer, para a apresentação da hon
ra e dignidade de grupos raciais, étnicos 
e religiosos. 

O Congresso Nacional decreta: 
Art. 1 º O Ministério Público promoverá ação ci

vil com o objetivo de impor obrigação de fazer. ou 
não fazer, com as finalidades de: 

I - evitar ou interromper ates danosos à honra 
ou à dignidade de grupos raciais, étnicos ou religio
sos; e 

11 - obter a reparação dos mesmos ates, quan
do não evitados. 

Parágrafo único, Confere-se legitimidade subsi
diária, em caso de omissão do Ministério Público, à 
sociedade civil que: 

I - esteja constituída há pelo menos um ano 
nos termos da lei civil; ou 

11 - inclua entre as suas finalidades institucio
nais a proteção ou defesa dos interesses de grupos 
raciais, étnicos ou religiosos; 

§ 1º O Ministério Público, se não intervier no 
processo como parte, aluará obrigatoriamente como 
fiscal da lei. 

§ 2º É. facultado a outras sociedades civis ou -
associações, de mesma- natureza das legitimadas, 

habilitarem-se como lítisconsortes de qualquer das 
partes. 

§ 3º Em caso de desistência ou abandono ::la 
ação por sociedade ou associação legitimada, o Mi
nistério Público a substituirá processualmente. 

Art. 2º Convencendo-se o juiz da procedência 
da ação, concederá a antecipação total ou parcial da 
tutela, antes de ouvir a outra parte. 

Art. 32 Qualquer pessoa poderá, e o servidor 
público deverá, provocar a iniciativa do Ministério 
Público, ministrando-lhe informações sobre os fatos 
_ obj~o da ação civil prevista nesta lei e indicando-lhe 
os respectivos elementos de convicção. -

Art._42Pa@ instruir a petição inicial da ação ci
vil, o autor poderá requerer às autoridades compe
tentes as certidões e informações que julgar neces
sárias, que lhe serão fornecidas no prazo máximo de 
quinze dias. 

Art. 52 Na ação civil que tenha por objeto a ob
rigação de fazer ou de não fazer, o juiz determinará 
o cumprimento da prestação de atividades ou da 
cessação da ativicjad_e _ ne>eiva, so_l:) cominação .de 
multa diária, independentemente do requerimento do 
autor. 

§ 19 a multa será devida a partir do dia em que 
se configurar o descumprimento da determinação ju
dicial. 

§ 2º O valor da multa poderá ser elevado até o 
triplo se, fixado pelo máximo, não se alterar o com
portamento do réu. 

Art. 6º O juiz, ao examinar o mérito, fixará o va
lor da reparação, considerada a extensão dos da
nos, desde que requerido na inicial da ação civil. 

Art. 7º Os créditos favoráveis ao autor, decor
rentes de sucumbência, excetuados os honorários 
advocatícios e de peritos, reverterão a fundo de de
fesa e combate aoracismo, a ser criado pela Secre
taria Nacional de Direitos Humanos. 

-Parágrafo único. O fundo de defesa e combate 
ao racismo será instituído em até doze meses a con
tar da data de publicação desta Lei. 

Art. 89 Aplicam-se, subsidiariamente ao dispas
- to nesta Lei, o Código Penal, o Código de Processo 

Penal, e a Lei nº 7.347, de 24 de julho de 1985. 
Art. 9° Esta Lei entra em vigor na data de sua 

publicação. 
Art. 1 O. Revogam-se as disposições em contrário. 

Justificação 

O preceito da dignidade. humana define-se na 
exigência expressa por Karit, como prinCípio de má
xima imperativa: "Age de forma c,ue trates a humani
dade, tanto na tua'pessoà como: n-a pessoa de qual· 
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quer outro, sempre também com um fim e nunca uni
camente como um meio". Esse princípio de ordem 
moral indica a condição humana na relação de que 
todo homem possui um valor não relativo como fim 
em si mesmo, próprio, inerente: a dignidade. O que 
se caracteriza substituível na relação pressupõe 
sempre equivalência e traz em si de maneira perma
nente a noção de preço, não restritamente de valor. 
O que não permite qualquer equivalência é a digni
dade, superior a tudo, pois não dispõe o homem a 
obediência à lei que não seja instituída por ele pró
prio. Como forma desse princípio, dessa inde
pendência, - é a moralidade a condição da dignida
de do homem. Sendo a dignidade absoluta, cumpre 
ao homem esse valor moral, do que se conclui a re
lação silógica dignidade do homem-dignidade da lei
dignidade da sociedade. Com respeito a todos os 
homens, independente de raça, cor, religião e ou
tros. 

Na resposta preceituai a essa norma, conside
ra-se que a lei. assim instituída deverá obedecer 
princípio de eqüidade social para o cometimento de 
justiça, na relação mais ampla entre individuo e so
ciedade, pertença ela a qualquer classe ou condição 
econômica. 

No Brasil, o exemplo é totalmente diverso. O 
desequilíbrio na sociedade que vivemos nos revela 
uma sociedade desigual. De um lado, a extrema mi
noria próspera, como bem adberte Noam Chomsjy 
em uma de suas obras sobre o injusto; de outro, a 
vasta maioria de extrema pobreza. Nesta última in
cluem-se os negros, discriminados na raça para, 
posteriormente e em conseqüência, serem eles os 
discriminados sociais. 

E nessa discriminação, que separa da minoria 
próspera a maior parte da população brasileira, de 
maioria negra, são negados os direitos essenciais à 
pessoa humana. O Direito é universal. Deve ser 
compreensível para todos os homens, qual seja a 
raça, qual seja a cor, qual, seja a condição social. 

O Brasil é o maior pais negro fora da África. 
Entretanto, com os extremos bem desiguais, minoria 
muito próspera de um lado e a grande maioria muito 
pobre de outro, tantos em estado de completa misé
ria, pondo o país na liderança em concentração de 
rendas, é o negro a maior vítima. Da moradia das fa-- -
velas para as ruas, aumentando dia a dia:_a_s mora
das debaixo das pontes e dos viadutos. O acesso às 
escolas é quase que inevitavelmente impossível, são 
proporcionalmente raras as exceções. Sempre víti
mas do preconceito e da discriminação racial, não se 

lhe permitindo a devida integração na sociedade. É a 
preexistência do racismo o fato gerador da divisão 
social imposta ao negro brasileiro. Contudo, a legis
lação ainda peca pela precariedade sobre a matéria, 
até mesmo carente da tipificação criminal da "prática 
do racismo", definida na Carta Política como inafian
çável e imprescritível. 

A Lei n9 7.347, de 24 de julho de 1985, veio 
disciplinar a ação civil pública como instrumento pro
cessual adequado para reprimir ou impedir danos ao 
meio ambiente, ao consumidor, a bens e direitos de 
valor artístico, estético, histórico, turístico e paisagís
tico. O preceito constante do art. 1º da prefalada lei 
visou, pois, proteger os interesses difusos da socie
dade. A Constituição da República, no seu art. 129, 
inciso III, estendeu esta proteção aos interesses di
fusos e coletivos, incluindo aí os bens jurídicos a se
rem tutelados pelo Estado, quando existente o dano 
praticado contra a integridade física ou moral de al
guém, em ofensa ao direito, decorrente de precon
ceito e discriminação racial. 

Três meses ªpós promulgada é! atual Constitui
ção da RepiÍbllca surge a l!~i ni? 7.716, de 5 de janei
ro de 1989, de autoria do Deputado Carlos Alberto 
Caó, e prevê punição para "os crimes resultantes de 
preconceitos de raça ou de cor", mastão-somente 
no que se refere e recusa ou impedimentos de aces
so a serviços, locais públicos e_ privados, a empre
gos e transportes. A Lei n9 8.081, de 21 de setembro 
de 1990, autor o ex-deputado lbsen Pinheiro, acres
centou o art. 20 à Lei n9 7.716/89, mas o ato discri
minatório ou preconceituoso ali definido só se confi
gura se CCÍ!Tletic!O''j)eio§ méi9s a~ _c_omuoica@o S9-
cial ou por publicação de qualquer natureza". Inegá
vel, portanto, a disperção e precariedade da legisla
ção atual sobre a matéria, a qual exige imediato 

-aperfeiçoamento para uma aplicação eficaz. 

O presente projeto destina-se à instituição de 
ação civil que pode ser instaurada pelo Ministério 
Público ou por entidades de sociedade civil organi
zada com as finalidades de evitar ou interromper 
atos danosos à honra ou dignidade de grupos ra
ciais, étnicos ou religiosos, e de obter a reparação 
de tais atos, quando não seja possível evitá-los. Ob
jetiva, assim, dotar os grupos em questão de um ins
trumento ágil e eficaz que lhes possibilite enfrentar 
as manifestações de racismo e discriminação que, 
infelizmente, correm em nossa sociedade em vergo
nhosa proporção. 

Sala das Sessões, 17 de junho de 1997.- Se
nador Abdias Nascimento. 
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LEGISLAÇÃO CITADA 

LEI N° 7.347, DE 24 DE JULHO DE 1985 

Disciplina a ação civil pública de 
responsabilidade por danos causados ao 
meio ambiente, ao consumidor, a bens e 
direitos de valor artístico, estético, histó
rico, turístico e paisagístico {vetado), e dá 
outras providências. 

(À Comissão de Constituição, Justiça e Cida
dania- decisão terminativa.) 

O SR. PRESIDENTE (Jefferson Péres) O pro
jeto, como o anterior, será remetido à comissão 
competente. 

Sobre a mesa, requerimento que será lido pelo 
Sr. 1° Secretário em exercício, Senador Renan Ca
lheiros. 

É lido o seguinte: 

REQUERIMENTO N° 413, DE 1997 

Senhor Presidente, 
Nos termos do artigo 50, § 2º, da Cnstituição 

Federal, combinado com o artigo 216, do Regimento 
Interno do Senado Federal, requeiro sejam solicita
das ao Ministério da Aeronáutica, através da lnfra
ero, as seguintes informações: 

a) Cópia do convênio firmado entre a lnfraero e 
o Governo do Estado de Roraima, através do seu 
DER, para serviço relativos às instalações elétricas 
de iluminação do pátio de aeronaves do Aeroporto 
de Boa Vista, com o fornecimento de materiais e 
equipamentos; 

b) Se já se encontram em execução das obras 
previstas no citado convênio? 

c) Cópia do processo licitátorio da referida 
obra: 

Justificação 

Chegou' ao nosso conhecimento t]ue o contrato 
com a empresa que irá executar as obras do referido 
convênio teria sido superfaturado. 

É, portanto, de suma importância, que o Sena
do Federal tenha conhecimento dos exatos termos 
do convênio e de suas implicações financeiras para 
que possa examinar o assunto dentro de sua com
petência fiscalizadora. 

Sala das Sessões, 17 de junho de 1997.- Se
nador Romero Jucá. 

(À Mesa para decisão.) 

O SR. PRESIDENTE (Jefferson Péres) - O re
querimento lido será despachado à Mesa para deci-

são, nos termos do inciso III do art. 216 do Regimen
to Interno. 

Sobres a mesa, requerimentos que serão lidos 
pelo Sr. 1° Secretário em exercício, Senador Renam 
Calheiros. 

São lidos os seguintes: 

REQUERIMENTO N2 414, DE 1997 
Senhor Presidente, 
Nos termos do artigo 160 do Regimento Inter

no, requeremos que o tempo dos oradores do Expe
diente da Sessão de 1º de outubro vindouro seja de
dicado à homenagem ao Dia Nacional do Vereador, 
previ~to em lei. 

Justificação 

O Congresso Nacional promulgou a Lei n° 
-7o212, de 20 de julho de 1984, o "Dia Nacional do 
Vereador", sendo o dia 1° de outubro a data para a 
homenagem aos vereadores municipais de todo o 
País. 

Nessa data, em 1º de outubro de 1828,o lmpe
. rador b. Pédró 1 deu autonomia-às Câma-ras Munici:· 
pais. 

Nada mais justo do que esta homenagem aos 
nossos Edis, que tantos s_eJViços prestam às comu

-nidades e éi_opjocesso-dE:)_inCl_cl"_~tTcg~ d_o-nos~o País. 
Sala das Sessões, 17 de junho de 1997.- Se

nador Jefferson Pires, (PSDB - AM) - Senador 
Ney Suas_suna --.-Senador ÃntQnio Ca_rl()s Va!ada
res - Senador Bello Parga - Senador Epitácio Ca
feteira- Senador Artur da Távola. 

REQUERIMENTO N° 415, DE 1997 
- - - -- -- -

-Senhor Presidente, 
Requeiro, nos termos do Regimento Interno do 

Senado Federal, que a Hora -do Expediente da Ses
são Ordinária do dia 20·de novembro de 1997, seja 
destinada a homenagear "O Dia do Zumbi dos Pal
mares". 

Sala das Sessões, 17 de junho de 1997. Se
nadora Bemxlita Cia Sihra, PT!RJ. -- Junia Marise
Roberto Freire - Gilvam Borges - Nabor Júnior -
Bernardo Cabral - Lauro Campos - Marina Silva 
- José Agripino. 

O SR. PRESIDENTE (Jefferson Péres) - Os 
' requerim!mtcis lidos serão submetidos à deliberação 

do Plenário após a Ordem do Dia, nos termos do 
Regimento Interno_. 

Há oradores inscritos. 
Concedo a palavra ao nobre Senador Ney 

Suassuna. 
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O SR. NEY SUASSUNA (PMDB- PB. Pronun
cia o seguinte discurso. Sem revisão do orador.) -
Sr. Presidente, Srªs e Srs. Senadores, no momento 
em que se aproxima a votação da reforma da Previ
dência nesta Casa, é necessário que estejamo!f 
atentos a alguns aspectos fundamentais da questão. 

O equilíbrio financeiro do sistema previdenciá
rio é, sem dúvida, um importante objetivo a ser al
cançado, contanto que não o seja a contrapelo da 
ordem constitucional, nem tampouco desconsideran
do a significação social das mudanças propostas. 

Uma questão de princípio pela qual propugno é 
a manutenção dos direitos adquiridos. A estabilidade 
das relações jurídicas exige a segurança dos indiví
duos que adquiriram direitos sob a vigência de deter
minadas normas. 

Não passamos por um momento de ruptura, 
em que se funda nova ordem constitucional - a qual, 
por definição, pode fazer tábula rasa de tudo o que 
antes estava posto, embora rarissimamente seja 
esse o caso. De qualquer modo, uma emenda cons
titucional como a que se propõe, no caso da presen
te reforma, não se equipara ao texto emanado do 
poder constituinte originário em sua prerrogativa de 
tudo erigir a partir de si mesmo. 

A faculdade de emendar o Texto Constitucional 
encontra-se regida e delimitada na própria Constitui
ção, a qual explicita, no art. 60, § 42. que: "não será 
objeto de deliberação a proposta de emenda tenden
te a abolir ( ... ) os direitos e as garantias individuais". 

O direito adquirido foi arrolado no art. 5º, inciso 
XXXVI, como um dos direitos indilriduais consagra
dos pela Carta Magna. Entendemos, assim, serem 
injustificáveis os dispositivos do projeto original da 
reforma previdenciária, encaminhada pelo Executivo, 
que vedam a invocação de direito adquirido, cuja es
sência foi acolhida e mesmo maximizada pelo emi
nente Relator Senador Beni V eras. 

Aliás, lemos no inciso XXXV do mesmo art. 5º 
·da Carta Magna que "a lei não excluirá da aprecia
ção do Poder Judiciário lesão ou ameaça a direito". 

Queira ou não o Governo, um dos problemas 
que medidas de tal teor acarretarão é uma avalan
che de contestações judiciais, que virá a ameaçar os 
resultados financeiros almejados. 

Não bastassem esses argumentos, quero res
saltar o caráter injusto e socialmente inaceitável de 
uma medida que desconsidere os direitos adquiridos 
dos aposentados, dos que se podem aposenta(ou 
estão prestes a fazê-lei. Podemos imaginar que um 
trabalhador ou servidor· em ativiâaãe;-quanâoeaivo 
de um achatamento salarial, tenha ainda a opção de 

procurar outro emprego ou outro cargo público. Isso 
de modo algum justifica as arbitrariedades que con
tra eles podem ser cometidas; mas ao aposentado, 
passado o período de que dispunha de condições de 
concorrer no mercado de trabalho, não lhe restaria o 
que fazer, senão, como já disse o bardo inglês, "so
frer passivamente as setas com que a fortuna lhe alve
ja" Seja corrio for, nossos aposentados já aprende
ram, em um país em que seus direitos são constante
mente ameaçados, a se mobilizar e a protestar. 

Não é aceitável que os servidores que se apo
sentaram sob as regras definidas pela Constituição 
de 1988 tenham a sua segurança ameaçada por re
gras vindouras. 

Uma vez estabelecidas novas regras, por julga
rem os legisladores que são mais condizentes com a 

·presente realidade, pode o segurado se precaver, ao 
longo do período de trabalho, talvez com a comple
mentaçãoâos-setis prólientosah'avés âe um plano 
de previdência privada. 

Mas, Sr. Presidente, Srs. Senadores, é ne~:es
sário que respêrtemos os aireifos adquiridos de 
quem já trabalhou longos anos com a expectativa ju
ridicamente fundamentada de viver dignamente o 
seu tempo de velhice. 

Uma das propostas que nos parecem das me
nos felizes entre as que compunham o projeto origi
nai e, agora, ressuscitado pelo substitutivo do nobre 
Senador Beni V eras, é a que visa pôr fim à paridade 
remuneratória entre servidores ativos e inativos, atin
gindo indiscriminadamente os aluais e os futuros 
aposentados, tanto os que ganham mais como os 
que ganham menos. 

Recordemos que essa inovação da Constituin
te de 1988 foi então aprovada por unanimidade, com 
o intuito de preservar o poder aquisitivo dos proven
tos, sistematicamente corroído pelo processo infla
cionário. 

Se hoje em dia assistimos a uma luta vitoriosa 
contra a inflação, isso não implica que a desvaloriza
ção da moeda, mesmo reduzida, não venha a afetar 
o valor real dos salários de modo significativo ao lon
go do tempo. São incontáveis os casos em que o 
Governo procurou recompor opoder aquisitivo dos 
salários pagos a seus servidores por meio da institui
ção desta ou daquela vantagem, fato que provavel
mente se continuará repetindo no futuro. 

O Sr. Artur da Távola - Senador Ney Suassu
na, permite-me um aparte? 

O SR. NEY SUASSUNA - Pois não. 
O Sr. Artur daTávola - Como se costuma di

zer nesta Casa, ·ouço com grande-atenção o discu·r-
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so de V. Exª - ouço-o realmente. V. Exª agora che
gou ao ponto nodal da questão previdenciária. O 
respeito ao direito adquirido, que V. Exª acentua de 
maneira aguda no seu discurso, é insofismável. O 
grande nó está na chamada paridade entre os inati
vos e os ativos. Parece que a tendência dominante 
no substitutivo é a de garantir ao inativo, uma vez na 
inatividade, os proventos de aposentadoria e pensão 
sem perda do valor real no momento em que se dá a 
aposentadoria. Ou seja, durante a aposentadoria, 
não necessariamente o inativo deve ter ·aumento 
cada vez que isso acontecer com o ativo, até porque 
isso é inviável do ponto de vista econõmico para o 
País. Ao mesmo tempo, como V. Exª acentuou muito 
bem, surge a questão do direito adquirido. Não se 
pode também, em relação ao aposentado que já ad
quiriu direitos, fazer a !reta de burlá-lo para que caia 
na mesma situação do aposentado oriundo de ativi
dades comerciais, industriais, que se aposentam 
com seis, sete salários mínimos, e depois passam a 
receber apenas dois salários, por deficiência da pró
pria máquina. Creio, em princípio - também estamos 
no PSDB tentando adotar uma posição comum so
bre a matéria, em grandes discussões com o Relator 
da mesma, Senador Beni Veras -, que se deve ga
rantir, se possível, a inexistência de perda de valor 
real a quem se aposenta. Evidentemente, pode-se 
romper a paridade sem risco de contrariar direitos 
adquiridos. Porque, também, na sistemática moder
na existe o surgimento de funções tão novas ligadas 
à informática, telemática, bioenergética, biogenética 
no serviço público, que não se tem mais como com
parar sistemáticas de funcionalismo antigo com ou
tras que passam a ter classificações inteiramente di
ferentes. Isso seria também negar o Texto Constitu
cional originaL Não quero tomar o tempo de V. Exª, 
desejo apenas acentuar a minha concordãncia no to-
cante aos aspectos do direito adquirido e buscar tra
zer ao debate, ou responder à sua sadia provocação 
ao debate, a questão da paridade. Ao mesmo tempo 
em que não podemos fazer injustiça com o aposen- -
tado, tenho a impressão de que a garantia do valor 
real do que está sendo ganho por ele no momento 
da aposentadoria é a manutenção do direito. Não sei 
o que V. Exª pensa a respeito, e gostaria de ouvi-lo 
inclusive. 

O SR. NEY SUASSUNA - Senador, meu pen
samento a respeito desse assunto é mais ou menos 
semelhante ao de V. Exª. Os direitos adquiridos de 
quem contou com a paridade devem permanecer. 
No entanto, se há especialização - e devem estar 
ocorrendo -, é óbvio que quem está na inatividade 

não poderia receber. Esse é um tema em relação ao 
qual o meu partido tomou como deliberação o princí
pio âe "que ó direifo adquirido deve ser mantido. Que 
se mude a regra de daqui para diante, mas não se 
pode trocar a regra de um jogo já começado. Isso 
seria injusto. 

O Sr. Ramez Tebet- Permite V. Exª um aparte? 

O SR. NEY SUASSUNA - Com muito prazer, 
ouço v. EJ<!I.. - .. - . - - - -· --

0 Si. Ramez Tebet- Senador Ney S_uass_una, 
cumpnmento V. EX" pelo p_r.<>_nunciamento que faz, 

- Essa matériil.toi por riós salientada hoje, na Comis
são de Constituição, Justiça e Cidadania; ela se re
fere à lei mais abrangente do País, aquela que diz 
respeito à vida dos cidadãos; que atinge 150 milhões 
de brasileiros que habitam o território nacional. A 
meu ver, a Comissão de Constituição, Justiça e Ci
dadania, da qual fazemos parte, decidiu acertada
mente quando concedeu ao nosso eminente Relator, 
Senador Beni Veras, um prazo, a critério de S. Exª, 
para análise de mais de uma centena de emendas 
que foram-apresemtadas ao projeto para somente 
depois-cbmeçarmos a discutir o assunto. __p_u(je_ notil_r, 

-córri safiSfaÇão, -que-a Comissão de Constituição, 
Justiça e Cidadania já entendeu que essa matéria 
tem que ser discutida sem pressa - pressa, que é 
inimiga da perfeiçá"o, como dizem, e acrescento: ini
miga do atraso. Essa matéria tem que ser analisada 
com todo cuidado, e o ponto crucial é esse que V. 
EJ<!I aborda. O ponto fundamental de tudo isso é o 
respeito aos direitos, porque a atual Constituição diz 
que a lei não prejudicará o direito adquirido, o ato ju
rídico perfeito e acabado, e nem a coisa julgada. O 
Senador Artur da Távola já salientou o ponto que, no 
meu entender, vai ser o mais controvertido: a cha
mada paridade. Parece que V. Exª vai na linha certa. 

-- E, se vai assim, vai- muito bem, no sentido de reco
nhecer os direitos adquiridos para inativos e pensio
nistas, para aqueles que já estão aposentados, que 
já gozam e já têm os seus vencimentos equiparados 
aó::f dos funcionános âa a:tiva: Ate- ai"acho que esta
mos todos de acordo. Mas o ponto fundamental vai 
ser daqui para a frente, porque ainda não encontra
mos uma referência na nossa economia. Como é 
que vou garantir o direito do inativo dizendo que ele 
não vai perder poder aquisitivo, que ele não vai per
der o seu poder real? Baseado em quê? Qual seria o 
nosso parâmetro para estabelecer isso? A meu ver, 
esse é o nó da questão. O Relator naturalmente vai 
debruçar-se sobre esse problema. Em conversa que 
mantivemos, pude perceber que S. Exª está preocu
padíssimo com isto: como preservar o poder aquisiti-
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vo dos aposentados, daqui para frente. Sinceramen
te, Senador Ney Suassuna, acho que nenhum de 
nós aceita. Não aceito, já declarei textualmente isto: 
não vou votar, de forma nenhuma, contrariamente à 
conquista dos direitos adquiridos. Isso mexe com a 
minha consciência. Não conheço, V. Exª não conhe
ce e ninguém conhece, nenhuma residência no Bra
sil, nenhum lar de brasileiros que não tenha uma 
pessoa que seja inativa, uma pessoa que já deu a 
sua vida pelo País, que trabalhou de acordo com a 
legislação vigente atual e que, quando aposentou, ti
nha a convicção e a garantia da lei no sentido de 
que teria os mesmos proventos e as mesmas vanta
gens dadas aos funcionários da ativa. De sorte que 
V. Exª já está chamando, convocando, com anteci
pação, antes mesmo que a- Comissao de Constitui
ção, Justiça e Cidadania se pronuncie, a um debate 
que vai ser imprescindível para que possamos fazer 
uma lei previdenciária justa. . 

O SR. NEY SUASSUNA - Muito obrigado, no
bre Senador Ramez Tebet. Realmente, V. Exª está 
fazendo uma colocação acertada. Em relação a 
esse ponto, seremos dois a votar da mesma forma 

O Sr. Roberto Freire - Permite V. Exª um 
aparte? 

O SR. NEY SUASSUNA - Concedo o aparte 
ao nobre Senador Roberto Freire, com muito prazer. 

O Sr. Roberto Freire- Já tomamos consciên
cia de que quando se fala em Previdência Social só 
se fala no servidor público? Já notaram isso? É inte
ressante isso. Sabem por quê? Porque, quando se 
sabe que a Previdência Social tem o caráter de soli
dariedade, universalidade, estamos deixando de dis
cutir o que pode ser feito para melhorar a situação 
daqueles que estão no sistema básico, que recebem 
aposentadorias e pensões de indigência e que são 
os que contribuem para a Previdência neste País, 
para o Tesouro Nacional, através dos impostos. E 
para ele pouco se fala. Toda a discussão se dá so
bre o sistema do servidor público federal, estadual e 
municipal. Faço este registro apenas para que pos
samos começar a pensar em que tipo de estrutura
ção a Previdência Social deveria ter para que pudes
se contemplar também aqueles. A Previdência, toda 
ela, é de repartição. Todos contribuem, mas existe 
um setor minoritário que representa fundamental
mente o grande volume de recursos da Previdência 
Social brasileira. Particularmente, nesse pequeno 
segmento, existe um ainda menor que inclusive co
meça conosco, Parlamentares com aposentadorias 
especiais, e se estende a uma série de outros servi
dores de alto nível no serviço público. Esses, sim, 

merecem uma discussão de nossa parte; precisa
mos debater a maneira de se criar, dentro do espírito 
de solidariedade, universalidade, um sistema de pre
vidência, de repartiÇão simples. Precisamos rie uma 
Previdência Social que não seja concentradora de 
rendas, distribuidora de privilégios; um sistema que 
atenda à grande maioria da população, que é desas
sistida, que recebe níveis de indigência em aposen
tadoria e pensões e não tem a seguridade devida, 
até porque nunca tivemos o estado do bem-estar so
-cial. Devemos-comeÇar a refletir para não sermos 
uma Casa que tem uma única nota de discussão so
bre a questão da Previdência: o servidor público. 

_Q SR.I\IEY SIJA~!:>UNA - Muito obrigado, Se
nador Roberto Freire. Acho que V. Exª trouxe, em 
muito boa hora, essa reflexão. Realmente, temos 
que nos debruçar sobre a totalidade do problema. 

Continuando, sem a equiparação das remune
rações, perdem os aposentados a única garantia 
efetiva de que seus proventos não se deteriorarão à 
medida que o tempo passa. 

Muito se tem falado sobre a injustiça dos servi
dores inativos receberem proventos que correspon
dem ao seu salário quando em atividade, enquanto 
os aposentados que trabalharam na iniciativa priva
da contam com o limite máximo para seus ganhos. 

Observemos, entretanto, que a contribuição 
dos servidores públicos é bastante significativa, si
tuando-se e-ntre 9%-a-12% do total de sua remune
ração, alcançando um teto mensal próximo de 
R$900,00, no caso dos salários mais elevados. 

Já os trabalhadores da iniciativa privada têm 
um valor máximo de contribuição, correspondendo a 
11% sobre o maior salário-contribuição, percentual 
que equivale a pouco mais de R$90,00, mesmo no 
caso de um trabalhador do porte de um Antônio Er
mírio de Moraes, por exemplo. 

A esse propósito, recebi L!IT!a carta do contri
buinte José Gelmini que contém interessantes pon

- derações sobre o assunto, mostrando que há distor
ções no enfoque dado pelo Governo. 

Por meio de um cálculo simples, esse cidadão 
mostra que a contribuição de 12% dos vencimentos 
de um servidor, paga dunnte 35 anos, com uma 
taxa de rendimentos de apenas 0,5% ao mês, seria 
suficiente para pagar sua aposentadoria integral por 
32 anos e 3 meses. 

É certo que o salário do servidor não permane
ce constante ao longo de 35 anos, considerando que 
ele terá alguma progressão na carreira ou poderá 
mudar de cargo - mas é igualmente verdadeiro que 
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muitos falecem com poucos anos de aposentadoria, 
ou antes de poderem dela desfrutar. 

De qualquer modo, o exemplo dado demonstra 
que é viável o equilíbrio financeiro da Previdência 
com as regras vigentes. 

Essa diferença de tratamento entre trabalhado
res da iniciativa privada e servidores públicos, com 
certeza, não é o que desejamos. Devemos avançar 
no sentido de um tratamento isonômico, em futuro 
não muito distante. 

Assim, mesmo indo contra a corrente, eu gos
taria de questionar a necessidade de limites tão-bai
xos para a contribuição e para os proventos, no que 
se refere aos trabalhadores da iniciativa privada, 
pois me parece ser essa a perspectiva mais correta 
para o enfoque da questão. 

Do mesmo modo, não penso que a quebra das 
regras do jogo em meio à partida, no caso das situa
ções já estabelecidas, e que não comportam mais a 
possibilidade de investimentos em previdência com
plementar, seja a melhor solução. 

A idade avançada da grande maioria os exclui 
aprioristicamente de qualquer hipótese de fontes al
ternativas, via previdência complementar. 

A esses, aposentados que já são, não restará 
sequer a prudente saída de poupar para o futuro via 
previdência privada. É que o futuro no qual investi
ram, mediante um modelo que financiaram ao longo 
de suas vidas produtivas, já chegou, mas não trará 
os frutos esperados com base na confiança no mo
delo institucional que permitiu-lhes a aposentadoria: 
serão os párias do sistema, caso aprovemos o subs
titutivo que tramita na CCJ. 

Entre tantos cálculos atuariais, esquece-se 
muitas vezes do potencial de uma administração efi
ciente da Previdência Social. 

Por que se desperdiça a oportunidade de se 
criarem instrumentos eficazes de combate à sonega
ção, à fraude e à corrupção, tal como a quebra do si
gilo bancário dos suspeitos? 

Por que continuam a ser concedidas anistias e 
isenções fiscais, desestimulando os. contril:luinte-s -
que cumprem suas obrigações corretamente? 

Por que se omite o fato de que os recursos 
provenientes da arrecadação da Cofins e da Contri
buição Sobre o Lucro, destinados à seguridade so
cial, estão sendo sistematicamente desviados pa-ra
outras áreas? 

Dos 8 bilhões de reais arrecadados de janeiro 
a maio do ano passado, apenas 52% foram repassa
dos às atividades-fins nas áreas de saúde, assistên
cia e previdência social. 

Sr. Presidente, Sr's e Srs. Senadores, apre
sento a V. Ex's essas ponderações, quando esta
mos prestes a apreciar o substitutivo do ilustre Sena
dor Beni Veras. 

Não deixemos que a fria objetividade dos nú
meros- a qu~. na_verd?de,_!Jresta-se às mais diver
sas interpretações subjetivas -, não deixemos que 
essa pretensa objetividade atropele os direitos já ad
quiridos por aqueles que deram o melhor de si à 
construção de nosso País, nem ponha no desampa
ro os trabalhadores que, no futuro, estarão na mesc 
ma condição. - --- - · · -- . 

O Sr. Romero Jucá - Permite-me V. Exª um 
aparte? 

.. O SR. NEY SUASSÚNA -Tem o aparte ·v. 
Exª. 

O SR. PRESIDENTE (Jefferson Péres) - Se
nador Romero Jucá, seja o mais breve possível, por-
que o orador já ultrapassou o seu tempCi: · · · · - -- · · 

O Sr. Rorriero Jucá :... Sr. Presidente, serei 
breve. Quero apenas registrar a importância do dis
curso do Senador Ney Suassuna, apoiar suas pala-. 
vras e ta:inbém;ji.lntamente com S. EX" e coin eis 
companheiros ql.Je- o apartear8.rri, defender a. ques
tão da paridade, do direito adquirido e lutar em favor 
dos aposentados. Efetivamente, não se pode come
ter uma ação dessas, que vai apenar milhares e mi
lhares de brasileiros. Quero hipotecar solidariedade 
ao discurso do Senador Ney Suassuna e também 
registrar a minha posição. 

O SR. NEY SUASSUNA - Muito obrigado. 
Pelo visto, somos, cada vez mais, um número maior. 
Tenho certeza de que isso vai ocorrer quando da vo
tação. 

Encerrando, quero dizer que a sensibilidade e 
o ideal de justiça devem mover a ãnima parlamentar 
de todos e de cada um de nós; por isso, fiz este pro
nunciamento nesta tarde. 

Muito obrigado, Sr. Presidente. 
- -·. trsFI~PRcSrOEffrE (Jefferson Péres):.:. Con
cedo a palavra ao Senador Coutinho Jorge. S. Exª 
dispõe-âe 20mínutos para o seu pronunciamento. 

O SR. COUTINHO JORGE (PSDB- PA. Pro
nuncia o seguinte discurso. Sem revisão do orador.) 
- Sr. Presidente, Sr's e Srs. Senadores, após a fase 
de celeuma a respeito da privatização da Vale do 

-RioDoce;--ocorre novapolêmica soore o assunto;-á 
.qual quero relatar. Também quero tratar da presença 
âõ preSidente âc>corisõrcfó~ BehjáminSteinbruch, na 
Amazônia, na última sexta -feira. 

Não temos nenhuma dúvida de que a grande 
discussão a respeito da privatização da Vale do Rio 
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Doce, em nível nacional, teve um viés e uma conota
ção ideológica. Mas, em nível de Amazônia e de 
Pará, a discussão teve um caráter mais pragmático, 
uma vez que a questão básica era que os projetas 
mais dinâmicos, mais modernos e os novos projetas 
em concepção seriam instalados naquela região. A 
questão era saber se seria melhor a Vale estatal ou 
a privatizada, ou se a Vale privatizada cumpriria os 
compromissos da Vale estatal. 

Na verdade, a Amazônia, e particularmente o 
meu Estado, representa a terceira grande área mine
ral do mundo. Lá localizam - se projetas emblemáti
cos, como Carajás, o maior projeto de fEmo do mun
do; a Albrás/Aiunorte, o maior projeto de alumínio
alumina da América Latina; o grande projeto de bau
xita e as grandes ações da Vale em relação à Hidra
via AraguéJ.iaffocantins e à duplicação da maior hi
drelétrica do Brasil, Tucuruí. Lá localiza - se, sobre
tudo, o Projeto Salobo, que está sendo concebido 
para ser implantado no meu Estado e foi definido 
como o maior projeto do final do século para a Amé
rica Latina, algo em tomo de US$1 ,5 bilhão, voltado 
para a produção de cobre metálico. 

Com isso seria fechada a trilogia mineral na 
Amazônia do ferro, do alumínio e do cobre, minerais 
importantes e estratégicos. 

Nesse sentido, é bom relembrar, como disse 
anteriormente, o significado do Projeto Salobo que, 
além de ter o conteúdo de suas jazidas estimado em 
dois bilhões de toneladas de cobre, contendo ouro e 
prata, o perfil básico do projeto prevê uma produção 
de 530 mil toneladas/ano concentradas de cobre; 
250 mil toneladas de cobre metálico; 8 toneladas de 
ouro; 37 toneladas de prata, além de 250 toneladas 
de subproduto ácido sulfúrico, estimando um fatura
mento de US$600 milhões anuais. 

Trata - se de um projeto que tem voda útil su
perior a 30 anos. Um investimento de US$1.5 a 
US$1. 7 bilhão, gerador de 1 O mil empregos diretos e 
indiretos. Portanto, um projeto excepcional, não te
mos a menor dúvida. 

A decisão relativa a sua localização foi ampla
mente estudada pela Vale Estatal durante dois anos, 
negociada com o Governo do Pará - o Governador 
Almir Gabriel e sua equipe - , quando foi concedida 
uma série de vantagens e incentivos para a localiza
ção daquela empresa. 

Nesse sentido, a Vale Estatal, em 17 de abril, 
por intermédio do seu Conselho de Administração, 
definiu o projeto, sua localização e o início de suas 
obras, em Marabá, no Pará. No dia 24 de abril foi as
sinado o Protocolo, que eu chamaria de um verda-

deiro contrato de compromissos entre a Vale Estatal, 
__ o_ProjetQ Salqbo ~_p_ Ggye_rno_cjp Estado, em que fi

caram definidas, por partes, sua.S competências. So
bretudo no que diz respeito à parte do Governo no 
tocante aos incentivos fiscais, aos de intra - estrutu
ra, aos de rodovia, de energia e os ligados ao ICMS, 
ao IPTU, ao ISS ligado à Prefeitura. Isso tudo repre
sentando cerca de R$94 milhões, na verdade, 6% 
do total de investimento. Totalmente diferente dos 
outros Estados que deram incentivos a montadoras 
de automóveis que chegaram a até 50% do valor do 
investimento. Não tenho dúvida de que foi uma ne-

- goc•açãomi.Jito interessante. · 
Esse projeto tem efeito significativo, sobretudo, 

na evasão de divisas, uma vez que ele gerará produ
ção de cobre, substituindo a importação do Chile e 
da Bolívia em cerca de 150 mil toneladas/ano, ge
rando 10 mil empregos diretos e indiretos. Isso terá 
efeito multiplicador e significativo na região, como 
terá desdobramentos em outros projetas importan
tes, como é o caso do ouro, da prata e da indústria 
de fertilizante voltada para a agricultura. Não temos 
dúvida do seu impacto multiplicador, de sua grande 
significação. 

Ora, tudo isso foi definido, asSinado, concebi
do, antes da privatização da Vale do Rio Doce. A 
Vale foi privatizada. E o que aconteceu? Definiu -se 
que, no dia 13 deste mês, seria implantada a pedra 
fundamental do Projeto Salobo. 

O Sr. Benjamin Steinbruch, Presidente do novo 
Consórcio que adquiriu a Vale, solicitou ao Governa
dor o adiamento da solenidade e se comprometeu a 
discutir esse problema. Isso de fato ocorreu. Então, 
a imprensa nacional, em manchete, evidenciou que 
provavelmente o Projeto Salobo não sairia mais, ou, 
se saísse, não seria mais no Pará. Isso criou um 
enorme alvoroço e uma série de inquietudes em 
toda a região. Nossa Bancada Federal se reuniu e 
tomamos a decisão de não adotarmos nenhuma po
sição enquanto não ouvirmos o grupo que adquiriu a 
Vale. Sexta - feira passada o Sr. Benjamin Stein
bruch esteve em Belém. Lá, reuniu - se com o Go
vernador, com os Secretários de Estado, com os 
Parlamentares, com a Federação das Indústrias, 
oportunidade que tive o privilégio de participar de to
dos os encontros e de todos os debates. 

Sr. Presidente, gostaria de tecer alguns co
mentários feitos pelo Sr. Benjamin Steinbruch. Den
tre outras coisas, ele avisava que aquela era a pri

-rrleira reiTriião -e apnmeira iiisifa-formal que -fazia ao 
próprio Governo e aos Projetas Albrás, Alunorte e 
Carajás. S. Sª sabia que aquela região era rica em 
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minerais e, por isso, tinha consciência de que deve
ríamos maximizar esses projetes industrializados. 
Lembrava ele que a Vale já havia investido US$4 mi
lhões naquela região e só este ano US$250 milhões 
seria investido naquela área. Afiançava também que 
o Consórcio, liderado por ele, Companhia Siderúrgi
ca Nacional, os Fundos privados, Bradesco e outros, 
trabalhavam na direção de um grande projeto que 
ele chama de Projeto Brasil que, na verdade, visa ao 
fortalecimento do setor produtivo privado brasileiro. 
E a Vale, no seu entender, coroava essa ambição do 
seu Projeto Brasil. 

Em relação ao Projeto Salobo, gostaria aqui de 
lembrar que ele tem a participação de um terço da 
Vale, da grande empresa sul -africana Anglo Ameri
can, e a participação do BNDES, como acionistas 
importantes daquele projeto. Quanto à celeuma cau
sada pela aparente não - implantação do Projeto 
Salobo, o Sr. Benjamin Steinbruch teceu algumas 
considerações. S. s• lembrou que ao adquirir uma 
empresa da grandeza da Vale do Rio Doce, o grupo 
teria obrigação de fazer uma revisão no plano de in
vestimento de todos os projetes da VaiO?. Estatal. 
Lembrou que o Projeto Salobo, que teria investimen
to de US$1 bilhão 750 milhões, deveria ser estudado 
com cautela, com seriedade e com bom - senso. 
Lembrou também que não existia hipótese nenhuma 
de esse projeto não ser implantado no Pará, local 
vocacionado, natural para a sua implantação. Dizia 
que seria necessário discutir o projeto de financia
mento, projeto que dará respaldo à viabilidade eco
nómica. S. Sª dizia que necessitava discutir não só 
com os seus sócios e parceirOs,- mas também com 
os bancos internacionais, no sentido de financiamen
to de um projeto que tem a grandeza de US$1.7 bi
lhão; que precisava negociar com a Sudam; que pre
cisava ouvir e discutir com o próprio Gôverno do Es
tado algumas vantagens, possivelmente adicionais, 
-daquelas discutidas com a Vale do Rio Doce; que 
precisava discutir com o seu parceiro, o BNDES, a 
sua parcela de contribuição para esse projeto tão im
portante. Disse também que novas jazidas de c-obre 
estavam sendo descobertas no grande complexo mi
neral do Carajá, com maior concentração de cobre, 
ouro e prata. Isso exigia um novo estudo do perfil do 
projeto original discutido pela Vale Estatal, agora dis
cutido pela Vale Privada. São considerações que ele 
nos trouxe dos debates com os políticos, empresá
rios e Governo do Estado. Lembrou também que a 
sua empresa tinha interesse em novos setores, além 
do mineral, como a própria participação na privatiza
ção da Companhia de Eletricídade do Pará, a Celpa. 

-------------------------
Mostrou, portanto, uma visao glooa:t de cautela e se
renidade a respeito das inquietudes de todos nós 
que ali estávamos. 

Neste sentido, Sr. Presidente, Sr's e Srs. Se
nadores, eu que tive cautela, que fui preliminarmente 
contra a privatização da Vale e tinha algumas inquie
tações na sua transformação de estatal em empresa 
privada, após a discussão com Sr. Benjamin Stein
bruch, nas várias fases que ele ali passou discutin
do, na última sexta - feira, tenho algumas reflexões 
a respeito dessa atitude da Vale Privada em relação 
à viabilidade do Projeto Salobo. Gostaria de sinteti-

-zar o que penso. 
Não acredito que a Vale Estatal, a grande em

presa que honrou o Brasil com sua competência e 
eficiência, fosse incapaz de definir um projeto da 
magnitude do Salobo de fonna equivocada ou erró
nea. 

Quando alocou o projeto em Marabá, no Pará, 
o projeto evidentemente levou em consideração to
das as 'variáveis técnicas, financeiras e económicas, 
necessárias-à viabilização daquele grande projeto de 
cobre - não tenho dúvida aiQuma. 

Segundo, é natural que uma empresa que ad
quiriu a Vale Estatal tenha tempo para reavaliar os 
vários investimentos do Brasil, particularmente os 
que aillda estão em- termos de projeto, como o caso 
do Projeto Salobo. Segundo o Sr. Benjamin Stein
bruch, era uma análise global para que a empresa 
que adquirisse a Vale pudesse realmente fazer um 
amplo estudo de sua atuação futura dentro do País. 
É perfeitamente tOgico- e compreensível. 

Terceiro, é naturaTque uma empresa privada 
-tenha que redefinir urri pr'ojeto com -vários financia
mentos, particularmente da magnitude do Projeto 

- Salobo Cobre, de US$1.700 bilhão. Projetes como 
_- esse nao se realizam facilmente em aualauer parte 

do mundo. 
Acreditamos que o Presidente e seu Grupo 

precisam discutir com o próprio BNDES, com a Su
dam e com os vários grupos que participam do Con
sórcio, formas nacionais e financiamentos internacio
nais para viabilizarem financeira e economicamente 
esse grande projeto. 

Acredito também que o próprio Presidente do 
Consórcio deseja negociar os incentivos fiscais, intra 
- estruturais e creditícios com o Governo do Pará, 
que negociou, através de protocolo, com a Vale Es
tatal. 

Portanto. acr.edita que vamos ter um rearranjo 
do projeto original da Vale Estatal, que é compreen
sível. o fato é qu-e uma empresa privada pensa e 
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age diferentemente de uma empresa estatal. Não te
nho dúvida alguma e ninguém deve estar iludido 
com isto. Agora, acredito que o argumento do Sr. 
Benjamin Steinbruch, alegando que novas jazidas de 
cobre com conteúdo maior do próprio cobre, ouro e 
prata, naquela localidade do Carajás, vem fortalecer 
a viabilidade do projeto, vem fortalecer a localização 
pontual do projeto originalmente concebido pela Vale 
Estatal - não temos dúvida alguma. 

Acho que são fatores que irão garantir a imple
mentação desse projeto no meu Estado e, particular
mente, no município de Marabá. 

Tive do Sr. Benjamin Steinbruch uma impres
são positiva, porque foi cauteloso, comedido, porque 
poderia, simplesmente, não impedir que a pedra fun
damental fosse lançada e retardar, ad infínítum, o 
investimento do projeto. Acho que ele agiu com com
petência, com transparência e seriedade. É melhor 
rever algumas dúvidas e inquietudes de um projeto 
dessa grandeza do que anunciar o início de sua im
plementação e o mesmo ser atropelado no seu cur
so. Foi uma ação correta, coerente. Só desejamos 
que essa avaliação do Consórcio que adquiriu a 
Vale não seja tão demorada, que consiga resolver 
os seus impasses financeiros e que- esse projeto
possa efetivamente ser implementado, para que a 
trilogia ferro, alumínio e cobre seja totalmente im
plantada na Amazônia, e a Vale Privaria continue os 
passos que a Vale Estatal estava dando em relação 
ao grande complexo mineral da nossa Amazônia. 

Na próxima semana, a convite nosso, em 
nome da Bancada do Pará, teremos uma reunião da 
Bancada Federal, Deputados e Senadores, aqui em 
Brasília, com o Sr. Benjamin Steinbruch, para discu
tirmos em detalhes alguns aspectos relativos a essa 
polémica, a essa Celeuma levantada quanto à imple
mentação desse grande Projeto Salobo no Pará e 
em Marabá. 

Acredito que, de qualquer maneira, a visita do 
Sr. Benjamin foi oportuna e necessária e vai permitir 
que, a partir de agora, possamos iniciar uma discus
são clara entre o Governo do Pará, a própria Amazô
nia e os interesses desse grande consórcio, que, 
acredito, veio para somar, para continuar a obra ino
vadora, eficiente dessa grande estatal que foi a Vale 
do Rio Doce. Espero que a boa impressão que o Sr. 
Benjamin deixou não nos traga nenhuma decepção 
futura. 

Nossa reunião na próxima semana será muito 
importante, quando a Bancada do meu Estado esta
rá com o Sr. Benjamin Steinbruch discutindo os de
talhes da sua ação, do Consórcio que· a:dqüirfu a 

Vale Estatal, em relação a esse grande projeto, cujo 
anúncio da sua inviabilidade aparente ou de sua lo
calização em cJUtras plagas gerou uma celeuma na
cional, particularmente regional, em especial no meu 
Estado. - - - - -

Eram essas as considerações, Sr. Presidente, 
S~s e Srs. Senadores, que queríamos trazer nesta 
oportunidade, lembrando que, após o encontro com 
o presidente desse grupo, na próxima semana, aqui 
em Brasília, voltaremos a tecer novas considerações 
a respeito deste polémico assunto. 

Muito obrigado. 

Durante o discurso do Sr. Coutinho 
Jorge, o Sr. Jefferson Péres deixa a cadeira 
da presidência, que é ocupada pelo Sr. An
tonio Carlos Magalhães, Presidente. 

- O SR. PRESIDENTE (Antonio Carlos MagaMes) 
Concedo a palavra ao nobre Senador Antonio 

Carlos Valadares. 
O SR. ANTONIO CARLOS VAL.ADARES 

(BLOCOIPSB - SE. Pronuncia o seguinte discurso.) 
- Sr. Presidente, S~s e Srs. Senadores, já em tra
mitação nesta Casa, um dos projetas mais polêmi

-cos, o da Reforma da Previdênc1a, porquanto atinge 
os interesses de milhões e milhões de brasileiros. 
Pretendo abordar neste discurso alguns aspectos 
dessa proposição que considero importantes para a 
completa elucidaÇão de alguns pontos que estão 
sendo colocados de maneira distorcida para garantir 
a qualquer preço a sua aprovação, mesmo à custa 
de injustiças contra a maioria esmagadora dos segu
rados da Previdência Social. 

O discurso do Governo: 
• As reformas são necessárias para acabar com 

os privilégios e modernizar o Estado". 
A prática: 
_Com_base. nas recomendações do Consenso 

·ae Washington o governo adota a política da reforma 
ou desmonte do Estado: as privatizações, o ajuste 
fiscal, a abertur:g «o~mercjal, ª re!Qrma administrativa, 
a reforma da previdência, o fim das restrições às 
empresas _estrangeiras, a desregulamentação das 
leis trabalhistas. 

O governo, na realidade, se tornou presa fácil 
do sistema económico internacional pela sua notória 
dependência de recursos externos. Com um buraco 
nas contas externas, apenas nos últimos_ cinco me-

~ ses, quecnega a 4%-do PIB (US$ 31 bilhões) e ten
de a crescer, aumenta cada vez mais a preocupação 
do Governo em sªtil>f~_er _às e)(igências do mundo 
industrializado, na esperança de que receba aqui in
vestimentos estrangeiros que possam conter o défi-
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cit. Ora, é inconcebível que, para se aliviar o saldo 
negativo de nossas contas, sejam penálizádos;-atra
vés de ajustes fiscais, segmentos mais pobres da 
sociedade brasileira. 

Então, o Brasil nesta quadra de dificuldades 
económicas em que vive, subordinado ao capital ex
temo, passou a ser um mero executor daquele con
senso que tem como objetivo aparente promover a 
estabilidade econõmica dos Estados que seguirem a 
sua orientação. Mas por detrás dessas providências, 
à primeira vista boas e corretas, o que existe na rea
lidade é a preocupação meramente económica -dos 
países desenvolvidos: a) resolver os problemas dos 
bancos credores, pois, com o endividamento cres
cente dos países latino - americanos provocado em 
primeiro lugar pela cobrança de juros escorchantes, 
há o receio de um calote geral e o surgimento de 
uma crise sistémica internacional; b) resolver os pro
blemas de exportação dos países industrializados 
com o alargamento dos mercados, principalmente os 
dos países subdesenvolvidos, facilitando as vendas 
de seus produtos no exterior, possibilitando o aque
cimento de suas economias e reconquistando-novos 
postos de trabalho a nível interno. 

No entanto, toda essa estratégia foi colocada 
em prática sem levar em consideração as conse
quências sociais que adviriam com a sua exeeução, 
haja vista que nenhuma medida de proteção social 
foi prevista no sentido de assegurar, nos países sub
desenvolvidos, a oferta de emprego, o combate à 
concentração de renda, bem como os meios de coi
bir a redução do salário e o aumento das tarifas, a 
deterioração da assistência médico - hospitalar, da 
educação pública, da segurança pública ... 

'A Reforma da Previdência tem como justificati
va a uniformização de critérios, a extinção de privilé
gios e a desconstitucionalização de dispositivos nor
mativos que deveriam constar apenas da legislação 
complementar." 

Outra grande falácia. 
A 'Reforma" não passa de um ajuste, com 

duas faces. De um lado, supressão de direitos; de 
outro, a elevação das taxas de contribuição. 

Não ataca as verdadeiras causas da crise da 
previdência, dentre as quais destacamos as seguin
tes: 

I) O descumprimento do plano de custeio, 
como o não recolhimento das contribuições da 
União, dos Estados, Municípios e de uma minoria de 
empregadores que não recolhem suas contribuições 
(transferidas nos custos para os consumidores) e se 
apropriam das mesmas apesar de descontadas de 

seus empregados; e, em vez de serem processados 
pelos crimes de sonegação e de apropriação indébi
ta, são premiados por seguidas anistias, com prolon
gamento d() débitg,disj)Elnsa cia§_lllultas, juros e cor
reção monetária. 

O sistema previdenciário brasileiro operou com 
superávit durante mais de trinta anos com um in
gresso crescente de novos segurados gerando uma 
receita muito sup<:lrior às despesas decorrentes dos 
benefícios de curta duração e com os encargos de 
aposentadorias. Foi, a partir dos ano~ 60,_ gug ~-~i~
tema passou a ser deficitário, sendo a acumulação 
de volumoso débito do Estado e empregadores o 
principal fator do desequilÍbrio financeiro. A dívida 
estatal, para com a previdência, atingiu ao longo dos 
anos números tão expressivos que chegou a provo
car uma crise política (em 1983), culminando com o 
pedido de demissão do titularda pastad'ª previdên
cia~ Ministro HélioBettrão, o qual em sua carta de re
núncia disse, em resumo, o seguinte: 

SR. PRESIDENTE (Antonio Carlos Magalhães. 
Fazendo soar a campainha) - Senador Antônio 
Carlôs Valadares, permita - me prorrogar a Hora do 
Expediente pelo prazo de 15 minutos, para que V. 
E~ possa concluir o seu discurso. 

O SR. ANTÔNIO CARLOS VALADARES -
Agradeço a V. Ex", Sr. Presidente. 

'Note - se que a atual insuficiência financeira 
não se teria verificado caso a União estivesse em 
dia com as suas obrigações legais, o que permitiria a 
manutenção, na Previdência, de uma reserva 
hoje inexistente - para fazer face aos períodos de 
instabilidade econõmica. Na verdade, a União é de
vedora de vultosa importância decorrente do fato de 
que tlá my[tos anos não vem realizando com regula
ridade a obrigação que legalmente lhe compete, ain
da que essa obrigação esteja hoje reduzida à res
ponsabilidade de custear as despesas com o pes
soal e a administração geral do sistema. Não vejo 
como se possa sequer pensar em resolver um pro
blema conjunturare decorrente primordialmente da 
política econõmica vigente, mediante o aumento das 
contribuições ou a redução de benefícios,_medidas 
que, -afén,-ae socialmente injustas, são evidentemen
te inviáveis no campo polític-o". 

-Auditoria do Tribunal de Contas da União (31 
de março de 1995) afirmou ser a Previdência Social 
credora de R$ 34 bilhões de débitos previdenciários, 
sendo que 19% àes1es débitos correspondem à ina
dimplência do setor público (União, Estados e Muni
Cípios). A auditoria constatou, ainda. que o Governo, 
além de nao pagar-o que devia, apropriou - se de 
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R$ 659.434.698,00 de recursos originários da contri
buição de· empregados e empregadores para cobrir 
despesas de responsabilidade do Tesouro Nacional. 

Uma· das causas dos desvios de recursos e 
das distorções do sistema foi, sem dúvida alguma, o 
fim da co - gestão, ocorrido durante a vigência do 
regime militar que impôs uma unificação de todo o 
sistema com a centralização administrativa, sem a 
participação no controle das atividades da previdên
cia de representação de seus segurados. 

Um exemplo da voracidade do Governo em uti
lizar - se dos recursos arrecadados de empregados 
e empregadores está na Lei n9 5890!73, a qual in
corporou ::J salário- família ao plano de benefícios e 
extinguiu o "Fundo de Compensação do Salário_ -
Família", passando as diferenças existentes a cons
tituir receita ou encargo do INPS ... Como a diferença 
era superavitária, essa foi a forma ardilosa de se le
galizar o uso indevido do saldo credor daquele fundo 
extinto, que alcançava a cifra impressionante de 2 
bilhões e 100 milhões de cruzeiros. -

Em cinco reformas da Previdência (a primeira 
começou em 1933, com a transformação das Caixas 
em IAP's} houve desmembramentos, fusões,. extin
ções, criação e recriação de Ministérios e órgãos, 
estabelecendo uma verdadeira balbúrdia no sistema, 
agravada com a imposição de mudanças tais como: 
mudança do regime financeiro de capitalização para 
o de repartição; aumentos seguidos das taxas de 
contribuição; aumento e redução do teta de contri
buição; instituição e supressão de benefícios;· acha
tamento proposital do valor dos beneficias; incorpo
ração de novos beneficiários sem cobertura financei
ra da União; isenções; não se conhecendo até o-mo
mento a realização de estudos técnicos e atuariais 
necessários à avaliação dos impactos sobre as fi
nanças do sistema para assegurar sua viabilidade. 

Uma minoria empresarial tem se aproveitado, 
ao longo dos anos, da benevolência do Executivo e 
do Legislativo para conseguir anistias de seus débi
tos. Essas anistias são inaceitáveis porque dão co
bertura ao cometimento de dois crimes: o de sone
gação fiscal (deixar de recolher as contribuições exi
gidas em lei} e o de apropriação indébita (deixar de 
recolher as contribuições pagas regularmente pelos 
empregados). Quer dizer: além de perdoar as dívi
das decorrentes de uma contribuição obrigatória, a 
anistia permite ao empresário faltoso ficar com o re
curso suado dos trabalhadores e aplicá - lo indevi
damente em atividades estranhas à previdência, 
quando, em tais casos, o certo seria devolvê .., los 
aos trabalhadores prejudicados com multas propor-

cio na is ao seu atraso, além da responsabilização _r:)_e
nal pelo uso indevido do dinheiro do segurado. 

Para que se tenha uma idéia do estoque da dí
vida dos empregadores, basta dizer que em apenas 
40 empresas do país existe um crédito em favor da 
previdência social de cerca de R$ 3 bilhões. 

No que diz respeito ao Imposto de Renda, que 
em tese, por incidiLdiretamente sobre a renda auferi
da, deveria a sua arrecadação originar - se princi
palmente dos segmentos mais ricos, acontecesse 
justamente o contrário. 

A renúncia fiscal (subsídios e incentivos fiscais) 
terminou por impor-aos assalariados o rnalór peso 
na arrecadação do I.R. No ano de 1980, por exem
plo, a -~c~ita_ f=E!dera!J~_ye gue 9~\IQIY51r_ao_s_e_mpre-

- sários, em face da-renúncia fiscitl, o correspondente 
a 99,28% da receita tributária da União. Já no ano 
de 1994, no período cfe vigência do real, foram de
volvidos aos empresários cerca de 7,8 bilhões de 
reais. Cort'l_preendemos qu~_tQd_Q§_ Q§ países prati
cam a renúncia fiscal; todavia na maior-parte deles 
existe uma contrapartida de obrigações sociais por 
parte das empresas beneficiadas, o que infelizmente 
não constatamos em nosso país. 

A renúncia fiscal privilegia assim os mais ricos. 
Embora desconhecida, a complementação dos 

pólpudos salários dos grandes empresários e o cus
teio de seus seguros e de seus planos de saúde, é 
subsidiado pelo Tesouro Nadonal-por imposição-da 
Lei n9 9249 do imposto de renda das pessoas jurídi
cas e assim cuSl:eadalnd"fretamente pelos trabalha
dores de baixa renda. 

Continuando, podj'lmos apqntar outros tato_res 
cjue determinaram a falência da ~)revidência social 
no Brasii: 

11) a administração centralizada, resquício de 
regimes autoritários, ce-m administradores que esta
belecem uma relação promíscua entre a gestão pú
blica e os interesses de grupos mercantis que explo
ram a previdência com o objetivo do lucro, gerando 
as mazelas da corrupção, do empreguismo, do enri
quecimento ilícito, da manipu~ção político - partidá
ria, do desvio das contribuições de agregados e em-

- -pregadores para fins -estrannosã preiticíêricia, etc; 
III) do regime financeiro de repartição, adotado 

nos anos 70 em substituição ao regime de capitaliza
ção anterior, depois da malversação das reservas 
técnicas acumuladas; 

IV) da unificação do sistema (dos antigos IA
P's), da qual resultou o INPS (atual INSS}, que per~ 
mitiu o surgimento de uma estrutura gigantesca, in
controlável e inadministrável. 
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Na reforma há casuismos que privilegiam inclu
sive Ministros de Estado (é só ler o art. 12 do substi
tutivo) permitindo - lhes a acumulação dos proven
tos da aposentadoria com a remuneração do cargo. 
Esse dispositivo que privilegia os Ministros teve o 
seu prazo de vigência aumentado de dois anos (pro
posta do governo) para quatro anos (substitutivo), 
por coincidência na fase ern que se aprova no Con
gresso a proposta da reeleição. 

A sociedade cobra a adoção de uma lei previ
denciária realmente justa, destituída de discrimina
ções e privilégios. 

Será que é justo permitir a anistia a empresas 
que praticam os crimes da sonegação fiscal e apro
priação indébita? será que é justo conceder renúncia 
fiscal indiscriminada tirando recursos do I.R. sem 
atentar para a obrigatoriedade dos empregadores 
em promover melhorias sociais para seus emprega
dos? será que é justo dar privilégios a Ministros de 
Estado e ou1ros segmentos do Serviço Público de 
acumular proventos com a remuneração percebida? 
será que é justo penalizar a mais de 90% dos segu
rados da previdência social com a subtração de di
reitos consignados na Constituição Federal, e que 
foram conquistados após uma luta de muitos anos 
junto ao Congresso Nacional e às Constituintes que 
foram instaladas neste País? 

Como explicar a imposição, pelo Substitu1ivo à 
PEC nº 033/96, de dispositivos tão prejudiciais comó 
os que abaixo relaciono? 

1. Art. 40 - permite reduzir proventos ou au
mentar contribuição para preservar o "equilíbrio fi
nanceiro e atuarial" da previdência; 

2. § 42 do art. 40 - reduz os proventos à re
muneração do cargo efetivo, portanto, as gratific--açõ
es estarão excluídas. 

3. § 5" do art. 40 - acaba com a paridade en
tre ativos e inativos. A partir daí, nenhuma vantagem 
será repassada aos aposentados e pensionistas. 

4. § 8º do art. 40 - determina a contribuição 
ao INSS pelos inativos e pensionistas. 

5. § 142 do art. 40 - o Governo fica autorizado 
a fixar teto para aposentadoria e pensões dos servi
dores públicos, até o limite de R$ 957,00, que é o 
teto para trabalhadores da Previdência Social. 

6. Art. 249 (artigo novo) - permite mais um 
desconto para constituir um fundo destinado ao pa
gamento das aposentadorias e pensões. Não há 
previsão de contribuição por parte do Governo. Este 
desconto não exclui o da previdência. 

7. Art. 52 (do substitutivo) só assegura a pa-
ridade até a entrada em vigor da lei que a regula
menta, que poderá ocorrer logo em seguida. 

O melhor caminho, a nosso ver, seria sem dú
-liiaa que o-Senaao, naquilo que não configure um in
justo posicionamento contra os segurados, adotasse 
partes da estrutura do Substitutivo oriundo da Cãma
ra, o qual, apesar de instituir a aposentadoria por 
tempo de contribuição, eliminando a aposentadoria 
por tempo de serviço, se apresenta como mais con
veniente aos ajustes necessários. Daí é que com 
esse objetivo encaminhamos à consideração da Co
missão de Constituição, Justiça e Cidadania, várias 
emendas que repõem direitos considerados irre-

-- _\LeiSí'leis para todos aqueles que contribuem para a 
previdência, notadamente os situados nas faixas dos 
contribuintes de baixa renda. 

Muito obrigado, Sr. Presidente. 
_o_SR. PRESIDENTE (Antonio Carlos Magalhães) 

Sobre a mesa requerimento que será lido pelo Sr. 
12 Secretário, Senador Ronaldo Cunha Lima. 

É lido o seguinte: 
REQUERIMENTO N• 416, DE 1997 

Senhor Presidente, 
Requeremos, nos termos dos arts. 218 do Re

gimento Interno e de acordo com as tradições da 
Casa, as seguintes homenagens pelo falecimento do 
~>~:-Senad9!:AgeQQtJA9ria,: 

a) inserção em ata de voto de profundo pe
sar;.e 

- b) apresentação de condolências à família e ao 
Estado do Rio Grande do Norte. 

Sala das Sessões, 17 de junho de 1997. 
Senador Geraldo Melo - Senador Humberto 

Lucena. 
_Q_SR._P_RESIDENTE:_(~otQfljp_Carl~ MªQlllhá_e_s) 

- Em votação o requerimento. (Pausa) 
O SR. GERALDO MELO - Sr. Presidente, 

peço a palavra para encaminhar a votação. 
O SR. PRESID-ENTE (Antonio Carlos Magalhães) 

-Concedo a palavra, para encaminhar a votação, ao 
nobre Senador Geraldo Melo. 

O SR. GERALDO MELO (PSDB - RN. Para 
encaminhar a votação. Sem revisão do orador.):- Sr. 
Presidente, Sr"s e Srs. Senadores, sábado, em Na
tal, depois de um longo período de sofrimento, mor
reu o ex - Senador Agenor Maria. E penso que, nes
ta Casa, não deveria passar despercebida, como 
não passou a sua presença aqui. 

Hegisfro a:- su<Cmorté com· especial emoção 
porque Agenor já não falava praticamente há um 
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ano e tinha imensa dificuldade de se comunicar com 
as pessoas. Fui visitá - lo em seu leito de hospital, 
poucos dias antes do seu falecimento e ele me deu, 
ali, a última emoção antes da sua morte: reconheceu 
- me, chamou um filho e fez o gesto de quem dese
java um papel e uma caneta. Fez um tremendo es
forço para escrever alguma coisa que não consegui 
ler, que ninguém conseguiria ler. Fez um tremendo 
esforço para dizer alguma coisa que, infelizmente, 
não disse. 

Fui seu amigo, embora tenha sido adversário 
em alguns momentos. Recordo - me dele, no início 
da sua carreira, quando era um simples pequeno 
agricultor no interior do Rio Grande do Norte e lutava 
pela criação de uma cooperativa de agricultores e 
plantadores de algodão, aí pelo início da década de 
60. 

Sonhou com a vida pública, foi vereador, foi 
candidato a Deputado Estadual, com sucesso ape
nas uma vez; foi candidato a Deputado Federal, che
gando a ter uma suplência distante; até que, em 
1974, em plena vigência do regime autoritário, o 
PMDB do Rio Grande do Norte, à semelhança do 
PMDB de quase todos os Estados do País, não con
seguiu encontrar quem aceitasse a tarefa de ser 
candidato ao Senado Federal. Agenor Maria, antigo 
marinheiro, com seus dentes de ouro, tatuagem, bi
godes finos, costeleta comprida, subiu ao palanque 
e lá resolveu ser, disputando com um dos homens 
públicos mais brilhantes e mais eminentes do Rio 
Grande do Norte, que era o Deputado Djalma Mari
nho, o que ele próprio chamava de "o gemido do 
povo". Ele conhecia onde se localizavam as dores 
do povo. Ele vinha da rua, vendedor de farinha na 
Feira de Currais Novos. Inteligente, cum grande ver
ve, grande espírito, terminou carregado pelo povo do 
Rio Grande do Norte para dentro desta sala. 

E, aqui, por oito anos, representou o meu Esta
do, chegando como homem pobre e como tal saiu 
daqui, teve ainda o mandato de Deputado Federal e 
depois não conseguiu voltar mais ao Congresso Na
cional. 

Deixou, entretanto, uma lição de vida, um tes
temunho de luta, uma grande família e, atrás de si, 
histórias que marcaram a sua vida simples. 

É a imagem desse homem que quero reveren
ciar neste momento, pedindo a esta Casa que se as
socie a esta homenagem, aprovando o reqaerimento 
que acaba de ser lido. 

O SR. PRESIDENTE (Antonio Carlos Magalhães) 
- Para encaminhar a votação, concedo a palavra ao 
Senador Pedro Simon. 

O SR. PEDRO SIMON (PMDB - RS. Para en
caminhar a votação. Sem revisão do orador.) - Sr. 
Presiden!e;-Srªs e Srs. Senadores, fui colega de 

· Agenor Maria nesta Casa. Recordo - me profunda
mente dos seus pronunciamentos da tribuna do Se
nado, ele que se dizia um homem simples, que se 
dizia um homem praticamente sem nenhuma cultura, 
mas que debatia, que discutia praticamente duas a 
três vezes por semana os problemas do seu Nordes

·te; os problemas do seu Rio Grande do Norte, os 
problemas da gente simples e da gente humilde. 

Recordo - me qúe, naquela época, naquele 
momento, era através da palavra de Agenor Maria 
que o gemido do povo sofredor - como ele bem dizia 
- chegava a esta Casa. 

· Na eleição de 197 4, o MDB despontou como 
uma surpresa nacional. Era um Partido em que as 
grandes estrelas não queriam ser candidatas, por
que não tinham chance. Em 1970, o MDB quase de
saparecia; por isso, em 1974, era difícil encontrar 
candidato para as eleições majoritárias e o Sr. Age
nor Maria foi candidato. E aceitou disputar com uma 
das pessoas mais dignas que conheci no Parlamen
to brasileiro, que foi o Deputado Djalma Marinho, a 
primeira voz de resistência ao regime de 1964. 

O Deputado Djalma Marinho aceitou concorrer, 
criando uma dissidência na então unida e invencível 
Bancada da Arena, à Presidência da Câmara dos 
Deputados, com o apoio do -MOB. Quase ganhou, 
não fora o Governo do General F'igueiredo usar de 
todas as forças de pressão para que ganhasse o 
candidato oficial. - -

E Djahila Màrinho, que era: considerado uma 
granae cultUra e eta um grahâé intelectual, perdeu 
exata:mente para esse h.omem que se chamava Age
nor Maria. Era meu amigo. Gostava de ver a saa 
emoção e os seus discursos, em que ele falava a 
primária verdade ~- ele tinha o conhecimento da vi
vência, quando contava as histórias de marinheiro, 
quando contava as histórias da gente simples do 

_l'-I$:Ud_esJe, qu.amiQ contava as_b.i§_!Qr@s_da resj§l®_çi_a 
-daquele povo e daquela gente. 

Eu não sabia, ilustre Senador, nem que Agenor 
Maria estava doente. Fico sabendo, agora, de sua 
morte, mas não há dúvida de que Agenor Maria foi 
um grande homem público do Rio Grande do Norte. 
E quero, em nome daqueles que foram seus cole-

- gas, daqueles que conviveram com ele, daqueles 
que aprenderam a respeitá- lo, trazer o meu abraço 
mais afetuoso à famÍlia de Agenor Maria, aos seus 
filhos e ao povo do Rio Grande do Norte. 
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O SR. PRESIDENTE (Antonio Carlos Magalhães) 
-Continua em votação o requerimento. 

O SR. HUMBERTO LUCENA- Peço a palavra 
para encaminhar, Sr. Presidente. 

O SR. PRESIDENTE (Antonio Carlos Magalhães) 
- Para encaminhar, concedo a palavra ao Senador 
Humberto Lucena. 

O SR. HUMBERTO LUCENA (PMDB - PB. 
Para encaminhar.) - Sr. Presidente, Sr'ls e Srs. Se
nadores, a exemplo do Senador Pedro Simon, fui 
também colega do Senador Agenor Maria no Con
gresso Nacional. Naquele tempo eu era Deputado 
Federal, ao tempo em que o MDB - o antigo Movi
mento Democrático Brasileiro - , na sua luta contra: 
o autoritarismo, ajudado pelo horário gratuito da tele
visão, conseguiu eleger cerca de 14 a 16 Senado
res, de maneira surpreendente em todo o País, entre 
eles Agenor Maria, um nome que surgiu no Rio 
Grande do Norte como um protesto contra a situa
ção então reinante nó País. 

Na verdade, Agenor Maria teve uma eleição 
surpreendente. No Senado, durante a sua atuação, 
deixou uma marca muito firme de autenticidade. 
Apesar de ser um homem de pouca cultura, não se 
lhe podia negar o dom da oratória. Ele permanente
mente estava na tribuna do Senado para abordar os 
temas mais variados de interesse do povo do Rio 
Grande do Norte, do povo nordestin<J e do povo bra
sileiro; e, com aquela sua simplicidade, com aquela 
sua maneira de ser, deixou nos Anais desta Casa 
páginas eloqüentes que, certamente, um dia, serão 
bem examinadas para a elaboração do perfil parla
mentar de um Senador que tinha "cheiro de povo", 
como se costuma dizer no Nordeste brasileiro, parti
cularmente no meu Estado, a Paraíba. 

Desejo, portanto, trazer também a minha pala
vra de homenagem à memoria de Agenor Maria, e 
enviar desta tribuna o meu sentido pesar a toda a 
sua família. Que o seu exemplo frutifique, como um 
homem público digno, no Rio Grande do Norte e na 
Paraíba. 

Era o que tinha a dizer, Sr. Presidente. 
O SR. PRESIDENTE (Antonio Carlos Magalhães) 

- Com a palavra o Senador José Agripino. 
O SR- JOSÉ AGRIPINO (PFL - RN. Para en

caminhar a votação. Sem revisão do orador.) - Sr. 
Presidente, Sr'ls e Srs. Senadores, neste momento 
homenageia - se a memória d_~ u_m conterrâneo 
meu, o ex- Senador Agenor Maria. 

Não fui seu companheiro nem fui seu correli
gionário. Quando ele era Senador, eu ainda não fa
zia vida pública no nosso Estado, o Rio Grande do 

Norte. Ele foi eleito pelo antigo MDB. A minha família 
· era. ·sua -aavei'Sâna:-ASsisti, a âistância, a disputa · 

eleitoral entre Djalma Marinho, que era meu correli
gionário, e Agenor Maria. Ninguém neste País imagi
nava que Djalma Marinho, com todo o seu brilho, 
com todo o seu prestígio, pudesse ser derrotado por 
um cidadão que era identificado como um marinhei
ro, com tatuagem no braço. 

A mim, Sr. Presidente, Sr'ls e Srs. Senadores, 
devo dizer que surpreendeu a vitória de Agenor, 
mas, muito mais do que a vitória de Agenor, sur
preendeu - me o desempenho do político, do Sena
dor Agenor Maria. Surpreendeu - me positivamente, 
porque em todos os momentos, ao longo dos oito 
anos em que ele foi Senador, ele só honrou o nome 
do Rio Grande do Norte. 

Homem probo, conhecedor dos problemas, de
fensor da questão social, falou com raro brilho neste 
Plenário tantas vezes, só honrando o nome do povo 
do Rio Grande do Norte. 

Por esta razão é que me associo à palavra dos 
que aqui falaram, nesta manifestação de homena
gem à sua memória e de solidariedade à sua família. 

Era esta a minha palavra, Sr. Presidente. 
O SR. PRESIDENTE (Antonio Carlos Magalhães) 

-Em votação o requerimento. 
OsSrs. Senadores e. Senadoras que o apro

vam queiram permanecer sentados. (Pausa.) 
Aprovado. 
A Mesa se associa ao pesar do Senado, do Rio 

Grande do Norte e da família do ex - Senador Age
nor Maria, e cumprirá a deliberação do Plenário. 

O SR. PRESIDENTE (Antonio Carlos Magalhães) 
- Sobre a mesa, requerimento que será lido pelo Sr. 
12 Secretário em exercício, Senador Ronaldo Cunha 
Lima. 

É lido o seguinte: 

REQUERIMENTO N2 417, DE 1997 
Senhor Presidente, 

..Com fundamento na alínea b do art. 336, do 
Regimento Interno do Senado Federal, requeiro a 
Vossa Escelência urgência para o exame do Ofício 
"S" nº 38, de 1997 (Ofício PRESI nº 1.184, de 6-5-
97, origem), que encaminha solicitação do Governo 
do Estado do Rio Grande do Sul, para contratar ope
ração de crédito junto ao Banco Internacional para a 
Beconstrução e Desenvolvimento - BIRD, no valor 
de US$100.000.000,00 a, preços de 31-1-97, cujos 
recuros serão destinados a financiar parte do Projeto 
Pró-Rural 200 - Projeto_ cje Consrvação dos Recur
sos Naturais e Combate á Pobreza e do Êxodo Ru-
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ral daquele Estado. A matéria fo aprovada, na Co
missão de Assuntos Econômicos-CAE, - PRS 77, 
de 1997. 

Sala das Sessões, 17 de junho de 1997.- Se
nador José Fogaça - Senador Jader Barbalho -
Senador Sérgio Machado - Senador Edison LO
bão. 

O SR. PRESIDENTE (Antonio Carlos Magalhães) 
- Este requerimento será votado após a Ordem do Dia 

O SR. PRESIDENTE (Antonio Carlos Magalhães) 
-A Presidência recebeu, do Presidente do Supremo Tri
bunal Federal, o Ofício n° S/49, de 1997 (n2 104197, na 
origem), de 13 do corrente, encaminhando, para os fins 
previstos no art 52, inciso X, da Constituição Federal, 
cópias do parecer do Ministério Público Federal, da ver
são do registro taquigráfiCO do julgamento e do acôrdão 
proferido por aquela Corte, nos autos da Ação Originária 
n2 365196, através do qual declarou a incoiiStitudOnali
dade dos artigos 2º e 3" da Lei ne f'J.747, de 1986; arts. 
1º §se e 3" § 2º, da Lei n2 1.115, de 1988; art 2º e seus 
§§ 1º, 2º e 3", da Lei nº 7.588, de 1989; e ar!S. foe 12 
da Lei nº 7.802, de 1989, todas do Estado de Santa Ca-
tarina. 

Esclarece, ainda, que os dispositivos referen
tes às Leis nºs 6.747, de 1986, 7.588 e 7.802, de 
1989, já foram objeto de apreciação nesta Casa, 
através das Resoluções nºs 79 e 81, de 1996. 

O expediente vai à Comissão de Constituição 
Justiça e Cidadania, em decisão terminativa. 

O SR. PRESIDENTE (Antonio Carlos Magalhã
es) - A Presidência recebeu a Mensagem nº 111, de 
1997 (nº 698/97, na origem), de 13 do corrente, pela 
qual o Presidente da República comunica que se au
sentará do País no próximo dia 19, a fim de participar 
da XII Reunião do Conselho do Mercado Comum, na 
Cidade de Assunção, República do Paraguai. 

É a seguinte a mensagem recebida: 
MENSAGEM N2 698 

Senhores Membros do Senado Federal, 
Informo a Vossas Excelências de que deverei 

ausentar-me do País no dia 19 de junho de 1997 
para participar da XII Reunião do Conselho do Mer
cado Comum, na cidade de Assunção, República do 
Paraguai. 

2. O Conselho do Mercado Comum é o órgão 
máximo da estrutura institucional do Mercado Co
mum do Sul (Mercosul), ao qual compete a condu
ção política do processo de integração e a tomada 
de decisões para assegurar o cumprimento dos-ob
jetivos e metas estabelecidos no Tratado de Assun
ção. O Conseiho, composto pelos Ministros das Re-

laçóes Exteriores e da Economia ou Fazenda dos 
quatro países, reúne-se semestralmente. 

3. As reuniões- do Conselho contam, tradicio
nalmente, com a presença das Presidentes da Re-

_públicado_s_quªtr<L países. Os encontros dos Chefes 
de Estado constituem elemento fundamental para 
reafirmar a vontade política dos países signatários 
do Tratado de Assunção de levar adiante o processo 
de integração do Mercosul. 

_ _ _ 4. Esta Reunião do Conselho do Mercado Co
mum tratará de temas de natureza económico-co
mercial e de aspectos institucionais, os quais são de 
especial importância para o fortalecimento e o apro
fundamento da União Aduaneira, bem como de 
_questões. concernentes ao relacionamento externo 
do Mercosul. 

-Brasília, 13 de junho de 1997. - Fernando 
Henrique Cardoso. 

O SR. PRESIDENTE (Antonio Carlos Magalhães) 
-=-A Presidência recebeu, do .E3anlx> Central do Brasil,. o 
Ofício n2 1.679/97, na origem, de 17 do corrente, enca
minhando parecer daquele Órgão a respeito da solicita
ção do Governo do Estado do Rio de Janeiro sobre ope
ração de crédito junto à Caixa Económica Federal -
CEF, relativa ao Programa de Apoio à Reestruturação e 
ao Ajuste FISCal dos Estados, na forma prevista nos Vo
tos 162 e 175/95 e 80/97, do Conselho Monetário Nacio
nal, no valor de três bilhões, oitenta e oito milhões, nove
centos e setenta e quatro mil, oitocentos e doze reais e 
trinta e um centavos. 

O expediente, anexado ao processado da Men
sagem nº 109, de 1997, vai à Comissão de Assuntos 
Económicos, que terá o prazo de 15 dias para sua 
apreciação, nos termos da Resolução nº 70, de 
1995, com a redação dada pela Resolução nº 12, de 
1997. 

O SR. PRESIDENTE (Antonio Carlos Magalhães) 
-A Presidência retifica o despacho inicial aposto ao Pro
jeto de Lei do Senado nº 45, de 1997, que vai às Comis
sões de Constituição, Justiça e Cidadania e de Assuntos 
Sociais, cabendo a esta última a decisão terminativa, 
nos termos do disposto no art. 49, alínea a, do Regimen
to Interno. 

O SR. PRESIDENTE (Antonio Carlos Magalhães) 
-O Senhor Presidente da República enviou ao Congres
so Nacional a Medida Provisória n" 1.463-14, adotada 
em 12 de junho d'= 1997 e publicada no dia 13 do mes
mo mês e ano, que -;'dispõe sobre o reajuste do salário 
mínimo e dos benefícios da Previdência Social, attera ali· 
quotas de contribuição para a Seguridade Social e institui . 

.. Coriiril:luiÇao pilra-os serVidores Tnativos cta ünião".-
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De acordo com as indicações das lideranças, e 
nos termos dos §§ 42 e S2 do art. 22 da Resolução n2 

1/89-CN, fica assim constituída a Comissão Mista in
cumbida de emitir parecer sobre a matéria: 

SENADORES 

Titulares 

Francelina Pereira 
Waldeck O melas 

Jáder Barbalho 
Nabor Júnior 

Geraldo Melo 

Suplentes 

PFL 

José Bianco 
Odacir Soares 

PMDB 

Gersoa Camata 
Carlos Bezer 

PSDB 
Lúdio Coelho 

Bloco Oposição (PT/PDT/PSBIPPS) 

José Eduardo Outra 

Epitácio Cafeteira 

Titulares 

José Carlos Aleluia 
João Mellão Neto 

Sebastião Rocha 

PPB 

Leomar Quintanilha 

Deputados 

Suplentes 

PFL 

Vilmar Rocha 
Saulo Queiroz 

Bloco (PMDB/PSO/PSL) 

Sandra Mabel 
Adelaide Neri 

Nelson Otoch 

Albérico Filho 
Marçal Filho 

PSDB 

Adroaldo Streck 

Bloco (PT/PDT/PCdoB) 

Neiva Moreira José Machado 

PV 

Fernando Gabeira 
De acordo com a Resolução n2 1, de 1989-CN, 

fica estabelecido o seguinte calendário para a trami
tação da matéria: 

Dia 17-6-97- designação da Comissão Mista 
Dia 18-6-97- instalação da Comissão Mista 
Até 18-6-97- prazo para recebimento de emen

das e para a Comissão Mista emitir o parecer sobre 
a admissibilidade 

Até 27-6-97- prazo final da Comissão Mista 
Até 12-7-97- prazo no Congresso Nacional 

O SR. PRESIDENTE (Antonio Carlos Magalhães) 
-O Senhor Presiaenfé da República enviou ao Con
gresso Nacional a Medida Provisória no 1.465-16, 

- adotada em 12 de jt.mho-de-f997e publicada no dia -
13 do mesmo mês e ano, que "acrescenta § se ao 
art. 4º da Lei nº 8.884, de 11 de junho de 1994, e dá 
outras providências". 

De acordo com as indicações das lideranças, e 
_no~_ termQl? ciC>~§§ 4º e_Sº _dQ_art, 2_º_daResotução nº 
1/89-CN, fica assim constituída a Comissão Mista in
cumbida de emitir parecer sobre a matéria: 

SENADORES 

Titulares 

Freitas Neto 
Vilson Kleinübing 

Jáder Barbalho 
Nabor Júnior 

Beni Veras 

Suplentes 

PFL 
Hugo Napoleão 
Júlio Campos 

PMDB 

Gerson Camata 
Carlos Bezerra 

PSDB 

Carlos Wilson 

Bloco Oposição (PT/PDT/PSB/PPS) 

José Eduardo Outra Sebastião Rocha 

PTB 

-- Emília Fernandes- Regina Assumpção 

DEPUTADOS 

Titulares Suplentes 

PFL 

Magno Bacelar Rogério Silva 
José Carlos Aleluia Samey Filho 

Bloco (PMDB/PSD/PSL) 

De Vela~co 
Asdrubal Sentes 

José Thomaz Nonô 

Udson Bandeira 
Freire Júnior 

PSDB 

Nelson Otoch 

Bloco (PT/PDT/PCdoB) 

Eraldo Trindade 

José Machado 

_pps 

João Ribeiro 

De acordo com a Resolução nº 1 , de 1989-CN, 
-fl<::·a-estabelecido o seguinte calendário para a trami
tação da matéria: 

-Dia 17-6-97- designação da Comissão Mista 
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Dia 18-6-97- instalação da Comissão Mista· 
Até 18-6-97- prazo para recebimento de emen

das e para a Comissão Mista emitir o parecer sobre 
a admissibilidade 

Até 27-6-97- prazo final da Comissão Mista 
Até 12-7-97- prazo no Congresso Nacional 
O SR- PRESIDENTE (Antonio Carlos Magalhães) 

- O Senhor Presidente da República enviou ao Con
gresso Nacional a Medida Provisória nll 1-469-19, adota
da em 12 de junho de 1997 e publicada no dia 13 do 
mesmo mês e ano, que "autoriza a utilização de re
cursos do Fundo da Marinha Mercante - FMM, em 
favor da Companhia de Navegação Lloyd Brasileiro -
LLOYDBRÁS, e dá outras providências". 

De acordo com as indicações das lideranças, e 
nos termos dos §§ 4º e 5º do art. 2º da Resolução nº 
1/89-CN, fica assim constituída a Comissão Mista in
cumbida de emitir parecer sobre a matéria: 

SENADORES 

Titulares 

Hugo Napoleão 
Júlio Campos 

Jáder Barbalho 
Nabor Júnior 

Coutinho Jorge 

Suplentes 

PFL 

PMDB 

PSDB 

José Agripino 
Odacir Soares 

Gerson Camata 
Carlos Bezerra 

Geraldo Melo 

Bloco Oposição (PTIPDTIPSBIPPS) 

José Eduardo Outra Sebastião Rocha 

PPB 

Epitácio Cafete_ira Leomar Quintaniiha 

PTB 
Roberto Jefferson Duílio Pisaneschi 

De acordo com a Resolução nº 1, de 1989-CN, 
fica estabelecido o seguinte calendário para a trami
tação da matéria: 

Dia 17-6-97 - designação da Comissão Mista 
Dia 18-6-97- instalação da Comissão Mista 
Até 18-6-97 - prazo para recebimento de 

emendas e para a Comissão Mista emitir o parecer 
sobre a admissibilidade 

Até 27-6-97 - prazo final da Comissão Mista 
Até 12-7-97- prazo no Congresso Nacional 

O SR- PRESIDENTE (Antonio Carlos Magalhães) 
O Senhor Presidente da República enviou ao Con

gresso Nacional a Medida Provisória nº 1.473-32, ado
tada em 12 de junho de 1997 e publicada no dia 13 
do mesmo mês e ano, que "dá nova redação a dis
positivos da Lei nº 8.742, de 7 de dezembro de 
1993, que dispõe sobre a organização da Assistên
cia Social, e dá outras providências•. 

De acordo com as indicações das lideranças, e 
nos termos dos §§ 4º e 5º do art. 2º da Resolução nº 
1/89 - CN, fica assim constituída a Comissão Mista 
incumbida de emitir parecer sobre a matéria: 

Titulares 

Odacir Soares 
Jonas Pinheiro 

Jáder Barbalho 
Nabor Júnior 

SENADORES 

PMDB. 

PSDB 

Suplentes 

Joel de Hollanda 
Vilson Kleinübing 

Gerson Camata 
Carlos Bezerra 

DEPUTADOS Artur da Távola Carlos Wilson 

Titulares 

Roberto Pessoa 
José Carlos Coutinho 

Suplentes 

PFL 

Rubem Medina 
José Carlos Aleluia 

Bloco (PMDB/PSD/PSL) 

Antônio Brasil 
Hélio Rosas 

PSDB 

Paulo Lustosa 
" Mauro Lopes 

Jovair Arantes Leónidas Cristino 

Bloco (PT/PDT/PCdoB) 

Neiva Moreira José Machado 

Bloco Oposição (PTIPDT/PSB/PPS) 

José Eduardo Outra Sebastião Rocha 

PTB. 

Regina Assumpção Emília Fernandes 

DEPUTADOS 
Titulares Suplentes 

PFL 
Célia Mendes Jairo Azi 
Osmir Lima lberê Ferreira 

Bloco (PMDB/PSD/PSL) 
Pedro Yves Saraiva Felipe 
Darcísio Perondi Remi Trinta 



PSDB 

Fátima Pelaes Flávio Ams 
Bloco (PT/PDT/PC do B) 

Neiva Moreira José Machado 

PSB. 

Alexandre Cardoso Pedro Valadares 

De acordo com a Resolução n2 1, de 1989 -
CN, fica estabelecido o seguinte calendário para a 
tramitação da matéria: 

Dia 17-6-97 - designação da Comissão Mista 
Dia 18-S- 97 - instalação da Comissão Mista 
Até 18-6-97 - prazo para recebimento de 

emendas e paraa Comissão Mista emitir o parecer 
sobre a admissibílídade 

Até 27-6-97 - prazo final da Comissão Mísfa 
Até 12-7-97- prazo no Congresso Nacional 

O SR- PRESIDENTE (Antonio Carlos Magalhães) 
O Senhor Presidente da República enviou ao 

Congresso Nacional a Medida Provisória n" 1-475-28, 
adotada em 12 de junho de 1997 e publicada no dia 
13 do mesmo mês e ano, que "altera as Leis n2s 
8.019; de 11 de abril de 1990, e 8.212, de 24 de ju
lhÇ> de 1991 , e dá outras providências•. 

De acordo com as indicações das lideranças, e 
nos termos dos §§ 42 e 52 do art. 22 da Resolução n2 

1/89 - CN, fica assim constituída a Comissão Mista 
incumbida de emitir parecer sobre a matéria: 

SENADORES 

Titulares 

Jonas Pinheiro 
Joel de Hollanda 

, Jáder Barbalho 
Nabor Júnior 

Jefferson Peres 

Suplentes 

PFL 

PMDB 

PSDB 

José Bianco 
José Alves 

Gerson Camata 
Carlos Bezerra 

Carlos Wilson 

Bloco Oposição (PT/PDT/PSB/PPS) 

José Eduardo Outra Sebastião Rocha 
PPB 

Bloco (PMDB/PSDJPSL) 

Lídia Quinan 
Elcione Barbalho 

PSDB. 

Saraiva Felípe 
Teté Bezerra 

Sebastião Madeira Márcia Marinho 
Bloco (PT/PDTJPCdoB) 

Neiva Moreira José Machado 

PL 

Luiz Buaiz José Egydio 

·oe acordo coma ResoluÇãol12 -1, de 1989-
CN, fica estabelecido o seguinte calendário para a 

- ---trarnita~o da matêna: 
Dia 17-6- 97- designação da Comissão Mista 

· Dia 18-6-97 - instalação da Comissão Mista 
Até 18-6-97 - prazo para recebimento de 

emendas e para a Comissão Mista emitir o parecer 
sobre a admissibilidade 

Até 27-6-97- prazo final da Comissão Mista 
Até 12-7-97- prazo no Congresso Nacional 

O SR. PRESIDENTE (Antonio Carlos Magalhães) 
- O Senhor Presidente da República enviou ao Con
gresso Nacional a Medida Provisória n21.477-:r7, adota
da em 12 de junho de 1997 e publicada no dia 13 do 
mesmo mês e ano, que "dispõe sobre o valor total anual 
das mensalidades escolares e dá outras providências". 

De acordo com as indicações das lideranças, e 
nos termos dos §§ 42 e 52 do art. 22 da Resolução ng 
1/89-CN, fica assim constituída a Comissão Mista in
cumbida de emitir parecer sobre a matéria: 

SENADORES 

Titulares 

Guilherme Palmeira 
Júlio Campos 

Jáder Barbalho 
Nabor Júnior 

PFL 

PMDB 

PSDB 

Suplentes 

João Rocha 
Romero Jucá 

Gerson Camata 
Carlos Bezerra 

Epitácío Cafeteira Leomar Quintanilha Coutinho Jorge Artur da Távola 

Titulares 

César Bandeira 
Udorsicíno Queiroz 

DEPUTADOS Bloco Oposição (PT/PDT/PSB/PPS} 

PFL 
Suplentes 

Antonio -Geral 
Augusto Viveiros 

José Eduardo Dutrél 

- Valmir Campelo 

Sebastião Rocha 

PTB 

Regina Assumpção 
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Titulares 

Paes Landim 
Inocêncio Oliveira 

DEPUTADOS 

PFL 

Suplentes 

Betinho Rosado 
Marilú Guimarães 

Bloco (PMDB/PSD/PSL) 

lvandro Cunha Lima 
Zé Gomes da Rocha 

PSDB 

Marisa Serrano 
Marquinho Chedid 

Oswaldo Soler Osmânio Pereira 

Bloco (PT/PDT/PC do B) 

Neiva Moreira José Machado 
PPS 

Sérgio Arouca Augusto Carvalho 

De acordo com a Resolução nº 1, de 1989-CN, 
fica estabelecido o seguinte calendário para a trami
tação da matéria: 

Dia 17-6-97- designação da Comissão Mista 
Dia 18-6-97- instalação da Comissão Mista 
Até 18-6-97- prazo para recebimento de emen

das e para a Comissão Mista emitir o parecer sobre 
a admissibilidade 

Até 27-6-97- prazo final da Cornis5áo Mista 
Até 12-7-97- prazo no Congresso Nacional 
O SR. PRESIDENTE (Antonio Carlos Magalhães) 

- O Senhor Presidente da República enviou ao Con
gresso Nacional a Medida Provisória nº 1.478-25, adota
da em 12 de junho de 1997 e publicada no dia 13 do 
mesmo mês e ano, que "dá nova redação aos arts. 9º 
da Lei nº 8.036, de 11 de maio de 1990, e 2º da Lei nº 
8.844, de 20 de janeiro de 1994". 

De acordo com as indicações das lideranças, e 
nos termos dos §§ 4º e 5º do art. 2º daResolução n9 

1/89-CN, fica assim constituída a Comissão Mista in
cumbida de P.mitir parecer sobre a matéria: 

SENADORES 

Titulares Suplentes 

PFL 

Júlio Campos · Hugo Napoleão 
Edison Lobão Waldeck O melas 

PMDB 

Jáder Barbalho Gerson Camata 
Nabor Júnior Ca:rtos Bezerra 

PSDB 

José lgnácio Ferreira Jefferson Peres 

Bloco Oposição (PTIPDT/PSB/PPS) 

José Eduardo Outra Sebastião Rocha 

PPB 

Epitácio Cafeteira Leomar Quintanilha 

Titulares 

Manoel Castro 
Átila Lins 

DEPUTADOS 

Suplentes 

PFL 

Antônio Ueno 
Roberto Pessoa 

Bloco (PMDB/PSD/PSL) 

Lídia Quinan 
Armando Costa 

Danilo de Castro 

PSDB 

Elcione Barbalho 
Rubens Cosac 

Luciano Castro 

Bl0co(PT/PDT/PÇ do B) 

.Neiva Moreira José Machado 

PMN 

Bosco França 
De acordo com a Resolução nº 1, de 1989-CN, 

fica estabelecido o seguinte calendário para a trami
tação da matéria: 

Dia 17-6-97- designação da Comissão Mista 
Dia 18-6-97- instalação da Comissão Mista 
Até 18-6-97- prazo para recebimento de emen

das e para a Comissão Mista emitir o parecer sobre 
a admissibilidade 

. Até 27-6-97- prazo final da Comissão Mista 
Até 12-7-97- prazo no Congresso Nacional 
_Q SR. PRESIDENTE (Antonio Carlos Magalhães) 

- O Senhor Presidente da República enviou ao Con
gresso Nacional a Medida Provisória nº 1.479-29, adota
da em 12 de junho de 1997 e publicada no dia 13 do 
mesmo mês e ano, que "dispõe sobre o pagamento dos 
servidores civis e militares do Poder Executivo Federal, 
inclusive suas autarquias e fundações, bem como dos 
empregados das empresas públicas e das sociedades 
de economia mista, e dá outras providências'. 

De acordo com as indicações das lideranças, e 
nos termos dos §§ 49 e 5º do art. 2.º dª Resolução nº 

· 1189-CN, fica assim constituíd?- a Comissão Mista in
cumbida de emitir parecer sobre a matéria: 

Titulares 

Odacir Soares 
José Alves 

J2ENAPORE$ 

PFL 
Suplentes 

Vilson Kleinübing 
Hugo Napoleão 



Jáder Barbalho 
Nabor Júnior 

José lgnácio Ferreira 

PMDB 

PSDB 

Gerson Camata 
Carlos Bezerra 

Lúcio Alcântara 

Bloco Oposição (PTIPDTIPSBIPPS) 

José Eduardo Outra Sebastião Rocha 

PTB 
Emília Fernandes Regina Assumpção 

DEPUTADOS 
Titulares Suplentes 

PFL 

Arolde de Oliveira Roberto Pessoa 
Costa Ferreira Sérgio Barcellos 

Bloco (PMDBIPSDIPSL) 

José Aldemir 
AryKara 

Edson Silva 
Bloco (PT/PDT/PCdoB) 
Neiva Moreira 

Fernando Gabeira 

PSDB 

PV 

Noel de Oliveira 
NanSouza 

Marinha Raupp 

José Machado 

De acordo com a Resolução n2 1, de 1989-CN, 
fica estabelecido o seguinte calendário para a trami
tação da matéria: 

Dia 17-6-97- designação da Comissão Mista 
Dia 18-6-97- instalação da Comissão Mista 
Até 18-6-97- prazo para recebimento de emen

das e para a Comissão Mista emitir o parecer sobre 
a admissibilidade 

Até 27-6-97- prazo final da Comissão Mista 
Até 12-7-97- prazo no Congresso Nacional 

O SR. PRESIDENTE (Antonio Carlos Magalhães) 
- O Senhor Presidente da República enviou ao Con
gresso Nacional a Medida Provisória n21.480-31, adota
da em 12 de junho de 1997 e publicada no dia 13 do 
mesmo mês e ano, que "altera dispositivos das Leis nOS 
8.112, de 11 de dezembro de 1990, e 8.911, de 11 de 
julho de 1994, para instituir os Décimos Incorporados, e 
dá outras providências". 

De acordo com as indicações das lideranças, e 
nos termos dos §§ 42 e 5g do art. 22 da Resolução n2 

1i89-CN, fica assim constituída a Comissão Mista in
cumbida de emitir parecer sobre a matéria: 

rrtulares 

José Bianco 
Vilson Kleinübing 

JádP.r Barbalho 
Nabor Júnior 

SENADORES 

PFL 

PMDB 

PSDB 

Suplentes 

José Alves 
Francelino Pereira 

Gerson Camata 
Carlos Bezerra 

Jefferson Peres Lúdio Coelho 

Bloco Oposição (PTIPDTIPSBIPPS) 

José Eduardo Outra Sebastião Rocha 

PPB 

Epitácio Cafeteira Leomar Quintanilha 

DEPUTADOS 
rrtulares Suplentes 

PFL 

Manoel Castro .Átila Uns 
Maurício Najar .Augusto Viveiros 

Bloco (PMDBIPSO/PSL) 

Zaire Rezende 
Marcos Uma 

PSDB 

Pedro lrujo 
Orcino Gonçalves 

Marcus Vicente Adroaldo Streck 

-Bloco (PTIPDTIPCdoB) 

Neiva Moreira José Machado 

PPB 

Adhemar de Barros Filho Valdenor Guedes 
De acordo. com a Resolução n2 1 , de 1989-CN, 

fica estabelecido o seguinte calendário para a trami
tação da matéria: 

Dia 17-6-97- designação da Comíssão Mista 
Dia 18-6-97- instalação da Comissão Mista 
Até 18-6-97- prazo para recebimento de emen

das e para a Comissão Mista emitir o parecer sobre 
a admissibilidade 

Até 27-6-97- prazo final da Comissão Mista 
Até 12-7-97- prazo no Congresso Nacional 
O SR. PRESIDENTE (Antonio Carlos Magalhães) 

- O Senhor Presidente da República enviou ao Con
gresso Naci011al <iM_gQiQiJ f:rov§Qr@_n'! 1.-1:81-50, adota

-cia em 12 de junho de 1997 e publicada no dia 13 do 
mesmo ffiês e aoo, que "altera a Lei n28.()31' ~-12 çle 

-abnl aer990. e ctáoUtra.s ilroVidêrlcia.s·. 
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De acordo com as indicações das lideranças, e 
nos termos-dos §§ 42 e 52 do art. 22 da Resolução n2 

1/89-CN, fica assim constituída a Comissão Mista in
cumbida de_ emitir parecer sobre a matéria: 

Trtulares 

João Rocha 
José Agripino 

Jáder Barbalho 
Nabor Júnior 

Carlos Wilson 

SENADORES 

PFL 

PMDB 

PSDB 

Suplentes 

Guilherme Palmeira 
José Bianco 

Gerson Camata 
Carlos Bezerra 

Geraldo Melo 

. Bloco Oposição(PTIPDTIPSBIPPS) 

José Eduardo Outra Sebastião Rocha 

PTB 

Valmir Campelo Emilia Fernandes 

Deputados 

Trtulares Suplentes 

PFL 
Rubem Medina Osório Adriano 
Eliseu Moura Benedito de Lira 

Bloco (PMDB/PSDIPSL) 

Alberto Goldman 
Pedro Navais 

PSDB 

Gonzaga Mota 
Hermes Parcianello 

Luiz Carlos Hauly Rommel Feijó 

Bloco (PTIPDTIPCdoB) 

Neiva Moreira José Machado 

PTB 

Paulo Cordeiro José Coimbra 
De acordo com a Resolução n2 1, de 1989-CN, 

fica estabelecido o seguinte calendário para a trami
tação da matéria: 

Dia 17-6-97- designação da Comissão Mista 
Dia 18-6-97- instalação da Comissão Mista 
Até 18-6-97- prazo para recebimento de emen

das e para a Comissão Mista emitir o parecer sobre 
a admissibilidade 

Até 27-6-97- prazo final da Comissão Mista 
Até 12-7-97- prazo no Congresso Nacional 

O SR. PRESIDENTE (Antonio Carlos Magalhães) 
- O Senhor-Presidente da Republica e-nviou ao Con
gresso Nacional a Medida Provisória n2 1.482-37, 
adotada em 12 de junho de 1997 e publicada no dia 
13 do mesmo mês e ano, que "dispõe sobre as ali
quotas de contribuição para o Plano de Seguridade 
Social do servidor público civil ativo e inativo dos Po
deres da União, das autarquias e das fundações pú
blicas, e dá outras providências". 

De acordo com as indicações das lideranças, e 
nos termos dos §§ 42 e 52 do art. 22 da Resolução nº 
1/89-CN, fica assim constituída a Comissão Mista in
cumbida de emitir parecer sobre a matéria: 

Titulares 

José Bianco 
Freitas Neto 

Jáder Barbalho 
Nabor Júnior 

SENADORES 

PFL 

PMDB. 

PSDB 

Suplentes 

Francelina Pereira 
Hugo Napoleão 

Gerson Camata 
Carlos Bezerra 

Artur da Távola Jefferson Peres 
Bloco Oposição (PTIPDTIPSB/PPS) 

José Eduardo Outra Sebastião Rocha 
PPB 

Epitácio Cafeteira Leomar Quintanilha 
DEPUTADOS 

Titulares Suplentes 
PFL 

Jairo Carneiro Laura Carneiro 
Marilú Guimarães Sérgio Barcellos 

Bloco (PMDB/PSD/PSL) 
Saraiva Felipe Remi Trinta 
Olavo Calheiros Regina Lino 

PSDB 
Pimentel Gomes Candinho Mattos 

Bloco (PTIPDT/PCdoB) 
Neiva Moreira José Machado 

PSB 
Alexandre Cardoso Raquel Capiberibe 

De acordo com a Resolução nº 1, de 1989-CN, 
fica estabelecido o seguinte calendário para a_traiTli
tação da matéria: 

Dia 17-6-97 - designação da Comissão Mista 
Dia 18-6-97- instalação da Comissão Mista 
Até 18-6-97 - prazo para recebimento de 

emendas e para a Comissão Mista emitir o parecer 
sobre a admissibilidade 

Até 27-6-97- prazo final da Comissão Mista 
Até 12-7-97- prazo no Congresso Nacional 
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O SR. PRESIDENTE (Antonio Carlos Magalhães) 
- O Senhor Presidente da República enviou ao Con
gresso Nacional a Medida Provisória n2 1.508-18, 
adotada em 13 de junho de 1997 e publicada no dia 
14 do mesmo mês e ano, que "concede isenção do 
Imposto sobre Produtos Industrializados - IPI na 
aquisição de equipamentos, máquinas, aparelhos e 
instrumentos, dispõe sobre período de apuração e 
prazo de recolhimento do referido imposto para as 
microempresas e empresas de pequeno porte, e es
tabelece suspensão do IPI na saída de bebidas al
coólicas, acondicionadas para venda a granel, dos 
estabelecimentos produtores e dos estabelecimen
tos equiparados a industrial". 

De acordo com as indicações das lideranças, e 
nos termos dos §§ 42 e 5º do art. 2º da Resolução nº 
1/89-CN, fica assim constituída a Comissão Mista in
cumbida cje emitir parecer sobre a matéria: 

SENADORES 

Titulares PFL Suplentes 

João Rocha Edison Lobão 
Júlio Campos Jonas Pinheiro 

PMDB. 
Jáder Barbalho Gerson Camata 
Nabo r Júnior Carlos Bezerra 

PSDB. 
Jefferson Peres Coutinho Jorge 

Bloco Oposição (PT/PDTIPSB/PPS) 
José Eduardo Outra Sebastião Rocha 

PTB 
Emilia Fernandes Regina Assumpçáo 

Titulares 

Júlio César 
Luiz Braga 

DEPUTADOS 

Suplentes 
PFL. 

Murilo Pinheiro 
Osório Adriano 

Bloco (PMDBIPSDIPSL) 
Dilso Sperafico Paulo Lustosa 
Jurandyr Paixão Paulo Ritzel 

PSDB 
Welson Gasparini Antônio Balhmann 

Bloco (PT/PDTIPC do B) 
Neiva Moreira José Machado 

PPS 
Sérgio Arouca Augusto Carvalho 

De acordo com a Resolução nº 1, de 1989-CN, 
fica estabelecido o seguinte calendário para a trami
tação da matéria: 

Dia 17-6-97- designação da Comissão Mista 
Dia 18-6-97- instalação da Comissão Mista 

Até 19-6-97 - prazo para recebimento de 
emendas e para a Comissão Mista emitir o parecer 
sobre a admissibilidade 

Até 28-6-97- prazo final da Comissão Mista 
Até 13-7-97- prazo no Congresso Nacional 

O SR. PRESIDENTE (Antonio Carlos Magalhães) 
- O Senhor Presidente da República enviou ao Con
gresso Nacional a Medida Provisória nº 1.512-11, 
adotada em 12 de junho de 1997 e publicada nô dia 
13 do mesmo mês e ano, que "dá nova redação aos 
arts. 2º da Lei nº 9.138, de 29 de novembro de 1995, 
e 22 da Lei n2 8.427, de 27 de maio de 1992, que 
dispõem, respectivamente, sobre o crédito rural e 
sobre a concessão de subvenção econômica nas 
operações de crédito rural". 

De acordo com as indicações das lideranças, e 
nos termos dos §§ 42 e 52 do art. 2º da Resolução nº 
1/89-CN, fica assim constituída a Comissão Mista in
cumbida de emitir parecer sobre a matéria: 

Titulares 

Jonas Pinheiro 
Joel de Hollanda 

Jáder Barbalho 
Nabor Júnior 

SENADORES 

PFL. 

PMDB. 

PSDB 

Suplentes 

Júlio Campos 
Freitas Neto 

Gerson Camata 
Carlos Bezerra 

Lúdio Coelho Geraldo Melo 
-···Bloco Oposição (PT/PDT/PSB/PPS) 

José Eduardo Outra Sebastião Rocha 
PTB 

Valmir Campelo Emitia Fernandes 

DEPUTADOS 

Titulares Suplentes 
PFL 

Adauto Pereira Hugo Rodrigues da Cunha 
José Rocha Jaime Fernandes 

Bloco (PMDB/PSDIPSL) 
Silas Brasileiro Oscar Goldoni 

. Dilso Sperafico Valdir Colatto 
PSDB 

B. Sá Ezídio Pinheiro 
Bloco (PT/PDTIPC do B) 

Neiva Moreira José Machado 
PL 

Welinton Fagundes Eujácio Simões 
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De acordo com a Resolução n2 1, de 1989-CN, 
fica estabelecido o seguinte calendário para a trami
tação da matéria: 

Dia 17-6-97 - designação da Comissão Mista 
Dia 18-6-97 - instalação da Comissão Mista 
Até 18-6-97 - prazo para recebimento de 

emendas e paraa Comissão Mista emitir o parecer 
sobre a admissibilidade 

Até 27-6-97- prazo final da Comissão Mista 
Até 12-7-97- prazo no Congresso Nacional 

O SR. PRESIDENTE (Antonio Carlos Magalhães) 
-O Senhor Presidente da República enviou ao Con
gresso Nacional a Medida Provisória nll 1.52()..9, 
adotada em 12 de junho de 1997 e publicada no dia 
13 do mesmo mês e ano, que "dispõe sobre a neva
ção de dividas e responsabilidades do Fundo de 
Compensação de Variações Salariais - FCVS; altera 
o Decreto-lei n2 2.406, de 5 de janeiro de 1988, e as 
Leis n2s 8.004, 8.100 e 8.692, de 14 de março de 
1990, 5 de dezembro de 1990, e 28 de julho de 
1993, respectivamente; e dá outras providências". 

De acordo com as indicações das lideranças, e 
nos termos dos §§ 42 e 5° do art. 22 da Resolução n11 

1/89-CN, fica assim constituída a Comissão Mista in
cumbidà de émitir parecer sobre a matéria: 

Titulares 

Freitas Neto 
Waldeck Omelas 

Jáder Barbalho 
Nabor Júnior 

SENADORES 

PFL 

PMDB 

PSDB. 

Suplentes 

RomeroJucá 
JoséBianco 

Gerson Camata 
Carlos Bezerra 

Carlos Wilson Beni V eras . 
' Bloco Oposição (PT/PDTIPSBIPPS) 

~osé Eduardo Outra Sebastião Rocha 
PPB 

Bloco (PT/PDTIPCdoB) 
Neiva Moreira José Machado 

PPS. 
Sérgio Arouca Augusto Carvalho 

De acordo com a Resolução nQ 1, de 1989-CN, 
fiCa estabelecido o seguinte calendário para a trami
tação da matéria: 

Dia 17-6-97 - designação da Comissão Mista 
Dia 18-6-97- instalação da Comissão Mista 
Até 18-6-97 - prazo para recebimento de 

emendas e para a .Comissão Mista emitir o parecer 
sobre a admissibilidade 

Até 27-6-97- prazo final da Comissão Mista 
Até 12-7-97 - prazo no Congresso Nacional 

O SR. PRESIDENTE (Antonio Carlos Magalhães) 
-O Senhor Presidente da República enviou ao Con
gresso Nacional a Medida Provisória no 1.530..7, adota
da em 12 de junho de 1997 e publicada no dia 13 do 
mesmo mês e ano, que 'institui o Programa de Des
ligamento Voluntário de servidores civis do Poder 
Executivo Federal e dá outras providências'. 

De acordo com as indicações das lideranças, e 
nos termos dos §§ 4Q e 5Q do art. ~ da Resolução nQ 
1/89-CN, fica assim constituída a Comissão Mista in
cumbida de emitir parecer sobre a matéria: 

Titulares 

Bello Parga 
Freitas Neto 

Jáder Barbalho 
Nabor Júnior 

SENADORES 

Suplentes 
PFL 

PMDB 

PSDB 

José Agripino 
Guilherme Palmeira 

Gerson Camata 
Carlos Bezerra 

José Roberto Arruda José lgnácio Ferreira 
Bloco Oposição (PTIPDT/PSB/PPS) 

José Eduardo Outra Sebastião Rocha 
PTB 

Epitácio Cafeteira Leomar Ouintanilha · Emilia Fernandes Valmir Campelo 

DEPUTADOs DEPUTADOS 

Titulares Suplentes Titulares Suplentes 
PFL PFL 

César Bandeira Benedito de Ura Roland Lavigne Lael Varella 
Aroldo Cedraz Rogério Silva Murilo Pinheiro Luiz Moreira 

Bloco (PMDB/PSDIPSL) Bloco {PMDB/PSDIPSL) 
Saraiva Felipe Marçal Filho Adelson Salvador Adelaide lll_eri . 
Ricardo Aique Aníbal Gomes Antônio do Valle Confúcio Moura 

PSDB PSDB 
Edson Silva Nelson Marchezan Arnaldo Madeira Aobson Romerc 
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Bloco (P fit-'DT/PC do B) 
Neiva Moreira José Machado 

PMN 
Bosco França 

De acordo com a Resolução n2 1, de 1989-CN, 
fica estabelecido o seguinte calendário para a trami
tação da matéria: 

Dia 17-6-97 - designação da Comissão Mista 
Dia 18-6-97 - instalação da Comissão Mista 
Até 18-6-97 - prazo para recebimento de 

emendas e para a Comissão Mista emitir o parecer 
sobre a admissibilidade 

Até 27-6-97 - prazo final da Comissão Mista 
Até 12-7-97- prazo no Congr~sso Nacional 
O SR. PRESIDENTE (Antonio Carias Magalhães) 

. O Senhor Presidente da República enviou ao Con
gresso Nacional a Medida Provisória ~2 1.554-1~, 
adotada em 12 de junho de 1997 e publicada no d1a 
13 do mesmo mês e ano, que "altera os arts. 2º, 3º, 
4º, 5º, 6º, 7º e 9º da Lei nº 8.745, de 9 de dezembro 
de 1993, que> dispõe sobre a contratação por ten;~o 
determinado para atender à necessidade temporana 
de excepcional interesse público, e dá outras provi
dências". 

De acordo com as inàicaçoes aas uaeranças, e 
nos termos dos §§ 42 e 52 do art. 22 da Resolução nº 
1/89-CN, fica assim constituída a Comissão Mista in
cumbida de emitir parecer sobre a matéria: 

Titulares 

Odacir Soares 
Waldeck Ornelas 

Jáder Barbalho 
Nabor Júnior 

SENADORES 

Suplentes 

PFL 

José Agripino 
João Rocha 

PMDB 

Gerson Camata 
Carlos Bezerra 

PSDB 

Lúdio Coelho Beni V eras. 

Bloco Oposição (PT/PDT/PSB/PPS) 

José Eduardo Outra Sebastião Rocha 
PPB 

Epitácio Cafeteira Leomar Quintanilha 

DEPUTADOS 

Titulares Suplentes 

Osvaldo Coelho 
Ayres da Cunha 

PFL 

Rajmu.ndo_Saotos 
Paulo Lima 

Bloco (PMDB/PSD/PSL) 

Paulo Rítzel 
Orcino Gonçalves 

Noel de Oliveira 
Albérico Filho 

PSDB 

Anivaldo Vale RoElertó Rocha. 

Bloco (PT/PDTIPCdoB) 

Neiva Moreira 

Fernando Gabeira 

José Machado 

PV 

De acordo corri a Resolução nº 1, cfe 1989-CN, 
fica estabelecido o seguinte calendário para a trami
tação da matéria: 

Dia 17-6-97- designação da Comissão Mista 
Dia 18-6-97- instalação da Comissão Mista 

-Até 18-6-97- prazo para recebimento de emen-
das e para a Comissão Mista emitir o parecer sobre 

-a admissibilidadeAté 27-6-97- rrazo final da Comis
são Mista 

Até 12-7-97- prazo no Congresso Nacional 
O SR. PRESIDENTE (Antonio Carlos Magalhães) 

-O Senhor Presidente da República enviou ao Con-
-gresso Nacional a Medida Provisória ~2 1.559-14, 
adotada em 12 de junho de 1997 e publicada no d1a 
13 do mesmo mês e ano, que "altera a legislação do 
imposto de renda e da contribuição social sobre o lu-
cro". 

De acordo com as indicações das lideranças, e 
nos termos dos §§ 42 e 5º do art. 2º da Resolução nº 
1/89-CN, fica assim constituída a Comissão Mista in
cumbida de emitir parecer sobre a matéria: 

SENADORES 

Titulares 

João Rocha 
José Alves 

Jáder Barbalho 
Nabor Júnior 

Suplentes 

PFL_ 

Odacir Soares 
José Bianco 

PMDB 

Gerson Camata 
Carlos Bezerra 

PSDB 

Coutinho Jorge Lúcio Alcântara_ 

Bloco Oposição (PT/PDT/PSB/PPS) 

José Eduardo Outra 

Emília Fernandes 

Sebastião Rocha 

PTB 

Valmir Campelo 
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Titulares 

Osório Adriano 
Eliseu Resende 

DEPUTADOS 

Suplentes 

PFL 

Aroldo Cedraz 
Mussa Demes. 

Bloco (PMDB/PSD/PSL) 

Hermes Parcianello 
Nan Souza 

Jurandyr Paixão 
Colbert Martins 

PSDB 
Firmo de Castro Roberto Brant 

Bloco (PT/PDTIPC do B) 

Neiva Moreira José Machado 

PPB, 

Luis Barbosa Júlio Redecker 
De acordo com a Resolução n• 1, de 1989-CN, 

fica estabelecido o seguinte calendário para a trami
tação da matéria: 

Dia 17-6-97- designação da Comissão Mista 
Dia 18-6-97- instalação da Comissão Mista 
Até 18-6-97- prazo para recebimento de emen-

das e para a Comissão Mista emitir o parecer sobre 
a admissibilidade 

Até 27-6-97- prazo final da Comissão Mista 
Até 12-7-97- prazo no Congresso Nacional 
O SR. PRESIDENTE (Antonio Carlos Magalhães) 

- O Senhor Presidente da República enviou ao Con
gresso Nacional a Medida Provisória n2 1.56()-6, 
adotada em 13 de junho de 1997 e publicada no dia 
14 do mesmo mês e ano, que "estabelece critérios 
para consolidação, a assunção e o refinanciamento, 
pela União, da dívida pública mobiliária e Outras_gue 
especifica, de responsabilidade dos Estados e do 
Distrito Federal". 

De acordo com as indicações das lideranças, e 
nos termos dos §§ 4e e se do art. 2e da Resolução nº 
1/89-CN, fica assim constituída a Comissão Mista in
cumbid:t de emitir parecer sobre a matéria: 

Titulares 

João Rocha 
Edison Lobão 

Jáder Barbalho 
Nabor Júnior 

SENADORES 

Suplentes 

PFL 

Romero Jucá 
Freitas Neto 

PMDB 

Gerson Camata 
Carlos Bezerra 

PSDB. 
José Serra Jefferson Peres 

Bloco Oposição (PT/PDTIPSBIPPS} 

José Eduardo Outra 

Epitácio Cafeteira 

Sebastião Rocha 
PPB 

Leomar Quintanilha 

DEPUTADOS 

T!fl.Jiares Suplentes 

PFL. 
Jairo Carneiro Vilmar RochaJ 
José Carlos Aleluia Giro Nogueira 

Bloco (PMDBIPSD/PSL) 

Remi Trinta 
Adelson Salvador 

Dilso Sperafico 
Pinheiro Landim 

PSDB 

Arnaldo Madeira Luiz Carlos Hauly 

Neiva Moreira 

Bloco (PTIPDTIPC do B) 

José Machado 

PPB. 

João Pizzolatti Osmar Leitão 
De acordo com a Resolução ne 1, de 1989-CN, 

fica estabelecido o seguinte calendário para a trami
tação da matéria: 

Dia 17-6-97- designação da Comissão Mista 
Dia 18-6-97- instalação da Comissão Mista 
Até 19-6-97- prazo para recebimento de emen

das e para a Comissão Mista emitir o parecer sobre 
admissibilidade 

-Até 28-6-97- prazo final da Comissão Mista 
Até 13-7-97- prazo no Congresso Nacional 
O SR. PRESIDENTE (Antonio Cartas Magalhães) 

- O Senhor Presidente da República enviou ao Con
gresso Nacional a Medida Provisória ne 1.561-6, ado
tada em 12 de junho de 1997 e publicada no dia 13 do 
mesmo mês e ano, que "regulamenta o disposto no in
ciso VI do art. 4e da Lei Complementar ne 73, de 1 O de 
fevereiro de 1993; dispõe sobre a intervenção da 
União nas causas em que figurarem, como autores ou 
réus, entes da administração indireta; regula os paga
mentos devidos pela Fazenda Pública em virtude de 
sentença judiciária; re..,oga a Lei nº 8.197, de 27 de ju
nho de 1991 , e a Lei nº 9.081, de 19 de julho de 1995, 
e dá outras providências". 

De acorrlo com as indicações das lideranças, e 
nos termos dos §§ 42 e 5º do art 22 da Resolução nº 
1/89-CN, fica assim constituída a Comissão Mista in
cumbida de emitir parecer sobre a matéria: 
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SENADORES 

Titulares 

João Rocha 
José Alves 

Suplentes 

PFL 

Odacir Soares 
José Bianco. 

PMDB 

Jáder Barbalho Gerson Camata 
Nabor Júnior Cartas Bezerra 

PSDB. 

José lgnácio Ferreira Lúdio Coelho. 

Bloco Oposição (PT/PDTIPSB!PPS) 

José Eduardo Outra Sebastião Rocha 

PPB 

Epitácio Cafeteira Leomar Quintanilha 

DEPUTADOS 

Titulares 

Antonio dos Santos 
Luiz Braga 

Suplentes. 

PFL 
Costa Ferreira 
Cláudio Cajado · 

Bloco (PMDBIPSDIPSL) 

Gilvan Freire 
César D. Dalpasquale 

Vicente Arruda 

Djalma de Almeida 
João Magalhães 

PSDB 

Danilo de Cstro. 

Bloco (PTIPDTIPCdoB) 

Neiva Moreira José Machado 

PTB. 

Israel Pinheiro Murilo Domingos 
De acordo com a Resolução nº 1, de 1989-CN, 

fica estabelecido o seguinte calendário para a trami-
tação da matéria: · · 

Dia 17-6-97- designação da Comissão Mista 
Dia 18-6-97- instalação da Comissão Mista 
Até 18-6-97- prazo para recebimento de emen-

das e para a Comissão Mista emitir o parecer sobre 
a admissibilidade 

Até 27-6-97- prazo final da Comissão Mista 
Até 12-7-97- prazo no Congresso Nacional 
O SR. PRESIDENTE (Antonio Cartas Magalhães) 

- O Senhor Presidente da República enviou ao Con
gresso Nacional a Medida Provisória nº 1.562-6, 
adotada em 12 de junho de 1997 e publicada no dia 
13 do mesmo mês e ano, que 'define diretrizes e in-

centivos fiscais para o desenvolvimento regional e 
dá outras providências'. 

De acordo com as indicações das lideranças, e 
nos termos dos §§ 4º e 5º do art. 2º da Resolução nº 
1/89-CN, fica assim constituída a Comissão Mista in
cumbida de emitir parecer sobre a matéria: 

SENADORES 

rrtulares 

Waldeck Ornelas 
José Agripino 

Jáder Barbalho 
Nabor Júnior 

BeniVeras 

Suplentes 

PFL 

Bello Parga 
José Alves 

PMDB 

Gerson Camata 
Caries Bezerra 

PSDB 

Carlos Wilson 

Bloco Oposição (PT/PDTIPSB!PPS) 

José Eduardo Outra 

Regina Assumpção 
Deputados 

Titulares 

VilmarRocha 
lberê Ferreira 

Sebastião Rocha 

PTB 
Emília Fernandes 

Suplentes 

PFL 

César Bandeira 
Eliseu Moura 

Bloco (PMDB/PSD/PSL) 

Neuto de Conto 
LoboCarlos Apolinário 

Pimentel Gomes 

NairXavier 
Marcos Lima 

PSDB 

Olávio Rocha 

Bloco (PT/PDT/PCdoB) 

. Neiva Moreira .José Machado 

PSB 

João Colaço Nilson Gibson 
De acordo com a Resolução nº 1, de 1989-CN, 

fica estabelecido o seguinte calendário para a trami-
tação da matéria: - ·· ·· 

Dia 17-6-97- designação da Comissão Mista 
Dia 18-6-97- instalação da Comissão Mista 
Até 18-6-97- prazo para recebimento de emen

das e para a Comissão Mista emitir o parecer sobre 
a admissibilidade 

Até-27 -6-97- prazo final da Comissão Mista 
Até 12-7-97- prazo no Congresso Nacional 
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O SR. PRESIDENTE (Antonio Carias Magalhães) 
-O Senhor Presidente da República enviou ao Con- -
gresso Nacional a Medida Provisória n2 1.567--4, 
adotada em 12 de junho de 1997 e publicada no dia 
13 do mesmo mês e ano, que ."dispõe sobre a regu
larização, administração, aforamento e alienação de 
bens imóveis de domínio da União, altera dispositivos 
dos Decretos-Leis n% 9.760, de 5 de setembro de 
1946, e 2.398, de 21 de dezembro de 1987, regula
menta o § 22 do art 49 do Ato das Disposições Consti
tucionais Transitórias, e dá outras providências". 

De acordo com as indicações das lideranças, e 
nos termos dos §§ 42 e 5º do art: 2º da Resolução nº 
1/89-CN, fica assim constituída a Comissão Mista in
cumbida de emitir parecer sobre a matéria: 

Titulares 

Hugo Napoleão 
Edison Lobão 

Jáder Barbalho 
Nabor Júnior 

SENADORES 

Suplentes 

PFL 
Francelina Pereira 
Gilberto Miranda 

PMDB 

Gerson Camata 
Carlos Bezerra 

PSDB 

Lúdio Coelho Coutinho Jorge 

Bloco Oposição (PT/PDT/PSBIPPS) 

José Eduardo Outra Sebastião Rocha 

PPB 

Epitácio Cafeteira 

Titulares 

Leomar Quintanilha 

DEPUTADOS 

Suplentes 

PFL 

Valdomiro Meger Ademir Cunha 
Talvane Albuquerque Jaime Fernandes 

Bloco (PMDB/PSD/PSL) 

Rita Camata 
Edison Andrino 

Udson Bandeira 
Marçal Filho 

Feu Rosa 

Neiva Moreira 

José Egydio 

PSDB 

Alzira Ewerton 

Bloco (PT/PDT/PC do B) 

José Machado 

Pl 

Expedito Júnior 

De acordo com a Resoluçãonº 1, de 1989-CN, 
fica estabeitÚ:idooseguinte-calendário para a trami
tação da matéria: 

Dia 17-6-97- designação da Comissão Mista 

Dia 18-6-97- instalação da Comissão Mista 

Até 18-6-97- prazo para recebimento de emen-
das e para a Comissão Mista emitir o parecer sobre 
a admissibilidade 

Até 27-6-97- prazo final da Comissão Mista 

Até 12-7-97- prazo no Congresso Nacional 

O SR. PRESIDENTE (Antonio Carias Magalhães) 
- Sera feita a devida comunicação à Câmara dos 
Deputados. 

Sobre mesa, ofícios que serão lidos pelo Sr. 1 º 
Secretário Senador Ronaldo Cunha lima. 

São lidos os seguintes 

OF/A/PSB/95/97 
Brasília, 17 de maio de 1997 

Senhor Presidente, 

Tenho a honra de indicar a Vossa Excelência 
os Deputados Raquel Capiberibe (titular) e Nilson 
Gibson (suplente) como membros da Comissão Mis
ta destinada a apreciar e dar parecer à Medida Pro
visória nº 1.546-20, de 1 O de junho de 1997, do Po
der Executivo, que "dispõe sobre as contribuições 
para os Programas de Integração Social e de For
mação do Património do Servidor Público PIS/Pa
sep, e dá outras providências.", em substituição aos 
já indicados. 

-Ate-nciosamente;- Deputado Sérgio Guerra, Lí
derdo PSB. 

OF/A/PSB/96/97 
Brasília, 17 de maio de 1997 

Senhor Presidente, 

Tenho a honra de indicar a Vossa Excelência 
os Deputados Fernando Lyra (titular) e Alexandre 
Cardoso (suplente) como membros da Comissão 
Mista destinada a apreciar e dar parecer à Medida 
Provisória nº 1.537-39, de 1 O de junho de 1997, do 
Poder Executivo, que "dispõe sobre a base de cálcu

·lo da Contribuição para o Programa de Integração 
Social - PIS, devida pelas pessoas jurídicas a que 
se refere o§ 1º do art. 22 da lei nº 8.212, de 24 de 
julho de 1991, e dá outras providências", em substi
tuição aos já indicados. 

Atenciosamente, 
Deputado Sérgio Guerra, líder do PSB. 
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OF/A/PSB/97/97 

Brasília, 17 de maio de 1997 

Senhor Presidente, 
Tenho a honra de indicar a Vossa Excelência 

os Deputados João Colaço (titular) e Gonzaga Pa
triota (suplente) como membros da Comissão Mista 
destinada a apreciar e dar parecer à Medida Provisória 
n2 1.556-11, de 1 O de junho de 1997, do Poder Execu
tivo, que "estabelece mecanismos objetivando incenti
var a redução da presença do setor público estadual 
na atividade financeira bancária, dispõe sobre a privati
zação de instituições financeiras, e dá outras providên
cias", em substituição aos já indicados. 

Atenciosamente, Deputado Sérgio Guerra, Lí
der do PSB. 

OFÍCIO N° 1.008-L-PFU97 
Brasília, 17 de junho de 1997 

Senhor Presidente, 
Nos termos regimentais, solicito a Vossa Exce

lência me substituir pelo Deputado Paulo Cordeiro -
PTB na Comissão Mista destinada a emitir parecer à 
Medida· Provisória nº 1.553-16, de 10 de junho de 
1~97, 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". 

Atenciosamente, - Deputado Inocêncio Oli
veira, Líder do PFL. 

OFÍCIO Nº 1.009-L-PFU97 
Brasília, 17 de junho de 1997 

Senhor Presidente, 
Nos termos regimentais, solicito a Vossa Excelên

cia me substituir pelo Deputado Paulo Cordeiro - PTB, 
na Comissão Mista destinada a emitir parecer à Mecf!da 
Provisória n2 1.556-11, de 10 de junho de 1997, que 
"Estabelece mecanismos objetivando incentivar a redu-

, ção da presença do setor público estadual na atividade 
financeira bancária, dispõe sobre a privatização de insti
tuições financeiras, e dá outras providências". 

Atenciosamente, - Deputado Inocêncio Oli
veira, Líder do PFL. 

O SR. PRESIDENTE (Antonio Carlos Magalhães) 
- Serão feitas as substituições solicitadas. 

Esgotado o tempo destinado ao Expediente. 
Passa-se à 

ORDEM DO DIA 
Hem 1: 

PROJETO DE LEI DA CÂMARA N2 89, DE 1993 

Discussão, em turno único, do- Projeto 
de Lei da Câmara n2 89, de 1993 (n2 

1.497/91, na Casa de origem), que institui, 
em todo o território nacional, a notificação 
compulsória para os casos de intoxicação 
humana por produtos e substâncias quími
cas ou agentes biológicos, que tenham rece
bido atendimento hospitalar ou ambulatorial 
e dã outras providências, tendo 

Parecer sob n• 269, de 1997, da Co
missão de Assuntos Sociais, favorável ao 
Projeto, ccim Emendas n2s 1 a 4-CAS, que 
apresenta. 

Ao projeto não foram oferecidas emendas, nos 
termos do art. 235 do Regimento Interno. 

Passa-se, assim, à discussão em conjunto do 
projeto e das emendas, em turno único. 

Em discussão. (Pausa.) 
Não havendo quem peça a palavra, encerro a 

discussão. 
Em votação o projeto, sem prejuízo das emen-

das. 
Concedo ao palavra ao nobre Senador Ney 

Suassuna para encaminhar a votação. 
O SR. NEY SUASSUNA (PMDB-PB. Para en

caminhar a votação. Sem revisão do orador.) - Sr. 
Presidente, Sr's e Srs. Senadores, o PMDB vota fa
voravelmente. 

O SR. PRESIDENTE (Antonio Carlos Magalhães) 
- Em votação. 

Os Srs. Senadores que o aprovam queiram 
permanecer sentados. (Pausa.) 

Aprovado o projeto. 

É o seguinte o projeto aprovado: 
PROJETO DE LEI DA CÂMARA N2 89, DE 1993 

(nll 1.497191, na Casa de origem) 

Institui, em todo o território nacio
nal, a notificação compulsória para os ca
sos de intoxicação humana por produtos 
e substâncias químicas ou agentes bioló
gicos, que tenham recebido atendimento 
hospitalar ou ambulatorial e dá outras 
providências. 

O Congresso Nacional decreta: 
Art. 12 Fica instituída, em todo o território nacio

nal, a notificação compulsória para os casos de intoxi
cação humana por produtos e substâncias ou agentes 
biológicos de uso industrial, domissanitário, agrícola e 
em atividades de saúdé pública, que tenham recebido 
atendimento hospitalar ou ambulatorial. 

§ 12 O órgão federal competente elaborará for
mulário próprio para registro dos casos de intoxica-
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ção humana, encaminhando-o às Secretarias de 
Saúde Estaduais pa:ra disfiiEill1çáo gratuita às institui
ções públicas e privadas de saúde. 

§ 22 O formulário a que se refere o parágrafo 
anterior deverá ser preenchido e assinado por profis
sional de saúde, de nível superior, devidamente ha
bilitado e registrado em Conselho Profissional. 

§ 32 Após preenchido e devidamente assinado 
pelo profissional de saúde, o formulário deverá ser 
encaminhado, no prazo máximo de 30 (trinta) dias, 
ao órgão federal competente. 

Art. 22 Cabe ao órgão federal competente, 
além da elaboração do formulário, o esclarecimento 
às redes pública e privada de saúde sobre o preen
chimento do formulário e o tratamento estatístico 
dos casos de intoxicação ocorridos nas Unidades 
da Federação. 

Art. 32 Compete ao Sistema Único de Saúde, 
por meio de seus órgãos diretivos, em cada esfera 
de Governo, exercer a fiscalização do cumprimento 
do disposto nesta lei. 

Art. 42 O Poder Executivo regulamentará o dis
posto nesta lei no prazo de 180 (cento e oitenta) dias 
de sua publicação, dispondo, entre outros assuntos, 
sobre a aplicação das penalidades administrativas 
cabíveis no seu descumprimento e sobre a alocação 
de recursos necessários à sua viabilização. 

Art. 52 Esta lei entra em vigor na data de sua 
publicação. 

Art. 6º Revogam-se as disposições em contrário. 
O SR. PRESIDENTE (Antonio Garlos Magalhães) 

- Votação, em globo, das Emendas de n•s. 1 a 4 da 
Comissão de Assuntos Sociais. 

Os Srs. Senadores que as aprovam queiram 
permanecer sentados. (Pausa.) 

Aprovadas. 
A matéria vai à Comissão Diretora para reda

ção final. 

São as seguintes as emendas aprova-
das: 

EMENDA Nº 1-CAS 

Dê-se à ementa a seguinte redação: 

•Institui, em todo o território nacional, a 
notificação compulsória dos casos de intoxi
cação humana por produtos e substâncias 
químicas e de infecção ou infestação por 
agentes biológicos, que tenham recebido 
atendimento hospitalar ou ambulatorial e dá 
outras providências." 

1º. 

EMENDA N2 2-CAS 

Dê-se ao art. 12 , caput, a seguinte redação: 

·Fica instituída, em todo o território na
cional, a notificação compulsória dos casos 
de intoxicação humana por produtos e subs
tâncias e de infecção e infestação humana 
por agentes biológicos de uso industrial, do
missanitário, agrícola e em atividades de 
saúde pública, que tenham recebido atendi
mento hospitalar ou ambulatorial. • 

EMENDA N2 3-CAS 

Suprimam-se os parágrafos 1º, 2º e 3º do art. 

EMENDA Nº 4-CAS 

Dê-se ao art. 2º a seguinte redação: 

•cabe aos organismos de gestão na
cional, estadual e local do Sistema Único de 
Saúde o e5cfareeimerlio das redes públicas 
e·privadas de saúde sobre o funcionamento 
do-sistema de vigilância epidemiológica dos 
casos de intoxicação, infecção e infestação 
humanas e a informação periódica, aos ser
viços notificadores, sobre a situação de con
trole daqueles agravos, no seu nível de juris
dição." 

O SR. PRESIDENTE (Antonio Cario§_JV(agalhães) 
-Hem2: 

PROJETO DE LEI DA CÂMARA Nº 190, DE 1993 

Discussão, em turno único, do Projeto 
de Lei da Câmara nº 190, de 1993 (nº 
2.816/92, na Casa de origem), que dispõe 
sobre fornecimento gratuito de registro ex
temporâneo de nascimento, tendo 

Pareceres sob nºs 270 e 271, de 1997, das Co-
missões - de Constituição, Justiça e Cidadania, 

pela constitucionalidade, juridicidade, técni
ca legislativa, e, no mérito, pela audiêncra da 
Comissão de Assuntos Sociais; e 

- de Assuntos Sociais, favorável. 

Ao projeto não foram oferecidas emendas, nos 
termos do Regimento Interno. 

Passa-se à discussão do projeto, em turno úni
co. (Pausa.) 

Concedo a palavra ao nobre Senador José lg· 
nácio Ferreira para discutir. 

O SR. JOSÉ IGNÁCIO FERREIRA (PSDB-ES. 
Para discutir. Sem revisão do orador.) - Sr. Presi-
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dente, Srªs e Srs. Senadores, esse projeto é interes
sante e, na sua sobriedade, ia passando pela Casa 
sem nenhum comentário. É interessante porque dis
põe sobre a não-incidência de emolumentos ou mul
tas no registro de nascimento, efetuado fora do pra
zo previsto em lei, sempre que tal registro se destine 
à obtenção da Carteira de Trabalho e Previdência 
SociaL 

O projeto é interessante, Sr. Presidente, por
que uma pesquisa recente do IBGE dá conta de que 
30% da população brasileira não possuem registro 
de nascimento, o que vale dizer que não existem le
galmente; 50 milhões de brasileiros não têm existên
cia legal. Muitos deles vão morrer sem nunca terem 
existido. 

Há dispositivos claros a esse respeito na Cons
tituição Federal. Aliás, o primeiro deles trata dá com
petência da União Federal para legislar a respeito de 
registras públicos -· o que se encontra no art. 22, in
ciso XXV, da Constituição Federal. O·outro dispositi
vo consta do art. 5°, inciso LXXVI, da Constituição 
Federal, que diz o seguinte: "são gratuitos para os 
reconhecidamente pobres, na forma da lei; 

a) o registro civil de nascimento; 
b) a certidão de óbito.• 
A maioria dos cartórios ignora essa disposição 

ou, quando não a ignora, nem sequer são procura
dos. Alguns cidadãos nascem e não conhecem os 
seus espaços, a sua presença além do mundo físi
co, quer dizer, a sua presença legal na vida do País. 
Então, não têm as coriâições mmimas, Sr. Presiden
te, para acesso à cidadania. Afinal, um indivíduo, em 
qualquer civilização modema, sob o pálio dos direi
tos que cc-nstam da Constituição Federal, do teta 
que produzimos aqui, numa Constituinte memorável, 
tem direito à cidadania. Nesses casos, ele não tem o 
registro de nascimento; conseqüentemente, não tem 
a Carteira de Trabalho, nem a da Previdência SociaL 

Portanto, Sr. Presidente, repito, cerca de 1/3 
da população brasileira passa pela vida e morre sem 
nem sequer ter existido legalmente no País. 

Dessa forma, esse projeto simples, com objeti
vos muito sóbrios, enseja condições para que, pos
teriormente, sem pagamento de multas, o cidadão 
passe a ter direito à Certidão de Nascimento, que é 
requisito mínimo para alcançar a Carteira de Traba
lho e a da Previdência Social, a fim de que tenha as
segurada a cidadania, prevista na Constituição - afi· 
nal de contas, não é justo que o indivíduo não tenha 
tido direito a esses documentos e ainda tenha que 
pagar pela sua obtenção. 

Era isso que tinha a dizer, Sr. Presidente. 

Muito obrigado. 
O SR. PRESIDENTE (Antonio Carlos Magalhães) 

-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 sanção. 

É o seguinte o projeto aprovado: 

PROJETO DE LEI DA CÂMARA N2 190, DE 1993 
(N2 2.816192, na Casa de origem) 

Disp.je sobre fornecimento_gratuito 
de registro extemporâneo de nascimento. 

O Congresso Nacional decreta: 
Art. 12 Não haverá incidência de emolumentos 

ou multas no registro de nascimento efetuado fora 
de prazo, quando destinado à obtenção de Carteira 
do Trabalho e Previdência Social. 

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

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

O SR. PRESIDENTE (Antonio Carlos Magalhães) 
-Item 3: 

Discussão, em turno único, do Projeto 
de Lei da Câmara n2 25, de 1995 (n2 

2.331/91, na Casa de origem), que dispõe 
sobre a criação de Área de Proteção Am
biental - APA no Distrito de Joaquim Egídio, 
Município de Campinas, Estado de São 
Paulo, tendo 

Parecer so~ n2 288, de 1997, da Comissão de 
Assuntos Sociais, favorável ao Projeto, com Emen
das n2s 1 a 6-CAS, que apresenta. 

Ao projeto não foram oferecidas emendas, de 
acordo com o art. 235 do Regimento Interno, pas
sando-se à discussão em conjunto do projeto e das 
emendas. 

Sobre a mesa, requerimento que será lido pelo 
Sr. 1º Secretário, Senador Ronaldo Cunha Lima. 

É lido o seguinte 

REQUERIMENTO N2 418, DE 1997 

Senhor Presidente, 
Nos termos do art. 279, alínea c, do Regimento 

Interno, requeiro adiamento da discussão do Projeto 
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de Lei da Câmara n2 25/95, a fim de ser feita na ses
são de 28 de agosto do corrente ano. 

Sala das Sessões, 17 de junho de 1997.- Se
nador José Eduardo Outra. 

O SR. PRESIDENTE (Antonio Carlos Magalhães) 
-Em votação o requerimento. 

O SR_ JOSÉ EDUARDO OUTRA - Sr. Presi
dente, peço a palavra para encaminhar a votação. 

O SR. PRESIDENTE (Antonio Carlos Magalhães) 
- Para encaminhar a votação, concedo a palavra ao 
Senador José Eduardo Outra. 

O SR. JOSÉ EDUARDO OUTRA (BLOCO-SE. 
Para encaminhar. Sem revisão do orador.)- Sr. Pre
sidente, S~ e Srs. Senadores, esse projeto foi rela
tado pela Senadora Marina Silva, que apresentou 
seis emendas. 

Até onde fui informado, na ocasião em que a 
Senadora Marina Silva estava relatando, S. ExB dis
cutiu com o Ministério da Justiça essas emendas. 
Então, tratava-se de um relatório mais ou menos de 
comum acordo. 

Agora, o projeto está em votação, e fui informa
do de que houve uma manifestação por parte do Mi
nistério da Justiça contrariamente à sua aprovação. 
Como a Senadora Marina Silva não está presente, 
solicito o adiamento, até porque fui informado de que 
a Liderança do PFL iria encaminhar o voto contrário 
em função dessa solicitação do Ministério da Justiça. 
A Liderança do PMDB não recebeu essa solicitação 
do Ministério da Justiça. Pelo jeito, o PMDB não é 
um Partido que ainda faça parte da base governista, 
uma vez que não recebeu a orientação. 

De qualquer forma, como entendemos que a 
presença da Senadora Marina Silva é necessária, 
até para dirimir essas dúvidas, apresentamos o re
querimento de adiamento e solicitamos o apoio dos 
Srs. Senadores. 

O SR. PRESIDENlE (Antonio Carlos Magalhães) 
-Em votação o requerimento. 

Os Srs. Senadores que o aprovam queiram 
permanecer sentados. (Pausa.} 

Aprovado. 
A matéria sai de pauta para a ela retomar na 

data fixada. 
O SR. PRESIDENlE (Antonio Carlos Magalhães) 

-Item 4: 

PROJETO DE RESOLUÇÃO N9 71, DE 1997 

Discussão, em turno único, do Projeto 
de Resolução n2 71, de 1997 (apresentado 
como conclusão do Parecer n2 292, de 

1997, da_Comissão de Assuntos Económi
cos, com voto contrário do Senador Lauro 
Campos),- que autoriza o Estado do Rio 
Grande do Sul a contratar operação de cré
dito externo, comgarantia da União, junto ao 
Banco lnferamericano de Desenvolvimento 
- BID, no valor de cento e cinqüenta milhões 
de dólares americanos, equivalentes a cento 
e cinqüenta e seis milhões, novecentos e 
quinze mil reais, em 31.01.97, destinados ao 
financiamento de parte do programa de ro
dovias daquele Estado. 

Ao projeto não foram oferecidas emendas, nos 
termos do art. 235 do Regimento Interno. 

Passa-se à discussão do projeto, em turno úni-
co. 

Concedo a palavra ao nobre Senador Pedro Si
mon. 

O SR. PEDRO SIMON (PMDB-RS. Para discu-
tir. Sem revisão do orador.) -Trata-se de projeto de
vidamente instruído com as informações do Banco 
Central. Teve o seu parecer aprovado na Comissão 
de Assuntos Económicos. O projeto dispõe sobre 
empréstimo externo para a construção de estradas 
no Corredor do Mercosul, de modo especial no Esta
do do Rio Grande do Sul. 

Tivemos ocaSião de examinar, de analisar o 
conteúdo do projeto, que está perfeitamente enqua
drado dentro das normas do Senado. Por isso, o pa
recer, tanto na Comissão como aqui, foi favorável, 
Sr. Presidente. 

O SR. PRESIDENTE (Antonio Carlos Magalhães} 
-Continua em discussão. (Pausa.} 

Não havendo quem peça a palavra, encerro a 
discussão. 

Em votação. 
O SR. JOSÉ EDUARDO OUTRA - Sr. Presi

dente, para encaminhar a votação. 
O SR. PRESIDENTE (Antonio Carlos Magalhães) 

- Para encaminhar a votação, concedo a palavra ao 
Senador José Eduardo Outra. 

O SR. JOSÉ ED\JARDO OUTRA (Bloco/PT
SE. Para encaminhar a votação. Sem revisão do 
orador.} - Sr. Presidente, naturalmente, como já fiz 
questão de registrar em outras ocasiões, respeitan
do a posição do Senador Lauro Campos, que tem 
votado sistematicamente contra empréstimos exter
nos, esse caso particular merece a minha absten
ção, que recomendo à Bancada. A aosténção deve- -
se a alguns pontos levantados pelo Banco Central 
no relatório que fez sobre esse empréstimo. 
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O relatório do Banco Central ressalta que a 
evolução das finanças do Estado tem-se caracteriza
do pelo crescimento das despesas em proporção 
maior que o das receitas, em função da rigidez das 
despesas de custeio e dos serviços das dívidas já 
consumidas. 

Além disso, o parecer do Banco Central infor
ma também que o Estado do Rio Grande do Sul se 
encontra inadimplente junto a instituições do Siste
ma Financeiro Nacional. Esse fato, segundo o Go
verno do Estado, é decorrente da demora na conclu
são das negociações com a Caixa Económica Fede
ral para a reestruturação dessa dívida. 

Além disso, segundo a nota técnica da Secre
taria do Tesouro Nacional, realizado de acordo com 
a Portaria do Ministério da Fazenda nº 289/95, o Es
tado não apresenta capacidade de pagamento da 
sua dívida. Essa nota técnica foi submetida ao Minis
tro da Fazenda, que autorizou, em caráter excepcio
nal, o prosseguimento do pleito do empréstimo no 
âmbito da Secretaria do Tesouro Nacional e também 
a concessão da garantia. 

Em função dessas questões levantadas no pró
prio parecer do Banco Central é que vamos nos abs
ter, naturalmente respeitando a posição do Senador 
Laura Campos. 

O SR. PRESIDENTE (Antonio Carlos Magalhães) 
-O projeto continua em votação. 

As Srªs e Srs. Senadores que o aprovam quei
ram permanecer sentados. (Pausa.) 

Aprovado, com abstenção do Bloco e voto con
trário dos Senadores Laura Campos, Roberto Re
quião e Osmar Dias. 

A matéria vai à Comissão Diretora para reda
ção final. 

O SR. PRESIDENTE (Antonio Carlos Magalhães) 
- Esgotadas as matérias constantes da Ordem do 
Dia. 

Sobre a mesa, pareceres oferecendo redações 
finais, que, nos termos do Regimento Interno, se não 
houver objeção do Plenário, vão ser lidos pelo Sr. 1 º 
Secretário, Senador Ronaldo Cunha Lima. 

São lidos os seguintes 

PARECER N2 317, DE 1997 
(Da Comissão Diretora) 

Redação final do Projeto de Resolu
ção n2 71, de 1997. 

A Comissão Diretora apresenta a redação final 
do Projeto de Resolução nº 71, de 1997, que autori
za o Estado do Rio Grande do Sul a contratar opera-

ção de crédito externo, com garantia da União, junto 
ao Banco lnteramericano de Desenvolvimento -
BID, no valor de US$150,000,000,00 (cento e cin
qüenta milhões de dólares, norte-americanos), equi
valente a R$156.915.000,00 (cento e cinqüenta e 
seis milhões, novecentos e quinze mil reais), em 31 
de janeiro de 1997, destinados ao financiamento de 
parte do programa de rodovias daquele Estado. 

Sala de Reuniões da Comissão, 17 de junho 
de 1997.- Antonio Carlos Magalhães, Presidente 
- Ronaldo Cunha Uma, Relator - Carlos Patrocí
nio - Lucídio Portella. 

ANEXO AO PARECER Nº 317, DE 1997 

Faço saber que o Senado Federal aprovou e 
eu, ,Presidente, nos termos do art. 48, item 28, do 
Regimento Interno, promulgo a seguinte 

RESOLUÇÃO Nº , DE 1997 
Autoriza o Estado do Rio Grande do 

Sul a contratar operação de crédito exter
no, com garantia da União, junto ao Ban
co lnteramericano de Desenvolvimento -
BID, no valor de US$150,000,000.00 (cen
to e cinqüenta milhões de dólares norte
americanos)• equivalentes a 
R$156.915.000,00 (cento e cinqüenta e 
seis milhões, novecentos e quinze mil 
reais), em 31 de janeiro de 1997, destina
dos ao financiamento de parte do progra
ma de rodovias daquele Estado. 

O Senado Federal resolve: 
- Ar!. 1 º É o Estado do Rio Grande do Sul autori

zado a contratar operação de crédito externo, junto 
ao Banco lnteramericano de Desenvolvimento -
BID, no valor de US$150,000,000.00 (cento e cin
qüenta milhões de dólares norte-americanos), equi
valentes a R$156.915.000,00 (cento e cinqüenta e 
seis milhões, novecentos e quinze mil reais), em 31 
de janeiro de 199Z. 

Parágrafo único. Os recursos advindes da ope
ração de crédito externo referida neste artigo desti
nam-se ao financiamento parcial do Programa de 
Rodovias do Estado do Rio Grande do Sul. 

Ar!. 2º A operação de crédito deverá ser reali
zada nas seguintes condições: 

a) credor: Banco Internacional de Desenvolvi
mento-BID; 

b) garantidor: República Federativa do Brasil; 
c) valor: US$ 150,000,000,00 (cento e cinquen

ta milhões de dólares norte-americanos), equivalen
tes a R$ 156.915.000,00 (cento e cinquenta e seis 
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milhões, novescentos e quinze mil reais), a preços 
de 31 de janeiro de 1997; 

d) juros: serão calculados sobre os saldos de
vedores diários do empréstimo, a uma taxa anual 
para cada semestre determinada pelo custo, calcula
do pelo Banco para dólares dos Empréstimos Uni
monetários Qualificados tomados pelo Banco duran
te o semestre anterior, acrescido de uma margem 
razoável expressa em termos de uma percentagem 
anual, que o Banco fixará periodicamente de acordo 
com sua política sobre taxa de jutos. Assim que for 
possível, após o término de cada semestre, o Banco 
notificará ao mutuário a taxa de juros para o semes
tre seguinte; 

e) comissão de crédito: 0,75% a.a. (setenta e 
cinco centésimos por cento ao ano) sobre o saldo 
não desembolsado do financiamento, contada a par
tir de sessenta dias da data de assinatura do contra
to; 

f) despesa de inspeção e supervisão geral: 
1,0% (um por cento) do valor do empréstimo, de
sembolsado em prestações trimestrais, tanto quanto 
possível, iguais; 

g) condições de pagamento: 
·_: do principal: o empréstimo deverá ser amorti

zado pelo mutuário mediante o pagamento de pres
tações semestrais, consecutivas e tanto quanto pos
sível iguais. A primeira prestação deverá ser paga 
na primeira data em que deva ser efetuado o paga
mento de juros, uma vez transcorridos seis meses 
contados a partir da data prevista para o desembol
so final do empréstimo e a última até 25 de outubro 
de2017; 

- dos juros: semestralmente vencidos, em 25 
de abril e 25 de outubro de cada ano, a partir de 25 
de abril de 1998; 

- da comissão de crédito: semestral, vencida, 
nas mesmas datas estipuladas para o pagamento 

. dos juros. 
Parágrafo único. As datas estipuladas para re

pagamento poderão ser prorrogadas para manter 
correlação com a efetiva data de assinatura do con
trato. 

Art. 32 É a União autorizada a conceder garan
tia ao Estado do Rio Grande do Sul na operação de 
crédito externo referida no art. 1 2 desta Resolução. 

Parágrafo único. A autorização prevista neste 
artigo está condicionada a que o Estado do Rio 
Grande do Sul vincule como contragarantia à União, 
as transferências federais a que faz juz, complemen
tadas por suas receitas próprias, mediante formaliza-

ção do contrato de contragarantia com mecanismo 
de débito automático em conta corrente. 

Arl 42 A autorização concedida por esta Reso
lução deverá ser exercida no prazo máximo de qui
nhentos e quarenta dias, contado a partir de sua pu
blicação. 

Art. 52 Esta Resolução entra em vigor na data 
de sua publicação. 

PARECER N2 318, DE 1997 
(Da Comissão Diretora) 

Redação final das Emendas do Se
nado ao Projeto de Lei da Câmara n2 89, 
de 1993 (n2 1.497, de 1991, na Casa de 
Origem). 

A Comissão Diretora apresenta a redação final 
das Emendas do Senado ao Projeto de Lei da Câ
mara n2 89, de 1993 (n2 1.497, de 1991, na Casa de 
Origem), que institui, em todo o território nacional, a 
notificação compulsória para os casos de intoxicação 
humana por produtos e substâncias químicas ou agen
tes biológicos, que tenham recebido atendimento hos
pitalar ou ambulatorial e dá outras providências. 

Sala de Reuniões da Comissão, 17 de junho 
de 1997. - Antonio Carlos Magalhães, Presidente 
- Ronaldo Cunha Uma, Relator - Carlos Patrocí
nio- Lucidio Portella. 

ANEXO AO PARECER N2 318, DE 1997 
Institui, em todo o território nacio

nal, a notificação compulsória para os ca
sos de intoxicação humana por produtos 
e substâncias químicas ou agentes bioló
gicos, que tenham recebido atendimento 
hospitalar ou õilmbulatorial e dá outras 
providências. 

EMENDA N2 1 
(Correspo!lde à Emenda n21-CAS) 

Dê-se à ementa a seguinte redação: 

"Institui, em todo o território nacional, a 
notificação compulsória dos casos de intoxi
cação humana por produtos e substâncias 
químicas e de infecção ou infestação por 
agentes biológicos, que tenham recebido 
atendimento hospitalar ou ambulatorial e dá 
outras providências. • 

EMENDA N2 2 
(Corresponde·à Emenda n2 2-CAS) 

Dê-se ao art. 12 , caput, a seguinte redação: 
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• Art. 12 É instituída, em todo o território 
nacional, a notificação compulsória dos ca
sos de intoxicação humana por produtos e 
substâncias e de infecção e infestação hu
mana por agentes biológicos de uso indus
trial, domissanitário, agrícola e em ativida
des de saúde pública, que tenham recebido 
atendimento hospitalar ou ambulatorial. • 

EMENDAN23 
(Corresponde à Emenda n2 3-CAS) 

Suprimam-se os§§ 12, 22 e 32 do art. 12 

EMENDANº4 

(Corresponde à Emenda n2 4-CAS) 

Dê-se ao art. 22 a seguinte redação: 
'Art. 2º Cabe aos organismos de ges

tão nacional, estadual e local do Sistema 
Único de Saúde o esclarecimento das redes 
públicas e privadas de saúde sobre o funcio
namento do sistema de vigilância epidemio
lógica dos casos de intoxicação, infeção e 
infestação humanos e a informação periódi
ca, aos serviços notificadores, sobre a situa
ção de controle daqueles agravos, no seu 
nível de jurisdição.' 

O SR. PRESIDENTE (Antonio Carlos Magalhães) 
-Os pareceres vão à publicação. 

Sobre a mesa, requerimento que vai ser lido 
pelo Sr. 1 º Secretário, Senador Ronaldo Cunha 
Lima. 

É lido e aprovado o seguinte: 

REQUERIMENTO Nº 419, DE 1997 

Senhor Presidente, 
Nos termos do art. 321 do Regimento Interno, 

requeiro a dispensa de publicação, para imediata 
discussão e votação, do Parecer referente à redação 
final do Projeto de Resolução nº 71, de 1997, que 
autnriza o Estado do Rio Grande do Sul a contratar 
operação de crédito externo, com garantia da União, 
junto ao Banco lnteramericano de Desenvolvimento 
- BID, no valor de cento e cinqüenta milhões de dó
lares americanos, equivalentes a cento e cinqüenta 
e seis milhões, novecentos e quinze mil reais, em 
31-1-97, destinados aos financiamentos de parte do 
programa de rodovias daquele Estado. 

Sala aas Sessões, 17 de junho de 1997.- Se
nador José Fogaça. 

O SR. PRESIDENTE (Antonio Carlos Magalhães) 
- Apr,JVado o requerimento, passa-se à apreciação 
da redação fi na!. 

Em discussão a redação final. (Pausa.) 
Não havendo quem peça a palavra, encerro a 

discussão. 
Em votação. 
As Sr'!s e os Srs. Senadores que a aprovam 

queiram permanecer sentados. (Pausa.) 
Aprovada. 
O projeto vai à promulgação. 
O SR. PRESIDENTE (Antonio Carlos Magalhães) 

-Sobre a mesa, requerimento de dispensa de publi
cação de redação final que será lido pelo Sr. 19 Se
cretário, Senador Ronaldo Cunha Lima. 

É lido e aprovado o seguinte 
REQUERIMENTO N2 420, DE 1997 

Nos termos do art. 321 do Regimento Interno, 
requeiro a dispensa de publicação, para imediata 
discussão e votação, do Parecer referente à redação 
final das Emendas do Senado ao Projeto de Lei da 
Câmara nº 89, de 1993 (nº 1.497/91, na Casa de ori
gem), que institui, em todo o território nacional, a no
tificação compulsória para os casos de intoxicação 
humana por produtos e substâncias químicas ou 
agentes biológicos, que tenham recebido atendimen
to hospitalar ou ambulatorial e dá outras providên
cias. 

Sala das Sessões, 17 de junho de 1997.- Se
nador José Alves. 

O SR. PRESIDENTE (Antonio Cartos Magalhães) 
- Aprovado o requerimento, passa-se à apreciação 
da redação final. 

Em discussão a redação final. (Pausa.) 
Não havendo quem peça a palavra, encerro a 

discussão. 
Em votação a redação final. 
As Sr'!s e os Srs. Senadores que a aprovam 

queiram permanecer sentados. (Pausa.) 
Aprovada a redação final, o projeto vai à Câ

mara dos Deputados. 
O SR. PRESIDENTE (Antonio Carlos Magalhães) 

- Passa-se agora à apreciação do Requerimento nº 
417, de 1997, de urgência, lido no Expediente, para 
o Projeto de Resolução nº 77/97. 

Em votação <Y requerimento. 
Os Srs. Senadores que o aprovam queiram 

permanecer sentados. (Pausa.) 
Aprovado. 
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Em conseqüência da aprovação do requeri
mento, a sessão da próxima quinta-feira passa a ser 
deliberativa. 

O SR. PRESIDENTE (Antonio Carlos Magalhães) 
- Passa-se à votação do Requerimento ne 414, lido 
no Expediente, do Senador Jefferson Péres e outros 
Srs. Senadores, solicitando que o tempo destinado 
aos oradores da hora do Expediente da sessão do 
dia 1e de outubro seja para homenagear o Dia Na
cional do Vereador. 

Em votação o requerimento. 
As Sr"s e os Srs. Senadores que o aprovam 

queiram permanecer sentados. (Pausa.) 
Aprovado. 
Será cumprida a deliberação do Plenário. 

O SR. PRESIDENTE (Antonio Carlos Magalhães) 
- Passa-se agora à apreciação do Requerimento n2 
415, lido também no Expediente, da Senadora Bene
dita da Silva, solicitando que a hora do Expediente 
da sessão do dia 20 de novembro seja dedicada a 
comemorar o Dia de Zumbi dos Palmares. 

As Sr"s e os Srs. Senadores que o aprovam 
queiram permanecer sentados. (Pausa.) 

Aprovado. 
Será cumprida a deliberação do Plenário. 

O SR. PRESIDENTE (Antonio Carlos Magalhã· 
es) - Concedo a palavra, para uma comunicação 
inadiável, pelo prazo de cinco minutos, nos termos 
do Regimento Interno, ao Senador Humberto Luce
na. Posteriormente, ouviremos o Senador Roberto 
Requião. 

O SR. HUMBERTO LUCENA (PMDB-PB. Para 
uma comunicação inadiável. Sem revisão do ora
dor.} - Sr. Presidente, Sr"s e Srs. Senadores, há 
uma preocupação generalizada no seio da socieda
de brasileira com relação ao chamado aumento dos 
preços públicos, aí incluídos não apenas os preços 
das tarifas como também os preços, por exemplo, 
dos combustíveis, que são sempre objeto de reajus
te por parte do Governo Federal. Tudo isso destoa, e 
muito, do plano de combate à inflação que vem sen
do tão bem executado pela área econômiCa. do Go
verno. Haja vista que descemos de uma inflação de 
50% ao mês para cerca de 1 a 2% ao mês. 

Em doze meses, Sr. Presidente, segundo o 
que O Estado de S. Paulo publicou sob o título "Ta
rifas públicas sobem muito acima da inflação", o IPC 
ficou em 7,07% e a conta de telefone subiu 33,93%. 
Senão vejamos: 

"A variação das tarifas públicas está 
destoando do comportamento da maior par
te dos demais preços da economia. Em 12 
meses terminados em maio, a inflação em 
São Paulo está acumulada em 7,07% se
gundo o Índice de Preços ao Consu~idor 
(IPC), da Fundação Instituto de Pesquisas 
Econômicas da USP (Fipe). Com as últimas 
correções, algumas tarifas passaram a acu· 
mular no período reajustes muito superiores 
à evolução do custo de vida. A conta de te
lefone, por exemplo, foi reajustada em 
33,93% e o gasto com transporte urbano au
mentou 24,18%. 

Contas de água, luz e telefone mais 
caras começam a pesar no bolso do consu
midor. "Percebi um aumento de R$25 nas 
últimas contas de água e luz•, diz o auxiliar 
de cobrança Ednaldo Luz Lourenço. Sua fa
mília passou a gastar em média R$ 75 com 
as duas contas. • 

Segundo o ex-Ministro Mailson da Nóbrega: ·o 
governo forçou demais a mão num momento inade
quado" para aumento de tarifas. 

Portanto, Sr .. Presidente, faço um apelo ao Sr. 
Ministro da Fazenda e ao próprio Senhor Presidente 
da República, Fernando Henrique Cardoso, para que 
Suas Excelências procurem reexaminar a situação 
das tarifas públicas, tendo em vista o compromisso 
do Governo com a manutenção dos baixos índices 
de inflação. Do contrário, se os preços públicos so
bem sem um maior controle, como é que podere
mos, amanhá, ter mão forte para segurar os preços 

··da iniciativa privada? 
Nesse particular, gostaria ainda de dizer que, 

no que tange aos preços cartelizados, teremos que 
pensar na possibilidade de reativação do órgão de 
controle de preços - o CIP -que havia em governos 
anteriores, o que iria evitar que alguns oligopólios 
continuassem a operar danosamente, em prejuízo 
da maioria do povo brasileiro. Esse é o caso, por 
exemplo, da indústria de aço, que está anunciando 
um aumento inadequado, o que certamente vai au
mentar também o preço de todos aqueles produtos e 

·-subprodutos que, no Brasil, dependem dessa maté
ria-prima. 

-Erao cjiiiHinfia a dizer; Sr~ Presidente. 
O SR. PRESIDENTE {Antonio Carlos Magalhães) 

- Concedo a palavra ao nobre Senador Roberto Re
quião, ·por cinco-minutos. 

O SR. ROBERTO AEQUIÃO - (PMDB-PR. 
Pronuncia o seguinte discurso. Sem revisão do ora-
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dor.) - Sr. Presidente, Srs. Senadores, quero trazer 
ao conhecimento do Senado da República a carta 
que enviei, hoje, ao Presidente da Confederação 
Brasileira de Futebol, Ricardo Teixeira, redigida nes
tes termos: 

"Sr. Ricardo Teixeira, Presidente da 
Confederação Brasileira de Futebol, 

Como ex-Prefeito de Curitiba, ex-Go
vernador do Paraná e agora representante 
do meu Estado no Senado da República, 
não posso ficar em silêncio diante da puni
ção de que foi vítima o Clube Atlético Para
naense. 

louvo e saúdo toda e qualquer iniciati
va de moralização do futebol. louvo e saúdo 
a Justiça Esportiva, quando ela pune diri
gentes, funcionários da Confederação Brasi
leira de Futebol - CBF e árbitros comprova
damente prevaricadores. 

No entanto, Sr. Presidente, não posso 
entender ou admitir que, de roldão, a institui
ção Clube Atlético Paranaense e, principal
mente, seus milhares de sócios e torcedo
res, sejam da mesma forma punidos. 

Permita-me fazer o seguinte paralelo: 
sou Relator da CPI que investiga a maracu
taia dos títulos públicos. Cornprovadamente, 
alguns titulares de cargos públicos e funcio
nários envolveram-se em desvios de condu
ta. Pergunto: Por causa disso, os cidadãos 
dos Municípios e Estados envolvidos no es
cândalo devem ser punidos e cassados? 

A instituição é mais duradoura que os 
eventuais ocupantes de cargos de direção. 
Os governantes, os dirigentes de clubes e 
entióéides transitam, a instituição permane
ce. Punir a instituição é ante-sala para a 
destruição de princípios. É um precedente 
de extremo perigo. 

Veja, Sr. Presidente, o envolvimento 
nesse caso de um funcionário da Confede
ração Brasileira de Futebol, o Sr. lvens Men
des, não significa que a entidade esteja con
sorciada na patifaria. 

Por que, então, a má conduta do presi
dente de um clube deve resultar na punição 
do clube e, reafirmo, principalmente de sua 
entusiasmada e vibrante torcida? 

Estão vivas ainda em nossa retina as 
imagens, exibidas no Brasil todo, dos jogos 
do Clube Atlético Paranaense, no Campeo
nato Brasileiro de 1996. As imagens do en-

tusiasmo, do calor, da emoção e da discipli
na dos torcedores do Clube Atlético Para
naense. A cada jogo ou dia seguinte ao 
jogo, vi a minha cidade, o meu Estado colo
rir-se de vermelho e preto. Vi o ardor sadio 
de crianças e jovens. 

É lícito, Sr. Presidente, que tudo isso· 
seja violentamente destruído? É justo que a 
má conduta de um dirigente cale a voz ·vi
brante e poderosa do Caldeirão? É admiSsí
vel que um dos mais tradicionais clubes de 
futebol do Paraná e do País feche suas por
tas, recolha as suas camisas, enclausure a 
sua torcida e prive a infância e juventude do 
meu Estacjo de uma de suas paixões, des
viando-as para outros interesses desacon
selháveis? 

Sr. Presidente, definitivamente, os atle
ticanos não podem pagar esse preço. Mora
lização, sim. Mas não ao custo do sacrifício, 
da destruição do Atlético Paranaense. Pior 
ainda: não é tão-somente o Paraná e o Atlé
tico que perdem. Perde o próprio futebol bra
sileiro. Desmoraliza-se - porque a decisão, 
além de tendenciosa, foi extrema- o espor
te que mais paixões catalisa no Pais. 

Presidente Ricardo Teixeira, confio no 
bom senso e na isenção desta Confedera
ção. Tendo em vista a importância do futebol 
para a vida dos brasileiros, concentra-se em 
suas mãos, hoje, um poder inestimável, não 
apenas no que diz à permanência ou não do 
Atlético Paranaense na divisão de elite do 
futebol nacional. Esse poder vai além. E 
deve ser próprio de quem detém o poder da 
generosidade, a compreensão, o equilíbrio e 
o acurado espírito de justiça. 

É com essa confiança que me despe
ço." 

Essa foi, Sr. Presidente, a carta que, na condi
ção de Senador e torcedor do Atlético, enviei ao Pre
sidente da Confederação Brasileira de Futebol. 

O SR. PRESIDENTE (Antonio Carlos Magalhães) 
- Cumpre - me informar ao Senador Requião que, 
procurado desde ontem pelo Senador Osmar Dias e 
pela direção do Atlético Paranaense, cumpri um de
ver de Presidente do Senado de entender - me com 
o Sr. Riciiido Teixeíra e outraSáutoriaades do espor
te, a fim de procurar uma solução para esse proble
ma que diz tão de perto ao povo e aos esportistas do 
Paraná. 



58 ANAIS DOSENADO FEDERAL Junho de I 997 

Hoje, estiveram no meu gabinete não só o Se
nador Osmar Dias como os dirigentes do Atlético Pa
ranaense. Entendi- me com o Sr. Ricardo Teixeira, 
que, por sua vez, teve um encontro com o Presiden
te do Tribunal de Justiça Desportiva, o Desembarga
dor Luiz Zveiter, que me deu a esperança, diria qua
se a certeza, de que esse assunto será resolvido sa
tisfatoriamente para o povo paranaense, embora 
nada se possa fazer, e nem se deve, em relação a 
qualquer dos dirigentes. 

De modo que acho que encaminhamos bem 
esse assunto, que está prestes a ter uma solução, 
conforme é testemunha o Senador Osmar Dias da 
atuação que a Presidência do Senado teve, cumprin
do assim um dos deveres que lhe cabe, de atender 
aos Estados da Federação e ao povo brasileiro. 

O SR. OSMAR DIAS - Sr. Presidente, peço a 
palavra pela ordem. 

O SR. PRESIDENTE (Antonio Car1os Magalhães) 
-Concedo a palavra a V. Exª, pela ordem. 

O SR. OSMAR DIAS (PSDB - PR. Pela or
dem. Sem revisão do orador.) - Sr. Presidente, Sr"s 
e Srs. Senadores, falo em nome dos paranaenses, 
atleticanos e torcedores de todos os times do Paraná 

Sr. Presidente, disse outro dia que o prejuízo 
não será apenas do Atlético, que detém uma torcida 
de mais de um milhão e quinhentas mil pessoas no 
Paraná - um dos maiores clubes brasileiros e que 
tem os recordes de todos os campos do Paraná - , 
mas de todas as equipes que jogam contra esse 
time, porque serão prejudicadas financeiramente se 
ele continuar suspenso. 

Em nome de todas as torcidas do Paraná e de 
todos os paranaenses é que pedi a palavra, Sr. Pre
sidente, para agradecer a V. Ex!' pela posição cora
josa assumida em defesa daquela Agremiação. To
dos entendemos que se há que punir alguém, que 
se punam os dirigentes. O Presidente do Atlético foi 
banido definitivamente do futebol e não podemos 
aceitar que o Atlético Clube Paranaense seja sus
penso por um ano, causando prejuízos morais e fi
nanceiros àquele Clube e ao Paraná. 

A posição. de V. Exª tem o reconhecimento de 
todos os paranaenses, bem como a dos Senadores 
por nós visitados hoje, como o Senador Ney Suas
suna - que também se manifestou favoravelmente 
ao Atlético Paranaense - , os Senadores Romeu 
Tuma, Geraldo Melo e outros Srs. Senadores dis
postos a prestigiar o Atlético. 

A gratidão do Paraná ao Senador Samey pela 
disposição demonstrada em apoiar o Clube Atlético 

Paranaense, posição importante pelo respeito que 
merece o ex- Presidente de todos os paranaenses. 

Ao Senador Suplicy, os nosSos agradecimentos. 

A V. Exl, o preito de gratidão de todos os para
naenses pela posição assumida aqui. Muito obrigado. 

A SRA. EMILIA FERNANDES - Sr. Presiden
te, peço a palavra para uma comunicação inadiável. 

O SR. PRESIDENTE (Antonio Carlos Magalhães) 
- V. Exª tem a palavra para uma comunicação ina
diável, após o que daremos a palavra ao primeiro 
orador inscrito para falar após a Ordem do Dia, o Se
nador otoniel Machado. 

A SRA. EMILIA FERNANDES (PTB - RS. 
Para uma comunicação inadiável. Sem revisão da 
oradora.) - Sr. Presidente, Sr"s e Srs. Senadores, 
recentemente recebemos um apelo da Embaixada 
da República Popular e Democrática da Coréia no 
Peru. Eu gostaria de registrá -lo aqui. 

Sr. Presidente, Sr"s e Srs. Senadores, refiro -
me à situação da República Popular e Democrática 
da Coréia, hoje atingida por inundações terríveis, 
que estão provocando prejuízos incalculáveis à eco
nomia daquele país. 

Com apenas 20% de seu território agricultável, 
as perdas verificadas com as sucessivas enchentes 
têm tido enorme repercussão nos níveis de abasteci
mento de alimentos, causando grandes dificuldades 
para a população. 

Trago essas informações como Vice - Presi
dente do Grupo Parlamentar Brasil - República Po
pular e Democrática da Coréia, integrado por cerca 
de 60 Parlamentares, entre Senadores e Deputados, 
dos quais alguns já visitaram aquele país a convite 
de seu Governo. 

Quando lá estivemos,· em 1996, vimos de perto 
a realidade da Coréia, que registra grandes avanços 
e conquistas no campo da tecnologia, no plano so
Cial, espeCialmente na área da saúde, bem como na 
área educacional e cultural. 

Também pudem6s constatar que a agricultura 
e a pecuária, apesar do território montanhoso e de 
um inverno rigoroso, onde a neve congela rios e co
bre terras por aproximadamente seis meses no ano, 
atingem alto grau de produtividade, adquirindo um 
papel fundamental para o equilíbrio e o desenvolvi
mento da economia do país. 

Na mesma ocasião, sentimos nas autoridades 
e junto ao povo o profundo desejo de reunificação 
das duas Coréias e, ainda, a vontade do estabeleci
mento de relações diplomáticas com o Brasil. 
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Porém, o que estamos presenciando hoje na 
Coréia do Norte? As chuvas incessantes que se 
abatem sobre aquele pais vêm comprometendo es
pecialmente a produção agrícola, trazendo enormes 
prejuízos para a economia e para o abastecimento 
da população. 

A gravidade da situação está chamando a 
atenção, inclusive, da opinião pública internacional 
que, das mais variadas formas, está prestando a sua 
solidariedade àquele pais e ao povo coreano. 

Diante disso, através de seus organismos es
peciais, a própria Organização das Nações Unidas 
(ONU), inclusive, já tomou a decisão de coordenar 
ações em todo o mundo com o objetivo de ajudar a 
República Popular e Democrática da Coréia. 

Frente a esses fatos, que acabamos de narrar, 
Sr. Presidente, Srªs e Srs. Senadores, que fazem 
parte de uma solicitação que nos chegou através da 
Embaixada da Coréia do Norte no Peru, fazemos 
esse apelo à sociedade brasileira através do Plená
rio desta Casa. 

Em especial, mesmo que o nosso Pais ainda 
não tenha relações diplomáticas formais com a Re
púqlica Popular e Democrática da Coréia, estende
·mos o pedido de ajuda humanitária, de forma parti
cular, às autoridades do Governo brasileiro e, de for
ma especial, aos Srs. Senadores e aos empresários 
deste Pais. 

Queremos ainda, Sr. Presidente, apenas para 
que fique evidenciado o que já está sendo feito no 
Brasil, registrar que o Grupo Parlamentar já enviou 
correspondência a V. Exª, Senador Antonio Carlos 
Magalhães, Presidente do Congresso Nacional, bem 
como ao Presidente da Câmara, Deputado Michel 
Temer, que, por sua vez, encaminhou o pleito do 
Grupo Parlamentar ao Ministro-Chefe da Casa Civil 
9a Presidência da República, Dr. Clóvis de Barros 
Carvalho, bem como ao Presidente da Comissão de 
Relações Exteriores do Senado Federal, Senador 
José Samey. 

Solicitação idêntica já foi encaminhada também 
ao Ministro da Agricultura, Senador Arlindo Porto, no 
sentido de materializar o apoio, particularmente, por 
meio da doação de alimentos e ou de uréia, matéria 
-prima necessária para a produção de fertilizantes, 
apelo que faremos às Confederações Nacionais da 
Indústria, da Agricultura e do Comércio. 

O nosso apelo é no sentido de que cada um de 
nós e a sociedade como um todo participemos des
sa campanha, que também vem sendo organizada 
pela comunidade de imigrantes coreanos no Brasil;' 

que pode ser materializada, especialmente, median
te a doação de alimentos, fertilizantes e recursos. 

É importante destacar que essa campanha 
vem sendo desenvolvida por inúmeras entidades de 
vários países e governos, inclusive dos Estados Uni

-dos e do Japão, que registram um passado de confli
tos com a República Popular e Democrática da Co
réia. 

O Brasil, que tem sido, ao longo de sua histó
ria, um País solidário e, que, em várias situações, 
deu a sua contribuição para ajudar outros povos em 
dificuldades, como as que atingem atualmente o 
povo coreano, está sendo chamado, mais uma vez, 
a repetir esse gesto humanitário. E, certamente, 
atenderá ao nosso apelo! 

A Coréia do Norte precisa da atenção do mun
do inteiro. E tenho certeza de que essa campanha 
sensibilizará cada um de nós e que se concretizará 
-no retomo que possamos ter não apenas no Brasil 
mas, igualmente, em outros países. 

Muito obrigada 
O SR. PRESIDENTE (Antonio Carlos Magalhães) 

- Concedo a palavra ao nobre Senador Otoniel Ma
chado. 

O SR. OTONIEL MACHADO (PMDB - GO. 
Pronuncia o seguinte discurso. Sem revisão do ora
dor.) - Sr. Presidente, Sr"s e Srs. Senadores, des
tacamos que a construção da modernidade econó
mica e da justiça social passa pela necessária des
centralização do desenvolvimento brasileiro. Às por
tas do Terceiro Milênio, o País precisa cada vez 
mais se equipar de políticos realmente eficientes, ca
pazes de proporcionar o equilíbrio regional e demo
cratizar os bens produzidos por todos. 

Como representação máxima do processo fe
derativo, o Senado da República permanece sendo 
o cenário privilegiado para aprofundarmos este de
bate que visa refletir sobre os novos caminhos do 
Brasil, que haverá de superar suas distorções e dar 
passos seguros na consagração de seu crescimento 
e na busca do bem comum. 

Assim, é com muita alegria que venho a esta 
tribuna para registrar que o Centro-Oeste brasileiro, 
particularmente Goiás, avança na perspectiva de 
quebrar a tendência concentracionista que sempre 
pontuou a economia do País, apresentando-se como 
alternativa real para impulsionar as vias contemporâ
neas da prosperidade.- . 

Goiás incrementa uma maratona decisiva, que 
certamente vai consolidá-lo como novo pólo indus
trial do Brasil. Somente nos últimos 20 dias, o Esta-
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do conquistou investimentos superiores a R$560 mi- empregos diretos e indiretos. Entre esses investi
lhões. ------mentos, destacam- se os 550 milhões de reais da 

Das 25 montadoras que estão vindo para o Perdigão, conquistados no ano passado. Essa im-
País, Goiás receberá a maior parte delas: oito no to- portante agroindústria já se encontra em fase adian-
tai. Além disso, terá em seu território a Vicunha, a tada de implantação no Município de Rio Verde. Ela 
maior tecelagem do Brasil. vem se juntar a outras empresas internacionalmente 

Com uma política ousada, visando a atração consagradas que elaboram seus produtos em Goiás. 
de investimentos, o Governador Maguito Vilela sur- Exemplos disso são a Parmalat, a Nestlé, a Agri-
preende o País com uma sucessão de conquistas food, a Richco, a Malharia Mans e inúmeras outras. 
económicas que mudam o eixo da nova indústria É esse processo de desenvolvimento inteligen-
brasileira. te e arrojado que justifica o invejável avanço econô-

Goiás terá, em seus municípios, montadoras mico de Goiás. O Estado cresceu, nos últimos 1 O 
do Japão, da China, de Taiwan e da Argentina. Entre anos, 70% acima da média nacional. No ano passa-
elas, está o segundo investimento privado do País do, o crescimento das exportações atingiu o incrível 
este ano: os 300 milhões de reais que a Honda está índice de 53%. Hoje, Goiás é a nona força econômi-
trazendo para o Estado, gerando mil empregos dire- ca do País, mantendo os ideais do trabalho e da luta 
tos e 4 mil indiretos, produzindo 150 mil motocicletas sem tréguas contra o subdesenvolvimento. A Meta 
por ano. A também japonesa Mitsubishi começa a se do Governo Maguito Vilela é alçar o Estado à condi-
instalar em Goiás, trazendo 40 milhões de reais em ção de sexta potência do País até o ano 2002. Para 
investimentos, gerando mais de mil empregos dire- isso, além da consolidação do parque industrial, 
tos e indiretos. No Município de Catalão, a meta é Goiás planeja investimentos maciços em ciência, 
produzir 8 mil unidades de veículos utilitários por tecnologia e educação. O Estado saiu da 21° posi-
ano. ção e hoje é a 61 qualidade de ensino no País. 

Goiás receberá ainda no Distrito Agroindustrial Nos próximos dias, todas as propriedades ru-
de Anápolis a tecelagem Vicunha, que transfere sua rais de Goiás terão acesso à energia elétrica, um be-
principal fábrica para o Estado. Os investimentos nefício que já é comum em 1 00% dos espaços urna-
são na ordem de 100 milhões de reais, gerando 2 nos, graças ao plano intra - estrutural. Por fim, o 
mil empregos diretos, com a perspectiva de produzir Programa de Combate à Fome, criado pelo Gover-
1 ,5 milhão de metros de tecidos planos por mês. nado r Maguito Vilela, cuja importância foi reconheci-

Essas conquistas, entretanto, não são frutos do da pelo Unicef confere o caráter fraterno e solidário 
acaso. Elas se tomam realidade graças à bem deli- que são as eternas características dos goianos. 
neada estratégia de desenvolvimento adotada pelos O Sr. Onofre Quinan - V. E~ me permite um 
Governos do PMDB que, desde 1983, dirigem aparte? 
Goiás. O idealizador da arrancada industrial foi lris O SR. OTONIEL MACHADO - Pois não, Ex-
Rezende Machado, hoje Ministro da Justiça, que celência. 
criou o programa de incentivos fiscais mais completo O Sr. Onofre Quinan - As tantas obras físi-
do Brasil. cas e de suma importância que foram feitas em nos-

O Fomentar permite a imprescindível parceria so Estado são tão importantes para o desenvolvi-
com " iniciativa privada, fazendo da Administração menta, para o crescimento de seu Estado, mas não 
Pública uma prática realmente modema. Além da poderemos deixar de enfatizar o programa social im-
política fiscal, o Governo procurou fazer a sua parte. plantado pelo Governador Maguito Vilela. Quero ci-
Edificou-sólida infra-estrutura; moldou a melhor ma- tar uma frase do saudoso Tancredo Neves: 'Todo 
lha viária do País; interligou Goiás aos mais impor- desenvolvimento é falso enquanto o brasileiro estiver 
!antes portos de exportação do Brasil por meio de passando fome". E, hoje, com o programa social do 
um múltiplo sistema de transportes que inclui rodo- Governador, a maioria dos brasileiros sabe que pra-
vias, ferrovias e hidrovias. E construiu mais de 50 ticamente não há um brasileiro passando fome no 
distritos agroindustriais nas suas diversas regiões. Estado de Goiás~ Muito obrigado. 

Dessa forma, somente nos últimos dois anos e O SR. OTONIEL MACHADO - Muito obriga-
cinco meses, o Governador Maguito Vilela viabilizou do, Senador Onofre Quinan. 
investimentos industriais superiores a 3 bilhões de A despeito dos que tentam estigmatizar Goiás 
reais, trazendo mais de 200 indústrias de pequeno a e suas Uderanças em face de sua vocação agropas-
grande porte para o Estado, gerando cerca de 50 mil ' toril, os fatos e a realidade sugerem aquilo que ai-
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guns ainda não sabem: circunda Brasília um Estado 
moderno, conhecido por sua excelência médica, 
com alto padrão educacional e conquistando as mais 
cobiçadas indústrias do cenário económico mundiaL 

O Sr. Levy Dias - Senador Otoniel Machado, 
V.Exl' concede-me um aparte? 

O SR. OTONIEL MACHADO - Pois não. 
O Sr. Levy Dias - Ouço com muita atenção 

seu discurso sobre o nosso vizinho Estado. Goiás 
vem se tomando, a cada dia, um modelo para o 
País. Esse Estado tem sido para mim, especifica
mente, um ponto de convergência de pensamentos, 
de idéias e de ação. E a ação do Governo de Goiás 
tem sido um exemplo para os Governos de todo o 
BrasiL V. Exl' fala nas indústrias que se instalam em 
Goiás, especialmente montadoras, que agora vão 
colorir o cenário goiano. V. Exª cita ainda as agroin
dústrias que se instalam nas regiões goianas onde 
se produzem muito milho e soja, como em Rio Ver
de. Somente uma grande empresa brasileira cria na
quele local, direta e indiretamente, nove mil empre
gos. Venho dizendo há anos, no meu Estado de 
Mato Grosso do Sul, que o maior problema do nosso 
País é o desemprego. Uma famnia desempregada é 
uma família desesperada. Numa campanha política, 
vim buscar com o Governador Maguito Vilela o Pro
jeto Solidariedade. Levei esse projeto a Mato Grosso 
do Sul e mostrei -o aos meus conterrãneos na televi
são. Uma manhã, recebi um telefonema do Gover
nador Maguito Vilela dizendo o seguinte: "Levy, an
tes que o sol raiasse no Estado de Goiás, já havía
mos distribuído 80 mil pães e 80 mil litros de leite". 
Ouvi o Senador Onofre Quinan, em aparte a V. Exª, 
dizendo que em Goiás nenhum brasileiro passa 
fome. Isso é um exemplo para nós, para o povo e 
para os demais Estados brasileiros. Gostaria muito 
que a Casa hoje estivesse com os seus 81 Senado
res para ouvir o pronunciamento de V. Ex", Senador 
Otoniel, dando o exemplo de Goiás, que é um exem
plo de trab<=~lho, de ação, de força, de determinação, 
de uma administração que deseja realmente gover
nar a sua gente, o seu povo. É a primeira vez que 
ouço V. Exª da tribuna do Senado, falando, por meio 
da TV Senado, ao povo do seu Estado e ao Brasil, 
trazendo essa página que ficará registrada nos 
Anais da Casa, como um dos discursos mais bonitos 
que já ouvimos aqui. Ação, trabalho, realização e pa
triotismo. Esta palavra precisamos redecorar para 
todo o povo brasileiro, o patriotismo verde - amarelo 
que o Governador Maguito Vilela impõe hoje ao Es
tado de Goiás e que o Governador lris Rezende tão 
bem soube construir, tantos anos trabalhando não 

só na Prefeitura de Goiânia, como, algumas vezes, 
no Governo do Estado. Cumprimento V. Exª. Sou do 
Centro - Oeste; não tenho essa ação no nosso Es
taào, mas me confento-ê fico-feliz com a açãó de
senvolvida no Estado de Goiás. Meus parabéns a 
Goiás! Meus parabéns a V. Exª! 

O SR. OTONIEL MACHADO - Obrigado, Se
nador. 

Temes pela frente o desafio maior, que é dotar 
o norte e o nordeste goiano e o entorno de Brasília 
das condições necessárias, para que também pos
sam atrair empresas, fortalecer a sua economia, 
criar novas oportunidades de trabalho e minimizar 
seus angustiantes problemas sociais. 

Em nível do entorno de Brasília, considero im
prescindível uma sólida aliança entre os Governos 
da República, de Goiás e do Distrito Federal para 
implantar um modema pólo de empresas prestado
ras de serviços. Esse é um empreendimento inadiá
vel, que visa aliviar as tensões sociais na capital do 
Brasil, pressionada pela população vizinha que bus
ca alternativas de emprego, que luta pelo sagrado 
direito à sobrevivência. · 

Para o norte e nordeste de Goiás é necessária 
uma ação ainda mais arrojada, que procure atrair 
segmentos empresariais que investem na extração 
da matéria - prima para transformar insumos oriun
dos de um programa da agroindústria. É também 
emergencial desenvolver programas de incentivo à 
cultura de frutas cítricas capazes de abastecer a 
crescente indústria de sucos. Essas providências 
certamente vão transformar o perfil económico da re
gião, impulsionar o processo industrial, gerar empre
gos e melhorar as condições de vida de suas popu
lações.* 

O Sr. Mauro Miranda - Permite - me V. Ex" 
um aparte? 

O SR. OTONIEL MACHADO - Tem V. Exª a 
palavra. 

O Sr. Mauro Miranda - Senador Otoniel, V. 
Exª é nosso companheiro de Bancada e vem à tribu
na pela primeira ou segunda vez, trazendo o otimis
mo que há em Goiás hoje e que dá ao Presidente da 
República Fernando Henrique Cardoso o maior índi
ce de aceitação no País; otimismo que confere ao 
Governador Maguito o primeiro lugar em aceitação 
no Estado; otimismo que dá a uma pessoa da Oposi
ção, oriunda da cidade de Goiânia, destaque na pre
ferência eleitoraL Goiás está de bem com seus go
vernantes. V. Exª mostra o motivo desse otimismo 
com a chegada das indústrias. Atualmente o am
biente de trabalho em Goiás atrai pessoas de todas 
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as partes do País para ali trabalharem. V. Exª tocou Realmente, tenho dúvidas se nos cabe ser de-
em um ponto importantíssimo para nós com réferên- fensores de Estados ou se nos cabé ser defensores 
cia aos nossos corredores de exportação, pois de- da Federação. Mas- creio que-nos cabe defender-a 
pendemos economicamente dos 70% da participa- Federação. E, evidentemente, como somos repre-
ção da agricultura e sabemos corno é importante a sentantes do Estado, a defesa do Estado se faz oe-
chegada dos nossos produtos aos portos com pre- cessária em certos casos. 
ços competitivos para a exportação. Goiás é muito Confesso, no entanto, uma certa perplexidade 
rico em produtos agrícolas. V. Exª traçou muito bem com a tese defendid_a pelos ilustres Srs. Senadores. 
o perfil do porto de São Simão para fazer a ligação Ela é lastreada, evidentemente, num desejo sincero 
com o porto de Santos e a ligação do Corredor Cen- _ não posso negar _ de que a população dos seus 
tro - leste, unindo Anápolis e Goiãnia até o porto de Estados não fique frustrada, do ponto de vista emo-
Tubarão e, também, o entrelaçamento com o Distrito cional, com a suspensão de um dos clubes mais pc-
Federal com a duplicação da rodovia por onde trate- pulares do Paraná, o Atlético Paranaense. 
gam mais de 20 mil veículos. Nesse sentido, esta-
mos conseguindo do Presidente Fernando Henrique Porém, a meu juízo, S. Ex"-s levaram o discur-
a duplicação da rodovia Anápolis/Brasília. Estamos so um pouco longe demais, esquecendo-se de ai-
numa campanha para conseguir a duplicação da ro- guns aspectos que me cabe - provocado pelo as-
devia que liga Goiânia a São Paulo, na qual v. Exª sunto, porque senão não o traria aqui- aludir. 
também está ajudando. Essa estrada é de vital im- Em primeiro lugar, a punição ao Clube Atlético 
portância para nós. Cumprimento, pois, v. Exª pelo não é dada pelo Presidente da CBF, a quem foi feito 
otimismo que transmite, que reflete o otimismo de ~~m apelo para que volte atrás, foi dada pelo Tribunal 
Goiás por esse surto de desenvolvimento. Cresce- de Justiça Desportiva, um tribunal composto de figu
mos 20% acima da média nacional nesta Uftima-dé- ---- ras da mais alta qualificação. 
cada, o que é motivo de orgulho para todos nós do Em segundo lugar, a punição ao Clube Atlético 
Estado de Goiás. Muito obrigado. Paranaense deu-se pelo fato de que, por meio da 

O SR. OTONIEL MACHADO - Obrigado, Se- fraude, o Clube permaneceu na 1! Divisão do Cam-
nadar Mauro Miranda. peonato Brasileiro. Foi exatamente pela fraude. Por-

Com a união de todo 0 Centro-Oeste, acredita- tanto, não há, no ato jurídico daquele tribunal, ne-
mos sinceramente que daremos uma das mais im- nhuma ofensa, nenhuma contradita grave aos direi-
portantes contribuições ao Brasil: a abertura de no- tos de uma torcida, aliás, brilhante, esfuziante, ale-
vas vertentes para o seu desenvolvimento, reorien- gre, formidável. 
tando para melhor as vias da prosperidade, sem pre- Os Senadores do Paraná também se esquece-
conceitos, sem a perda da identidade cultural brasi- ram de dizer que o Clube Atlético Paranaense entre-
leira e mantendo firmes o sentido de solidariedade gou um jogo, perdeu um jogo e comemorou porque 
humana e plena justiça social. a derrota desse jogo tirava um outro clube do Cam-

Muito obrigado. peonato Brasileiro. Entregou o jogo e comemorou a 
Durante o discurso do Sr. Otoniel Ma- vitória da derrota 

Ora, não são práticas desportivas qualificadas. 
chado, o Sr. Antonio Carlos Magalhães, Pre- E são práticas desportivas oriundas exatamente de 

~:~:~::~,: f::.d~:a~~:;:~~:n~J~:~~ um dirigente desqualificado, como aquele presidente 
Secretário. que foi banido do esporte brasileiro. 

O SR. PRESIDENTE (Ronaldo Cunha Lima) -
Concedo a palavra ao Senador Artur da Távola, por 
cinco minutos, para uma comunicação inadiável. 

O SR. ARTUR DA TÁVOLA (PSDB-RJ. Para 
uma comunicação inadiável. Sem revisão do ora
dor.) - Sr. Presidente, Sr"-s. e Srs. Senadores, fui 
surpreendido com a fala dos Senadores Roberto Re
quião e Osmar Dias, do Paraná, trazend-o à baila um 
assunto específico da área desportiva para a tribuna 
deste Senado. 

Embora compreendendo o carinho dos Sena
dores pela alegria da torcida de seus Estados, abso
lutamente não poss9 c:oncorc!ar _com as argumenta
ções de S. Exªs, porque é uma argumentação exclu
sivamente bairrista, localizada, e não faz jus ao tipo 
de agravo que o Clube Atlético Paranaense de Fute
bol fez ao Brasil. Mutatis mutandis, de certa forma 
ao se liberar o Clube Atlético Paranaense, que se 
beneficiou da fraude, estar-se-ia, no campo do Direi
to, livrando o receptador de culpa. É um caso que se 

-aplica com perfeição à figura da receptação. O re-
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ceptador deixa de ter culpa, porque não foi ele o au
tor do delito. 

É verdade que não foram os jogadores, não foi 
a torcida, mas exatamente a fraude que levou o Clu
be Atlético a se rr.anter na primeira divisão do cam
peonato brasileiro. Então, a punição se justifica por 
essa razão e se justifica também, repito, porque 
essa mesma agremiação desportiva entregou deter
minado jogo e comemorou a derrota com a sua torci
da, porque, por causa de erros e distorções de um 
calendário louco, essa derrota retiraria da disputa 
outra equipe: o Fluminense do Rio de Janeiro. 

Portanto, não posso crer que os Senadores, a 
não ser movidos por uma solidariedade natural com 
a sua torcida e com o seu povo, defendam tese tão 
ingrata, tese juridicamente tão insustentável e que 
se baseia numa fraude ~ que eles mesmos conde
nam, pórque são homens de bem -, que, de certa 
forma, beneficiou esse clube. Uma vez beneficiado, 
o clube consagrará a fraude como regra válida no 
esporte, apenas para não desgostar uma torcida ale
gre, formidável e brilhante, que, de fato, não merecia 
passar por todo esse problema. 

Portanto, a ira da torcida, como a dos Senado
res, deve ser dirigida aos autores da fraude e não 
aos juízes que souberam coibi-la. 

O SR. PRESIDENTE (Ronaldo Cunha Lima) ~ 
Volta-se à lista de oradores. 

Concedo a palavra ao Senador Ramez Tebel 
(Pausa.) 

Concedo a palavra ao Senador José Roberto 
Arruda. (Pausa.) 

Concedo a palavra à Senadora Marina Silva, 
por permuta com o Senador Eduardo Suplicy. 

A SRA. MARINA SILVA (Bioco/PT-AC. Pro
nuncia o seguinte discurso. Sem revisão da orado
ra.) ~ Sr. Presidente, Sr"s e Srs. Senadores, uso da 
palavra apenas para fazer um breve registro sobre o 
seminário realizado pelo Conselho Regional de Edu
cação, coordenado pela Prof. lris Célia Cabanelas 
Zannine, no Estado do Acre, com a participação dos 
representantes dos vários Estados da região Norte. 
Nesse evento, houve ampla discussão sobre dois 
pontos muito importantes: primeiro, a valorização da 
educação na Amazônia e, mais particularmente, da
queles que exercem o papel de educadores no senti
do da sua valorização, tanto em temnos da melhoria 
de suas condições salariais como das suas condiçõ
es de remuneração; segundo, a valorização da edu
cação no sentido de qualificar esses profissionais 
para que possam oferecer um ensino de qualidade, 
voltado aos interesses da atualidade e mais particu-

larmente aos interesses da região Norte, a qual está 
inserida em um contexto econômico e social onde 
impera tanto a diversidade do ecossistema como a 
diversidade cultural, que deve ser levada em conta 
no processo-ae ensino~aprendizagem. · 

Outro aspecto importante é-que a discussão foi 
centrada no processo de educação sob o enfoque 
da descentralização, tendo sido discutido a criação 
do Fundo Nacional de Valorização. Discutiu-se. tam
bém como Estados e Municípios irão articular-se 
para criar os seus conselhos de educação, em que 
deve estar representada a sociedade civil. Foi res
saltado que os conselhos devem priorizar, acima de 
tudo, a ação no sentido de qualificar os seus conse
lheiros e de lhes oferecer um suporte para que a dis
cussão técnica não seja empobrecida em detrimento 
do debate de outros temas importantes, como a indi
cação de política educacional e a orientação que de
vem seguir os governantes, tanto na esfera estadual 
quanto na municipal no processo de educar na re
gião Norte. 

Tive a felicidade de participar como membro da 
Comissão de Educação do Senado porque estava 
presente e fui convidada a tomar parte à Mesa. R
quei muito feliz em saber que os profissionais da 
educação estão ávidos por entender esse novo pro
cesso. É como se tivéssemos zerado tudo que fazía
mos em termos de educação e começássemos novo 
processo no sentido de construir um sistema de edu
cação. Para isso, não basta uma lei, uma determina
ção do Prefeito ou do Governador e a aprovação da 
Assembléia Legislativa ou da Câmara dos Vereado
res. É preciso que se pense, com profundidade: qual 
o currículo que queremos? Qual a qualificação pro
fissional que desejamos para nossos educadores? 
Como articular toda essa estrutura com um plano de 
educação? Esse plano deve estar voltado para a 
orientação maior, o Pla.no Decenal de Educação. 
Com muito orgulho, registro que a Prefeitura de Rio 
Branco, na época do Prefeito Jorge Viana e do seu 
Secretário Arnaldo Marques, realizou uma articula
ção no que se refere à montagem de ações, objeti
vando a elaboração do Plano Decenal de Educação 
do Município de Rio Branco. 

Com esse espírito nós nos unimos para deba
ter os problemas da educação. Espero que a partir 
desse evento, cada Município, cada Estado, cada 
conselheiro, em suas instâncias, possam discutir 
com profundidade a nova fase. 

Sabemos que existem limitações e que as leis 
aprovadas ainda são insuficientes. Todavia esse é 
um passo a ser dado, e não teremos medo de fazê-
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lo no sentido de melhorar a educação no Brasil, pois 
é a única forma de evitarmos a exclusão social e fa
zermos com que pessoas marginalizadas sejam in
cluídas em um processo produtivo que as valorize e 
lhes dê condições de participação nesse mercado 
cruel e competitivo. 

Era o que tinha a dizer, Sr. Presidente. 
Durante o discurso da Sra. Marina Sil

va, o Sr. Ronaldo Cunha Uma, 111 Secretá
rio, deixa a cadeira da presidência, que é 
ocupada pelo Sr. Mauro Miranda. 

O SR. PRESIDENTE (Mauro Miranda) - Con
cedo a palavra à nobre Senadora Benedita da Silva. 

A SRA. BENEDITA DA SILVA (Bioco/PT- RJ. 
Pronuncia o seguinte discurso. Sem revisão da ora
dora.) -Sr. Presidente, Srªs e Srs. Senadores, quem 
procura compreender o momento histórico que vive, 
inclusive para nele intervir a partir de suas idéias e 
convicções, deve estar disposto a aceitar mudanças 
que se tomam inevitáveis. É o curso da história, tão 
marcado por incessantes alterações, que nos leva a 
entender que o mundo, as pessoas, as instituições, 
as formas de pensar e agir não são imutáveis. Res
peitar -esse dinamismo, tão próprio da vida, é condi
ção essencial para melhorar nossa capacidade de 

· intéração com o nosso tempo e, assim, nos ajuda a 
viver melhor. 

Faço essas observações a propósito da tese, 
insistentemente veiculada nos dias de hoje, acerca 
da imperiosa necessidade de se proceder a determi
nadas reformas institucionais, a começar pela do Es
tado. Defende-se, com extraordinária ênfase, que o 
Estado hoje existente tomou-se anacrónico, pesado, 
incapaz de responder aos novos desafios que o 
atual estágio de uma economia rigorosamente glo
balizada-e essencialmente competitiva - trouxe con
sigb. 

Repete-se, a cada instante, por todos os meios 
'disponíveis, que é passado o tempo de um Estado 
empreendedor, autêntico motor do desenvolvimento. 
São outras, agora, as suas funções: para uns, éle -
deve ser mínimo, não importando se, deixando um 
enorme vazio, as mazelas sociais se multipliquem; 
para outros, com um discurso mais bem elaborado, 
ele deve se retrair, fixando-se naquelas áreas identi
ficadas como tipicamente sociais - saúde, educa
ção, moradia etc. 

O que assistimos hoje no Brasil é exatamente 
isto: a decisão política de proceder à reforma do Es
tado a partir da visão dos atuais detentores do po
der, sintonizados com o que poderíamos chamar de 

"poder económico mundial". Nenhum de nós desco
nhece a nj!Cessidade de se ajustar a máquina políti
co - administrativa às novas condições impostas 
pela história. O que assusta, o que choca, é ver que 
a proposta apresentada parte do pressuposto, abso
lutamente equivocado, de que só há um caminho a 
·seguir, só um modelo a desenvolver, de modo que, 
fora dele, restaria o caos. 

Não, Sr. Presidente, Srªs e Srs. Senadores! 
Aprendemos com a história que toda visão totalitária, 
que não enxerga alternativas possíveis quando da 
escolha de rumos para uma sociedade, é eticamente 
insustentável, politicamente perigosa e socialmente 
injusta. Os recentes resultados eleitorais verificados 
na Europa têm demonstrado, felizmente, que as so
-ciedades sabem muito bem discernir, conscientes de 
·seus direitos, que estão rechaçando o rolo compres
sor com que o neoliberalismo pretendeu alterar dras
ticamente o rumo de suas vidas. Que a lição sirva de 
alerta aos que, em outras partes do mundo, teimam 
em não compreender que a sociedade é muito maior 
e mais importante que o Estado. 

No caso brasileiro, temos na ordem do dia a 
questão da reformaprevidenciária. Eis um exemplo 
concreto de como um tema de tão ampla repercus
são, por atingir diretamente a vida de milhões de 
pessoas, chega a ser tratado com a linguagem fria 
dos números, com a insensibilidade que agride a 
consciência de todos nós. 

Que a Previdência precisa ser modificada, 
creio não haver dúvida. Que o modelo de aposenta
doria e de pensões deva seralterado, parece ser 
opinião majoritária. O que não posso aceitar - e 
faço questão de proclamar isso da maneira mais 
enfática possível - é que as regras do jogo sejam 
alteradas ao longo da partida. O que não posso 
admitir é que seja_transferida para os funcionários 
e servidores públicos a culpa - que jamais tiveram 
- pelo descalabro administrativo e de má gestão 
da Previdência ao longo dos anos. O que não con-

---sigo entender é que trabalhadores que entraram 
no serviço público sabendo de antemão o que lhes 
aconteceria no futuro, quando da justa aposenta
doria, vejam-se, no meio do caminho, atropelados 
por uma decisão que lhes retira direitos conquista
dos e consagrados. 

Se a reforma é necessária, que atinja aos que 
entrarem doravante no serviço público, conscientes 
das novas regras. Em hipótese alguma, até mesmo 
por elementar senso de justiça, as modificações po
derão atingir aos que já desempenharam sua mis-
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são, cumpriram com o seu dever e usufruem de di
reitos conquistados. 

Sabemos da luta travada durante a Assembléia 
Nacional Constituinte. Quero lembrar que os §§ 42 e 
52 do art. 40 da Constituição Federal de 1988 garan
tiram a paridade de remuneração entre ativos e inati
vos. Como podemos concordar com essa retirada? 
Sabemos que a PEC n2 33195, agora em 1996, com 
a emenda modificativa, alterou alguns pontos; mas a 
paridade foi mantida. Como vamos aceitar o substi
tutivo do Senador Beni V eras, que alterou considera
velmente pontos que a Câmara dos Deputados, por 
várias vezes, deixou de retirar, entendendo que ha
via uma articulação entre os interessados - aposen
tados e pensionistas - , para manter esses direitos 
adquiridos? O substitutivo não preserva os direitos 
adquiridos dos aluais aposentados e pensionistas. E 
tem mais: fica pior que nas Constituições de 1946 e 
1967. 

Sr. Presidente, estamos vende>-algumas mani
festações de parte de segmentos da sociedade, de 
representações empresariais, como o Sr. Ermírio de 
Moraes, por exemplo, que disse que somos egoístas 
e irresponsáveis porque não queremos votar as re
formas do Governo, reformas que vão dar sustenta
ção ao real, e o Governo, por conta disso, não vai 
poder fazer nenhuma mudança. Talvez ele não com
preenda que as manobras que hoje fazemos em re
lação às reformas administrativa e da Previdência 
são justamente para impedir que dispositivos como 
este dos direitos adquiridos ao longo de tantos anos 
de trabalho sejam retirados da reforma apresentada 
no Senado Federal, como fez o Senador Beni Veras, 
no seu substitutivo. 

Não somos irresponsáveis. Não somos egoís
tas. Apenas não queremos que pensionistas e apo
sentados tenham os seus direitos adquiridos usurpa
dos, porque não fomos capazes de fazer um debate, 
uma articulação que pudesse garanti-los. Somos le
vados ao desgaste. Bendito desgaste! Quero ser 
responsável por esse desgaste. 

Podem dizer que estamos impedindo essa 
reforma porque não vou votar nenhuma iniciativa 
que venha a ferir esses direitos dos aposenta
dos. Não sou irresponsável, muito menos egoís
ta. Quero que os interesses dessas pessoas, 
que hoje andam pelos corredores do Congresso 
Nacional pedindo o nosso voto favorável - e 
desnecessário seria recebê-las, por já terém _ _o 

direito adquirido - , sejam preservados. Não 
quero, de forma nenhuma, votar matéria que 
vise a tirar esses direitos. 

Essa _é a rnlnha posição, Sr. Presidente. Como 
alguém que jamais fugiu à luta - inclusive pela so
brevivência - , não poderia calar-me neste momen
to. Daqui faço um apelo aos Srs. Parlamentares para 
que reflitam sobre a decisão que deverão tomar. Mi
rem-se nos exemplos que, a cada dia, povos varia
dos têm dado no sentido da defesa da vida, da digni
dade, da democracia, dos direitos sociais. 

Estamos aprendendo que, ao contrário do que 
pensam alguns, o preço a ser pago pela conquista 
da modernidade não pode suplantar os valores mais 
elevados da justiça_e _do d_ireito, senão estaríamos 
votando contrariamente - tenho absoluta certeza - a 
vários interesses daquele~ gy_e_ ooaJrouxeram até 
esta Casa. 

Era o que tinha a dizer, Sr. Presidente. 
Muito obrigada. 
O SR. ROMERO JUCÁ - Sr. Presidente, peço 

a palavra como líder. 
O SR. PRESIDENTE (Mauro Miranda) - Con

cedo a palavra ao nobre Senador Romero Jucá, 
como Líder, por 20 minutos, para comunicação de 
interesse partidário, nos termos do art. 14, inciso 11, 

_ alínea b,dg_flggimento Interno. 
O SR. ROMERO JUCÁ (PFL - AR. Como Lí

der. Sem revisão do orador.) -Sr. Presidente, Sr§s e 
Srs. Senadores, participei hoje de um encontro com 
o Presidente da República, Fernando Henrique Car
doso, para assinatura de decreto que regulamenta o 
Registro Especial Brasileiro - REB, que trata das 
embarcações oriundas da Lei n2 9.432, de 8 de ja
neiro de 1997. 

Esta lei - Lei da Navegação Brasileira - trami
tou primeiro na Câmara dos Deputados e teve como 
Relator o Deputado José Carlos Aleluia, do PFL. No 
Senado, tive o prazer de ser o Relator dessa maté
ria, que, aprovada, modifica substancialmente a na
vegação brasileira. A nova lei, chamada de Lei da 
Navegação, fortalece não somente a navegação de 
cabotagem, mas dá condição a que a navegação de 
longo curso brasileira seja reciclada e fortalecida. 

Nos últimos anos, Sr. Presidente, a navegação 
de longo curso brasileira quase que deixou de exis
tir. Vimos, ano a ano, diminuírem os navios com 
bandeira brasileira e, estranhamente, vimos também 
minguar o setor de transporte fluvial - para o qual o 
Brasil é vocacionado, pois possui uma costa imensa 
- , o setor de construção e manutenção de barcos, o 

- traríspc)r!éae Ca.rga e_cj_E!_Jl~§§lgei(o!l. que jª nã_9 
- aterlde-llem ao-p6vo brasileiro. 

Com essa ng_'l_a lei e _o decreto que é assinado 
hoje, a navegação brasileira passa a ter condições 



66 ANAIS DO SENADO FEDERAL Junho de 1997 

de competitividade para atuar não só no mercado 
brasileiro, mas também no mercado internacional. 
Prevê-se que, com essa nova legislação, haverá um 
incremento muito forte de navios com oanâe1ra-bra
sileira. Com a lei anterior, diminuíram os navios com 
bandeira brasileira porque era muito mais rentável. 
Havia somente uma condição de um armador brasi
leiro disputar o mercado internacional: exatamente 
alocar o seu navio a uma bandeira estrangeira por
que os impostos eram menores, ·a embarcação era 
contemplada com um seguro internacional num valor 
muito menor que o seguro brasileiro e ele não paga
va PIS, Cofins e outras tantas taxas que oneram, até 
este momento, a atuação da Marinha Mercante Na
cional. 

Em nome do PFL, registro esse imenso avanço 
da navegação brasileira. Primeiro, com a mudança 
da emenda constitucional; depois, com a lei aprova
da nas duas Casas e, agora, com o decreto assinado 
hoje pelo Presidente Fernando Henrique Gardoso. 

Sr. Presidente, parabenizo o excelente trabalho 
do Ministério da Marinha, do Ministro e da sua equi
pe técnica. Solicito que, junto com minhas palavras, 
faça parte do pronunciamento não só a exposição de 
motivos interministerial que deu margem à produção 
desse decreto, mas também o decreto no seu inteiro 
teor, que marca, como disse, um novo tempo para a 
navegação no País. 

Muito obrigado, Sr. Presidente. 

DOCUMENTOS A QUE SE REFERE O 
SR. ROMERO JUCÁ EM SEU DISCURSO: 

EM lntenninisterial n• 12/MM/MFIMT/MTb/MICTIMPO/C. CIVIL 

Brasma, 1 O de junho de 1997 

Excelentíssimo Senhor Presidente da República, 
A Lei n• 9.432, de 8 de janeiro de 1997, que dispõe sobre 

a ordenação do ttansporte aquaviârio, regulamenta o artigo 178 
da Constituição Federal e busca criar condições que pennitam à 
Marinha Mercante Nacional se recuperar da profunda crise em 
que está mergulhada 

2 - Um de seus aspectos mais importantes e inovadores é 
a instituição do Registro Especial Brasileiro- REB, regime privile
giado para embarcações brasileiras pertencente$ a empresas 
brasileiras de navegação, que lhes dará condições de participar 
do competitivo mercado internacional. 

3 - O REB não é um instrumento de aplicação automática. 
Para que os benefícios decorrentes possam ser usufruídos pela 
comunidade marítima faz·se necessârio regulamentá-lo, de forma 
a garantir que requisitos especificas sejam preenchidos, possibili
tando o pré-registro ou o registro no REB. 

4- A Lei n' 9.432, de 1997, prevê que o Poder Executivo 
deverá regulamentar o REB no prazo de até cento e oitenta dias. 
Caso não se proceda a referida regulamentação até a data men
cionada, a lei prevê que as empresas poderão adotar, como for
ma ·de garantir sua competitividade, a transferência ou exportação 

de embarcaÇão pára sua subsidiária iniegral no exterior, com to
dos os aspectos indesejáveis que esta alternativa encerra. 

5 - Para tal, foi elaborada a proposta de decreto de regula
-- mentação_ do BEB, que submetemos à elevada consideração de 

Vossa Excelência, a qual procura balizar e especificar procedi
mentos relativos aos seguintes aspectos: 

a) documentos e condições necessárias ao pré-registro, 
registro e cancelamento de embarcações no REB, que serão fei
tos pelo Tribunal Marítimo, inciusíve para as embarcações estran
geiras afretadas a casco nu e em substituição de embarcações 
'"'' rons'.~.:ção em estaleiros brasileiros; 

b) condições para fruição dos incentivos fiscais incidentes 
sobre a receita de frete decorrente do transporte de mercadorias 
exportadas e importadas por embarcação inscrita no REB; 

c) condições para o financiamento de embarcações pré-re
gistradas no REB, concedido à empresa brasileira de uavegação; 

d) condições para que as embarcações construídas e 
transferidas por matriz de empresa brasileira de navegação para 
subsidiária integral no exterior possam retomar ao registro brasi
leiro. 

Respeitosamente, - Alta-de-Esquadra Mauro César Ro
drigues Perelm, Ministro de Estado da Marinha - Ellseu Lemos 
Padllha, Ministro de Estado dos Transportes- Fmnclsco Oswal
do Neves Oomelles, Ministro de Estado da Indústria, do Comér
cio e do Turismo - Clóvis de BarTos carvalho, Ministro de Esta
do Chefe da Casa Civil da Presidência da República - Pedro 
Sampaio Malan, Ministro de Estado da Fazenda- Paulo de Tar
so Almeida Paiva, M!n_i$o de Estado do Trabalho - Antonio 
Kandir, Ministro de Estado do Ptanejamento e Orçamento. 

DECRETO , DE DE 1997. 

Regulamenta o Registro Especial Bmsilelro -
_ REB, para embarcações de que trata a Lel n• 9.432, 
de 8 de janeiro de 1997. 

O Presidente da República, no uso da atribuição que lhe 
confere o art. 84, inciso IV, da Constituição, e tendo em vista o 
disposto no art. 11, § 12, da Lei n• 9.432, de a de janeiro de 1997, 
decreta: 

Art. 1• O Registro Especial Brasileiro - REB, instituído pela 
Lei n• 9.432, de 8 de janeiro de 1997, será efetuado no Tribunal 
Marítimo, não suprimindo e sendo complementar ao registro da 
propriedade marítima, confonne dispõe a Lei n• 7.652, de 3 de fe
vereiro de 1988. 

§ 1• O Tribunal Marítimo emitirá, para as embarcações in
duídas no REB, o Certificado de Registro Especial Brasileiro. 

§ 2' O Tribunal Marítimo manterá cadastro específico atua
lizado de todas as embarcações pré-registradas e registradas no 
REB; 

Art. 2' Poderão ser registradas no REB, em caráter faculta
tivo, as embarcações brasileiras, operadas por empresas brasilei
"""JI!L~v~a_çãa_, nos tennos da Lei n' 9.432, de 1997. 

Parágrafo úni_co., N;_ embarcações estrangeiras afretadas a 
casco nu, com suspensão de bandeira, poderão ser registradas 
_no_REB, nas seguintes condições: 

a) para a navegação de longo curso e interior de percurso 
internacional, até o dobro da tonelagem de porte bruto das em
barcações de tipo semelhante, encomendadas a estaleiros brasi
leiros instalado" no_PaísLQel<l empresa brasileira afretadora. com 
cóntffilo -de- construção em eficácia adicionado da tonelagem de 
porte bruto das embarcações brasileiras de tipo semelhante de 
~1/il PIQRriedad.e; 

b) para a navegação de cabotagem, navegação interior de 
percurso nacional e navegação de apoio marítimo. na forma pre
vista no inciso III do art. 10 da Lei n' 9.432, de 1997. 
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Art. 32 Para os efeitos deste Decreto, ficam estabelecidas 
as seguintes definições: 

I - Conservação: manutenção rotineira da embarcação 
que envolva o conjunto de atividades destinadas a mantê-la, 
e a seus equipamentos, dentro de suas especificações técni
cas; 

11 - Construção: execução de projeto de embarcação des
de o início das obras até o recebimento do termo de entrega pelo 
estaleiro; 

III - Conversão: mudanças estruturais e de sistemas, na 
embarcação, que modifiquem suas características básicas, po
dendo alterar o seu emprego; 

IV - Modernização: alteração de vuHo que vise a aprimorar 
o desempenho da embarcação. de equipamentos e sistemas, 
sem modificar as características básicas de seu emprego; ·· 

V - Pré-registro no REB: registro provisório de embarca
ção com contrato de construção, com estaleiro nacional, visando 
ao benefício dos incentivos do REB; 

VI - Reparo ou Reparação: é a atividade necessária à res
tauração das especificações técnicas do material de bordo e que 
se revista de caráter predominantemente eventual; 

Vil - Tripulante: trabalhador aquaviário, com vínculo em
pregaticio, que exerça funções, embarcado, na operação da em
barcação. 

Art. 42 O pré-registro, o registro no REB e os seus cancela
mentos serão feitos pelo Tribunal Marítimo. 

§ 12 O pré-registro no REB será feito em atendimento a re
querimento formulado pela empresa brasileira de navegação re
gistrada no Tribunal Marítimo, ao qual serão nexados os seguin
tes documentos: 

a) contrato social ou estatuto da empresa e últimas altera
ções, devidamente registrados na junta oomercial; 

b) contrato de construção da embarcação; 
c) termo de compromisso de que a embarcação será em

pregada sob bandeira brasileira. 
§ 2" O registro no REB será feito em atendimento a reque

rimento formulado pela empresa brasileira de navegação proprie
tária ou afretadora da embarcação brasileira, ao qual serão ane
xados os seguintes documentos: 

a) para embarcação pré-registrada, o ato de registro domi
nial no Registro de Propriedade de Embarcação no Tribunal Marí
timo ou, no caso de embarcação dispensada deste Registro, a 
inscrição no Ministério da Marinha; 

b) para embarcação sem pré-registro, pela comprovação 
do registro dominial no Tribunal Marítimo ou da inscrição no M~ 
nistério da Marinha; 

c) cópia do contrato de atnetamento, no caso de a empresa 
não ser a proprietária da embarcação; 

d) Certidão Negativa de Débito- CND, expedida pelo Insti
tuto Nacional do Seguro Social - INSS (art. 84, inciso I, alínea a, 
do Regulamento da Organização e do Custeio da Seguridade So
cial, aprovado pelo Decreto n• 2.173, de 5 de março de 1997), 
Certidão Negativa de Débito para com o Fundo de Garantia por 
Tempo de Serviço - FGTS, expedida pela Caixa Económica Fe
deral (art. 12 , § 12, da Lei n• 9.012, de 30 de março de 1995) e 
Certidão Negativa de Tributos e Contribuições Federais adminis
trados pela Secretaria da Receita Federal (art. 60 da Lei n• 9.069, 
de 29 de junho de 1995). 

§ 3" Para as embarcações estrangeiras afretadas a casco 
nu, com suspensão provisória de bandeira, o registro no REB es
tará condicionado à aprasentação ao Tribunal Marítimo dos se
guintes documentos: 

a) inscrição no registro dominial do país de origem; 
b) cópia do contrato de afretamento; 

c) comprovação da suspensão provisória de bandeira do 
- país-âé ongem; 

d) registro da empresa brasileira de navegação afretadora 
junto ao Tribunal Marítimo; 

e) certificado de segurança da navegação expedido pelo 
-Minlsfeno Clã Marinha; 

f) relatório favorável de vistoria de condições nas situações 
estabelecidas pelo Ministério da Marinha e realizado por SOCieda

-de claSsificadoracieoencíaâa-peló Governo braSileiro; 
g) apresentação -dos certificados internacionais relativos a 

segurança maritima, prevenção da poluição por embarcações e 
réSfJOOS3bilidade civil; -

h) as Certidões referidas na alínea d do§ 2"; 
I) registro atualizado de classificação expedido por socie-

dade CtaSsiilcacfora cre<lenciaila piitoGoveino blasiielro; · · 
j) atestado do Mjnistério dos Transportes de enquadrarnen

to da embarcação nas condições do art 2". parágrafo único, des
te decreto. 

§ 42 Os documentos de que trata o parágrafo anterior 'que 
estiverem em língua estrangeira deverão, quando exigido, vir 
acompanhados de tradução juramentada, de acordo com o que 
preceitua a lei. 

§ 52 O registro no REB depende da inexistência de débitos 
i:lo prbplietãOOou-ãfrétãoorâaemoan:ação brasileira ou da afreta
dera de embarcação estrangeira, com o setor público federal, confir
mada por consuita ao Cadastro Informativo (CADIN), salvo os débi
tos em que hajam recursos judiciais ou adninistrativos pendentes. 

§ 6" O cancelamento do pré-registro e registro no REB 
ocorrerá nas seguintes sHuações: 

a) pré-registro: 
1. por solicitação da empresa brasileira de navegação; 
2. quando do registro da propriedade no Tribunal Marítimo; 
b )registro: 
1. por solicitação da empresa brasileira de navegação; 
2. por cancalamento do registro da empresa brasileira de 

navegação no Tribunal Marítimo; 
3. por afretamento a casco nu a empresa estrangeira de 

navegação; 
4. por venda da embarcação; 
5. por término do contrato de afretamento a casco nu; 
6. por falta do depósito de acordo ou convenção cotetiva 

de trabalho, conforme previsto no parágrafo único do art. a• deste 
decreto. 

§ 72 Não se aplica o prazo previsto no parágrafo único do 
art. a• quando se comprovar que as partes esgotaram todas as 
possibilidades de composição dos interesses coletivos, promovi
dos diretamente ou mediante intermediação administrativa do Mi
nistério do Trabalho, e estiverem em processo de negociação ou 
dissídio colativo. 

§ a• Caberá ao Ministério dos Transportes informar ao Tri
bunal Marítimo as empresas brasileiras de navegação que, por 
força de alienação de embarcação própria ou cancelamento de 
construção, estejam excedendo sua capacidade de inscrição no 
REB de embarcações afretadas a casco nu com suspensão provi
sória de bandeira, para fins de cancelamento do registro no REB. 

Art 52 É assegurada às empresas brasileiras de navega
ção a contratação, no mercado internacional, da cobertura de se
guro e resseguro de -cascos. maquinas e resPonS3flilidade- civil 
para suas embarcações registradas no REB, desde que o merca
do interno não ofereça tais coberturas ou preços compatíveis com 
o mercado internacional. 

§ 12 Para os fins do disposto no capU1 deste artigo, serão 
considerados critérios de avaliação dos preços compativeis, além 
do prêmio ou preço do seguro. as condições de pagamento, pra
zo e demais características do seguro oferecido. 
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§ 2" No caso de contratação das operações no mercado 
internacional, as empresas brasüeiras de navegação conservarão 
as propostas brasüeiras recebidas, de forma a possibilitar a verifi
cação e confrontação das condições das proposfas. 

Art. 6" A receita de frete decorrente da importação e expor
tação de mercadorias, realizadas por embarcações registradas no 
REB, será excluída das bases de cálculo das conbibuições para o 
PIS e para o Financiamento da Seguridade Social - COFINS, de 
acordo com o disposto no § a• do art. 11 da Lei n• 9.432, de 
1997. 

Art. 7" O financiamento à empresa brasileira de navega
ção, por intermédio de agente financeiro oficial, para financiamen
to de embarcação pré-registrada no REB, contará com taxa de ju
ros semelhantes à de embarcação para exportação, a ser equali
zada pelo Fundo da Marinha Mercante. 

§ 1° As embarcações registradas no REB poderão obter fi
nanciamento, nas mesmas condições estabelecidas no caput 
deste artigo, para conversão, modernização e reparação. 

§ 2" As condições de financiamento previstas neste artigo 
serão revistas a partir da data em que o registro da embarcação 
no REB seja·cancelado. 

Art. s• As convenções e os acordos ooletivos de trabalho 
regerão as condições de trabalho para as bipulações das embar
cações registadas no REB, estipulando, dentre outras normas, as 
relativas a remuneração e regime de férias. 

Parágrafo único. As convenções e acordos coletivos de 
trabalho serão devidamente depositados nas Delegacias Regio
nais do Trabalho e no Tribunal Marítimo, no prazo de 120 ãiBS 
após o registro da embarcação no REB. 

Art. 9° As empresas brasüeiras de navegação não conside
rarão as remunerações recebidas pelas bipulações das embarca
ções inscritas no REB, no montante que servirá de base ao paga
mento da conbibuição para o Fundo de DesenvoMemtno de Ensi
no Profissional Maritimo (FDEPM). 

Parágrafo único. Anualmente, o Fundo da Marinha Mer
cante - FMM repassará para o FDEPM 1,5% do valor lfquido 
efetivamente depositado na conta do FMM, corno cota parte do 
Adicional de Frete para Renovação da Marinha Mercante -
AFRMM arrecadado no exercício, a título de compensação da 
redução decorrente do disposto no caput do art. 1a da Lei n• 
9.432, de 1997. 

Art. 1 O. Não será computado na base de cálculo dos bibu
tos incidantes sobre a importação e exportação de mercadorias o 
valor do frete aquaviário internacional decorrente do transporte 
realizado em embarcações registradas no REB. 

Parágrafo único. Não susufruem do disposto no eaput des
te artigo as mercadorias transportadas em embarcaçoes registra
das no REB eventualmetne fretadas, por tempo ou viagem, a em
presas estrangeiras. 

Art. 11. As embarcações construídas no Brasil e transferi
das por mabiz de empresa brasileira de navegação para subsidiá
ria integral no exterior poderão retomar ao registro brasileiro, 
como de propriedade da mesma empresa nacional de origem, 
desde que aprovadas em vistoria de condições pelo Ministério da 
Marinha. 

Parágrafo único. Após o retomo ao registro brasileiro, a 
embarcação poderá ser transferida para o REB, observado o esti
pulado no § a• do art. 4° deste decreto. 

Art. 12 Este decreto errtra em vigor na data de sua publica-
ção. 

Brasília, de de 1997. 176" da Independência e 109" da 
República. -

O SR. PRESIDENTE (Mauro Miranda) - Con
cedo a palavra ao nobre Senador Osmar Dias para 
uma comunicação inadiável, pelo prazo de cinco mi-

nutos, nós termos do art 14, VIl, do Regimento ln
temo. 

O SR. OSMAR DIAS (PSDB-PR. Para uma co
municação inadiável. Sem revisão do orador.) - Sr. 
Presidente, Sr"s e Srs. Senadores, eu estava em 
meu gabinete, quando ouvi o pronunciamento do Se
nador Artur da Távola. Venho a esta tribuna, nos cin-

. co minutos regimentais, em nome da verdade. 

Não quero polemizar com o Senador Artur da 
Távola, porque o respeito e creio que ele só se pro
nunciou porque não está bem informado. Aliás, faça
se justiça, não estamos discutindo problemas do 
Atlético· Mineiro, como fez referência aqui, por várias 
vezes, o Senador Artur da Távola. Estamos discutin
do a injustiça que se praticou contra o Clube Atlético 
Paranaense,repito, o clube de maior torcida do Pa
raná, ao lado do seu arqui-rival, Curitiba, que fazem, 
juntamente com o Paraná e outros clubes do interior, 
a grandeza do futebol paranaense, que tem que ser 
respeitado. · · 

Não vou polemizar com o Senador Artur da Tá
vela e nem com a torcida do Fluminense, mas S. Exi' 
precisa rever a história recente do futebol. O Clube 
Atlético Paranaense não ganhou o direito de disputar 
a Divisão de Elite do futebol brasileiro por fraude ne
nhuma. Não se discute, hoje, no Tribunal de Justiça 
Desportiva da Confederação Brasileira de Futebol, 
os jogos realizados durante o Campeonato da 2l' Di
visão de 1995, quando o Atlético Paranaense foi 
Campeão Brasileiro da 2l' Divisão e ganhou o direito, 
então, por ter sido campeão em 1995, de disputar a 

_ Divisão de Elite do futebol brasileiro em 1996, quan
do -foi-o s• colocado entre toâos oS tilnes queaíspu
taram o Campeonato Brasileiro da Divisão de Elite. 

Portanto, Sr. Presidente, não foi com uma frau
de que o Atlético Paranaense subiu à 1ª Divisão, 
mas foi jogando, e jogando muita bola e conquistan
do os pontos para chegar à 1ª Divisão. Quando che
gou à 11 Divisão, não foi com nenhuma fraude que o 
Atlético Paranaense se colocou em 59 lugar entre os 
times brasileiros. Por muito pouco, não disputou o tí
tulo do Campeonato Brasileiro do ano passado. Ago
ra, está na Divisão de Elite não porque ganhou um 
jogo com uma frautte,coJ'TlO diss~ __ aqui o Senador 
Artur da Távola. O que o Tribunal de Justiça Despor
tiva da CBF julgou foram fatos relacionados ao jogo 
Atlético e Vasco da Gama pela Copa Brasil, que é 
um outro campeonato. Eu que acompanho o esporte 

_brasileiro e, portanto, acompanho os programas des-
portivos do País todo, faço aqui minhas as palavras 
de especialistas no assunto e que sabem diferenciar 
o Campeonato Brasileiro da Copa Brasil, como o jor-
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nalista Juca Kfouri, que, diariamente, ou no progra- Dias, do Mato Grosso do Sul, iria emprestar sua soli-
ma Cartão Verde, da TV Educativa, ou na sua colu- dariedade ao nosso Clube Atlético Paranaense, bem 
na diária da Folha de S.Paulo, tem defendido o como nosso Senador de Goiás, Otoniel Machado, 
Atlético Paranaense contra essa injustiça. Não se que, com certeza, como o Ministro da Justiça I ris Re-
julgou uma instituição, mas os atas de um diretor zende, que é seu irmão, defendeu ontem a posição 
que foi banido, e com justiça, do futebol brasileiro. desse clube. 
Agora, suspender um clube como o Atlético Para- Entre a posição do Senador Artur da Távola, 
naense por um ano, deixando sua torcida e as torci- que está defendendo apaixonadamente o Fluminen-
das de todos os times do Paraná e do Brasil alijados se, e a posição do Ministro da Justiça, que pensa 
do prazer de ver o Atlético jogando ... ! Temos que que há riscos de violência, porque a torcida atletica-
encarar que o futebol no Brasil, hoje, não é uma sim- na está muito revoltada, fico com a decisão do Minis-
ples diversão. Os clubes estão se tomando empre- tro da Justiça. 
sas, e, ao se suspender por um ano uma empresa, Hoje, houve uma demonstração aqui de que os 
não está sendo medido o prejuízo financeiro, moral, Senadores estão preocupados também com o es-
psicológico e, sobretudo, o prejuízo às gerações no- porte. o Senador Antonio Carlos Magalhães tomou 
vas dos torcedores atleticanos, que estão frustradas, uma decisão importante: ligou para o Presidente da 
indignadas e revoltadas, as gerações novas e as ge- CBF e disse que esse problema também cabe ao 
rações antigas do Clube Atlético Paranaense. Senado. Tenho certeza de que o Presidente da CBF 

Vim do interior do Paraná. Sou de Maringá, terá sensibilidade, porque também ele quer preser-
onde há um clube de fu1ebol; este clube, o Maringá, var a qualidade e a seriedade do futebol brasileiro. 
também não concorda com essa decisão tomada Acreditamos que o Sr. Ricardo Teixeira, amigo do 
contra o clube da capital. Não quero polemizar com nosso Senador Ney Suassuna, que também está 
o Senador Artur da Távola, mas é preciso fazer justi- nos ajudando nessa luta para reverter uma situação 
ça. O Fiu.minEÍnse, que estava na divisão de elite, de injustiça contra o Atlético Paranaense, vai fazer 
desceu para a segunda divisão, porque o seu time com que essa decisão seja revista, porque ela não é 
de futebol não conquistou os pontos necessários justa nem com o Clube Atlético Paranaense, nem 
para permanecer, foi o último colocado, e o último com o futebol brasileiro. 
colocado da primeira divisão desce e o primeiro da 0 Sr. Levy Dias_ Permite-me v. Ex" um apar-
segunda divisão sobe. Desceu porque não jogou ? . 

bola. Agora, ganhar no grito o acesso à divisão de te. o SR. OSMAR DIAS- Sr" Presidente, não sei 
elite, nós do Paraná não aceitamos e acredito que . se posso conceder o aparte ao Senador Levy Dias. 
neRffih'lltnreeaordoBrasiiBstáde acordo com isso,- o Sr. Levy Dias- Eu gostaria de pedír que a 

O Sr. Levy Dias- Permite-me V. Ex• um apar- Presidente Marluce Pinto me concedesse a palavra 
te? -- para uma breve comunicação, mas tenho que parti-

O SR. OSMAR DIAS - Talvez estejam de cipar desse pronunciamento do Senador Osmar 
acordo os torcedores do Fluminense pela perspecti- Dias, porque posso somar algo dentro dessa polêmi-
va de subir à 1• divisão; alguns, apenas, dos torce- ca que se estabelece. Se a Senadora Marluce Pinto 
dores do Fluminense. Penso que os torcedores que me conceder a palavra para uma breve comunica-
querem ver a garra do time no campo jogando não ção, falarei logo após o pronunciamento do Senador 
gostariam de ver o Fluminense de tanta~ glórias, @ __ _ Osmar Dias. 
tantas tradições, na divisão de elite do futebol brasi- 0 SR. OSMAR DIAS _ Sr" Presidente, encerro 
leiro, por essas vias tortas, defendidas aqui pelo Se-

0 
meu pronunciamento .. o Senador Levy Dias falará 

nador Artur da Távola. Não vou polemizar com o Se- od 
depois ou S. Ex" pode-rá me apartear? V. Ex" p ena dor, repito mais uma vez, mas ele precisa, em pri-

meiro lugar, se informar dos fatos verdadeiros. O ria permitir que eu lhe conceda o aparte, porque o 
assunío é importante. . . . . . 

Atlético está na divisão de elite, porque conquistou o 
direito no campo. O Atlético não é detentor de frau- A SR! PRES-IDENTE (Marluce Pinto) -V. Ex" 
des, é detentor de títulos: 25 campeonatos esta- pode conceder-lhe o aparte, porque é mais rápido. O 
duais. próximo Senador inscrito. é o Senador Mauro Miran-

Sr" Presidente, não sei se posso dar apartes da. 
porque estou fazendo uma comunicação inadiável, O SR. OS MAR DIAS - Então, concedo o apar-
mas de qualquer forma sei que o Senador Levy te ao Senador Levy Dias. 
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O Sr. Levy Dias- Senador Osmar Dias, neste 
País, quando há qt.:alquer denúncia - não há dúvi
das de que essa denúncia de que estamos falando é 
grave -, há um desespero para se punir alguém. O 
que penso é que houve, nesse caso específico, um 
grande equívoco. A pessoa jurídica do Clube Atlético 
Paranaense é uma coisa; a pessoa do seu Presiden
te, outra. Seria o mesmo que, em se cassando um 
Prefeito, cassar-se a população do município. O 
equívoco está aí. O nosso povo, que labuta com tan
ta dificuldade, tem no futebol a sua grande alegria. 
Ontem mesmo, em minha casa, assim como, tenho 
certeza, na casa da maioria absoluta do povo brasi
leiro, eu acompanhava angustiado o futebol da Sele
ção brasileira contra o Selecionado do México. En
tão, vê-se que o futebol é um esporte que toca a 
alma das pessoas neste País. Ouvi hoje, neste ple
nário, que o Atlético Paranaense detém uma torcida 
de um milhão e meio de pessoas. Há de haver res
peito com essa torcida. Puna-se o Presidente que 
possa ter tomado alguma atitude incorreta ... 

O SR. OSMAR DIAS - Esse já está banido. 
O Sr. Levy Dias - Exatamente; todavia, de for

ma nenhuma se deve punir o Clube, a pessoa jurídi
ca do Clube. Fui presidente de Liga Desportiva, par
ticipei do meio esportivo, lutei muito na minha vida 
em prol do esporte, sou um apaixonado pelo esporte 
e não aceitaria tal situação, de forma nenhuma; não 
entro na discussão sobre o Paraná ou do time cario
ca. Penso, porém, que se trata de um equívoco que 
precisa ser corrigido, tanto é que o nosso Ministro da 
Justiça, lris Rezende, como V. Ex" já declarou, tam
bém está trabalhando no sentido de se permitir que 
o clube continue a sua trajetória, porque esta será, 
sem sombra de dúvida, a felicidade de uma grande 
parcela do povo do Paraná, o que é muito importan
te para o Brasil. 

O SR. OSMAR DIAS - Muito obrigado, Sena
dor Levy Dias. Em nome do Paraná, agradeço a ma
nifestação de V. Ex". 

Para encerrar, Srª Presidente, eu gostaria de 
informar ao Senador Artur da Távola que o jogo que 
colocou o Fluminense na 2• Divisão não foi o jogo 
em que o Criciúma ganhou do Atlético - com aque
les pontos, portanto, o Fluminense deixou de partici
par da divisão de elite -, mas foram todos os jogos 
que o Fluminense perdeu. Esse time perdeu o direito 
de participar da 1 ª Divisão, porque perdeu osj~gos e 
não porque o Atlético perdeu do Criciúma. O Atlético 
ganhou os jogos, por isso foi o quinto colocado no 
campeonato brasileiro. 

Como bom c_Qrintiano, Srª Presidente, não gos
taria de presenciar, também, o Corinthians nessa si
tuação. As situações do Corinthians e do Atlético 
são muito parecidas, mas a decisão não foi a mes
ma em relação aos dois clubes. Como o jornalista 
Juca Kfouri, também corintiano, defendo justiça ao 
time do Paraná. 

O Sr. Otoniel Machado- Permite-me V. Exª 
um aparte? 

O SR. OSMAR DIAS - Com prazer ouço V. 
Exª, porque sei que é favorável ao Atlético. 

O Sr! PRESIDENTE (Marluce Pinto) - Eu gos
taria que V. Ex" fosse bastante breve, porque em co
municação inadiável não se concede apartes e estou 
abrindo um precedente. 

O Sr. Otoniel Machado - Gostaríamos de nos 
solidarizar com o nosso companheiro Osmar Dias. 
Fui dirigente de clube, pratiquei futebol desde crian
ça e sou amante do esporte. O esporte é uma ne
cessidade muito premente no nosso País. O mínimo 
que um Governo deveria oferecer a um povo seria o 
pão e o circo. O circo do brasileiro é o futebol. Já fui 
Presidente de clube. É um sofrimento tremendo para 
os responsáveis que sempre dirigem clubes com si
tuação financeira muito difícil. O nosso Atlético do 
Paraná é xará do meu clube, que tenho também em 
Goiânia o Atlético Clube Goianiense. Presencio es
ses ac~ntecimento. e fico muito entristecido com o 
que está acontecendo. O clube jamais poderia ser 
penalizado. Que fosse penalizado o diretor, os m_em
bros da Cobraf e da Federação Brasileira de Arbi
tras até o Presidente da CBF, mas nunca o clube. O 
clube está sendo vítima de uma injustiça muito gran
de. Desportista que sou, endosso suas palavras. 
Penso que as autoridades devem rever imediata
mente essa injustiça praticada. 

O SR. OSMAR DIAS - Senador Otoniel Ma
chado, agradeço o aparte. 

Srª Presidente, também não posso deixar de 
agradecer ao Senador José Samey, a quem o Para
ná devota respeito; homem extremamente equilibra
do, adotou hoje uma posição de defesa do Clube 
Atlético Paranaense, porque também entende ser in
justa a decisão. 

Estamos confiantes, Srª Presidente, na CBF. 
Ela vai, com a orientação do Presidente Ricardo Tei
xeira, rever essa decisão para o bem do esporte bra-

sileiro. p ·d t 
Muito obrigado, Srª rest erue. 

Durante o discurso do Sr. Osmar Dias, 
o Sr. Mauro Miranda deixa a cadeira da pre-



Junho de 1997 ANAIS DQ SENAD9 FEDERAL 71 

sidência, que é ocupada pela Sra. Marluce 
Pinto, Suplente de Secretário. 

A SR! PRESIDENTE (Mariuce Pinto) - Conce
do a palavra ao nobre Senador Bernardo Cabral. 
(Pausa.) 

Concedo a palavra ao nobre Senador Jonas Pi
nheiro. (Pausa.) 

Concedo a palavra ao nobre Senador Carlos 
Patrocínio. (Pausa.) 

Concedo a palavra ao nobre Senador Mauro 
Miranda. 

O SR. MAURO MIRANDA (PMDB-GO. Pro
nuncia o seguinte discurso.) - Sr" Presidente, Srl's e 
Srs. Senadores, agora é a palavra do Presidente da 
República que está empenhada. Até o final de outu
bro, não haverá mais estradas federais esburacadas 
neste País. O compromisso público foi assumido 
hoje, no programa semanal que é transmitido por 
uma rede nacional de rádio. O anúncio presidencial 
adianta que a sinalização horizontal de toda a malha 
viária do País será recuperada, cobrindo uma exten
são de 51 quilômetros. 

Nesses dois anos do meu mandato no Senado, 
tenho me batido insistentemente pela recuperação 
de nossas estradas e tenho demonstrado os prejuí
zos que a falta de conservação vem provocando, 
tanto na elevação dos custos de transporte como na 
perda de mercadorias. Quero salientar que, pelo me
nos nos registras da minha memória, é a primeira 
vez que ouço uma promessa tão enfática vinda do 
próprio Presidente. 

Aos ouvintes de todo o País que tiveram aces
so à fala do Presidente Fernando Henrique Cardoso, 
a mensagem mostrou a sensibilidade do Governo 
para os problemas que vêm atormentando a vida 
dos usuários de nossas estradas, que chegaram a 
um índice de precariedade alarmante. Sua Excelên
cia reconheceu que os buracos dificultam a vida do 
motor.sta, aumentam o consumo de combustíveis, 
desgastam os veículos e atrasam o tran!"porte de 
cargas. O mais grave, segundo o Presidente, é que 
o mau estado de conservação provoca acidentes e 
mortes. 

Outro fato reconhecido pelo Presidente é que a 
falta de sinalização causa atropelamentos notumos 
de vidas humanas e de animais, sobretudo nos dias 
de chuva. Com a perda de visibilidade, os motoristas 
muitas vezes transitam nos acostamentos e são víti
mas de acidentes fatais. 

Srl's e Srs. Senadores, o quadro descrito na 
.-Mnsagem do Presidente da República é urna reali-

dade lamentável que vem marcando de sangue as 
nossas estatísticas nos últimos anos. As manchetes 
sinistras dos jornais de fim de semana mostram o 
crescimento dos números de acidentes fatais. A frota 
rodante foi multiplicada graças ao crescimento in
dustrial e às facilidades de financiamento. Ocorreu 
simultaneamente a expansão vegetativa da popula
ção de novos motoristas. E as ::ossas estradas, que 
já não eram boas, ficaram ainda piores pela falta de 
investimentos na conservação. 

Para agravar uma situação que assusta toda a 
-farnllia brasileira, o Código de Trânsito cumpre uma 
penosa tramitação na Câmara dos Deputados. Ouvi 
do Ministro da Justiça, o Senador lris Rezende, o 
compromisso de empreender um grande esforço 
pessoal para agilizar a aprovação do Código. E te
nho esperanças de que S. Ex"' vai conseguir essa vi
tória antes do final deste ano. A legislação atual está 
caduca nos seus 31 anos de existência. E não dá 
para entender tanta demora na aprovação de maté
ria tão importante para a segurança de nossa socie-
dade. · · 

Não posso deixar de aplaudir o Presidente da · 
República. Ao colocar no cargo de Ministro dos 
Transportes o Deputado Eliseu Padilha, Sua Exce
lência define os objetivos que devem orientar as 
ações prioritárias dessa área fundamental de infra
estrutura econômica. O Presidente reafirma os seus 
compromissos com a privatização dos trechos rodo
viários mais movimentados e volta a enfatizar a con
tinuidade da política de transferência de rodovias 
aos Estados. O modelo adotado pelo Governo tem
se revelado um grande sucesso. A prova disso é a 
redução de acidentes na Via Outra, na Rodovia Rio
Juiz de Fora e nos outros eixos que foram privatiza
dos. 

Com minhas preocupações mais centradas no 
Centro-Oeste, onde se encontra a fronteira agrícola 
mais ativa no volume de expansão dos últimos anos 
e onde começamos a viver o período do grande sal
to industrial, ouço as palavras do Presidente da Re
pública com grande entusiasmo. Mas quero repetir 
que o nosso grande projeto, neste final de séf;:ulo, é 
a duplicação da rodovia Goiânia-São Paulo. E essa 
obra que vai permitir uma efetiva mudança de escala 
na produção e no escoamento dos grãos produzidos 
na modema agricultura que estamos implementando 
em toda a região - especialmente em Goiás. 

A ligação com o Estado de São Paulo, com o 
porto de Santos e com os países do Mercosul, nas 
atuais condições de precariedade de nosso principal 
eixo de transportes, vai impedir a decolagem que é 
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uma fatalidade no destino do Centro-Oeste. Não po
demos nos acomodar na expectativa desse futuro. 
Somos parte de um País que perde R$10 bilhões 
por ano por falta de estradas em condições ideais de 
trânsito. E esse é um dado oficial que foi levantado 
sob a responsabilidade do Banco Mundial. Verificar 
que o Presidente da República está atento para este 
problema e que está assumindo compromissos for
mais para solucioná-los é um grande motivo para a 
renovação de nossas esperanças. 

Era o que tinha a dizer, Sr. Presidente. 
Muito obrigado. 
A SRA. PRESIDENTE (Marluce Pinto) - Con

cedo a palavra ao Senador Pedro Simon. (Pausa.) 
Concedo a palavra ao Sr. Joel de Hollanda. 

(Pausa.) 
Os Srs. Senadores Lúcio Alcãntara, Odacir 

Soares e Pedro Simon enviaram discursos à Mesa 
para serem publicados na forma do disposto no art. 
203 do Regimento Interno_ 

S. Ex-ls serão atendidos. 
O SR. LÚCIO ALCÂNTARA {PSDB-CE)- Sr. 

Presidente, Sr95 e Srs. Senadores, há cerca de um 
século, em suas andanças pelo interior do Nordeste, 
o beato Antônio Conselheiro profetizava ·a futura 
transformação do sertão em mar e do mar em ser
tão. Uma legião de miseráveis o seguia por toda par
te, mesmerizada por sua eloqüência e por seu as
pecto de anacoreta em andrajos, multidão que seria 
martirizada no holocausto de Canudos. Essa gente, 
por certo, ouvia esse e outros vaticínios ao mesmo 
tempo em que refletia sobre a enorme desproporção 
entre as forças do homem e as da Natureza, a cuja 
inclemência o sertanejo se habitua desde o nasci
mento. 

A ciência geológica, de fato, confirma a predi-
ção do Conselheiro. A partir, por exemplo, da pre
sença de fósseis de animais marinhos encontrados 
muito longe do mar, é possível ter-se a certeza de 
que áreas que hoje são de terra firme como o nosso 
sertão já estiveram debaixo da água do mar, do 
mesmo modo, o fundo dos oceanos mostra aspectos 
da terra emersa que foi antes e virou mar. O proces
so natural dessas transformações toma milhares, se 
não milhões de anos, estando fora de qualquer es
cala humana, de medida, observação ou interven
ção. 

Um outro processo de transformação da face 
da terra, bem menos demorado e que pode ser in
fluenciado pelo homem, para o mal e para o bem, é 
o da desertificação. De modo análogo ao dos movi
mentos da crosta terrestre, que elevam e rebaixam 

as terras, colocando-as à tona ou embaixo do mar, a 
desertificação pode ser natural: a região do grande 
deserto do Saara foi uma planície fértil até dez mil 
anos atrás há pouco tempo, na escala geológica 
quando o homem já caminhava sobre a terra, mas 
ainda sem o poder destrutivo de hoje. Como o Saa
ra, há outros desertos naturais na terra, formados 
pela deposição de areia arrastada pelos ventos, pela 
influência de cadeias montanhosas que barram os 
ventos carregados de umidade, ou por outros fato
res. 

Eis, porém, que um fator apressa hoje a forma
ção de desertos numa escala antes desconhecida. 
Trata-se da ação humana,· essa novidade sempre 
em termos da História da Terra que representa, 
para o planeta, tantas ameaças, que alguns pensa
dores já se perguntaram se não seremos um erro da 
evolução, uma experiência da seleção natural que 
passou a expor toda a criação ao risco de desapare
cimento. 

É um fato triste e necessitado de urgente rever
são, Senhores Senadores: dados abalizados de enti
dades internacionais denunciam que, nas últimas 
décadas, a área desertificada no mundo aumenta 
anualmente de 60 mil quilômetros quadrados. É uma 
área superior, em cerca de 12%, a de Estados brasi
leiros como Rio Grande do Norte e Paraíba, toma
dos individualmente, ou 18% maior que a área dos 
Estados de Alagoas e Sergipe somados. 

Essa área toda, Senhor Presidente, tenho de 
repetir, é perdida para a lavoura a cada ano! O uso 
descontrolado de agrotóxicos, o desmatamento, o 
emprego de queimadas, a superexploração da terra 
e a irrigação mal feita são os principais fatores antró
picos da desertificação. Destaque-se, entre esses fa
tores, a presença de dois exemplos do emprego ina
dequado da tecnologia: agrotóxicos e irrigação. Isso 
ocorre, em grande parte, porque populações de bai
xo nível de instrução, sem preparo para o trato com 
técnicas modernas, são submetidas ao canto de se
reia de empresas multinacionais que só pensam em 
vender seus equipamentos e drogas, sem se preo
cupar com a informação aos usuários. 

O pior, e que não constitui qualquer surpresa, é 
que esse processo ocorre, em sua maior parte, em 
países pobres, onde uma população miserável vê re
duzir-se, anualmente, a área capaz de suportar a 
cultura de alimentos. Dos 22 países mais atingidos 
pela desertificação, 18 estão entre os mais pobres 
do mundo. Cerca de 80% das pessoas afetadas pela 
desertificação residem nos países subdesenvolvidos 
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mais de 150 milhões de pessoas, ou o equivalente a 
toda a população do Brasil. 

Nesses países, a produção de grãos per capi
ta reduziu-se de 30% em relação a 1967, enquanto 
vários milhões de pessoas vêm morrendo de fome 
nessas regiões, nos anos 80 e 90. Em todo o mun
do, os desertos crescem da seguinte maneira: pri
meiro, a floresta se transforma em savana; em se
guida, a savana se toma estepe; finalmente, a este
pe se faz deserto, numa progressão da umidade re
gular para a secura extrema. 

É o caso típico do Saara, que continua a cres
cer para o norte e para o sul, impulsionado por fato
res naturais e humanos. Além do Magreb, ao norte, 
e o Sahel, ao sul, que se integram progressivamente 
ao Saara, um relatório da ONU apontava, em 1988, 
como mais expostas ao perigo da desertificação, até 
a entrada do próximo século, as seguintes regiões: 
na América do Norte, uma faixa que une o Sudoeste 
dos Estados Unidos às proximidades da Cidade do 
México; na América do Sul, os Andes, desde o lago 
Trticaca até Oruro, na Bolívia, e uma faixa no centro
oeste da Argentina; na Ásia, uma faixa ao centro do 
continente, do Líbano ao Paquistão, estendendo-se 
ao norte até o Casaquistão, outra no centro-sul da 
China e uma terceira na Indochina; na Europa, o su
deste da Espanha; na Austrália, duas áreas no cen
tro do país. 

A desertificação, assim, é na verdade um fenó
meno espalhado por todos os continentes, embora 
atinja com maior gravidade os países mais pobres. 
O prejuízo anual, em termos de deseconomia causa
da pela perda de terras com aproveitamento econô
mico, foi calculado por técnicos da ONU e supera a 
barreira dos 26 bilhões de dólares, q!Jantia 4 vezes 
superior, segundo os mesmos técnicos, à necessária 
anualmente para investimento em programas de 
combate ao problema, como reflorestamento, estabi
lização de dunas, implantação de novas técnicas 
agrícolas e orientação aos países mais pobres e 
mais atingidos pelo problema. 

Um caso alarmante de desertificação pela ação 
do homem é o do Mar de Arai, grande lago do Uzbe
quistão. Estatísticas oficiais informam que os 68 mil 
quilômetros quadrados de planícies que o circundam 
perderam mais de metade de seu volume d'água 
nos últimos 30 anos. 

Ali. o uso intensivo do solo, o desmatamento 
da vegetação nativa e o desvio de dois rios que de
ságuam no lago, feito com a finalidade de irrigar cul
turas de algodão, provocaram um assoreamento 
acelerado, bem como provocaram o recuo de suas 

margens em até_ 80 quilômetros, partindo-o em vá
rios pedaços. O Mar de Arai, visto hoje dos satélites, 
já quase não aparece. 

Quem pensar que tudo não passa de alarme 
bobo de ecologistas radicais e desarvorados enga
na-se redondamente. Há conseqüências graves, 
para a economia da região, do ressecamento do Mar 
de Arai e da desertificação da área cir"tmvizinha. A 
navegação no Arai outrora importante meio de co
municação e de transporte tomou-se impossível, e a 
indústria da pesca, que antes produzia cerca de 1 O% 
do caviar da antiga União Soviética, foi completa
mente !iquidada. 

Para _além disso, o_ grau de salinidade das 
águas do Arai foi multiplicado por 3, inViabilizando a 
vida dos peixes no que resta do lago e impossibili
tando a utilização de sua água na agricultura. O ven
to, para agravar o quadro, leva a poeira salina ba
nhada em pesticidas para longe, atingindo e infec
tando terras num raio de até 500 quilômetros de dis
tância e semeando novos desertos. 

No Brasil, há duas áreas em que um grande 
dano ambiental já ocorreu, com vários quilômetros 
quadrados já desertificados. O que pode ser surpre
sa para alguns, nenhuma fica no Nordeste: a primei
ra é a região de Alegrete, no Rio Grande do Sul, e a 
outra fica em Rondônia. 

- Na rica região gaúcha, o uso indiscriminado de 
pesticidas e o desmatamento provocaram a degra
dação da terra, alterando suas características edafo
lógicas de permeabilidade e de equilíbrio bioquímico, 
desencadeando uma erosão incontrolável, com vo
çorocas cruzando a terra para todos os lados, poste
riormente transformando em quase deserto o que foi 
campo fértil. 

Em Rondônia, os anos 90 começaram com 
cerca de metade da área: de florestas do Estado já 
desmatada, segundo fotografias do satélite Landsat. 
Segundo técnicos, a cobertura vegetal da Amazônia 
é, na verdade, extremamente frágil, o que leva muita 
gente a se perguntar se o que já ocorreu em Rondô
nia não seria um prenúncio da próxima transforma
ção de toda a Amazônia num novo Saara, caso pre
cauções contra essa possibilidade não sejam toma
das imediatamente. 

O Nordeste, porém, não está livre da ameaça 
da desertificação, sendo apenas menos chocante 
para a opinião média a ocorrência desse processo 

-eiTl regiões já áridas ou-seinj:.áfidãs do que em 
áreas de mafa ou-de-campo, como as mencionadas. 
De fato, alguns teóricos restringem a aplicação do 
termo aos fenômenos de transformação de áreas 



74 ANAIS DO SENADO FEDERAL Junho de 1997 

subúmidas, progressivamente, em semi-áridas, ári
das e superáridas. 

Esse é o ponto de vista, por exemplo, dos téc
nicos do Núcleo de Pesquisa e Controle da Desertifi
cação no Nordeste do País, da Universidade Federal 
do Piauí. Em 1994, esses técnicos publicaram o es~ 
tudo Quadro atual da desertificação no Nordeste do 
Brasil: diagnóstico e perspectivas, do qual passo a 
citar algumas conclusões. 

Para esses pesquisadores, a pecuária extensi
va está correlacionada a 98% das microrregiões nor
destinas afetadas pelo processo de desertificação. A 
criação de bois, cabras e ovelhas em liberdade re
duz a vegetação forrageira, provocando a compacta
ção do solo o que é a causa primária da erosão por 
voçorocas. Por sua vez, a elevada densidade demo
gráfica da região, aliada à estrutura fundiária, onde 
predomina a grande propriedade, contribuem para a 
deterioração do solo, por implicarem um uso inade
quado e intensivo da terra. O uso de água de baixa 
qualidade em projetos de irrigação é outro fator que 
contribui para o problema, ao provocar a salinização 
da terra, tomando-a estéril e mais sujeita à desertifi-

caçãÓ ·estudo dos professores piauienses cita os 
. casos de vários projetes de irrigação e de agroindús
tria que faziam uso das águas de açudes e dos rios 
Jaguaribe e São Francisco e que fracassaram em 
seus objetivos de desenvolver a região e reduzir 
seus problemas socioeconõmicos, por não levar em 
conta os impactos ambientais decorrentes do uso da 
água, de defensivos agrícolas e de sistemas inade
quados de mecanização da lavoura. 

Todos os Estados nordestinos apresentam 
áreas afetadas pelo risco de desertificação, variando 
somente o tamanho da área ameaçada em relação à 
superfície total do Estado e o nível de risco. O Esta
do que possui o maior percentual de área com nível 
de. desertificação muito grave é a Paraíba, com 29%. 
Destaca-se a região de Cariris Velhos, com o menor 
índice pluviométrico do País, de 240 milímetros 
anuais. Cinqüenta e dois por cento dos paraibanos 
residem em áreas de risco de desertificação, que 
constituem, no total, 70% da superfície do Estado. 

No Piauí, Estado dos pesquisadores que estou 
citando, 91% da população residem em áreas de ris
co de desertificação. Cerca de 57% do território são 
afetados pelo problema, sendo 24,1% em nível gra
ve e 5,3% em nível muito grave. 

No Rio Grande do Norte se encontra a maior 
taxa absoluta de áreas afetadas pelo risco de deser
tificação: 80,5% do território do Estado, sendo 58% 

em nível grave e 7,5% em nível muito grave. A fra
ção dos potiguares que vivem nessas áreas atinge 
51,7%. 

Pernambuco, por seu lado, tem 75% de sua 
extensão em estágio grave ou moderado de deserti
ficação, não apresentando, ainda,- áreas com risco 
muito grave. Naquele Estado, mais de 3 milhões de 
pessoas são afetada5 pelo processo. 

Alagoas e Bahia também não apresentam 
áreas com nível muito grave, mas têm, respectiva
mente, 40% e 46%-de seus territórios afetados. Ser
gipe, por seu lado, não apresenta áreas com nível 
grave nem muito grave de risco, tendo, porém, 31% 
de sua extensão atingida por risco moderado de de
sertificação. 

Deixei para o final o Ceará, meu Estado, onde 
quase 3 milhões de pessoas vivem em áreas afeta
das, que já representam quase 60% da superfície to
tal daquela Unidade da Federação. Cerca de 28% 
estão em estágio grave de aridez, 19% em nível mo
derado e 13% em nível muito grave. 

Senhores Senadores: iniciei este pronuncia
mento citando um profeta do sertão, e vou encerrá-lo 
citando um outro. Quero dizer que o mais incrível, 
Senhor Presidente, é que já nos anos 20 deste sé
culo, em seu Sennão da Caatinga, o Padre Cícero 
Romão Batista, antecipando todos os cientistas e 
pesquisadores modernos, aconselhava e advertia: 

"Não derrubar o mato, nem mesmo um 
só pé de pau; não tocar fogo no roçado nem 
na caatinga; não caçar mais e deixar os bi
chos viverem; represar os riachos de cem 
em cem metros, ainda que seja com pedra 
solta; pla[ltar cada. dia pelo menos um pé de 
algaroba, até que o sertão todo seja uma 
mata só; construir uma cisterna no oitão de 
sua casa para receber a água da chuva; não 
criar o boi nem o bode soltos, mas fazer cer
cados e deixar o pasto descansar: se o ser
tanejo obedecer esses preceitos, a seca aos 
poucos vai melhorando e o povo terá sem
pre o que comer; mas se não obedecer, 
dentro de vinte anos todo o sertão será um 
deserto." 

Senhores Senadores: a divulgação desses fa
tos e das medidas necessárias para conter o proces
so de desertificação, no Brasil e no mundo, é neces
sária e urgente. Por isso, aproveito o ensejo da pas
sagem do Dia Mundial de Luta contra a Desertifica
ção para trazer a meus nobres Pares este alerta e 
esta convocação para a conscientização e o comba-
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te a mais esse flagelo a ameaçar nosso Nordeste e 
seu povo, bem como pudemos constatá-lo ao longo 
deste pronunciamento o de outras regiões do País. 

Muito obrigado. 
O SR. ODACIR SOARES (PFL-RO)- Sr. Pre

sidente, Sr"s e Srs. Senadores, a interdição ética do 
exercício profissional da medicina, imposta ao Cen
tro de Medicina Tropical de Rondônia -CEMETRON, 
pelo Conselho Regional de Medicina do Estado, 
abalou-me profundamente, assim como, quero crer, 
há de ter produzido igual impacto em toda a popula
ção esclarecida de meu Estado. 

O auto de interdição foi lavrado, após visita de 
inspeção feita àquela Unidade de Saúde, pela Dire
toria do Conselho Regional de Medicina de Rondô
nia e por sua Comissão de Fiscalização, com a fina
lidade de averiguar as condições de funcionamento 
daquela unidade hospitalar, de vital importância, não 
apenas para o Estado de Rondônia, mas também, 
para toda a região amazónica. 

No Relatório de visita da referida Comissão, 
cabe destaque a alguns trechos que descrevem com 
crueza de detalhes o estado de total abandono em 
que se encontra o Cemetron. 

Sob sua estrutura física, é dito, por exemplo 
que: 

'Localizado à margem esquerda da BR-364 
(Porto Velho-Cuiabá) em uma região pantanosa, o 
prédio está em péssimo estado de conservação 
apresentando infiltrações severas em todos os am
bientes, com instalações elétricas e hidra-sanitárias 
em precaríssimas condições. Por falta de manuten
ção são poucas as enfermarias em funcionamento. 
A maioria virou depósito de sucatas'. 

Sobre as condições Sanitárias que cercam a 
Unidade de Saúde é pintado este quadro estarrece
dor: 

'O esgoto antes tratado, hoje é jogado sem 
qualquer tratamento através de uma bomba em ter
reno alagadiço, que cerca o hospital e por falta de 
equipamento adequado para o serviço, estão sendo 
usadas as mangueiras de incêndio. 

O incinerador de lixo existente está ultrapassa
do e nunca funcionou. O lixo encontrava-se, no mo
mento da visita, a céu aberto, para alegria dos inú
meros urubus que o devoravam. 

As instalações elétricas estão em pane, há 2 
anos, desde que a sub-estação local danificou-se. O 
grupo gerador também funciona precariamente por 
falta de manutenção. As instalações elétricas_ atuais _ 
não permitem uso de ar-condicionados. b diretor co-

locou um guarda próximo à sub-estação para avisar 
aos transeuntes do perigo de aproximarem-se da 
mesma. 

Na lavanderia só há uma máquina de lavar em 
condições precárias de uso que funciona com água 
fria e não há água sanitária para a desinfecção. A 
roupa do isolamento também é lavada nestas condi· 
ções'. 

Sobre o Funcionamento do Cemetron, é dito 
que ante o quadro caótico averiguado, não se deve 
esperar pelo 'bom funcionamento• da instituição, 
tanto mais que esta tem seus problemas agravados 
pela falta de •autonomia administrativo-financeira, 
dependendo em tudo da Sesau, o que aumenta em 
muito a burocracia'. 

Não menos precárias, são as condições de in: 
frã~struturli-e de recur5oshumanos disponíveis, as
sim descritos no documento: 

_ "O número de Jeitos hoje disponíveis é mínimo, 
sendo reservado apenas aos casos de extrema gra
vidade. Faltam medicamentos (67 itens), mesmo os 
básicos e de primeira necessidade. Há na farmácia 
apenas os medicamentos da Cerne. Faltam gases, 
esparadrapo, algodão e até seringas. Há quatro me
ses não são realizadas licitação. 

O laboratório funciona precariamente com 
constante falta de kitts e só há 01 (um) microscópio. 

Recenfémente -a Sesau autorizou a contrata· 
ção emergencial de 18 (dezoito) médicos, ficando o 
corpo clínico com 23 (vinte três) profissionais, que se 
as condições permitissem poderiam oferecer um 
bom serviço à !)oplllação. O que encontramos, no 
entanto, foram funcionários desmotivados e com sa
lários atrasados há 6 (seis) meses•. 

É óbvio que este quadro configura um conjunto 
de condições extremamente favoráveis a todo o tipo 
de contaminações. Os riscos daí decorrentes, foram 
descritos com bastante antecedência, pelo Diretor 
da Unidade, em documento no qual reclama, em ca
ráter de urgência, a reforma completa do Cemetron. 

Como se poderá verificar abaixo, o teor desse 
documento é mais severo do que é o do Relatório da 
Comissão Fiscalizadora. É o que se infere desta 
passagem: 

'Existe infiltrações em toda a parede externa 
do prédio, em decorrência da não existência de cal· 
çada de proteçáo, sendo grande o acúmulo de 
águas pluviais na região. Estas infiltrações trazem 
rachaduras nas paredes internas das enfermarias, 
vazamentos intemosnas entermadas, de água acu
mulada na parte externa, queda de-azulejos nos ba-
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nheiros, acúmulo de água nos ralos dos banheiros, 
acúmulo de água no reservatório da fossa, levando a 
um retomo desta água para todos os recipientes que 
drenam para este reservatório, como exemplo, os ra
los da cozinha do hospital, sendo que esta água traz 
resíduos fecais para estes ralos. As torneiras encon
tram-se na maioria, amarradas, por arames e equi
pes de sóros. No isolamento, falta água nas tornei
ras das enfermarias e no posto de enfermagem, im
pedindo a lavagem das mãos, após a manipulação 
nos pacientes infectados. 

O piso das enfermarias é tipo paviflex e encon
tram-se, na maioria, delas todo quebrado impedindo 
a desinfecção destas enfermarias. A gravidade da si
tuação toma-se evidente, pois nossa clientela é de 
pacientes potencialmente infectantes como hepati
tes, meningites, colera .... ." 

Defrontando-se com um quadro tão deplorávei, 
não é de extranhar que a Comissão Fiscalizéid-ora do 
Conselho Regional de Medicina tenha· chegado à se
guinte conclusão: 

"O hospital encontra-se em situação calamito
sa, não oferecendo segurança para os pacientes e 
funcionários que ali trabalham. É o retrato do desca
so em relação a saúde no nosso Estado. 

O Conselho Regional de Medicina de Rondônia 
no uso de suas atribuições legais, como órgão fisca
lizador do exercício profissional médico e de defesa 
social e conforme decisão da Plenária de 18/02/97 
informa que, no prazo de 30 (trinta) dias a partir do 
recebimento deste, determinará interdição do exercí
cio da medicina no Hospital Cemetron, caso não se
jam adotadas medidas saneadoras que viabilizem a 
boa prática da medicina no que tange às condições 
mínimas para o exercício digno da profissão e sergu
rança no atendimento ao paciente•. 

Concluindo este relato, Sr. Presidente e Srs. 
Senadores, que tanto compromete a competência 
administrativa e, até mesmo, a responsabilidade pro
fissional das autoridades sanitárias, às quais está 
subordinado o Cemetron, não posso furtar-me a um 
posicionamento severo, e sem nenhuma complas
cência, face às realidades deploráveis aqui expos
tas. 

Preliminarmente, porém, quero cumprimentar 
os dirigentes do Cremero, por terem, no exercício 
corajoso de seus deveres institucionais, aplicado o 
remédio amargo, porém, necessário que o quadro 
mórbido do Cemetron estava a reclamar. 

Felicito-os, inclusive, pelo "puxão-de-orelha" 
que indiretamente, infligiram a todos aqueles cujo 

dever funcional impunha a urgência em atalhar, de 
há muito, todos esses fatores ou todas essas negli

. gências que coriCOrrerampãra-que_ó-Cemetron eh~ 
gasse ao nível de deterioração a que chegou. 

Não ignoro, Sr. Presidente, que o governo do 
Estado, alertado pelas repercussões negativas e 
pelo mal-estar, provocados pelo vexaminoso ato 
interditório do Cremero, contra seus efeitos inter
pôs recurso no Tribunal de Justiça, sob alegação 
de incompetência do órgão regional para tomar tal 
medida. 

Consta-me, ainda, que nessa chicana jurídica, 
o governo do Estado levou a melhor. 

Não desconheço, todavia, que uma simples li
minar não invalida a setença já transitada em julga
do, dando o Centro de Medicina Tropical de Rondô
nia, como desprovido de requisitos e de condições 
mmimas . para. que-nele- se exerçialdonearnente a 
medicina, sem graves riscos para os pacientes nele 
abrigados, assim como para os profissionais da saú
de, que nele atuam. 

A competência do Cremero para lavrar ates in- . 
terditórios pode ser posta •sub judice•, como de res
to o foi, mas é iquestionável a competência de sua 
Comissão Fiscalizadora para avaliar as condições 
de funcionamento de um estabelecimento hospitalar. 

Portanto, ao indigitar o Centro de Medicina Tro-
. picai de Rondônia como destituído das condições 
mínimas, aceitáveis de funcionamento, o Conselho 
Regional de Medicina de Rondônia, lavrou, sem que 
esse tivesse sido o seu objetivo, uma sentença dura
mente condenatória, das negligências, da irrespon
sabilidade e das desídias, acumuladas em sucessi
vos governos. 

Foram elas que permitiram o progressivo suca
teamento de um Centro Hospitalar que já foi o orgu
lho de Rondônia, graças aos resultados de suas 
pesquisas sobre doenças tropicais, conduzidas em 
parceria com instituições de renome, nacionais e in
ternacionais, como, por exemplo, o Instituto Pasteur 
de Paris. 

A ponderar tudo isso, estou certo de que o go
vernador Waldir Raupp há de adotar duas linhas de 
ação: 

- Acelerar a liberação dos recursos necessá
rios à plena recuperação do Cemetron, sem omitir 
um item sequer, dentre os doze apontados como de 
primeira u_rgência, no Relatório do Conselho Regio
nal de Medicina. 
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I - Independência administrativo-financeira, a 
exemplo do João Paulo 11 e Hospital de Base, para 
maior agilidade administrativa; 

2. Reforma completa nas instalações físicas; 
3. Tratamento do Esgoto; 
4. Destino adequado do lixo hospitalar, 
5. Construção da sub-estação de energia elétri

ca e reparo do grupo gerador, 
6. Aquisição emergencianle medicamentos e 

material penso, e outros indispensáveis ao atendi
mento dos pacientes; 

7. Regularização do pagamento dos funciná
rios há 6 meses em atraso; 

8. Reforma da lavanderia; 
9. Aquisição de microscópio e demais materiais 

necessários ao funcionamento do laboratório; 
1 O. Reforma com melhoramento para o Setor 

de Nutrição e Dietética. 
11. Veículos para uso da direção e do Setor de 

Manutenção do Hospital; 
12. Acesso ao Cemetron com vias pavimenta

das e iluminadas. 
- Apurar as responsabilidades e punir os cul-

pados pelo desmantelamento do Cemetron. · 
Sinto-me a cavaleiro para lembrar ao governa

dor, sem risco de ser mal interpretado, que muitas 
mazelas que ocorrem na administração pública de 
países em desenvolvimento, costumam ser releva
das, sob o rótulo de carências próprias do Terceiro 
Mundo. 

Isso não se aplica ao ocorrido com o Cemetron 
de Rondônia. 

A carência de recursos, a insuficiência de equi
pamentos e outras deficiências materiais e técnicas 
podem, muito bem, conviver com a responsabilida
de, com os cuidados de manutenção do pouco que 
se tem, com a limpeza e higiene, e, sobretudo, com 
o respeito à saúde e à dignidade das pessoas. 

O que ocorreu no Cemetron foi a falência de 
tudo isso. O que é imperdoáveL 

Tudo isso deve, ser apurado, para qu~ seja sa-
nado. 

É o que penso, senhor Presidente 

Muito obrigado. 
O SR. PEDRO SIMON (PMDB - RS) - Sr. Pre

sidente, Srªs e Srs. Senadores, venho, hoje, à pre
sença de Vossas Excelências para registrar um fato 
importante na história da cidade de Encantado, Esta
do do Rio Grande SuL Uma efeméride rara se regis
trou, no último domingo, dia 15 do corrente: a Coo-

perativa de Suinocultores de Encantado comemorou, 
nesse dia, 50 anos de existência. 

Fundada no dia 15 de junho de 1947, essa ins
tituição, uma das mais importantes daquela cidade, 
comemorou meio século de-existência, fato pouco 
comum para qualquer entidade, neste País, onde a 
sobrevivência de um empreendimento, por meio sé
culo, é fato excepcional e digno, por si só, de amplas 
comemorações. Nesse dia, a sociedade de Encanta
do comemorou o fato com a realização da Suinofest 
e de uma exposição agro-industrial que alcançou 
grande sucesso. 

Há exatos 50 anos, 387 suinocultores se jun
tavam no esforço comum de livrar-se da expolia
ção de intermediários que aviltavam os preços pa
gos aos produtores, ao mesmo tempo que cobra
vam preços exorbitantes aos consumidores. Assim 
nasceu a Cooperativa de Suinocultores de Encan
tado. 

A iniciativa, logo se cobriu de amplo sucesso. 
Como testemunho do rápido progresso alcançado, 

-em- -pouco teinp(),- implantou-se um frigorífico desti
nado ao abate, industrialização e comercialização de 
produtos de origem suína. Vitoriosa essa fase, am
pliou - se o seu propósito inicial, com a agregação 
dos produtores de leite do Município. Com a popula
rização da produção e consumo da soja, logo, os 
produtores dessa importante leguminosa associaram 
-se à Cooperativa, que passou à sua industrializa-

-ção, com a extração do óleo e do farelo de soja e a 
produção de ração animaL 

-----A: Cooperativa encontra-se em fase de reestru
turação visando atender à ampliação de seu merca
do e do número de associados. Hoje, ela já detém o 
título de maior exportador de cortes suínos para o 
Mercosul e para países asiáticos. O número atual de 
associados monta a 3.650 e tende a crescer, diante 
do sucesso alcançado pela instituição. 

Tal fato me deixa particularmente satisfeito, 
uma vez que razões de ordem sentimental me ligam 
a Encantado, que é a terra natal de minha primeira 

__ esposa. Ao cumprimentar o povo de Encantado pelo 
sucesso de sua Cooperativa, faço votos de que a 
mesma progrida sempre mais e alcance os 1 00 anos 
de existência servindo aos produtores e ao povo da
quele Município e vizinhanças. 

Finalmente, cumpre-me agradecer ao Sr. Dela
no Ricardo Bertoldi, funcionário da Cooperativa dos 

- Suinocultores de Encantado; que teve a gentileza de 
entrar em cantata com meu Gabinete para lembrar a 



78 ANAIS DO SENADO FEDERAL Junho de 1997 

efeméride e sugerir o seu registro nos Anais desta 
Casa. 

Muito obrigado. 
A SRA. PRESIDENTE (Martuce Pinto)- Os Srs. 

Senadores Gilberto Miranda e Lúcio Alcântara enviaram 
à Mesa requerimentos cuja tramitação, de acordo com o 
disposto no art. 235, Inciso III, alínea a, item 4, do Regi
mento Interno, devem ter início na hora do Expediente. 

As proposições serão anunciadas na próxima 
sessão. 

A SRA. PRESIDENTE (Marluce Pinto)- Tendo 
em vista que o tempo destinado aos oradores da 
Hora do Expediente do dia 1º de outubro próximo, 
de acordo com deliberação do Plenário, será dedica
do a homenagear o Dia Nacional do Vereador, insti
tuído pela Lei nº 7.212, de 1984, a Presidência, não 
havendo-objeção do Plenário, antecipará para o dia 
30 de setembro do corrente ano a homenagem aos 
170 anos do Jornal do Commercio. 

A SRA. PRESIDENTE (Martuce Pinto) - Nada 
mais havendo a tratar, a Presidência vai encerrar a 
presente sessão, designando para a sessão ordiná
ria a realizar-se amanhã, às 14 horas e 30 minutos a 
seguinte 

ORDEM DO DIA 

-l

REQUERIMENTO Nº 380, DE 1997 

Votação, em turno único, do Requerimento nº 
380, de 1997, do Senador José Bianco, solicitando, 
nos termos regimentais, que, sobre o Projeto de Lei 
do Senado nº 136, de 1995, de autoria do Senador 
Guilherme Palmeira, que dispõe sobre a participação 
dos trabalhadores na gestão das empresas e dá ou
tras providências, além da Comissão constante do 
despacho inicial de distribuição, seja ouvida, tam
bém, a de Constituição, Justiça e Cidaddnia. 

-2-

REQUERIMENTO Nº 387, DE 1997 

Votação, em turno único, do Requerimento nº 
387, de 1997, da Senadora Martuce Pinto, solicitando, 
nos termos regimentais, a tramitação conjunta do Pro
jeto de Lei do Senado nº 147, de 1995, com o Projeto 
de Lei da Câmara nº 29, de 1996, por versarem sobre 
o acesso da mulher ao mercado de trabalho. 

-3-

REQUERIMENTO Nº 395, DE 1997 

Votação, em turno único, do Requerimento n2 

395, de 1997, do Senador Edison Lobão, solicitando, 

nos termos regimentais, a retirada, em caráter defini
~tivo, da Proposta de Emenda à Constituição nº 14, 
de 1997, de ·que é primeiro signatário, que dispõe 
sobre a gratuidade no ensino súperior. 

-4-

PROJETO DE LEI DA CÂMARA Nº 75, DE 1993 

Discussão, em turno único, do Projeto de Lei 
da Câmara n2 75, de 1993 (nº 5.813/90, na Casa de 
origem)~que-acrescentadispositivo ao art. 20 da Lei 
nº 8.036, de 11 de maio de 1990, para permitir a mo
vimentação da conta vinculada ao FGTS do aposen
tado, nàcondfÇão que especifica, tendo 

Pareceres sob nºs 341, de 1995, e 155, de 
1997, da Comissão de Assuntos Sociais, 1º pronun
ciamento: favorável; e 2º pronunciamento (reexame): 
favorável, com Emenda nº 1-CAS que apresenta. 

-5-

PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO Nº 19, DE 
1997 

Discussão, em turno único, do Projeto de Decre
to Legislativo nº 19, de 1997 (nº 318/96, na Câmara 
dos Deputados), que aprova o texto do Acordo por tro
ca de Notas, que incorpora os parágrafos 4, 5 e 6 ao 
art. V do Acordo para a Construção da Ponte São 
Tomé e São Borja, celebrado entre o Governo da Re
pública Federativa dO Brasil e o Governo da Argentina, 
em Buenos Aires, em 17 de novembro de 1995, tendo 

Parecer favorável, sob nº 316, de 1997, da Co
missão 

- de Relações Exteriores e Defesa Nacional. 

-6-

PARECER Nº 300, DE 1997 
(Escolha de Autoridade) 

Discussão, em turno único, do Parecer nº 300, 
de 1997, da Comissão de Constituição, Justiça e Ci
dadania, sobre a Mensagem nº 103, de 1997 (nº 
616/97, na origem), de 30 de maio último, pela qual 
o Senhor Presidente da República submete à delibe
ração do Senado a escolha do Senhor Geraldo Brin
deiro para ser reconduzido ao cargo de Procurador
Geral da República. 

A SRA. PRESIDENTE (Martuce Pinto) - Está 
encerrada a sessão. 

(Levanta-se a sessão às 17h48min.) 

(O.S. 13634) 
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ATA DA 73a SESSÃO DELIBERATIVA ORDINÁRIA, 
REALIZADA EM 4 DE JUNHO DE 1997 

(Publicada no Diário do Senado Federal de 5 de junho de 1997) 

RETIFICAÇÃO 

Trecho da ata, às páginas n° 10.895 e 10.896, que se 
republica para reordenação dos artigos do Projeto de Lei do Senado n° 
98, de 1997: 

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

PROJETO DE LEI DO SENADO N" 98, DE 1997 

"'Re!!uia o <.:.\~releiO Jo. prorissão de ··sommeil~r · ..:_ tl;,t 
outraS prov1CiêacJas·· 

_o Congresso N:lr.:lotml decreta: 

·\rt. l ~ . 1 ) e:'!:erc!Cto da protissáo Ue ··sorruneite_r · I.' 

n::~;,.'Ulamemaca por esta Lt::t. 

. .l..rt .:!c • 1·. reconhecido o exerctcto da orofissiio ú.: 
··sonum:uer · .1os portadores ,t..: r.:mnprovrul!'!S d~ habalnação em cursos 
mtms!raoos nor msmuu,:ócs otir.:tats ou pnvad:ls. uu aqueles qur.: - comprovado o 
..:.-<c:rclCHJ ua t:lrorissáu pc-to mumno Jc 03 rtrCs' anos. suometa.m-se amua a e-<:unc: 
~m::staJo n;ts :-.cdc=s r<.::.:tmtõJ.t:i ua ·· .\13$ - .-\ssocmçào Brasuetr3 ue ::iom~t;lt~~ _---

\n .i"- '.lo auvtuaJcs pm.anvas tll.' -·svmmeher · 

,!Sptrall!C:i ~· ilrHIISS!tll1:11S. 

11 - n~.:-om;ctlmmcmo d~1 s.:r.·tço úe \·mitos c desulaúus 
,10 \:OU"I!It\utor 1.'t1l rc-.taur:unc:-.. cthlt<:cu:...: tÍ..:11131:i csmb~tc=cmH.:ntos que \cntiJ:lll 
..: ser. cm c ... t;h ;lCIIJd,t'>. ttllnnn:motl :-.onrc a..; .:araclcn;;ucas tius produtos. a:;sun 
.:.Hl\0 Sllllfl.' ,!..., "ll~h l.:lllllbm:ti,:UCS C1•111 ,,.._ ,IJI!IlCtltOS 

\n :.·· - \ tl•tuaua d..: tr:malho t111:-. ··wmmeiu.:rs c d..: 
l.l horas :>cm:mah t .. :-.pcn:hlu 11 ~tcs~.:at1:-.u :-..:manat r..:mum:r.Jdo 

!'ar~craw 111m:u \ .... lHlr~s ..:\u:mruman~s tran~th:uias 

.crao n.:mma:ra~J;b ._,,111 n .t..:r..:scmw 111! .\U0 n ..;,1hrc o ~alano h!l:=:l.l ou cmnr:nua1. 

\n o··- 1 l Pndcr l:\<.:r.;utt\0 r~·~ul.:unentara esta L<.:l uo 
prazo de '.'l! d:Js .... :nJdiJs ,t.t ;;tt.l ouohcaçao 

puoltcJçao 

. JUSTIFIC\CAO 

t) que se pretende com o Pro1eto de L~t ora aoresemado 
C: a reg:u(amentaç:i.o do e~erctCIO da protiSSâO de .. Sommc::her". vu seja, aqueie 
prctiss•onai altamente espc:ctallzado ~ue promove o aconselhamento e serve o 

- -~·alho ao consumtdor nos resmuhmlcs ou eslabeiecnnc:mos stmllares 

:\ auvtdade de "SI..lmmeber··. no Srasti. Já e exerctd.a. de 
t:1to. por centenas ti~ nrotisstonats habilitados pela Assoctac;:ao Brastletra Jc 
~;ommehers · AB~ . ..:om seue na ctdade do Rto de Janetro. pessoa .mn.Jtca c.Je 
Jtreiio prtvado·. s-..:m rins tur.:r:ltt"·os c que= tem como obtem•o c:Octal oUautiCar: 
.:cm rctcn::ncta c~(li!Cttic::t l'-' \lllhos -: ..1 restauração brastietra. P:tm 1amo. 
J..:seJt\'ol\'t:' utt~toac.Jc~ tt::mlcm<.:s a propac.ar tl ..:•mnectmcnto e tl ..:onsumo tl<.: 
\!!_lhos._ b<;m r.:•~tnt) _~~reparar QCssoal c=~·pccm~tlado p.:lta traoafhar com este 

-produto. -- - - -

Re!.!tstre-se ltue 11 l3r~stl. por 1\l\Ctatl\3 da r\8S. em 
1992 scdtou o \.'li c:,mcurso :O..ltutd1al de :''Hmuncuers. oc;astao em que mms tlc 
120 {cento c \!tttct pmrisstonms mtundos lll! ;:o l\truet pmses. Jepots 1k 
\l:marem a ...... ·~r:~ ~;JUI.:ha. <'II!JI! 1)1tdcrarn >.:•'II!Jct:er os l!s:rOrcm. c o>; nmave1~ 
resultados d<.: un ...... t< l'at'> na :lroc..lucau de \!lliHl:-\ unos. c:-.IJ\cr:un dtSOlllanuo. n.t 
..:tdadc Ju Rlt) til! Jauctm. a 1aurc:1 do..: '\ldltnr :-.uuuncht!T' dtl 1\luuuo" 

-....;,\ momento c:m que= 11 lltlSSO P:ns J.:senvol\e um 
c::.torç:o -:-.nt:cnictl m• ...... ·nndtl de pmmo..,o..:r a c."<.pansao do tunsmo nttemo c a 
:uracao d.: tun..;ms. ,: ... tranl.!t:tro..; . .._. meca..,el t~uc 11 rcqutme. a .... 1)!i~tcac"'o e <) 

.tocrt'C!ÇtJamcntt< <LL t!tmu~iad..: dos :>en.J<:O<;, tlc htltcl:ma c uos rcs:taur~ntcs h::lo J,: 
,_umntllllr '">.:lls.t\t:!lll>.:ll!~__i_'~~ 1n:us :ln1pi.i. ~- ::lptoa n.:r.:upcraç:Jo ~lt> ~..:1nr 
'ttOS:tlCO 

·\-<;nn. ;1lcm da r.::.:Hiatl7.:1\:"'ll das rctc=vantcs ~lt\l1.UJcs 
---.:-<eTCtdas !<eu" l'!<lfi..;stl:n:.u'> ·<.;,,mmclll!r-; · .. 1 rc..:onnc:cldos. ..::n rlt\ersos [)<HSI.!S 

•<•b a l!l!ltk tla A~~m:tatHmuc_ ia Summcll<.:nt= i111cmrmnnaie- ·\SI. O.:tlm seoc 1.:111 
\ltlão. Jt.tbot . ..ia tatat .._. m·:moro a A-.socl~l.."~t> Jlr~stle~ra. a propostcao t1ttc= ora 
... ubmctcnms .1 -.<lllSic.IO:r:u::m .t..:st~ 1 ·.::.J. ..:•mtnhutra. .un<Ja. ;·.rra ,. 
d~..-sen\t'i\lll!CilW "'"1.1\l·t.:t.:ua~tmtco tio l!r~l·ai. <.::-.tlo..:r.:taanemt: tlll m1c ~uz r..:~ocno a 
11\dUSirta J,l \ÜriSUH.l--

Sala das Sessões. 4 de junho úc 19<J7 

·············-·-··-················--···········-·····-·--··-···--·-·-----·-··· 
..... -..... -.- ...... ·-- ... ·-.-- -·--.-;-.:.- ....... .... -- ... -.- ......... -.... -.. 
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AGENDA CUMPRIDA PELO PRESIDENTE 
ANTONIO CARLOS MAGALHÃES 

17/06/97 
Terça-feira 

10:00 - Despacho interno 

Junho de 1997 

11 :00 - Senador Carlos Patrocínio, acompanhado de membros 
da Federação Nacional dos Médicos, Conselho Federal 
de Medicina e Associação Médica Brasileira. 

11:30 - Deputada Rita Camata, acompanhada de membros da 
Comissão Especial da Mulher 

15:30 - Sessão Deliberativa Ordinária do Senado Federal 
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Ata da 83j! Sessão Deliberativa Ordinária 
em 18 de junho de 1997 

~ Sessão Legislativa Ordinária, da 5Ql! Legislatura 

Presidência dos Srs.: Antonio Garfos Magalhães, da Sra. 'Júnia Marise 
e dos Srs Ronaldo Cunha Lima, Flaviano Melo, Romeu Tuma 

Renan Calheiros, Jonas Pinheiro e José Serra 

ÀS 14 HORAS E 30 MINUTOS, ACHAM-SE 
PRESENTES OS SRS. SENADORES: 

EXPEDIENTE 

PARECER 

Abdias Nascimento- Ademir Andrade- Antonio PARECER N2 319, DE 1997 

81 

Carlos Magalhães - Antônio Carlos Valadares - Artur Da Comissão de Constituição, Justi-
da Tavola- Bello Parga- Benedita da Silva - Beni ça e Cidadania, sobre a Mensagem n2 

Veras- Bernardo Cabral- Carlos Patrocínio- Carlos 107, de 1997 (ne 648197, na origem), do 
Wilson - Casildo Maldaner - Edison Lobão - Eduardo Senhor Presidente da República, subme-
Suplicy - Elcio Alvares - Emília Fernandes - Epitácio tendo à aprovação do Senado Federal o 
Cafeteira - Esperidião Amin - Fernando Bezerra - nome do Sr. Tenente-Brigadeiro-do-Ar 
Flaviano Melo - Freitas Neto - Geraldo Melo - Ger- João Felipe Sampaio de Lacerda Júnior, 
son Camata - Gilberto Miranda - Gilvam Borges - para exercer o cargo de Ministro do Su-
Guilherme Palmeira - Hugo Napoleão - Humberto perior Tribunal Militar, na vaga reservada 
Lucena - Jefferson Péres - João França - João Ro- a Oficial-General da Aeronáutica, da ativa 
cha - Joel de Hollanda - Jonas Pinheiro - Josaphat e do posto mais elevado da carreira, e de-
Marinho - José Agripino - José Alves - José Bianco - corrente da aposentado_ria compulsória, 
José Eduardo - José Eduardo Outra - José Fogaça - por implemento de idade, em 8 de julho 
José lgnácio Ferreira - José Roberto Arruda - José de 1997, do Ministro Jorge José de Car-
Serra - Júnia Marise - Lauro Campos - Levy Dias - valho. 

Lucídio P~rtella - Lúcio _Alcântara • Mar~n~ Silva · A Comissão de Constituição, Justiça e Cidada-
Marluce Pmto - Mauro Miranda- Nabor_ Jumor- Ney_~ nia, em votação secreta realizada em 18-6-97 aer_e-
S~assuna -Odac1r Soares - Onofr_e Ou1~an- Os~a~ ciahdo órelãtórío apresentado~pefo Sr.Senador Edi-
Dias - Otomel Machad~ - Pedro S1mon _ Ramez e son Lobão (em anexo ao parecer), sobre a Mensa-
bet- Regma Assumpçao- Renan Calhelros · Rober- o 1a7 de 1997 do Senhor Presidente daRe-

F · R b rt R ·• R J · R meu gem n • • 
to relre • 0 e 0 eqUia~ • omero u~a · 0 

- ~ -publica, opina pela aprovação da escolha do Senhor 
Tuma - Ronaldo Cunh?- ~1ma - Sebast1a~ Rocha_- João Felipe Sampaio de Lacerda Júnior para exercer 
S~rglo Machado - Teotomo Vilela Filho - Vilson Klel- o cargo de Ministro do Superior Tribunal Militar. 
nub1ng- Waldeck Omelas Sala das Comissões, 18 de junho de 1997.-

O SR. PRESIDENTE (Flaviano Melo) - A lista 
de presença acusa o comparecimento de .71 Sr~i. 
Senadores. Havendo número regimental, declaro 
aberta a sessão. -

Sob a proteção de Deus, iniciamos nossos tra
balhos. 

O Sr. 1 º Secretário em exercício, Senador Gil
vam Borges, procederá à leitura do Expediente. 

É lido o seguinte 

Bernardo Cabral, Presidente - Ney Suassuna, Re· 
-lator - Esperidião Amin - Lúcio Alcântara - José 
Eduardo Outra - Josaphat Marinho - Edison Lo

,Dão ~-José Fogaça -:- Jeffer!õ_~f1)~--~_e_§_= _êeniYe
ras-- EpitaCioCafetelra- Pedro Simon- Ramez 

· Tebet- Regina A~sl)rn_pção -- Elcio Al11_ar_es --:-_Ro
- meu -filma.--

RELATÓRIO 

ºª-_ÇQmjssão_cie~Constituição, Justiça e Ci
dadania do Senado~ sobre a Mensagem Nº 107/97 
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(n2 648/97, na origem), pela qual se "submete à 
apreciação do Senado Federal, o nome do Te
nente Brigadeiro-do-Ar João Felipe Sampaio de 
Lacerda Júnior, para exercer o cargo de ministro 
do Superior-Tribunal Militar, na vaga reservada a 
Oficial-General da Aeronáutica, da aüva e do 
posto mais elevado da carreira, e decorrente da 
aposentadoria compulsória, por implemento de 
idade, em 8 de julho de 1997, do Ministro Jorge 
José de Carvalho." 

Relator: Senador Edison Lobão 
Vem a esta Comissão, para exame, a Mensa

gem nº 107/97, do Senhor Presidente da República, 
mediante a qual este submete à apreciação do Se
nado Federal o nome do Tenente-Brigadeiro-do-Ar 
João Felippe Sampaio de Lacerda Júnior para exer
cer o cargo de Ministro do Superior Tribunal Militar, 
na vaga reservada a Oficial-General da Aeronáutica. 
A vaga decorre da aposentadoria compulsória do Mi
nistro Jorge José de Carvalho, que se dará em 8 de 
julho do corrente ano. 

Anexo à mensagem, foi enviado também a 
esta Casa o Curriculum vitae do ilustre militar indi
cado, informando que este foi promovido ao atual 
posto em 31 de julho de 1993, e que é operacional 
em Aviação de Transporte e em Aviação de Bom
bardeio, possuindo mais de 7500 horas de vôo. 

Consta também do referido documento que o 
eminente oficial-general indicado exerceu, durante 
sua carreira, várias fuções de relevo, recebeu nume-

pe. Sampaio de Lacerda Júnior para exercer o cargo 
de Ministro do Superior Tribunal Militar. 

Sala das Comissões, 18 de junho de 1997. -
Bernardo Cabral, Presidente, Edison Lobão, Relator. 

O SR. PRESIDENTE (Flaviano Melo) -O expe
diente lido vai à publicação. 

Sobre a mesa, requerimentos que serão lidos 
pelo Sr. 12 Secretário em exercício, Senador Gilvam 
Borges. 

São lidos os seguintes: 

REQUERIMENTO N2 421, DE 1997 

Senhor Presidente, 
Requeiro, nos termos dos artigos 50, § 2º da 

Constituição Federal, 216 e 217 do Regimento Inter
no do Senado Federal, sejam solicitadas ao Ministro 
de Estado das Minas e Energia, as seguintes infor
mações, referentes ao empréstimo compulsório "Eie
trobras•, autorizado pelo Decreto-Lei n2 1.512!76 e 
Lei nº 7.181/83: 

-1) qual o valor total a ser restituído, identifican
do o termo inicial e termo final da correção monetá
ria incidente, a respectivos índices, mais juros, se 
houver, 

2) qual o valor dos montantes a restituir atuali
zados, correspondentes a cada concessionária dis
tribuidora (144, no total); 

3) envio da listagem das empresas contribuin
tes do compulsório, em disquete, discrininando o sal
do a ser convertido; 

rosas condecorações e participou de seis comerên- Justificação 
cias internacionais como chefe ou delegado de co- Em cumprimento à legislação básica meneio-
missão. ------ naâa;a-Assembléia Geral dos Acionistas da Eletro-

Nada temos a obstar com relação à referida in- bras, nas reuniões extraordinárias havidas sob nºs 
dicação, pois o nome submetido à nossa apreciação 72, de 20 de abril de 1988 e 80, de 30 de janeiro de 
preenche satisfatoriamente às condições exigidas -1990, decidiu promover a conversão de crédito do 
pela Constituição Federal para a ocupação do cargo Empréstimo Compulsório em ações, relativos aos 
em questão. exercícios de 1978-e 1985, conforme permitido pelo 

Ademais, está em plena consonância com o Decreto Federal nº 81.668!78 e a segunda conver-
caput do art. 123 da Lei Maior, segundo o qual "o são, exclusiva dos anos 1986 e 1987, nos termos do 
Superior Tribunal Militar compor-se-á de quinze mi- Decreto Federal n2 95.790/88. 
nistros vitalícios, nomeados pelo Presidente da Re- Extinta a cobrança do Empréstimo Compulsó-
pública, depois de aprovada a indicação pelo Sena- rio em dezembro de 1993, quando cessaram os efei-
do Federal, sendo três dentre oficiais-generais da _ los das Leis supra indicadas, restou, ainda, à Eletro-
Marinha, quatro dentre oficiais-generais do Exército, brás o encargo-de resgatar o resíduo corresponden-
três dentre oficiais-generais da Aeronáutica, todos te ao período de 1988 a 1993, mediante futura emis-
da ativa e do posto mais elevado da carreira, e cinco são de ações preferenciais. 
dentre civis". __ Motivado pelo processo prioritário de privatiza-

Estas, as considerações que julgamos neces- ção do setor energético e para dimensionar o impac-
sário expender neste relatório, para subsidiar os to económico respectivo e sobretudo estimar a opor-
eminentes membros desta Comissão no exame da funidade dessa prov1oênCia é--que· solicito o atendi-
indicação do Sr. Tenente-Brigadeiro-d-Ar João Feiip- mente do presente requerimento. 
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Sala das Sessões, 18 de junho de 1997.- Se
nador Gilberto Miranda 

LEGISLAÇÃO CITADA 

CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA 
FEDERATIVA DO BRASIL 

Art 50. A Câmara dos Deputados e o Senado 
Federal, ou qualquer de suas comissões, poderão 
convocar Ministro de Estado ou quaisquer titulares 
de órgãos diretamente subordinados à Presidência 
da República para prestarem, pessoalmente, infor
mações sobre assunto previamente determinado, 
importando em crime de responsabilidade a ausên
cia sem justificação adequada 

·······-~ ............................................... -.--··-············ ······-··· 
§ 22 As Mesas da Câmara dos Deputados e do 

Senado Federal poderão encaminhar pedidos escri
tos de informação a Ministros de Estado ou a qual
quer das pessoas referidas no caput deste artigo, 
importando em crime de responsabilidade a recusa, 
ou o não-atendimento no prazo de trinta dias, bem 
como a prestação de informações falsas. 

REGIMENTO INTERNO DO SENADO FEDERAL 

Art. 216. Os requerimentos de informações es-
tão sujeitos às seguintes normas: - -

I - serão admissíveis para esclarecimento de 
qualquer assunto submetido à apreciação do Sena
do ou atinente a sua competência fiscalizadora; 

11 - não poderão conter pedido é!e providência, 
consulta, sugestão, conselho ou interrogação sobre 
propósito da autoridade a quem se dirija; 

III - lidos na Hora do Expediente, serão despa
chados à Mesa para decisão; 

IV- se deferidos, serão solicitadas, ao Ministro 
de Estado competente, as inf<:rm~çõ~~~querid<I_s. 
ficando interrompida a framitaçao da matéria que se 
pretende esclarecer. Se indeferido, irá ao arquivo, 
feita comunicação ao Plenário; 

V - as informações recebidas, quando se desti
narem à elucidação de matéria-!JE:rtinente a proposi
ção em curso no Senado, serão incorporadas ao 
respectivo processo. · 

§ 1 9 Ao fim de trinta dias, quando não hajam 
sido prestadas as informações, o Senado reunir-se
á, dentro de setenta e duas horas, para declarar a 
ocorrência do fato e adotar as providências- âecor: 
rentes do disposto na Constituição, art. 50, § 29 

§ 22 Aplicam-se, no q•Je ...:ouber, as disposições 
do parágrafo anterior ao caso de fornecimento de in
formações falsas. 

Art. 217. O requerimento de remessa de doc:J
mentos equipara-se ao de pedido de informações. 
••••••u•••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 

DECRETO-LEI N9 1.512, DE 
29 DE DEZEMBRO DE 1976 

Altera a legislação do empréstimo 
compulsório instituído em favor da Cen
trais Elétricas Brasileiras S/A - ELETRO
BRAS, e dá outras providências. 

LEI N9 7.181, DE 20 DE DEZEMBRO DE 1983 

_Prorroga a vigência do empréstimo 
compulsório instituído em favor da Cen
trais Elétricas Brasileiras S/A - ELETRO
BRAS, e dá outras providências. 

(À Mesa para decisão) 

REQUERIMENTO N2 422, DE 1997 

Senhor Presidente, 
Nos termosdQartigo 216 do Regimento inter

no, solicito seja encaminhado ao Senhor Ministro de 
-Estado da Aeronáutica o seguinte requerimento de 

informações: 
1 - Quantos e quais são as tarifas praticadas 

pelas companhias aéreas nacionais em seus vóos 
domésticos e internacionais, devidamente autoriza
das pelo DAC, deste Ministério? 

2 - Qual o número de vagas reservadas em 
cada võo doméstico e internacional, para cada uma 
das tarifas praticadas? 

3 - Recentemente fui testemunha de um caso 
ocorrido em Boa Vista- RR, no dia 10-6-97: um pas-

_s-ªggiro tentava embarcar no võo 489 da Varig, de_ 
BoàVisia-para Manalls, com um bilhete emitido em 
tarifa económica. Segundo informações dos funcio
nários da companhia, o vóo estava lotado e as va
gas disponiveis eram apenas para passageiros por
tadores de bilhetes comprados na-tarifa "cheia". Ao 
embarcar na aeronave observei que apenas 23 (vin-
~teeffesY!ugares estavam ocupados. 

Seria legal tar procedimento de não permitir o 
embarque do passageiro com bilhete em tarifa eco
nómica, no võo praticamente vazio? 

4 -O valor praticado em cada tarifa está rela
cionado a que tipo de serviço prestado pela campa-
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nhia? O horário de cada vôo tem relação com o pre
ço cobrado para diferentes tarifas? 

5 - A quem os passageiros devem recorrer, 
nos aeroportos, para dirimir dúvidas iguais a essas? 

Sala das Sessões, 18 de junho de 1997.- Se
nador João França. 

(À mesa para decisão). 

O SR. PRESIDENTE (Flaviano Melo) -Os re
querimentos lidos serão despachados à Mesa para 
decisão, nos termos do inciso 11 do art. 216 do Regi
mento Interno. 

Sobre a mesa, requerimento que será lido pelo 
Sr. 19 Secretário em exercício, Senador Gilvam Bor
ges. 

É lido o seguinte: 

REQUERIMENTO Nº 423, DE 1997 
Senhor Presidente, 
Requeiro, nos termos do art. 209 do Regimento 

Interno, seja transcrito nos Anais do Senado Federal 
a nota "Compasso para o Futuro - Convocação à 
Nação", do Grande Oriente do Brasil, por ocasião 
dos seus 175 anos de fundação. 

Sala das Sessões, 18 de junho de 1997.- Se
nador Onofre Quinan. 

(À Comissão Díretora para exame.) 

O SR. PRESIDENTE (Flaviano Melo) - De 
acordo com o art. 210, § 19 , do Regimento Interno, o 
requerimento será submetido ao exame da Comis
são Diretora e posteriormente incluído em Ordem do 
Dia. 

Sobre a mesa, requerimento que será lido pelo 
Sr. 1º Secretário em exercício, Senador Gilvam Bor
ges. 

É lido o seguinte: 

REQUERIMENTO Nº 424, DE 1997 

Senhor Presidente, 
Requeiro, nos termos do artigo 258 do Regi

mento Interno do Senado Federal, a tramitação con
junta do Projeto de Lei do Senado n2 69, de 1997, 
com o Projeto de Lei do Senado nº 45, de 1997, em 
virtude de tratarem da mesma matéria. 

Sala das Sessões, 18 de junho de 1997.- Se
nador Lúcio Alcântara. 

O SR. PRESIDENTE (Flaviano Melo) - O re
querimento lido será publicado e, posteriormente, in
cluído na Ordem do Dia, nos termos do art. 255, 11, 
c, 8, do Regimento Interno. 

Sobre a mesa, requerimento que será lido pelo Sr. 
19 Secretário em exercício, Senador Gilvam Borges. 

É lido o seguinte: 

REQUERIMENTO N9 425, DE 1997 

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

requeiro tramitação conjunta para o Projeto de Lei 
do Senado nº 50, de 1997, e Projeto de Lei da Cã
mara nº 22, de 1997, que regulam a mesma matéria. 

Sala das Sessões, 18 de junho de 1997.- Se
nador Geraldo Melo. 

_ O SR. PRESIDENTE (Flaviano Melo) - O re
querimento lido será publicado e, posteriormente, in
cluído na Ordem do. Dia, nos termos do art. 255, 11, 
"c", 8, do Regimentolntemq. 

-- Sobre a mesª'- projeto de_ lei que será lido pelo 
Sr. 19 Secretário em exercício, Senador Gilvam Bor
ges. 

É lido o seguinte: 
PROJETO DE LEI DO SENADO Nº 115, DE 1997 

Dispõe sobre a Política Nacional de 
RecuperaÇ3o do Salário Mínimo, seu va
lor, os benefícios de_ prestação continua
da da previdência social e dá outras pro
vidências. 

O Congresso Nacional decreta: 
Art. 1 º A Política Nacional de Recuperação do 

Salário Mínimo tem por objetivo assegurar ao traba
lnador e à sua família a satisfação de suas necessi
dades vitais básicas como moradia, alimentação, 
educação, saúde, lazer, vestuário, higiene, transpor
te e previdência social, nos termos do art. 7º, inciso 
IV, da Constituiçãofederal. 

Art. 2º Em 1 º de maio de 1998, o valor do salá
- rio mínima· será equivalente- a R$200,00 (duzentos 

reais). 
§ 1 º Em virtude do disposto no caput, a partir 

de 1º de maio de 1998, o valor diário do salário míni
mo corresponderá a R$6,67 (seis reais e sessenta e 
sete centavos) e seu valor horário a R$0,83 (oitenta 
e três centavos). 

§ 2º O percentual de aumento do valor do salá
rio mínimo decorrente do disposto no caput será 
aplicado, igualmE!_ntª'_ a9s i:Jen_efíçios ma_ntidos pela 
Previdência Social, bem como aos valores expres
sos em cruzeiros nas Leis nºs 8.212 e 8.213, arrbas 
de 24 de julho de 1991. 

Art. 3º A partir de agosto de 1998, inclusive, o 
_ salário mínimo, os benefícios mantidos pela Previ
dência Social e os valores expressos em cruzeiros 
nas Leis n9s 8.212 e 8.213, ambas de_1_99J. serão 
reajustados -pela -v~ri~ção acumulada do Índice Na-
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cíonal de Preços ao Consumidor- INPC, no trimes
tre imediatamente anterior, nos meses de agosto, 
novembro, fevereiro e maio de cada ano. 

Parágrafo único. Para os benefícios com data 
de início posterior a 31 de maio de 1998, o primeiro 
reajuste, nos termos deste artigo, será calculado 
com base na variação acumulada do INPC entre o 
mês de início, inclusive, e o mês imediatamente an
terior ao do mais próximo dos reajustes estipulados 
no caput deste artigo. 

Art. 4º A partir de junho de 1998, inclusive, o 
salário mínimo, os benefícios mantidos pela Previ
dência Social e os valores expressos em cruzeiros 
nas Leis nºs 8.212 e 8.213, ambas de 1991, além da 
aplicação dos reajustes trimestrais previstos no arti
go anterior desta lei, farão jus, trimestralmente, a tí
tulo de aumento real, a um reajuste de 6,58% (seis 
vírgula cinqüenta e oito por cento) nos cinco anos 
subseqüentes à aprovação desta lei. 

Art. 5º Na hipótese de extinção do INPC ou 
quando, por motivo de força maior, não for possível 
sua divulgação em prazo hábil à aplicação do reajus
te previsto nesta lei, o Ministério do Trabalho adotará 
índice substitutivo. 

Art. 6º Fica o Poder Executivo autorizado a fi
xar percentuais de aumento superiores aos previstos 
nesta lei, observadas as políticas de emprego e ren
da definidas pelo Governo Federal. 

Art. 7º Esta Lei entrará em vigor na data de sua 
publicação. 

Art. 8º Revogam-se as disposições em centrá-
rio. 

Justificação 

O valor mensal do salário mm1mo P.m nosso 
País, R$ 120,00, é absolutamente incapaz de satis
fazer as necessidades mínimas de qualquer cidadão 
brasileiro. Com relação à subsistência de uma famí
lia, a situação é muito mais grave. Tal valor nem re
motamente atende ao disposto no inciso IV do art. 7º 
de nossa Constituição Federal, que estabelece como 
direito dos trabalhadores: 

"salário mínimo fixado em lei, nacional
mente unificado, capaz de atender às suas 
necessidades vitais básicas e às de sua fa
mília com moradia, alimentação, educação, 
saúde, lazer, vestuário, higiene, transporte e 
previdência social". 

Esse mesmo dispositivo constitucional garante, 
ainda, ao valor do salário mínimo, • ... reajustes perió
dicos que lhe preservem o poder aquisitivo ... " Quan
to a esse ponto a atual situação é a seguinte: 

a) a Lei nº 8.880, de 27 de maio de 1994, esta
beleceu, em seu art. 29, reajustes anuais, sempre no 
mês de maio, para o salário mínimo, para os benefí
cios previdenciários e para os valores expressos em 
cruzeiros nas leis nºs 8.212191-e 8.213/91 (Leis de 
Custeio e de Benefícios da Previdências Social, res
pectivamente), tomando como referência a variação 
acumulada do IPC-r nos doze meses imediatamente 
anteriores. 

b) ocorre que o art. 8º da Medida Provisória da 
Desindexação,- editada em julho de 1995, e que vem 
sendo suc_essi~ariií:mt~ ree{ji~ªcia çleste então, extin
gue o IPC-r, não prevendo qualquer índice substituto 
para 'efeito dos- mencionados reajustes anuais. Com 
isso, tomou-se sem fundamento a norma disposta 
no referido art . .29 da Lei n!i 8.880,deixando tais ren
das, em princípio, $em qualquer proteção legal. 

Em suma, o-salário mínimo (da mesma forma 
que os benefícios previdenciários), além de apresen
tar valor extremamente reduzido, não conta, aluai
mente, com qualquer proteção concreta visando à 
manutenção de seu poder aquisitivo, tal qual requer 
nossa Constituição. 

Além disso, mesmo que se considere que tal 
situação possa vir a ser resolvida quando da apre
ciação da Medidª Provisória da Desin_de)(ação, o 
desrespeito à norma constitucional estabelecida no 
inciso IV do art. 72 ainda será realidade. Afinal, rea
justes anuais não garantem a preservação do valor 
real de qualquer _renda, quando se considera um 
País que ainda apresenta taxas· de inflação em tomo 
de 10% ao ano, o-que se traduz na perda significati
va do salário do trabalhador. 

Vale destacar que sempre que se reivindicam 
aumentos mais expressivos do salário mínimo, na 
tentativa de tentar melhorar o padrão de vida da 
massa dos trabalhadores brasileiros, ativos e inati
vos, o Governo levanta o argumento de que tais ele
vações comprometerão o frágil equilíbrio financeiro 
da Previdência Social. 

Quanto a esse aspecto, deve ser sublinhado 
que, embora se possa admitir que tal assertiva seja 
verdadeira, mudanças constitucionais, legais e de 
gestão terão que ocorrer, de forma a garantir o equi
líbrio das contas previdênciárias e a concomitante 
recuperação do piso salarial da economia, cujo va
lor, vale repetir, encontra-se tremendamente distante 
do garantido pelo art. 72 da Constituição. 

Tendo em vista essas considerações, o pre
sente Projeto de _Lei propõe um_a_ política de manu
tenção do valor real do salário mínimo e dos benefí
cios mantidos pela Previdência Social, assim como a 

- 4- n::z;a;;;;;; 
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respectiva estratégia de valorização gradual ao lon
go do tempo. 

Sugere-se que tais rendas sejam elevadas em 
maio do próximo ano, quando o salário mínimo pas
saria a equivaler a R$ 200,00, o que significa um au
mento de 67%. Tal elevação também seria aplicada 
a todos os benefícios mantidos pela Previdência So
cial e aos valores constantes das Leis de Custeio e 
de Benefícios Previdenciários. 

A partir desse aumento, propõe-se que tais va
lores sejam reajustados, trimestralmente, pela infla
ção acumulada no trimestre anterior. 

Além disso, objetivando elevar, de forma gra
dual, o valor do salário mínimo ao montante pago 
em 1940, que era equivalente a R$716,40 (setecen
tos e dezesseis reais e quarenta centavos), e visan
do atender aos ·pressupostos estabelecidos na 
Constituição Federal, é apresentada uma proposta 
de aumento real do salário mínimo a longo prazo. 
Sendo assim, a cada trimestre, o salário mínimo te
ria um reajuste de 6,58% durante um período de cin
co anos. 

Considerando o elevado alcance social do pro
jeto de lei ora apresentado, esperamos contar com o 
apoio do Congresso Nacional para sua aprovação. 

Sala das Sessões, 18 de junho de 1997.- Se
nador José Eduardo Outra. 

LEGISLAÇÃO CITADA 

CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA 
FEDERATIVA DO BRASIL 

Art. 7" São direitos dos trabalhadores urbanos 
e rurais além de outros que visem à melhoria de sua 
condição social: 

IV - salário mínimo, fixaâo em lei, nacional
mente unificado, capaz de atender às suas necessi
dades vitais básicas e às de sua família com mora
dia, alimentação, educação, saúde, lazer, vestuário, 
higiene, transporte e previdência social, com reajus
te periódicos que lhe preservem o poder aquisitivo, 
sendo vedada sua vinculação para qualquer fim; 

LEI Nº 8.212, DE 24 DE JULHO DE 1991 

Dispõe sobre a organização da Se
guridade Social, institui Plano de Cus
teio, e dá outras providências 

LEI Nº 8.213, DE 24 DE JULHO DE 1991 

Dispõe sobre os Planos de Benefí
cios da Previdência Social, e dá outras 
providências 

(*) LEI N2 8.880, ~DE 27 DE MAIO DE 1994 

Dispõe sobre o Programa de Estabi
lização Econômica e o Sistema Monetário 
Nacional, institui a Unidade Real de Va
lor-URV, e dá outras providências. 

Art. 29. O salário mínimo, os benefícios manti
dos pela Previdência Social e os valores expressos 
em cruzeiros nas leis nºs 8.212 e 8.213, ambas de 
1991, serão reajustados, a partir de 1996, inclusive, 
pela variação acumulada do IPC-r nos doze meses 
imediatamente anteriores, nos meses de maio de 
caºa ª-no~ 

§ 1º Para os benefícios com data de início pos
terior a 31. de maío. de 1995, o primeiro reajuste, nos 
termos deste artigo, Será calculado con:t base na va
riação acumulada do IPC-r entre o mês de início, in
clusive, e o mês imediatamente anterior ao reajuste. 

§ 2º Sem prejuízo do disposto no artigo 27, é 
assegurado aos trabalhadores em geral, no mês da 
primeira data-base de cada categoria após a primei
ra emissão do real, reajuste dos salários em percen
tual correspondente à variação acumulada do IPC-r 
entre o mês da primeira emissão do Real, inclusive, 
o mês imediatamente anterior á data-base. 

§ 3º O salário .mínimo, os benefícios mantidos 
pela Previdência Social e os valores expressos em 
cruzeiros nas Lei n2s 8.212 e 8.213, ambas de 1991, 
serão reajustados, obrigatoriamente no mês de maio 
de 1995, em percentual correspondente á variação 
acumulada do IPC-'r entre o mês da primeira emis
s~o do R_eal, incwsive, e o mês _de_abril de 1995, res-
saJv.ado o disposto no § 62• 

§ 4º Para os benefícios com data de início pos
Jerior à primeira emissão do Real, o reajuste de que 
trata o parágrafo anterior Será calculado com base 
na variação acumulada do IPC-r entre o mês de iní
cio, inclusive, o mês de abril de 1995. 

§ 5º Sem prejuízo do disposto no artigo 28. os 
·valores das tabelas de vencimentos, soldos e salá
rios e das tabelas da.s !UnÇões-de confiança e gratifi
cadas dos servidores públicos civis e militares da 
União serão reajustados, no mês de janeiro de 1995, 
em percentual correspondente á variação acumula
da do IPC-r entre o mês da primeira emissão do 

, Real, inclusive, e o mês de dezembro de 1994. 
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§ 62 No prazo de trinta dias da publicação des
ta Lei, o Poder Executivo encaminhará ao Congres
so Nacional projeto de lei dispondo sobre a elevação 
do valor encaminhará ao Congresso Nacional proje
to de lei dispondo sobre a elevação do valor real do 
salário mínimo, de forma sustentável pela economia, 
bem assim sobre as medidas necessárias ao finan
ciamento não inflacionário dos efeitos da referida 
elevação sobre as contas públicas, especialmente 
sobre a Previdência Social. 

(Às Comissões de Assuntos Sociais e 
de Assuntos Econômicos, cabendo á última 
a decisão terminativa). 

O SR. PRESIDENTE (Flaviano Melo)- O proje
to será publicado e remetido às Comissões compe
tentes. 

Sobre a mesa, ofício que será lido pelo Sr. 12 

Secretário em exercício, Senador Gilvam Borges. 

É lido o seguinte: 

OF/GAB/N2 557 
Brasília, 18 de junho de 1997. 

Senhor Presidente, 
Comunico a Vossa Excelência a indicação dos 

Deputados Sandro Mabel e Marçal Rlho, para inte
grarem, na qualidade de Titular, a Comissão Mista 
destinada a emitir parecer sobre a Medida Provisória 
n2 1.577, de 11 de junho de 1997, e, na qualidade de 
Suplente, os Deputados lvandro Cunha Lima e Val
dir Colatto, em minha substituição e aos Deputados 
Wagner Rossi, José Luiz Clero! e Confúcio Moura, 
respectivamente. 

Na oportunidade renovo a Vossa Excelência 
protestos de consideração e apreço. - Deputado 
Geddel Vieira Lima, Líder do Bloco 
PMDBIPSD/PSL 

O SR. PRESIDENTE (Flaviano Melo) - Será 
feita a substituição solicitada. 

O SR. PRESIDENTE (Flaviano Melo) - Passa
mos à lista de oradores. 

Concedo a palavra ao nobre Senador Eduardo 
Suplicy por 20 minutos. 

O SR. EDUARDO SUPLICY (PT-SP. Pronun
cia o seguinte discurso. Sem revisão do orador.) Sr. 
Presidente, Senador Flaviano Melo, Sr'!s e Srs. Se
nadores, 

Presente de Aniversário ao Presidente. 
Em sendo hoje, 18 de junho de 1997, aniversá

rio do Presidente Fernando Henrique Cardoso - Sua 
Excelência faz 66 anos - resolvi lhe -encáminhar um 
presente. Há pessoas que preferem apenas falar 

coisas agradáveis. Prefiro, entretanto, dizer verda
des, mesmo que não agradáveis. Pensando nisso é 
que resolvi encaminhar de presente ao Presidente 
um exemplar da revista Caros Amigos que, em seu 
número três, traz uma longa entrevista de Leonardo 
Boff. A entrevista tem dez páginas. Ao lado de ou
tros assuntos, Boff faz uma análise severa do Presi
dente e de seu Governo, dizendo: 

O Fernando Henrique julga a socieda
de a partir de um jogo de interesses, de 
onde ele é parte importante, e ele assume o 
poder dentro de um projeto que eu acho pro
fundamente perverso, porque não significa 
nenhuma ruptura de herança de exclusão 
que teve este país. Os sujeitos históricos, 
que sempre detiveram o poder de fonna au
toritária, excludente, exploradora, são aque
les que eoiTlpõem a base do governo do 
qual ele é presidente ... 

Continua Leonardo Boff: 
"Acho que ele não ama suficientemen

te esse povo, ele ama o poder. É um projeto 
de poder em que ele se beneficia. Mas tem 
que qualificar esse poder, qual é a natureza 
desse poder? É o velho poder oligárquico, 
excludente, da história brasileira, e ele não 
colaborou em nada para modificar isso. E aí 
eu penso - diz Leonardo 8oft sobre o Presi
dente Fernando Henrique - que ele nos traiu 
a todos nós, porque depositamos na lucidez 
do intelectual, do sociólogo que conhece o 
mecanismo de poder a esperança de que 
pudesse interferir e dar uma marca diferen
te. E ele não fez. .. 

Arremata Leonardo Boff: Eu acho que 
ele não acredita em absolutamente nada, 
nenhuma transcendência, é de um marxis
mo clássico, ateu e, para quem não tem 
uma transcendência da história é isso -
quem está no poder tem de se aproveitar do 
cavalo que passa encilhado, porque não tem 
mais nada além disso, nenhum projeto de 
longo alcance, em que haja a dimensão da 
renúncia, para construir uma base mais po
pular, mais ampla e dialética. • 

~ Registro a dura análise de Leonardo Boff na 
esperança de que o Presidente Fernando Henrique 
Cardoso possa reagir a ela. Afinal, fui um dos que 
acompanhei com entusiasmo a carreira do sociólogo 
que escreveu sobre aTeoriaaaDependência, que 
congregou intelectuais perseguidos pela ditadura no 
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Cebrap, que batalhei ao seu lado para que fosse 
eleito senador pelo MDB em 1978 - quando foi eleito 
Franco Montare, Fernando Henrique suplente -, que 
estive junto nas lutas pela democratização do Brasil. 

Passados dois anos e meio de seu mandato, 
salvo os ganhos importantes decorrentes da diminui
ção da inflação, a qual resulta em dificuldades maio
res para os mais pobres, pouco se pode registrar 
como tendo sido realizado para de fato trazer a gran
de massa de excluídos para a condição de cidadania 
plena. E, no entanto, tanto está por se fazer. 

A reforma agrária poderia estar tendo um ritmo 
mais acelerado com o assentamento de todos aque
les que se encontram acampados manifestando o 
desejo de lavrar a terra; a implantação de programa 
de crédito popular visando a concessão de peque
nos financiamentos para que as pessoas possam 
desenvolver atividades produtivas, de forma indivi
dual ou em grupos, sem grandes exigências colate
rais ou burocráticas, a exemplo do que vem ocorren
do no Distrito Federal, no Ceará, em Porto Alegre, 
deve ser implementada. O desenvolvimento de for
mas de cooperativas de produção, no campo e na ci
dade, e as múltiplas formas de democratização das 
decisões sobre o que produzir e como distribuir os 
rendimentos no âmbito das empresas constitui capí
tulo que merece maior atenção, assim como a ga
rantia de uma renda de cidadania como forma de as
segurar a melhor partilha da riqueza desta Nação a 
todos os cidadãos. Esses são alguns exemplos de 
áreas onde o Governo poderia estar avançando mui
to mais. 

Assim, Sr. Presidente e caros amigos, fica aqui o 
presente ao Presidente Fernando Henrique Cardoso. 

O Sr. Pedro Simon - Permite-me V.~ um 
aparte? 

O SR. EDUARDO SUPLICY - Senador Pedro 
Simon, gostaria de dizer que pensei muito nas reco
mendações que, recentemente, V. Exi' fez ao Presi
dente Fernando Henrique Cardoso. V. Ex" encontra
rá em Leonardo Boff uma pessoa com a qual, certa
mente, tem afinidade. 

Ouço V.~ com muita honra. 
O Sr. Pedro Simon - Aproveito a presença de 

V.Exi' na tribuna para também levar a minha mensa
gem de feliz aniversário ao Presidente Fernando 
Henrique Cardoso. Não tenho nenhuma dúvida de 
que a Nação inteira deseja um feliz aniversário a 
Sua Excelência, para quem hoje deve ser um -diade 
meditação e de alegria. Sua Excelência tem muitos 
motivos pessoais para estar alegre, juntamente com 
sua esposa, seus filhos, seus netos e seus família-

res, pois tem o respeito desta Nação. Dia de aniver
sário, para quem crê como eu, também é dia de se 
rezar - principalmente para um homem que tem a 
responsabilidade de ser Presidente da República -
para que Deus ilumine, auxilie e facilite tão cifícil 

_ missão. Sua Exceltlncia passa esta data de maneira 
singela, eu diria quase despercebida, mas isso não 
nos impede de, ao lhe desejarmos felicidades, espe
rarmos que medite e que reflita, de maneira aprofun
dada, sobre sua responsabilidade e obrigação de ser 
um grande Presidente. Tenho preocupações e an
gústias a respeito da vida de um Presidente, que 
realmente deve ser muito difícil. Em primeiro lugar, 
há os obstáculos com que se defronta, as decisões 
difíceis e dramáticas que encontra pela frente de es
colher o melhor caminho e o melhor momento. Sa
bemos que o Presidente Fernando Henrique Cardo
so é um homem de bem. V. Exi', inclusive, foi dos 
seus primeiros cabos eleitorais naquela espécie de 
anticandidatura, quando foi candidato em uma suble
genda e todos sabiam que o Sr. Franco Montoro se
ria o vitorioso, tranqüilo e sereno. Aquela foi uma 
campanha de V. Exi' e do Lula para marcar uma po
sição. Algumas pessoas dizem que os destinos no
vos das transforma:çoes, -inclusive de ações do PT, 
começaram naquela campanha de porta de fábrica, 
de debate, onde um grupo de jovens intelectuais, 
como o Presidente e V. Exl', e de líderes sindicais, 
como Lula, defendia uma idéia e um anticandidato. 
Mas, nem por isso, aquilo deixou de ser importante e 
de ter significado. Durante a vida, evoluímos, muda
mos e nos transformamos. Quando está na faculda
de, o jovem geralmente é de esquerda, é comunista, 
quer salvar o mundo, quer que ele seja igualitário, 
onde todos dêem-se as mãos para caminhar, mas 
co_llhecemQ? a_ QiferEmça que se opera anos depois. 
Nunca fui comunista, sempre defendi as idéias de 
Alberto Pasqualini. Naquela época, quando era jo· 
vem e estava na faculdade, era mal visto pelos dois 
lados: os capitalistas diziam que eu era comunista e 
estes, que eu era um tapeador, porque, com as 
idéias de Pasqualini, eu estava fingindo e permitindo 
que os usurpadores capitalistas permanecessem no 
poder. Agora, anos depois - praticamente um mun
do depois ·, canso de ver velhos presidentes do 
Centro Acadêmico da Faculdade de Medicina do 
meu tempo, como o presidente da UNE que me an
tecedeu, que eram homens de esquerda total e hoje 

-são de direita, acomodados, tranqüilos, serenos, rin
do daquela época. A verdade é que ao caminharmos 
elaboramos nosso pensamento. O Senhor Fernando 
Henrique Cardoso é uma pessoa que fo~ou seu pen-
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sarnento e gerações o acompanharam. Neste seu 
aniversário, seria importante que o Senhor Fernando 
Henrique Cardoso parasse para meditar sobre isso. 
O melhor presente de aniversário que eu poderia de
sejar a Sua Excelência é que o Sr. Mário Covas -
que ontem nos deu uma lição belíssima, a de um ho
mem que passa por todas as posições mas mantém 
o seu pensamento, a sua idéia, a sua coerência -, o 
Sr. Pimenta da Veiga, o Sr. Scalco, o Sr. João Gil
berto, essas velhas e extraordinárias lideranças que 
criaram e orientaram o PSDB, o lembrassem hoje 
dessas lutas, do que era, do que é, do que não pode 
ser como se pensava, assim como daquilo que é e 
não é o que se pensava e se esperava. Que revives
sem juntos os velhos dias- dos quais talvez Sua Ex
celência não queira se lembrar- daquela caminhada 
com o Lula e com o Suplicy, de como foi bonito, de 
como se lançaram idéias que foram se desenvolven
do e progredindo. Hoje, à missa, rezei pelo Senhor 
Presidente e pedi a Deus exatamente isso: que seus 
grandes amigos prestem-lhe esse serviço. Este é o 
apelo, do fundo do coração, que gostaria de fazer, 
como presente. Com um abraço fraterno, desejo feli
cidades a Sua Excelência, o Senhor Presidente Fer
nando Henrique Cardoso. Muito obrigado. 

O SR. EDUARDO SUPLICY - Senador Pedro 
Simon, V. Ex" rezou pelo Presidente com um entu
siasmo semelhante àquele de Leonardo Boff quando 
fala do significado de Deus. 

Tem a ver com a expressão grega ente os 
mos, que vem da palavra entusiasmo, e significa 
justamente uma entidade, uma suprema paixão, 
uma suprema energia. É como se as pessoas tives
sem um Deus dentro de si. 

•Então, todo o entusiasmo é a essên
cia da vida, porque a essência da vida não é 
a vida, é a vitalidade da vida. Então creio 
que é essa realidade que penetra tudo e não 
se deixa captar e sem a qual nós não enten
demos nosso vigor, nossa esperança, nosso 
sonho, nosso entusiasmo, que escapa conti· 
nuamente e ao mesmo tempo nos desafia 
pra frente e pra cima". 

É como se fosse também o entusiasmo, aquele 
que faz com que as pessoas acordem dr:: manhã 
com a vontade de estender a mão ao outro. V. Exª 
acordou hoje com a vontade de estender a mão ao 
Presidente para dizê-lo que acorde! O Presidente 
tem o espírito daqueles seus amigos que mais cedo 
estiveram com V. Exª na sua trajetória, na busca da 
liberdade, da democracia, da justiça. É isso que V. 
E~ está lhe dizendo. 

Leonardo Boff, nos anos 70, quando era editor 
da Vozes, época em que iriíciou as suas críticas à 
Igreja Católica, através da evolução de seu pensa
mento relativarnefíte à Teologia da libertação, foi 
quem abriu as portas para Fernando Henrique Car
doso. Naquela oportunidade, ao visitar o Cebrap, por 
volta de 1972, disse que a Editora Vozes publicaria 
a revista da Cebrap, os estudos do Cebrap, os livros 
de Fernando Henrique e dos intelectuais que ele ha
via acolhido. Foi justamente Leonardo Boff que inte
ragiu com o coordenador do Cebrap, que era o so
ciólogo Fernando Henrique Cardoso. 

Hoje Leonardo Boff faz uma crítica bastante 
severa, inclusive dizendo que já não estão mais con
siderando F:emando Henrique como um intelectual, 
como se Sua Excelência estivesse mais preocupado 
com a questão do poder, com a questão de como 
estar junto aos que detém poder, nem que sejam es
sas pessoas aquelas que estiveram, ao longo de dé
cadas, ainda que Por formas ditatoriais, no centro do 
poder e levando o Brasil a uma situação de contínua 
exclusão para uma parcela enorme da população .. 
Leonardo Boff procura sacudir, como V. Exª o faz, o 
espírito do Presidente, dizendo a Sua Excelência 
que liberte de si próprio aquele seu espírito de asas 
abertas, aquele espírito de águia e não um espírito 
de galinha, como diz a fábula do educador de Gana, 
James Archer, que também foi objeto de análise de 
Leonardo Boff num outro texto. 

Seria importante que Fernando Henrique sou
besse das forças que tem internamente para dizer 
qual o melhor caminho. Mas temo que esteja Sua 
Excelência de tal forma amarrado a certos propósi
tos que tenha dificuldade de realizar aquilo que -
acredito -, pelo menos, foi seu sonho, quando, em 
1978, estive ao seu lado. 

Senador Pedro Simon, na verdade, ainda que 
tivesse sido vitorioso Franco Montara, que foi então 
eleito Senador, também por conseguir o segundo lu
gar, Fernando Henrique se tomou Senador em 1982, 
no início de 1983, logo que Franco Montara assumiu 
o Governo do Estado de São Paulo. Então, aquela 
jornada acabou sendo também vitoriosa. 

Aliás, gostaria de recomendar a leitura dessa 
entrevista de Leonardo Boff a todos os meus Pares. 
Até porque ali está o seu testemunho sobre o que 
aconteceu quando do seu enfrentamento com a 
Igreja Católica. Leonardo Boff sentou-se na mesma 
cadeira de Giordano Bruno, de Galileu Galilei - só 
faltou ali átortura.1.1as ele foi submetido a extraordi
nárias forças que vinham de pessoas que tinham 
grande poder de influência sobre certos segmentOs 
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da Igreja Católica e que influenciavam o Vaticano de 
alguma maneira, e o influenciam até hoje. Ao mes
mo tempo, ele dá um testemunho sobre as forças da 
Igreja Católica que deram a mão e apoio, como por 
exemplo, a D. Ivo Lorscheiter e D. Evaristo Ams. 

Há uma bela passagem do último diálogo de 
Leonardo Boff com o Senador Darcy Ribeiro que 
vale a pena ser lida. Falavam da morte e da fé, e o 
Senador Darcy Ribeiro queria saber o que acontece
ria com ele. Leonardo Boff disse ao Senador Darcy 
Ribeiro que, de acordo com sua visão, ele chegaria 
ao céu. Para Darcy Ribeiro, a visão de Deus seria na 
forma de uma deosa. 

Os Srs. Senadores devem ler o texto, vale a 
pena, porque o Senador Darcy Ribeiro inclusive dis
se que gostaria de chegar ao céu daquela forma 
descrita por Leonardo Boff. 

Eis, portanto, o presente encaminhado ao Pre
sidente Fernando Henrique Cardoso, uma boa e 
dura análise, contendo ainda uma recomendação 
importante de Leonardo Boff. 

DOCUMENTO A QUE SE REFERE O 
SR. EDUARDO SUPUCY EM SEU PRO
NUNCIAMENTO: 

PRESENTE DE ANIVERSÁRIO AO PRESIDENTE 

Eduardo Matarazzo Supllcy 

Em sendo hoje. 18 de junho de 1997. aniversário do Presi

dente Fernando Henrique Cardoso, resolvi lhe encaminhar um 

presente. Há pessoas que preferem apenas falar coisas agradá

veis. Prefiro, entretanto, dizer verdades, mesmo que não--agradá

veis. Pensando- nisso-é 'QUe- resbivi encaminhar de presente ao 
Presidente um exemplar na revista Caros Amigos que em seu nú
mero 3, traz uma longa entrevista de Leonardo Boff. Ao lado de 

outros assuntos. Boff faz uma análise severa do Presidente e de 

seu governo, dizendo: 

'O Fernando Henrqiue julga a sociedade a partir de um 

jogo de interesses, de onde ele é parte importante. e ele assume 

o poder dentro de um projeto que eu acho profundamente perver· 

so. porque não significa nenhuma ruptura de herança de exclusão 

que teve esse pais. Os sUjeitos históricos. que sempre detiveram 

o poder de forma autoritária. excludente, exploradora, são aque

les que compõem a base do governo do qual ele é presidente ... • 

Continua Boff 'acho que ele não ama suficientemente 

esse povo. ele ama o poder. É um projeto de poder em que ele 

se beneficia. Mas tem que qualificar esse poder. qual é a nature

za desse poder? É o velho poder oligárquico. excludente. da his

tôria brasileira, e ele não colaborou em nada para modificar isso. 

E ai eu penso que ele nos traiu a todos nós. porque depositamos 

na lucidez do intelectual. do sociólogo que conhece o mecanismo 

de poder a esperança de que pudesse interfir a· dar ümã marcá 

diferente. e ele não fez ... 

Arremata Boff: 'Eu acho que ele não acredita em absoluta

mente nada. nenhuma transcendência. é de um marxismo clássi

co, ateu e, para quem -não tem uma transcendência da história é 

isso - quem está no p&ler tem de se aproveitar do cavalo que 

passa encllhado porque não tem mais nada além disso. nenhum 

projeto de longo alcance._em que haja a dimensão da renúncia. 

para construir uma base mais popular, mais ampla e dialética. • 

Registro a dura análise de Leonardo Boff na esperança de 

que o Presidente Fernando Henrique Cardoso possa reagir a ela. 

Afinal. fui um dos que acompanhei com entusiasmo a carreir<~_do 

sociólogo que escreveu sobre a Teoria da Dependência, que con

gregou intelectuais perseguidos pela ditadura no Cebrap, que ba
talneí ao seu lado para que tosse eleito senador pelo MDB em 

1978, 'lue estive junto nas lulas pela democratização do Brasil. 

Passados dois anos e meio de seu mandato, salvo os ga

nhos importantes decorrentes da diminuição da inflação, a qual 

resulta em dificuldades maiores para os mais pobres, pouco se 

pode registrar como tendo sido realizado para de fato trazer a 

grande massa de excluídos para a condição de cidadania plena. 

E, no entanto, tanto esta por se fazer. 

A reforma agrária poderia estar tendo um ritmo mais acele

rado, com assentamento de todos aqueles que se enconiram. 

acampados manifestando o seu desejo de lavrar a lena. A im

plantação de programa de crédito popular visando a concessão 

de pequenos finaciamentos para que as pessoas possam desen

volver atividades produtivas • de forma individual ou em grupos. 

sem grandes exigências colaterais ou burocráticas, a exemplo do 

que vem ocorrendo. no DF e no Ceará deve ser implementada. O 
--desenvolvimento de formas cooperativas de produção no campo 

e na cidade, e as múltiplas formas de democratização das decisõ

es sobre o que produzir e como distribuir os rendimentos no âm

bito.das-empresas.coostitui-capitulo-que-me~ecemaíor-atenção.-A 

garantia de uma renda de cidadania como forma de assegurar a 

melhor partilha da riqueza da nação a todos cidadãos. São alguns 

exemplos ·de áreas onde o gov'amo poderia estar avançando mui-

- to mais. 

Durante o discurso do Sr. Eduardo Su
plicy, o Sr. Flaviano Melo, 3º Secretário, dei
xa a cadeira da presidência, que é ocupada 
pelo Sr. Júnia Marise, 2º Vice-Presidente. 

-A SRA. PRESIDENTE (Júnia Marise) - Dando 
prosseguimento à lista de oradores inscritos, conce
do a palavra ao nobre Senador Ramez Tebet, por 
permuta com o Senador José Alves. 

V. Ex" dispõe de 20 minutos. 
O SR. RAMEZ TEBET (PMDB-MS. Pronuncia 

o seguinte discurso. Sem revisão do orador.) - Sr'! 
Presidente, SI% e Srs. Senadores, é inegável que o 
arcabouço democrático repousa fundamentalmente 
no prestigio das suas instituições. Instituições presti-

giaâas;-elieienles, com êrealbílfdade,- s-éni-qtialquer 
- dúvida, regime democrático à altura de atender aos 
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interesses da nossa população, de atender aos re
clamos da sociedade. 

Srª Presidente, notamos hoje quase que um 
desprestígio das nossas instituições. As pesquisas 
de opinião pública dão conta de que a sociedade 
brasileira, até mesmo acompanhando os mesmos 
sintomas que se observam em sociedades que se 
dizem mais evoluídas e mais avançadas, está des
crente da classe que tem o dever indeclinável, que 
tem a obrigação de decidir e de ajudar na condução 
dos destinos de um povo. 

Não precisamos recorrer a nenhum instituto de 
pesquisa de opinião pública para constatarmos que 
há uma descrença na classe política, uma descrença 
no Poder Legislativo. Também não se acredita no 
Poder Judiciário do nosso País. Diz-se - e ninguém 
contesta, porque é ·um fato que não deixa dúvida 
que no nosso Brasil a cadeia, a punição só existe 
para os pobres e para os desamparados de qualquer 
forma. Diz-se que a Justiça é tardia, que a Justiça é 
lenta, diz-se que a Justiça não funciona. 

Do Legislativo se diz, ora que fazemos muitas 
leis, ora que não legislamos, ora que ficamos a fazer 
discursos, ora que ficamos na retórica, mas sem dar 
solução para os problemas que afligem a nossa so-
ciedade. · 

Srª Presidenta e Srs. Senadores, tenho para 
mim que essa é uma preocupação constanle para 
todos nós, tenho para mim que é muito ruim para 
cada um de nós estar ouvindo dos nossos conterrâ
neos, dos nossos-compatriotas essa descrença nos 
nossos trabalhos. 

Vou explicar melhor, Srª Presidenta e Srs. Se
nadores. Acredito que o Congresso Nacional - nós 
aqui do Senado da República, mais especificamente_ 
-, no afã de contribuir para o aprimoramento da de
mocracia, no afã de colocar um ponto final na impu
nidade que existe neste País, na improbidade que 
existe em solo brasileiro, muito tem se esforçado. 

Hoje, o Senado da República, por exemplo, 
realiza um grande trabalho. Realmente, a CPI dos 
Precatórios - está aqui seu eminente Relator, Sena
dor Roberto Requião - está prestando relevantes 
serviços a este País, está desnudando aquilo que 
existia no Sistema Financeiro do nosso Brasil, está 
colocando o dedo na ferida, tem trazido aqui para o 
lugar onde realiza os seus trabalhos as mais emi
nentes figuras, a fim de prestarem esclarecimentos 
uns, a outros convidando para ajudar emseusfra6a~-
lhos, convocando aqueles que têm aqui compareci
do sob juramento de dizer a verdade sobre os fatos 
inquiridos. Em suma, a CPI dos Precatórios está.rea-

lizando, no meu entendimento, um grande trabalho a 
este País. Mas, por desconhecimento das suas fun
ções, por desconhecimento da sua finalidade, Srª 
Presidenta, Srs. Senadores, diz-se que tudo vai aca
bar em pizza. 

E por que se diz que tudo vai acabar em pizza? 
Porque é um costume, A tradição brasileira tem de
monstrado que não existe ninguém que tenha come
tido o chamado crime do colarinho branco, ou crime 
contra o Sistema Financeiro e_ que esteja punido e 
atrás das grades. Que a Justiça só existe, como afir
mei no início, para os pobres, para os desamparados e 
para os desassistidos. Que aqueles que têm melhor 
condição financeira nunca vão para o fundo das gra
des,nem sequer amargam a condenação pelos ates, 
pelos fatos ou pelos crimes que praticaram. 

A população não sabe que a obrigação do Le
gislativo, do Congresso Nacional, é tão-somente de 
investigar os fatos. A Comissão Parlamentar de In
quérito apenas averigua, investiga os fatos. E, termi
nados os seus trabalhos, a Constituição o declara 
expressamente: 'terminados os seus trabalhos, re-

-met~ as ~uas concluséles para o Ministério Público, a 
_ fim de que este órgão, como fiscal da lei, promova a 
. rE!Sponsabili9ade ci\'ll e criminal daqueles que foram 
·apontados pela Comissão Parlamentar de Inquérito." 

Existe o quê aí, Srª Presidenta, Srs. Senado
res? O que a Constituição diz a respeito da questão. 
Em outras palavras, está coerente com o princípio 
maior da democracia: a independência e a harmonia 
dos Poderes. O Legislativo faz a sua parte, apura, 
faz o que lhe compete e, depois, remete aos órgãos 
competentes para que dêem continuidade. 

Essa Comissão Parlamentar de Inquérito que 
está aí tem contado, desde agora, com a colabora
ção do Ministério Público, que está a acompanhar os 
trabalhos. Ao que estou informado, conta com auxi
liares do Tribunal de Contas da União e até com rep
resentantes do Banco Central. Vai apresentar uma 
conclusão. 

Mas, Srª Presidenta, Srs. Senadores, penso 
que temos que fazer alguma coisa mais. Alguma coi
sa que possa fazer com que a lentidão com que an
dam os processos não venha a prejudicar o fim 
maior, que é o de fazer justiça: absolvendo os ino
centes e condenando os culpados. 

Percebo que temos que dar uma resposta à so
ciedade que está inquieta, à sociedade que acredita 
que - desculpem a força de expressão - realizamos 
aqui tão-somente um..m;petáculo, um teatro, porque. 
no fim, não vai acontecer coisa alguma com ninguém. 
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Essa é a verdade nua e crua que devemos pro
clamar daqui. No meu Estado e por onde ando, te
nho sido abordado a respeito, pois muitos não sa
bem a finalidade de uma CPI. Tenho comparecido e 
já compareci a duas faculdades, com o fim específi
co de dizer alguma coisa sobre Comissão Parlamen
tar de Inquérito. Embora com a Constituição e com a 
Lei n" 1.579, de 18 de março de 1952, que dispõem 
sobre as comissões parlamentares de inquérito, noto 
que existe uma inquietação, mais do que isso, uma 
descrença, porque não se chega a um resultado fi
nal, a uma conclusão. 

Os processos são muito demorados, o anda
mento no Poder Judiciário é lento, de tal forma, Srª 
Presidenta e Srs. Senadores, que se diz até mesmo 
que o maior advogado de defesa daqueles que prati
cam delito é justamente o tempo. Por quê? Porque 
os processos ficam na poeira das prateleiras, sem o 
andamento conveniente e adequado. O Poder Judi
ciário, infelizmente, ainda não está aparelhado e é 
necessário aparelhá-lo melhor, como também o Mi
nistério Público e todos os órgãos dos Poderes Pú
blicos. A própria Polícia Federal, quando recebe pe
dido de investigação, quando está encarregada de 
investigar fatos, por não dispor de meios suficientes, 
leva anos e anos averiguando fatos e atos, e às ve
zes não consegue apurar coisa alguma. 

Com essa preocupação, meus eminentes pa
res, de arrumar uma forma, dentro do-possível, de o 
povo acreditar mais em nossas instituições, é que 
estou encaminhando à Mesa um projeto de lei, de 
minha autoria, dando seqüência ao que diz a própria 
Constituição, quando afirma que as conclusões das 
Comissões Parlamentares de Inquérito serão envia
das ao Ministério Público. 

Digo, neste projeto de lei - do qual espero apro
vação do Senado e da Câmara dos Deputados-, que 
se enviem as conclusões das Comissões Parlamen
tares de Inquérito ao Ministério Público, para que 
promova responsabilidade civil ou criminal dos intra
tores; que se enviem nossas conclusões a qualquer 
órgão em diligência ou para adoção de providências, 
mas que esse encaminhamento tenha priorid_ad~ §O~ 
bre todos os atos judiciais e administrativos. Sim, 
que tenha prioridade, porque, via de regra, são cri
mes contra o sistema financeiro; via de JE!g@, __ sªº
crimes contra a administração pública, a merecerem, 
portanto, um tratamento diferenciado, prioridade dos 
órgãos encarregados, do Ministério Público, do T ri
bunal de Contas, do Poder Judiciário, da Polícia Fe
deral, de todos os órgãos públicos, que se dê priori
dade às conclusões da CPI, que se dê essa prefe-

rência no andamento daquilo que for decidido pela 
Comissão Parlamentar de Inquérito. É claro! Aí, di
rão alguns: "Mas como dar prioridade? Prioridade 
por quê?" Respondo: prioridade porque o interesse 
público prevalece sobre quaisquer outros interesses, 
prioridade à exceção, evidentemente, dos pedidos 
·encaminhados à Justiça e referentes à liberdade dos 
cidadãos ou referentes a direito líquido e certo. E 
digo no meu Projeto de Lei: exceto quanto aos ha
beas corpus e quanto aos mandatos de segurança. 
Mas objetivo, com esse processo, dar celeridade às 
conclusões das Comissões Parlamentares de Inqué
rito, fazer com que os crimes contra o sistema finan
ceiro e contra a administração pública mereçam, de 
todos os outros órgãos, de todos os órgãos públicos, 
preferência e prioridade no seu andamento e no seu 
julgamento. Creio que é o mínimo que nós podemos 
apresentar, hoje, à consideração da sociedade brasi
leira. 

Ainda hoje, li um artigo no jornal O Globo, em 
que se afirma que, de 77 casos julgados, 62 foram 
arquivados, 1 O resultaram em absolvição e três em 
condenação. E que uma eminente Subprocuradora
Geral, a Dr" Ela Wiecko de Castilho, reclama da len
tidão com que os processos se arrastam e afirma 
que grande parte de fraudadores acaba beneficiado 
pela prescrição da pena. Em outras palavras, aquilo 
que eu afirmei, de que os maiores advogados da
queles que estão nas barras dos tribunais justamen
te é a chamada prescrição, é o decurso do tempo. 

Então, esse p-rojeto, que parece ser tão sim
ples, tem uma finalidade até didática, no sentido do 
esclarecimento para a opinião pública, para a sacie
-dade e, de outro lado, tem o caráter de dar guarida 
ao Ministério PúbTíco, ao Trit:iunãl de Contas, ao Po
der Judícíánó e- a· qüálquer outro órgão, para que 
eles, dentre o volume de processos em que estão 
assoberbados, dêem preferência aos processos que 
afligem a maior parte, ou que afligem mais profunda
mente a sociedade brasileira. É esse o objetivo do 
projeto que estou submetendo à consideração do 

-senado da República. 

Acredito que estaremos, com esse projeto de 
-lei; apenas tomando mail:fforte o elo que liga ou que 
deve ligar os Três Poderes da República: Legislati
vo, Executivo e Judiciário. Sim, acredito firmemente 
msso, porque os POderes rem quetrabalhar harmo
nicamente entre si. 

Não me refiro só à Comissão Parlamentar de 
Inquérito de uma das Casas. Esse projeto de lei pro
cura atingir as conclusões emanadas também das 
Comissões Parlamentares Mistas de Inquérito, isto 
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é, com representantes do Senado da República e da 
Câmara Federal. 

É preciso que se faça justiça à CPI dos Preca
tórios, Srs. Senadores. É muito bom verificar que o 
Ministério Público está acompanhando atentamente 
os trabalhos da nossa CPI. É bom verificar que já 
estamos contando com a ajuda do Tribunal de Con
tas, de servidores do Banco Central e de outras insti
tuições. Tudo isso porque a nossa Comissão, presi
dida pelo eminente Senador Bernardo Cabral, tendo 
como Relator o Senador Roberto Requião, e todos 
os demais membros, cônscios de suas responsabili
dades, está procurando fazer um trabalho com a 
maior seriedade e profundidade, para, realmente, 
depurar, conseguir apresentar alguma coisa à socie
dade brasileira, eliminando, assim, ou pelo menos 
diminuindo, a descrença que hoje se tem nas institui
ções, principalmente no Poder Legislativo. E tam
bém há inúmeras reclamações do andamento dos 
processos e das ações no Poder Judiciário. 

Não falo aqui, Srs. Senadores, com sentimen
to, com revolta e não atribuo culpa às outras institui
ções - nem a nós e nem às outras instituições. Vim 
do Ministério Público. Na minha mocidade;'-servi três 
anos ao Ministério Público, mas venho também da 
Advocacia. Conheço, portanto, o funcionamento da 
máquina do Poder Judiciário, e apresento este proje
to com humildade, rendendo até tributos ao esforço 
que fazem juízes, membros de Ministério Público, 
em favor de uma melhor justiça no País, procurando 
vencer as estruturas viciadas existentes, procurando 
vencer as deficiências estruturais que nós temos. 

S~s e Srs. Senadores, quantas vezes a Polícia 
é impossibilitada de realizar diligências por falta de 
veículos, por falta de recursos para cumprir com sua 
obrigação. 

Portanto, presto minha homenagem a esses 
Poderes, longe de criticá-los, mas na certeza de que 
eles representam um elo de união com o Poder Le
gislativo, num afã de se buscar cada vez mais o sen
timento de justiça, que a sociedade tanto enseja. 

Era o que tinha a dizer, Sr. Presidente. 

A SRA. PRESIDENTE (Júnia Marise) - Conce
do a palavra ao nobre Senador Carlos Patrocínio. V. 
Exª dispõe de 20 minutos. 

O SR. CARLOS PATROCÍNIO (PFL-TO. Pro
nuncia o seguinte discurso. Sem revisão do orador.) 
- Sr. Presidente e S~s e Srs. Senadores, todo jorna
lista sabe que os escândalos e as catástrofes ven
dem jornais. Da mesma forma, sabem os políticos 
que fazer oposição torna-os mais simpáticos à opi-

nião pública do que apoiar ou elogiar as decisões do 
Governo. 

Quase sempre fazemos uso da palavra, neste 
plenário, para reivindicar, contestar ou sugerir. Isso 
porque a grandeza territorial do País, a diversidade 
geoeconômica de suas regiões e as diferenças so
cíoculturais do nosso povo fazem com que conduzir 
os destinos do Brasil seja quase tão difícil quanto 
governai todo um cóntinente. 

Hoje, nobres colegas, venho de público mani
festar meu inteiro apoio a uma decisão governamen
tal que aos poucos se concretiza Ela há de trazer aos 
políticos e aos cidadãos a tranqüilidade que merece
mos e à Nação o justo orgulho pelo reconhecimento in
ternacional. Refiro-me ao revigoramento do Proálcool, 
ao provável ressurgimento desse programa que gran
jeou ao Brasil a admiração mundial, por motivo da cria
ção e do domínio dessa energia não-poluente. 

Vários de nós, por diversas vezes, ocupamos a 
tribuna em defesa dessa tecnologia intrinsecamente 
nacional. Com freqüência demonstramos nossas 
preocupações com as notícias que prenunciavam a 

. agonia e morte do Proálcool. Creio, nobres colegas, 
que felizmente nossos brados de alerta não foram 
inúteis. Os jornais da semana que se iniciou em 19 
de maio passado informam que as usinas de álcool 
planejam produzir energia com a queima do bagaço 
de cana e vendê-la às empresas distribuidoras de 
eletricidade. 

A fragilidade do sistema energético brasileiro, 
evidenciada pelo blecaute que no final de abril atin
giu as Regiões Sudeste e Sul, talvez tenha sido o fa
tor preponderante nessa decisão. Entretanto, os re
sultados da Convenção do Clima, realizada em Ber
lim, em 1994, também exerceram grande influência. 

Permita-me, Sr. Presidente, S~s e Srs. Sena
dores, um rápido retrospecto. A Rio-92, conferência 
mundial em defesa do meio ambiente, concluiu que 
os países industrializados, responsáveis pela emis
são de 83,6% de gás carbónico do mundo, deveriam 
reduzir os seus níveis de poluição. Sabe-se que a 
poluição é responsável pela redução da camada de 
ozónio, o que provoca o efeito estufa, isto é, o aque
cimento do clima. O aumento da temperatura, por 

-sua· vez, acarreta uma série de catástrofes. 

Não conseguindo cumprir tal compromisso e 
com o objetivo de obter melhor imagem perante a 
opinião pública mundial, aqueles países se propuse
ram, na Conve[lçãg do_ Clifl}a, _a_ financiar projetas 
que reduzam a poluição em países menos desenvol
vidos. Os Estados Unidos e a Europa, por exemplo, 
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poderão custear a importação do nosso álcool com
bustível para a Índia. 

Segundo o assessor económico da Coopersu
car, Sr. Roberto de Moura Campos, o álcool anidro 
pode ser misturado numa proporção de 8% no diesel 
e na gasolina que movimentam os carros que circulam 
na Índia e em qualquer parte do mundo, o que facilita a 
sua exportação pelo Brasil. Para o Ministério da Indús
tria, do Comércio e do Turismo, a adição de álcool ani
dro pode chegar a 22% de cada litro de gasolina, 
corno no Brasil, sem nenhum efeito negativo. 

Quanto à geração de energia para consumo in
terno, as informações são de que, 'se a metade das 
usinas de álcool do País aderir ao projeto do Gover
no, elas poderão suprir um consumo de 15 bilhões 
de quilowatts-hora ( ... ) usando a tecnologia atual
mente disponível para queimar o bagaço de cana, 
sobra da produção de combustível. Esse volume 
equivale a 7,5% do total consumido no Brasil'. 

Esse projeto, que está sendo preparado pelo 
Ministério das Minas e Energia, tem por objetivo le
var as distribuidoras de energia dos Estados a ad
quirir eletricidade produzida pelas usinas de álcool e 
demais empresas. 

Outra meta daquele Ministério é que as empre
sas privadas produzam energia para consumo pró
prio e vendam o excedente às distribuidoras, que fa
rão o repasse à população. A geração de energia 
elétrica poderá utilizar tanto gás natural quanto sub
produtos do tipo do bagaço de cana. 

Deve-se ressaltar que o emprego da tecnologia 
do álcool vem atraindo a atenção de vários empresá
rios estrangeiros, especialmente dos Estados Unidos 
e do Canadá, interessados nos lucros que poderão 
resultar desse tipo de geração de energia. Dai po
dem advir parcerias com a indústria nacional que, 
com a utilização de maquinário moderno, poderão 
triplicar o volume de energia gerado a partir do baga
çodecana. 

Sr. Presidente, Sr'!s e Srs. Senadores, em ou
tubro de 96, o Presidente Fernando Henrique conce
deu uma entrevista exclusiva à Folha de S.Paulo, 
na qual explicou seu pensamento social e político. 
Questionado quanto à parceria sociedade-Estado 
respondeu: 

·o Estado hoje não pode ocupar os 
buracos todos. É preciso que ele tenha uma 
articulação com a sociedade civil para que 
os projetes funcionem.' 

O programa de cc-geração de energia que o 
Ministério pretende implementar ainda este ano am-

plia essa participação da sociedade em áreas ante
riormente sob controle exclusivo do Estado. 

O Sr. Gerson Camata - Permite V. Exi! um 
aparte? 

O SR. CARLOS PATROCÍNIO- Concedo o 
aparte ao nobre Senador Gerson Camata. 

O Sr. Gerson Camata - Acompanho o seu dis
curso com o interesse que V. Exi! merece e mais ain
da o interesse que o assunto que V. Exi! focaliza me
rece. Estamos - e V. Exi! se referiu ao fato - já no 
período dos "apagões·, quer dizer, das interrupções 
de fornecimento de energia elétrica nas grandes ci
dades brasileiras, inclusive aqui em Brasília. V. Exi! 
sabe, e disse em seu pronunciamento, que há mui
tos anos o País não vinha investindo na produção de 
energia elétrica. Só que, para se produzir energia 
elétrica, o investimento não pode ser feito de véspe
ra; quer dizer, um projeto hidrelétrico, entre o dia em 
que se decide executá-lo e o dia em que se pode 
produzir a primeira energia elétrica, corre entre cinco 
a oito anos. E o Governo do Presidente Fernando 
Henrique Cardoso, nesse aspecto, tem sido mais 
ágil do que se esperava, diante do atraso que o Bra
sil vinha enfrentando. V. Exi! cita o uso do bagaço da 
cana-de-açúcar para a produção de energia elétrica1 
mostra as perspectivas que temos nesse campo. E 

- - um método mais rápido, ao qual se chega com maior 
rapidez, porque a matéria-prima do combustível já 
existe ali e está sendo jogada no lixo. A usina termo
elétrica que vai operar com o bagaço da cana é 
montada mais rapidamente e passa a produzir ener
gia elétrica com maior rapidez do que uma usina hi
drelétrica. Cito como exemplo o Estado do Espínto 
Santo. Há 22 anos não se construía uma central de 
energia elétrica naquele Estado. Entretanto, a ado
ção das medidas de privatização da produção de 
energia elétrica pelo Governo do Presidente Fernan
do Henrique Cardoso fez com que hoje, no Espírito 
Santo, tenhamos cinco usinas: três em construção, 
uma em fase final e duas sendo iniciadas; quer di
zer, aquilo que não se fez em 22 anos já se começa 
a fazer em um ano. E temos uma previsão, eu e o 
Senador Elcio Alvares, que talvez até junho deste 
ano a primeira usina brasileira nascida do projeto de 
concessão de privatização do Governo Fernando 
Henrique Cardoso já venha a ser inaugurada pela 
Samarco, no Município de Muniz Freire. Estão em 
andamento mais duas usinas de produçã:> com gás, 
porque o Espírito Santo é um grande produtor de 
gás - e a Petrobrás, a cada dia, descobrindo novas 
jazidas no subsolo do Estado - e a Companhia Side
rúrgica de Tubarão, em Vitória, aproveitando-sedes-
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se subproduto da combustão do carvão, com o qual 
ela prepara o aço, está já se preparando para produ
zir toda a energia que consome e ainda vender às 
companhias que distribuem energia no meu Estado. 
Portanto, veja V. Exª que esse é um setor que a po
pulação e nós só sentimos a sua falta quando ocorre 
o "apagão", quando falta energia na indústria ou na 
nossa casa. Mas o Governo está de olho aberto e 
começa, contra o tempo, a corrida para recuperar o 
tempo que o Brasil perdeu e que ameaça o futuro 
até do crescimento industrial do País. V. Exª aborda, 
com a peculiaridade que lhe é peculiar, um tema im
portante, sério e que precisa ser mais debatido, não 
somente no Parlamento, mas, sobretudo, junto a 
toda a opinião pública brasileira. Cumprimento V. 
Exª pelo importante tema. 

O SR. CARLOS PATROCÍNIO- Agradeço o 
lúcido aparte do eminente Senador Gérson Camata, 
que acrescenta elementos importantes. 

V. Exª assegura, com propriedade, que a cons
trução de uma central de geração de energia de
manda um certo tempo, exige um prazo de matura
ção. Felicito o Espírito Santo por estar inaugurando, 
em breve, energia fruto do processo de quebra do 
monopólio dessas estatais. 

Digo ainda, eminente Senador, que, no ano 
passado, também fechamos as comportas da usina 
de Serra da Mesa, que deverá gerar, a partir de 
1999, creio eu, mais de 1,5 milhão kW. Essa usina 
começou a ser instalada em 1982 ou 1983 e teve, 
portanto, um prazo de 14 a 15 anos de maturação. 

É necessário, então, que atentemos ·para 6 
programa do Proálcool, para a geração de energia 
através do bagaço da cana, mesmo olhando as con
dições ambientais, porque o que estamos preconi
zando aqui é a geração de energia não poluente, e 
até as hidrelétricas têm um impacto muito grande no 
meio ambiente, como V. Exª muito bem sabe. 

Outra fatia de mercado, também muito promis
sora, mas pouco conhecida do público, é a produção 
de veículos bicombustíveis. Consideram os técnicos 
que a possibilidade do emprego alternativo de gás 
natural e álcool é a mais rentável, devido à· taxa de 
compressão do motor e ao combate à poluição. 

O Sr. Edison Lobão - Permite-me V. Exª um 
aparte? 

O SR. CARLOS PATROCÍNIO- Concedo, com 
muita honra, o aparte ao Senador Edison Lobão. 

O Sr. Edison Lobão - Eminente Senador, o 
Governo brasileiro teve o bom senso de criar o 
Proálcool, o Programa do Álcool. Como havia uma 
crise mundial de combustíveis, o programa foi, des-

de logo, aceito pela população brasileira e aceito até 
pelas instituições financeiras mundiais, e passou a 
ser financiado pelo BIRD. O BIRD financiava o Ban
co Central que, por sua vez, repassava ao Banco do 
Brasil ou ao Banco do Nordeste, que, por sua vez, 
também repassavam ao Industrial. Ora, o álcool tem, 
na verdade, como diz V. Exª, vários benefícios a se
rem catalogados na sua esteira: um deles é o de evi
tar a poluição quando misturado à gasolina ou, en
tão, de ele próprio, sozinho, evitar totalmente a polui
ção. O segundo, registra V. Exª, é servir como gera
dor de energia elétrica. Ora, se nós aproveitássemos 
todo o bagaço da cana-de-açúcar das usinas que 
ainda existem hoje, estaríamos gerando - creio - em 
tomo de 1 O% do total da energia elétrica que possuí
mos das hidrelétricas e das demais usinas. Final
mente, é um autodefensor da ecologia. Na medida 
em que plantamos cana-de-açúcar, é como se esti
véssemos plantando uma árvore. Então, Senador 
Carlos Patrocínio, V. Exª merece os nossos aplau
sos pelo discurso que está fazendo, pela tese que 
levanta e pela defesa que faz desse programa que, 
em boa hora, foi instituído no Brasil, mas que agora· 
está sendo abandonado. Veja V. Exª que os Estados 
Unidos começam agora a realmente se preocupar 
com a produção de álcool para adicionar à gasolina, 
ainda que seja álcool do milho. Isso significa que nós 
estávamos no caminho certo e abandonamos esse 
caminho em troca do quê? Do nada. Cumprimentos 
a V. Exª. 

o SR. CÃRLÓS-PA.tRocíNiO - Agradeço ao 
--eminente Senador Edison Lobão pelo brilhante apar

te. S. Exi! é, sem dúvida, um dos mais entendidos na 
matéria e sabe que seu Estado, o Maranhão, que 
tão bem aqui representa, poderá ser um dos maiores 
geradores do álcool e também de energia, se for le
vado a sério o Programa. 

No entanto, Sr. Presidente, apesar de todas as 
indústrias automobilísticas disporem de planos para 
a fabricação de veículos bicombustíveis, o Governo 
ainda não demonstrou interesse nesse processo. 
Considera-se que essa opção, embora proporcione 
maior autonomia aos carros, em termos de abasteci
mento, só apresente maior rentabilidade quando o 
percurso diário é superior a 150 quilómetros - situa
ção característica das empresas de transportes de 
passageiros e de cargas. 

Retornando ao tema principal deste pronuncia
mento, desde 1995 os documentos divulgados em 

_defesa_ do Proálcool ;;lertavam _qu_e, como a técnica 
de queima do bagaço de cana já se havia dissemi
nado, a venda de energia em pouco tempo deixaria 
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de ser um mero subproduto, tomando-se •um tercei
ro grande negócio, de dimensões comparáveis ao 
açúcar e ao álcool". 

O nobre Deputado José Samey Filho, ao co
mentar a Conferência das Nações Unidas sobre As
sentamentos Humanos, a Habitat 2, realizada em Is
tambul, em 1996, enfatizou que o álcool brasileiro é 
o exemplo do que pode interessar ao Pais no con
texto de uma economia globalizada. Alertou, tam
bém, que não há como o Brasil participar de um 
mercado internacional globalizado e extremamente 
competitivo, mantendo a desorganização da produ
ção de setores em que detém a liderança, como a 
produção desse combustível limpo e de fonte ines
gotável. 

Nobres Colegas; a vida nas grandes cidades 
assume proporções de história de terror, com a vio
lência desenfreada e o aumento progressivo das le
vas de miseráveis inteiramente despreparados para 
a vida urbana. Duas das características mai~ notá
veis do setor sucroalc:ooleiro estão na sua notável 
capacidade de abs io de mão-de-obra, principal
mente sem qualificação, e na retenção desses traba
lhadores em áreas rurais, proporcionando-lhes uma 
vida mais digna. Um bom exemplo é o do Estado de 
São Paulo, onde mais de 90% dos trabalhadores do 
setor têm carteira assinada. 

Essas vantagens sociais, advindas da indústria 
da cana, não podem ser ignoradas, pois, ao conter o 
fluxo migratório para as grandes cidades, contribui, 
inegavelmente, para a maior segurança das popula
ções urbanas. 

Desejo, outrossim, lembrar a este Egrégio Ple
nário que, para produzir a mesma unidade de ener
gia, o setor alcooleiro gera 152 empregos a mais do 
que no setor de petróleo. E não podemos nos es
quecer de que o desemprego, apontado como o 
principal problema em quase todas as pesquisas de 
opinião, é o responsável pela fome, pelo desespero 
e pela violência. 

Senhores, nenhum de nós alimenta a menor 
dúvida quanto à redução, a médio prazo, de todos 
os combustíveis não renováveis. Sabemos, também, 
que as hidrelétricas alteram o regime climático das 
regiões onde se localizam, causando desmatamen
tos, erosões, inundações, extinção de espécies da 
fauna e da flora etc. 

O ilustre Senador Lúcio Alcântara, em seu pro-_ 
nunciamento no Dia Mundial do Meio Ambiente, in
sistiu na necessidade de que se reveja a matriz 
energética brasileira, já que 90% da nossa energia 
provêm das hidrelétricas. 

Considerei, portanto, uma atitude acertada, a 
-de havermos aprovado o pedido de empréstimo do 
Governo do Ceªrif]_o -Exfníbant<; visando a6 início 
da produção de energia eólica em nosso Pais.-

Acredito que a revisão da matriz energética 
brasileira deva reservar significativos percentUais -às 
energias eólica e solar e també-m às -produzidas a 
partir do gás natural e do bagaço da cana-de-açúcar. 

O Banco Mundial reconheceu o Proálcool 
como o maior programa de renovação energética do 
mundo. Nosso País tem recebido muitas delegações 
de parlamentares e empresários de outros países, 
interessados em conhecer essa estratégia de desen
volvimento económico, capaz de gerar muitos em
pregos, em todas as regiões do Pais, com baixo in
vestimento, fixando as famílias no campo e poupan
do inversões financeiras e múltiplos problemas so
ciais nas áreas urbanas. 

Em 1995, em fase de preocupante declínio, a 
indústria canavieira empregava um milhão de pes
soas no campo, sem contarmos os empregoslhdire
tos nas cidades. Com os novos projetes e progra
mas do Governo, quantos milhões de pessoas pode
rão ser empregados, deixando de viver em condiçõ
es subumanas? 

O Brasil deu ao mundo um exemplo positivo: a 
geração de uma energia não-poluente. Graças ao ál
cool, fomos o primeiro pais que-deixou de empregar 
o chumbo tetraetila como aditivo ao combustível. Nos
sos técnicos, ao aproveitarem o bagaço da cana como 

-combustível e o vinhote como-fertilizante, os elevaram 
da categoria de resíduos à de valiosos insumos. Os 

- paTses-ricos, embora timidamente e a contragosto, se 
vêem na necessidade de nos imitarem. 

Não podemos, outrossim, deixar de considerar 
que a revitalização do Proálcool reduzirá significati
vamente o déficit da nossa balança comercial, hoje 

_muito QnEtrat:lo pelai_rn!)9rtaçã,o de petróleo. 
Temos, portanto, razão em nos Órguiilarmo-s e 

_dª __ apoiarmos o Presidente Fernando Henrique em 
-sua decisão de revigorar o Proálcool. 

Sr. Presidente, nobres Senadores, o intrínseco 
é im!Jtâvél, e o Proálcool é intrínseco ao BrasiL 

Muito obrigaaó.--
Ourante o discurso do Sr. Carlos Patro

-cínio, à Sra. Júnia Marise, 2 9 Vice-Presiden
te, deixa a cadeira da presidência, que é ocu
"{5aãa-pelo Sr. Ronaldo Cunha Lima, 19 Secre
·tário. 

O SR. PRESlDENTE (Ronaldo Cunha Lima) -
Concedo a palavra, por cmco minutos-; para-comuni
cação urgente de-Triteressé partidário; nos termos do 
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art. 14, 11, •a•, do Regimento Interno, ao nobre Sena
dor Romeu Tuma. 

O SR. ROMEU TUMA (PFL-SP. Como Líder, 
para uma comunicação. Sem revisão do orador.) -
Sr. Presidente, Sr-'s e Srs. Senadores, graças à con
cessão do Líder Edison Lobão, eu queria fazer uma 
comunicação à Casa, em razão de uma matéria es
tampada hoje, como manchete, no Jornal do Brasil. 

Ontem, graças à benevolência do Presidente 
Fernando Henrique Cardoso, obtive uma audiência 
para conversarmos um pouco sobre alguns fatos 
para os quais precisávamos do apoio do Banco Cen
tral para continuar, após o encerramento da CP I. 

O Sr. Pedro Simon - V. Exª teve audiência 
com quem, Senador Romeu Tu ma? 

O SR. ROMEU TUMA- Com o Presidente Fer
nando Henrique Cardoso. 

Relatei esse fato e tomei a liberdade, por ser e 
por considerá-lo amigo, de relatar o que estava 
acontecendo com o PFL em São Paulo, em razão da 
provável candidatura própria do Partido. 

Hoje, para surpresa minha, jornalistas de ou
tros órgãos de comunicação me procuraram para 
perguntar-me se eu seria vice do Dr. Paulo Maluf. Eu 
disse: "Não, não há nada nesse sentido". E insisti
ram, dizendo que o Jornal do Brasil estampa que o 
Presidente Fernando Henrique Cardoso teria pedido
isso a mim. 

Eu queria deixar claro que nem comentários a 
esse respeito houve na minha conversa com o Presi
dente Fernando Henrique, que aconteceu em razão 
do meu pedido de audiência e não de convite que 
Sua Excelência me teria feito para tomar um Ca.fé e 
fazer esse pedido. 

Quero deixar isso claro. Já falei com a redação 
do jornal, dei os esclarecimentos necessários, estou 
documentando o fato e enviando um fax desmentin
do a versão que foi apresentada. 

Não discuto o mérito, Senador Esperid:áo 
Amin, apenas quero deixar claro, em respeito ao jor
nal, em respeito à minha pessoa, ao meu Partido e, 
principalmente, ao Presidente Fernando Henrique 
Cardoso, a quem admiro, de quem sou correligioná
rio, o que aconteceu. 

Tenho votado a favor das reformas que Sua 
Excelência tem apresentado a esta ·casa por cons
ciência pessoaL Portanto, eu gostaria que ficasse 
claro esse fato e não houvesse nenhuma especula
ção que colocasse o Presidente em situação desa
gradável perante o seu próprio Partido. 

O Sr. Pedro Simon - A informação que tenho 
é que o Presidente Fernando Henrique Cardoso 

_quer três palanques: um, de V. Ex~. está assegurado 
também. São três os palanques em São Paulo: o do 
Covas, o do Maluf é o de V. Ex~. 

O SR. ROMEU TUMA - O que fica claro é que 
o Prêsideiltel:erao -seu- palanque e--convida para 
dele fazer parte quem quiser. Estará aberto para 
isso. 

O Sr. Pedro Simon - O Covas disse que vai 
para o palanque do Presidente mesmo se não for 
convidado. 

O SR. ROME~ JUMA - Para o do Presidente 
todos nós vamos. Agora, Sua Excelência vai esco
lher se deve ou não ir ao palanque de alguém. Mas 
eu acho que o Partido de S. Exª tem que ser respei
tado também. 

O Sr. Pedro Simon - Eu acho que sim. 
O SR. PRESIDENTE (Ronaldo Cunha Lima) -

Concedo a palavra ao Senador Flaviano Melo, pelo 
prazo de cinco minutos, para uma comunicação ina
diável, nos termos do art. 158, § 2º, do Regimento 

-Interno. 
O SR. FLAVIANO MELO (PMDB-AC. Pronun

cia o seguinte discurso. Sem revisão do orador.) -
Sr. Presidente, Sr-'5 e Srs. Senadores, o Governo 
Federal, no dia 13 de junho, editou o Decreto nº 
2.250 e a Medida Provisória n2 1.577, a que me re-

- portarei em seguida. 
-Para tratar desse decreto, estive ontem no Mi-

nistério Extraordinãríoo âe Política-EJridiária, oriôe 
tive a oportunidade de discuti-lo longamente com o 

-Ministro-Raul Jungmanrfé oFresJdêiite do-INCRA. 
De. Milton Seligman. O decreto dispõe que repre
sentatividadês-âe -trabãlnãdóreS: podem -1ridícãfao 
~ór_gão fundiárioofederai_áreas passíveis de desapro
priação. 

No seu ar!. 4º, diz: 
"O imóvel rural que venha a ser objeto 

çle e::;bulhQ_não __ ~e@_ vi::;tQriªdQ para fins do 
art. 22 da Lei nº 8.629, de 25 de fevereiro de 
1993, enquanto não cessada a ocupação, 
observados os termos e as condições esta
belecidas em portaria do Presidente do Insti
tuto Nªcional de Colonização e Reforma 
Agrária -INCRA." 

_Quero fazer um ligeiro comentário sobre esse 
artigo porque, no meu entender, no meu Estado, o 
Acre, isso cai como uma bomba -maior do que o ato 
do lbama que baixou de 50% para 20% as áreas 
passíveis de desm-atãmento. 

No Estado do Acre existe apenas uma área, 
que é uma antiga usina de álcool, que está sendo 
desapropriada e rrão tem posseiros. Todas as pro-
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priedades dentro do Estado do Acre têm posseiros 
e, por esse motivo, estariam impedidas de serem de
sapropriadas. 

Após longa discussão - e esse aspecto não 
havia sido observado pelo Ministro da Reforma 
Agrária e pelo Presidente do Incra -, chegou-se à 
conclusão de que as condições estabelecidas em 
portaria deveriam ser muito bem explicitadas para 
não causar dano enorme ao Acre e a vários Estados 
da Região Amazónica. 

Quero alertar para essa questão porque "se _ 
isso não for muito bem regulamentado não podere
mos mais cumprir nenhuma meta no que diz respeito 
à reforma agrária dentro do Acre, porque nenhuma 
área mais será desapropriada se os proprietários 
não quiserem, podendo estes ainda fazerem uso 
desse artigo como morte para isso. -

A Medida Provisória n2 1.577 trata, quase na 
sua totalidade, de um Projeto que tramita nesta 
Casa, o Projeto n2 41/96, que já esteve em convoca
ção extraordinária por duas vezes, no meio do ano 
passado e no início deste ano, no entanto ainda não 
foi votado. 

Minha preocupação é que, numa nova reedi
ção dessa medida provisória, se pegue outro projeto 
em tramitação na Casa e se coloque na medida pro
visória. 

Solicitei aos Líderes que pedissem urgência 
para o Projeto n2 41/96, que já tem seus prazos 
exauridos nas Comissões, no sentido de quê venha 
a ~lenário e entre em votação, acabando de vez com 
o problema. 

O Governo entende que o projeto interessa e 
as Lideranças que assinam a urgência também en
tendem assim; então por que não votarmos com ur
gência o Projeto, não deixando que o Presidente im
ponha medida provisória sobre o assunto, que trami
ta nesta Casa? 

Muito obrigado. 
Durante o discurso do Sr. Flaviano 

Melo, o Sr. Ronaldo Cunha Lima, 19 Secre
tário, deixa a cadeira da presidência, que é 
ocupada pelo Sr. Antonio Carlos Magalhães, 
Presidente. 

O SR. PRESIDENTE (Antonio Carlos Magalhã
es)- Sobre a mesa, requerimento que será lido pelo 
Sr. 12 Secretário, Senador Ronaldo Cunha Lima. 

É lido o seguinte: 

REQUERIMENTO N2 426, DE 1997 

Senhor Presidente, 

Reql!erem_os, nos termos do art. 167 do Regi
mento lntemg_~_<Linclusão em Ordem do Dia do Pro
jeto de Resolução n2 42, de 1997, de iniciativa da 
Comissão Diretora, que estabelece a composição e 
a infra-estrutura dos Gabinetes do Senado Federal, 
tendo em vista estar a matéria em condições de nela 
figurar. 

Sala das Sessões, 18 de junho de 1997.- Er
nandes Amorim - Lucídio Portella - Epitácio Cafetei
ra- Júlio Campos- Edison Lobão- Ramez Tebet-

_ _Sebastião Rocha - Regina Assumpção - João Ro
cha - Nabor JúnioL- Osmar Dias - _João França -
-Mauro Miranda - Otoniel Machado - Abdias Nasci
mento - Emília Fernandes - Carlos Bezerra - Carlos 
Patrocínio- Bello Parga- Artur da Távola- Freitas 
Neto -: Cgy_ti_n_bo ,!_o_rge - José Agripino - Fernando 
Bezerra - Leomar Quintanilha - Antonio Carlos Va
ladares- Gilberto Miranda- Teotónio Vilela Filho
Guilherme Palmeira - Levy Dias - José Bianco -
Roberto Requiij.o -J .. úg_ig_~o~loo - Renan Calheiros 
- Odacir Soares -- Onofre Quinan - Gerson Camata 
- Roberto Freire - Flaviano Melo - Joel de Hollanda 
- Ronaldo Cunha Lima - Marluce Pinto - Casildo 
Maldaner- Romero Jucá. 

O SR. PRESIJ:)ENTE (Antonio Carlos Magalhães) 
- Em votação o requerimento, que diz respeito à 
reestruturação da Casa e criação de cargos em ga
binetes. 

()s _ _§rs. __ S_«;1nagor:_e_s_ que o_ aprovam queiram 
permanecer sentados. (Pausa) 

Aprovado. 
- /i.. Mesa o colocará em pauta assim que houver 

oportunida~e, 

O SR. PRESIDENTE (Antonio Carlos Magalhães) 
- Sobre a mesa, projetes de lei do Senado que serão 
lidos pelo Sr. 12 Secretário, Senador Ronaldo Cunha 
Lima. 

-São lidos os seguintes: 

PROJETO DE LEI DO SENADO N2116, DE 1997 

Dispõe sobre o valor do salário mí
nimo e dá outras providências. 

O Congresso Nacional decreta: 
Art. 12 O valor do salário mínimo é regulado por 

esta lei, observado o disposto no inciso IV do art. 72 

da Constituição. 
Ar!. 2º A partir de 12 de janeiro de 1999 o valor do 

salário mínimo, nacK>nalmênte unificado, ccrresponderá 
a 1/60 (um sessenta avos) da remuneração mensal bru
ta fixada para o F're§id_~ntª ,da_Hepúblcia. sem prejuízo 
dos-reajuS!esperiOdicos definidos em lei especiticê. 
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Parágrafo único. A partir de 1° de janeiro do 
ano 2000 o valor do salário mínimo previsto neste 
artigo corresponderá a 1/50 (um cinqüenta avos) da 
remuneração mensal bruta fixada para o Presidente 
da República. 

Art. 3° Esta lei entra em vigor na data de sua 
publicação. 

Art. 4° Revogam-se as disposições em contrário. 

Justificação 

O art. 7°, inciso IV, da Constituição, estabelece: 

"Art. 7 .............. ············-····-············· ......• 

IV - salário mínimo, fixado em lei, na
cionalmente unificado, capaz de atender às 
suas necessidades vitais básicas e às de 
sua família com moradia alimentação, edu
cação, saúde, lazer, vestuário, higiene, 
transporte e previdência social, com reajus
tes periódicos que lhe preservem o poder 
aquisitivo, sendo vedada sua vinculação 
para qualquer fim; 

O valor do salário mínimo atual, fixado em 
R$120,00 (cento e vinte reais), está multo longe de 
atender às despesas vitais básicas do trabalhador e 
de sua família. 

A relação entre a maior e a menor remunera- -
ção no Brasil é completamente desvinculada, sendo 
o valor da remuneração atribuída ao Presidente da 
República 70,83 vezes maior do que o valor fixado 
para o salário mínimo. Se esse valor for comparado 
à maior remuneração percebida por Ministro do Su
premo Tribunal Federal, poderemos alcançar um va
lor 100 (cem) vezes maior. 

As preocupações do Congesso Nacional pare
cem centrar-se, muitas vezes, com mais i.1tensidade; 
na discussão do teta de remuneração na administra
ção pública do que em alternativas para a elevação 
sustentável do valor do salário mínimo. 

A proposta que apresentamos pode- ate não 
ser original, mas pretende suscitar a discussão so
bre tema tão polêmico. 

Pela regra constitucional atual, compete ao 
Congresso Nacional fixar a remuneração do Presi
dente da República, nos termos do art. 49, VIII, da 
Constituição. 

Entendemos que não se pode, até por uma ra
zão simbólica, reajustar o valor da maior remunera
ção no âmbito do Poder Executivo e manter inaltera
do o valor do salário mínimo. 

Assim, ao fixarmos o valor do salário mínimo 
em 1/60 (um sessenta avos) estaremos explicitando a 
grande desproporção remuneratória existente no Brasil 
e apontando para a necessidade de reduzir-se a dis
tãncia apatãmares~razoáveis;·mesmo que isso leve al
gum tempo, pois é preciso corTieÇar a perseguir um 
õbjetivo se quisermos de fato chegar a algum lugar. 

- E:: face destes argumentos, esperamos contar 
com o apoio de todas as Senhoras Senadoras e Se
nhores Senadores. 

Sala das Sessões, 18 de junho de 1997.- Se
nador Lauro Campos. 

LEGISLAÇÃO CITADA 

CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA 
FEDERATIVA DO BRASIL 

TÍTULO 11 
Dos Direitos e Garantias Fundamentais 

Capitulo 11 
Dos Direitos Sociais 

(Art. 70) 

Art. r- São direitos dos trabalhadores urbanos 
e rurais, além de outros que visem à melhoria de sua 

c'Condiçãó-sócia]: 
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; 

11 - seguro-desemprego, em caso de desem
prego -invOiuntario; 

III -fundo de garantia do tempo de s..:rviço; 
IV - salário mínimo, fixado em lei, nacional

mente unificado, capaz de atender às suas necessi
dades vitais básicas e às de sua família com mora
dia, alimentação, educação, saúde, lazer, vestuário, 
higiene, transporte e previdênr:a 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 doo trabalho; .. 

VI - irredutibilidade do salário, salvo o disposto 
em convenção ou acordo coletivo; 

VIl - garantia de salário, nunca inferior ao mini
mo, para os que percebem remuneração variável; 

VIII - décimo terceiro salário com base na re
muiiefa~ointegrãlounovafor da_ap(jsentadoria; _ 

IX - remuneração do trabalho noturno superior 
àdodiumo; 

X - proteção do salário na forma da lei, consti
tuindo crime sua-retenção dolosa; 
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XI - participação nos lucros, ou resultados, 
desvinculada da remuneração, e, e:Xceptiónalmente, 
participação na gestão da empresa, conformee defi
nido em lei; 

XII -salário-família para os seus dependentes; 
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, mediante acordo ou convenção coletiva 
de trabalho; 

XIV - jornada de seis horas para o trabalho 
realizado em turnos ininterruptas de revezamento, 
salvo negociação coletiva; 

XV - repouso semanal remunerado, preferen
cialmente aos domingos; 

XVI - remuneração do serviço extraordinário 
superior, no mínimo, em cinqüenta por cento à do 
normal; 

XXXI - proibição de qualquer discriminação no 
tocante a salário e critérios de admissão do trabalha
dor portador de deficiência; 

XXXII - proibição de distinçãoo entre trabalho 
manual, técnico e intelectual ou entre os profissio
nais respectivos; 

XXXIII -proibição de trabalho notumo, perigo
so ou insalubre aos menores de dezoito e de qual
quer trabalho a menores de quatorze anos, salvo na 

- -condição de aprendiz; 
XXXIV- igualdade de direitos entre o trabalha

dor com vínculo empregatício permanente e o traba
lhador avulso. 

Parágrafo único. São assegurados à categoria 
âõstrat:laiRàéfores aõmesticõs õs-dfrei!os previstos nos 
incisos IV, VI, VIII, XV, XVII, XVIII, XIX, XXI e XXIV, 
bem como a sua integração à previdência social. 

(À Comissão de Assuntos Econômicos 
-Decisão Terminativa.) 

PROJETO DE LEI DO SENADO 
N2117, DE 1997 

XVII - gozo de férias remuneradas com, pelo 
menos, um terço a mais do que o salário normal; 

XVIII - licença à gestante, sem prejuízo do empre
go e do salário, com a duração de cento e vinte dias; 

XIX - licença-paternidade, nos termos fixados 
em lei; Dispõe sobre o uso de aparelhos de 

XX - proteção do mercado de trabalho da mu- telefonia celular. 
lher, mediante incentivos específicos, nos termos da lei; O Congresso Nacional decreta: 

XXI -aviso prévio proporcional ao tempo de servi- Art. 19 Fica proibido o u~o de aparelhos de tele-
ço. sendo no mínimo de trinta dias, nos termos da lei; fonia celular em ambientes públicos, tais como: 

XXII - redução dos riscos inerentes ao trabalho, I - teatros; 
por meio de normas de saúde, higiene e segurança; 11 -cinemas; 

XXIII - adicional de remuneração para as ativida- III -salas de concertos; 
des penosas, insalubres ou perigosas, na forma-da lei; IV - salões de conferência; 

XXIV- aposentadoria; V- salas de aula; 
XXV -assistência gratuita aos filhos e depend- VI -·auditórios; e 

entes desde o nascimento até seis anos de idade VIl - templos. 
em creches e pré-escolas; Art. 29 lei municipal poderá ampliar ou restringir 

XXVI - reconhecimento das convenções e a _abrangência do disposto no art. 19 , adequando-o 
acordos coletivos de trabalho; às peculiaridades locais, e prevendo sanções ao seu 

XXVII - proteção em face da automação, na descumprimento. 
forma da lei: . Art. 39 O Conselho Nacional do Petróleo pode-

XXVIII - seguro conta acidentes de trabalho, a rá determinar restrições ao uso de aparelhos de tele-
cargo do empregador, sem excluir a indenização a que fonia celular em locais de armazenamento ou venda 
estee está obrigado._ quando inçorroremçlof9o_u_çy_lga; __ de combustíveis, ou em suas imediações. 

XXIX - ação, quanto a créditos resultantes das --- Art. 49 O Ministério da Aeronáutica poderá de-
relações de trabalho, com prazo prescricional de: terminar restrições ao uso de aparelhos de telefonia 

a) cinco anos para o trabalhador urbano, até o celular em aeroportos ou em suas imediações. 
limite de dois anos após a extinçfuulo contrato; Art. 59 O aparelho de telefonia celular poderá 

b) até dois anoss após a extinção do contrato, ser temporariamente retido. pará cumprimento do 
para o trabalhador ruJal; _disposto nesta lei. 

XXX - proibição de diferença de salários, de Art. 69 Esta lei entra em vigor na data de sua 
exercício de funções e de critério de admissão_ por publicação. 
motivo de sexo, idade, cor ou estado civil; Art. 79- Revogam-se as disposições em contrário. 
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Justificação 

Verifica-se, em todo o País, uma proliferação 
do uso de aparelhos de telefonia celular. Trata-se, 
sem dúvida, de uma genuína manifestação da acei
tação popular de uma nova tecnologia de intercomu
nicação pessoal, que veio facilitar e agilizar as possi
bilidades de comunicação entre as pessoas. 

Paralelamente, assistimos também á generali
zação de um uso que podemos considerar inoportu
no e mesmo abusivo do aparelho de telefonia celu
lar, em locais onde a observância do silêncio é con
dição indispensável à realização e ao i:lesemiolvi
mento de determinadas atividades. É o caso, mani
festamente, de certos ambientes de uso coletivo, tais 
como salas de aula, auditórios, cinemas, teatros, sa
las de concerto e de conferências. templos religio
sos, bibliotecas e salas de deliberação do poder le
gislativo. Nesses locais, o uso inadvertido do apare
lho celular vem de encontro à correta conduta social 
que se deve esperar do cidadão, representando in
cõmodo, molestação, perturbação da tranqüilidade 
ou do trabalho de outrem, ou mesmo a interrupção 
indevida da atividade ali exercida, podendo até, nes
te caso, causar dano ou prejuízo de ordem material. 

Além disso, algumas publicações especializa
das têm procurado analisar eventuais efeitos perigo
sos que a emissão de energia eletromagnética, pela 
antena do aparelho de telefonia celular, poderia rep
resentar na proximidade de combustíveis explosivos 
ou de dispositivos eletro-eletrõnicos automáticos, 
como, por exemplo, computadores e sensores insta· 
lados a bordo de aeronaves. Apesar de não existi
rem evidências científicas ou comprovações técnicas 
que corroborem esses temores, têm-se generalizado 
os avisos e as solicitações para que os- portadores 
de telefones celulares se abstenham de utilizá-los 
durante pousas e decolagens de aeronaves ou em 
postos de gasolina. 

Cabe, assim, ao Poder Legislativo Federal dar 
os meios necessários aos órgãos competentes para 
coibir os abusos que ocorrem com esses aparelhos. 

Sala das Sessões, 18 de junho de 1997.- Se
nador lauro Campos. 

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

O SR. PRESIDENTE (Antonio Carlos Magalhães) 
- Os projetas serão publicados e remetidos às comissõ
es competentes. 

O SR. PRESIDENTE (Antonio Carlos Magalhães) 
-Esgotado o período destinado ao expediente. 

Passa-se à 

Item 1: 

ORDEM DO DIA 

Votação, em turno único, do Requeri
mento nº 380, de 1997, r'o Senador José 
Bianco, solicitando, nos termos regimentais, 
que, sobre o Projeto de Lei do Senado nº 
136, de 1995, de autoria do Senador Gui
lherme Palmeira, que dispõe sobre a partici
pação dos trabalhadores na gestão das em
presas e dá outras providências, além da 
Comissão constante do despacho inicial de 
distribuição, seja ouvida, também, a de 
Constituição, Justiça e Cidadania. 

O SR. ADEMIR ANDRADE - Sr. Presidente, 
peço a palavra para uma questão de ordem. 

O SR. PRESIDENTE (Antonio Carlos Magalhães) 
-V. EJ<i! tem a palavra. 

O SR. ADEMIR ANDRADE (Bioco/PSB-PA. 
Pela ordem. Sem revisão do orador.) Sr. Presidente, 
eu gostaria de um esclarecimento da Mesa a respei
to desse projeto. 

No meu entendimento, a esta altura, não cabe
ria mais o requerimento do Senador José Bianco, 
porque me parece que o projeto do Senador Guilher
me Palmeira foi aprovado há bastante tempo - não 
sei a data exata, mas creio que há quase dois me
ses- na Comissão de Assuntos Sociais. Trata-se de 
um projeto terminativo. Houve uma votação, cujo re-

-sultado, salvo engano, foi de 12 a 4, e o projeto já 
deveria ter sido encaminhado à Câmara, porque não 
tenho conhecimento de que tenha havido recurso. 
Portanto, a meu ver, já passou o prazo desse reque
rimento, que vem pedir para que a matéria tramite 
em outra comissão. 

Eu gostaria que a Mesa verificasse essa ques
tão, os prazos regimentais e se ainda cabe o reque
rimento do Senador José Bi~mC:o. 

O SR. PRESIDENTE (Antonio Carlos Magalhães) 
-- -Infelizmente, não posso atender V. EJ<i!, porque a ma

téria não foi conclusa. Sete emendas ainda dependem 
de parecer e, como tal, a matéria não está finda. Daí por 
que o requerimento ainda pode ser aprovado ou rejeita
do pelo Plenário. 

O SB. AOEMIR ANDRADE - Hcuve recurso 
para c:tue ele viesse ao plenário? 

O SR. PRESIDENTE (Aotonio Carlos Magalhães) 
-Abriu-se o prazo para emendas em virtude de re
curso. SuJgiu, então, o reque-rimento pedindo a tra
mitação conjunta. __ 

::m votação. 
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Os Srs. Senadores que o aprovam queiram 
permanecer sentados. (Pausa) 

Aprovado o requerimento. 
ü Projeto de Lei do Senado n° 136 vai também à 

Comissão de Constituição, Justiça e Cidadania, con
forme deliberado agora pelo Plenário, mantida a deci
são terminativa na Comissão de Assuntos Sociais. 

O SR. PRESIDENTE (Antonio Carlos Magalhães) 
Item 02: 

Votação, em turno único, do Requeri
mento n° 387, de 1997, da Senadora Marlu
ce Pinto, solicitando, nos termos regimen
tais, a tramitação conjunta do Projeto de Lei 
do Senado n2 147, de 1995, com o Projeto 
de Lei da Câmara nº 29, de 1996, por versa
rem sobre o acesso da mulher ao mercado 
de trabalho. 

Em votação o requerimento, em turno único. 
Os Srs. Senadores que o aprovam queiram 

permanecer sentados. (Pausa) 
Aprovado. 
O Projeto de Lei do Senado passa a tramitar 

em conjunto com o Projeto de Lei da Câmara n2 29. 
As matérias vão assim à Comissão de Assun

tos Sociais e, depois, à Comissão de Constituição, 
Justiça e Cidadania. 

O SR. PRESIDENTE (Antonio Carlos Magalhães) 
Item 03: 

Votação, em turno único, do Requeri· 
mente n2 395, de 1997, do Senador Edison 
Lobão, solicitando, nos termos regimentais, 
a retirada, em caráter definitivo, da Proposta 
de Emenda à Constituição n°-14, de 1997, 
de que é primeiro signatário, que dispõe so
bre a gratuidade no ensino superior. 

Em votação o requerimento. 
Os Srs. Senadores que o aprovam queiram 

permanecer sentados. (Pausa.) 
Aprovado. 
A Proposta de-Emenda à Constituição nº 14 vai 

ao Arquivo. 
O SR. PRESIDENTE (Antonio Carlos Magalhães) 

Item 04: 

Discussão, em turno único, do Projeto 
de Lei da Câmara nº 75, de 1993 (nº 5.813190, 
na Casa de origem), que acrescenta dispositi
vo ao art. 20 da Lei nº 8.036, de 11 de maio 
de 1990, para permitir a movimentação da 
conta vinculada ao FGTS do aposentado, na 
condição que especifica, tendo 

Pareceres sob nºs 341, de 1995, e 155, de 
1997, da Comissão de Assuntos Sociais, 1° pronun
ciamento: favorável; e 2º pronunciamento (reexame): 
favorável, com Emenda nº 1-CAS que apresenta. 

Primeiro pronunciamento, favorável; segundo 
pronunciamento, em reexame, nos termos do Re
querimento nº 1.1 09, favorável à Emenda nº 1, da 
Comissão de Assuntos Sociais, que apresenta. 

Ao projeto não foram oferecidas emendas. 
Passa-se assim à discussão, em turno único, 

do projeto e da emenda. 
Sobre a mesa, requerimento que será lido pelo 

Sr. 12 Secretário, Senador Ronaldo Cunha Lima. 

É lido o seguinte: 

REQUERIMENTO N2 427, DE 1997 
Senhor Presidente, 
Nos termos do art. 279, alínea c, do Regimento 

Interno, requeiro adiamento da discussão do Projeto 
de Lei da Câmara nº 75, de 1993, a fim de ser feita 
na sessão de 26 de agosto de 1997. 

Sala das Sessões, 18 de junho de 1997.- Edi
son Lobão. 

O SR. PRESIDENTE (Antonio Carlos Magalhães) 
- Em votação o requerimento. 

Os Srs. SenadofE)s CfUe o aprovam quei~m 
permanecer sentados. (Pausa) 

Aprovado, contra o voto do Senador Ademir 
Andrade. 

Fica adiada a discussão. 
O SR. PRESIDENTE (Antonio Carlos Magalhães) 

ltem5: 

Discussão, em turno único, do Projeto 
de Decreto Legislativo nº 19, de 1997 (nº 
318/96, na Câmara dos Deputados), que 
aprova o texto do Acordo por troca de No
tas, que incorpora os parágrafos 4, 5 e 6 ao 
art. V do Acordo para a Construção da Pon
te São Tomé e São Borja, celebrado entre o 
Governo da República Federativa do Brasil e 
o Governo da Argentina, em Buenos Aires, 
em 17 de novembro de 1995, tendo 

Parecer favorável, sob n2 316, de 
1997, da Comissão 

- de Relações Exteriores e Defesa Nacional. 

A Presidência esclarece ao Plenário que cons
ta dos avulsos, à disposição dos Srs. Senadores em 
suas bancadas, o relatório da Representação Brasi· 
leira na Comissâo Parlamentar Conjunta do Merco
sul, proferido nos _te_rmos do inciso I, do_ art. 22 da 
ResoluÇão nº 1. de1996-= cN. 



Em discussão o projeto, em turno único. 
Com a palavra o Senador Pedro Simon. 
O SR. PEDRO SIMON (PMDB-RS. Para discu

tir. Sem revisão do orador.) - Em primeiro lugar, per
doe-me, Sr. Presidente, mas o som do microfone de 
V. Exi! está muito ruim. Está muito difícil ouvirmos a 
Mesa, e V. Exi! tem uma voz clara. Alguma coisa 
aconteceu, porque isso não acontecia antes. Havia 
uma disparidade porque o som da Presidência sem
pre foi muito forte e nós nos queixávamos de que o 
nosso era fraco. Agora é o contrário: o som da Presi
dência está mais fraco do que o nosso. Temos que 
fazer um esforço para ouvi-lo. 

É mais um apelo que faço à Presidência. 
O SR. PRESIDENTE (Antonio Carlos Magalhães) 

-V. Exª quer que eu repita a matéria? 
O SR. PEDRO SIMON - Não, Sr. Presidente, 

eu ouvi. Vou falar sobre a matéria. 
Sr. Presidente, s.-as e Srs. Senadores, esse é 

um momento histórico para o Rio Grande do Sul. 
Depois de muito ·tempo, está-se construindo a ponte 
São Borja/São Tomé, entre Argentina e Brasil. 

Essa ponte já era prevista em 1930. Quando o 
Dr. Getúlio Vargas chegou ao poder, vindo da Revolu
ção, vieram com ele os líderes, os fazendeiros, os mili
tares de São Borja, sua terra natal, que inclusive patro
cinaram, ajudaram com gado as tropas que vieram de 
Porto Alegre até o Rio de Janeiro. Passados uns dias, o 
Presidente Getúlio Vargas recebeu a sua gente de São 
Borja e perguntou-lhes: "E agora, o que posso fazer por 
São Borja?" Um jovem disse: "Senhor Presidente, nós 
queremos a nossa ponte•. Mas o intendente, o Prefeito 
da época, disse: "Cala boca, rapaz! Dr. Getúlio, agora o 
senhor cuida da Presidência da República, cuida do 
Brasil, porque de São Borja cuidamos nós". 

O SR. PRESIDENTE (Antonio Carlos Magalhães) -
Há orador na tribuna Peço atenção dos Srs. Senadores. 

O SR. PEDRO SIMON- Estamos em 1997, 
dobrando o século, e finalmente agora, com o Presiden
te FerTli'lndo Henrique Cardoso, com o Presidente Me
nem e com o Governador Brito, a ponte está saindo. 

Esse projeto visa estabelecer alguns acordos 
num item entre as duas chancelarias, para facilitar a 
ida e vinda, o não pagamento de qualquer tipo de tri
buto com relação ao material necessário para cons
truir a ponte. 

Fui relator, o meu voto foi favorável. A Comis
são aprovou por unanimidade, e vamos apróvaf,- tam
bém por unanimidade. Com alegria, digo: a ponte São 
Tomé/São Borja, BrasiVArgentina, que desde 1930 es
tava para ser construída, finalmente está sendo cons
truída e vai ser concluída ainda neste século. 

Era o que tinha a dizer, Sr. Presidente. 
O SR. PRESIDENTE (Antonio Carlos Magalhães) 

-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 reda

ção final. 
O SR. PRESIDENTE (Antonio Carlos Magalhães) 

- Peço aos Srs. Senadores que se encontram em 
outras dependência do Senado, em seus gabinetes, 
que venham ao plenário. Haverá votação com quo
rum especial. 

Peço, também, aos Srs. Senadores que ainda 
não assinalaram a sua presença que o façam para o 
controle da Mesa na hora da votação. 

O SR. PRESIDENTE (Antonio Carlos Magalhães) 
Hem6: 

Discussão, em turno único, do Parecer 
n2 300, de 1997, da Comissão de Constitui
ção, Justiça e Cidadania, sobre a Mensa
gem n2 103, de 1997 (n2 616/97, na origem), 
de 30 de maio último, pela qual o Senhor 
Presidente da República submete à delibe
ração do Senado a escolha do Senhor Ge
raldo Brindeiro para ser reconduzido ao 
cargo de Procurador-Geral da República. 

Em discussão o Parecer, em turno único. {Pausa.) 
A SRA. JÚNIA MARISE - Sr. Presidente, peço 

a palavra para discutir o Parecer. 
A SRA. JÚNIA MARISE {PDT-MG. Para discu

tir. Sem revisão da oradora.) - Sr. Presidente, Srªs e 
Srs. Senadores, apenas para reafirmar a nosso posi
cionamento na discussão dessa Mensagem encami
nhada pelo Presidente da República e aprovada pela 
Comissão de Constituição, Justiça e Cidadania, que 
se refere à indicação do eminente Dr. Geraldo Brin
deiro para ser reconduzido no Cargo de Procurador
Geral da República. Certamente, o Currículum Vi
tae de S. Exª, desde quando desempenhou ativida
des como professor, como advogado, como um pro
fissional da área jurídica, ou quando participou e as
sessorou diversos órgãos públicos do nosso País, 
ou particularmente quanâoatuoufrente ao Ministério
Público, demonstra que S.Exªde§envolveu grande 
e importante trabalho de assessoramento ao Senado 
Federal. Constatamos isso quando acompanhamos 
a ação do Ministério Público junto à Comissão Parla-
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mentar de Inquérito que está hoje examinando a 
questão dos Precatórios no nosso País. 

Portanto, Sr. Presidente, encaminho o meu 
voto favorável à aprovação da indicação do Dr. Ge
raldo Brindeiro. 

O SR. PRESIDENTE (Antonio Carlos Magalhães) 
- Peço ao Senador Arthur Da T ávola e ao Senador José 
Fogaça que marquem suas presenças. 

Continua em discussão. 
O SR- JOSÉ IGNÃCIO FERREIRA - Sr. Presi

dente, peço a palavra para discutir a matéria. 
O SR. PRESIDENTE (Antonio Carlos Magalhães) 

-Tem V. Exi' a palavra 
O SR. JOSÉ IGNÃCIO FERREIRA (PSDB-ES. 

Para discutir. Sem revisão do orador.) - Sr. Presi
dente, Sr% e Srs. Senadores, vou ser brevíssimo, 
porque percebo, com muita clareza, que há quase 
uma unanimidade nesta Casa no sentido da aprova
ção da presente matéria. Sou o Relator, tive a oportu
nidade de oferecer parecer na Comissão de Constitui
ção, Justiça e Cidadania, onde o Dr. Brindeiro teve 
uma votação consagradora, Sr. Presidente. O Dr. Brin
deiro tem exercido papel relevante à frente do Ministé
rio Público brasileiro, e a sua recondução seguramente 
é um ato da maior justiça, Sr. Presidente. Eram es
sas as colocações que eu queria fazer. 

O SR. PRESIDENTE (Antonio Carlos Magalhães) 
- Continua em discussão. 

O SR. NEY SUASSUNA - Sr. Presidente, 
peço a palavra para discutir a matéria. 

O SR. PRESIDENTE (Antonio Carlos Magalhães) 
- Para discutir, tem a palavra o Senador Ney Suassuna. 
Passaremos, após a discussão, à votação. 

O SR. NEY SUASSUNA (PMDB-PB. Para dis
cutir. Sem revisão do orador.)- Sr. Presidente, Srªs 
e Srs. Senadores, também julgo um ato da maior 
justiça. O Dr. Brindeiro foi um Procurador excelente, 
não buscou brilho dos anteriores_ que faziam tudo 
para estar sob os focos da televisão; cumpriu o seu 
dever e mostrou a sua eficiência frente a uma má
quina que passou a ser muito mais eficiente. Por 
essa razão, nós, com orgulho, uma vez que o temos 
como descendente de paraibano - o pai dele é de 
Monteiro, na Paraíba - vamos votar favoravelmente, 
e recomendamos o voto favorável. 

O SR. PRESIDENTE (Antonio Carios Magalhães) 
- Continua em discussão. (Pausa) 

Não havendo quem peça a palavra, encerro a 
discussão. - __ c 

Em votação. 
O SR. EDISON LOBÃO - Sr. Presidente, para 

encaminhar a votação. 

O SR. PRESIDENTE (Antonio Carlos Magalhães) 
-Concedo a palavra a V. Exi'. 

O SR. EDISON LOBÃO (PFL-MA. Para enca
minhar a votação. Sem revisão do orador.) - Sr. Pre
sidente, o Ministério Público ganhou força extraordi
nária com a Constituição de 1988. Para dirigi-lo, ha
via no_ País a consciência de gue era nec-ªssil_ri() S!S
cõfher-sealguém-comequilíbr1o, com sensatez, com 
bom-senso e com competência. 

O Presidente da República foi extremamente 
feliz quando escolheu o nome do Dr. Geraldo Brin
deiro. S. Ex! foi aprovado na Comissão de Constitui
ção, Justiça e Cidadania pela quase unanimidade 
dos votos, apenas com um voto contrário. O PFL, 
em razão dessas circunstâncias, recomenda o voto 
favorável ao nome do Dr. Geraldo Brindeiro, que tem 
todos os títulos para exercer bem a função. 

O SR. RAMEZ TEBET - Sr. Presidente, par_a 
- endtminhar a-votação. -- - - - - -

O SR. PRESIDENTE (Antonio Carlos Magalhães) 
-Concedo a palavra a V. Exi'. 

O SR. RAft.4EZTEBET (PMDB-MS_. Para enca
minhar a votação. Sem revisão do orador.} - Por de
signação, em nome da Liderança do PMDB, Sr. Pre
sidente, Sr% e Srs. Senadores, encaminhamos a 
matéria favoravelmente. Trata-se de uma recondu
ção meritória, porquanto o indicado, e isso foi bas
tante salientado na Comissão de Constituição, Justi
ça e Cidadania, por dois anos consecutivos, exerceu 
com brilhantismo o cargo para o qual pretende agora 
a recondução. O PMDB encaminha favoravelmente. 

O SR. JOSÉ EDUARDO OUTRA - Sr. Presi
dente, peço a palavra para encaminhar. 

O SR. PRESIDENTE (Antonio Carlos Magalhães) 
-ConcedO a palavra ao -senador José Eduardo Outra. 

O SR. JOSÉ E:DUARDO OUTRA (BLOCO-SE. 
Para encaminhar a votação. Sem revisão do orador.) 
- Sr. Presidente, Sr% e Srs. Senadores, a Liderança 
do Bloco libera o voto para que cada Senador vote 
de acordo com a sua consciência. 

Particularmente, vou votar contra. 
Votei_ f;:tyor-:~veJmênte quando o Dr. Geraldo 

Brindeiro foi indicado a primeira vez, porque enten
dia que o seu próprio curriculum recomendava esse 
voto. Mas, como ficou evidenciado na sabatina para 
a sua recondução, da qual participou a Senadora 
Marina Silva- substituindo-me, já que dela não pude 
oarticipac-. entendemos qUIHI ªt'!êÇã() do Dr ~Ger'!L:- _ 
dg Bnndeirc:) derx0.umulfo-a desejar no sentido da in~ 
depe11dêm_g_ia do_Mir}[sté[i_Q P.Y_blico, que é tão neces
sária. No entanto, por entender que essa não é uma 
questão de natureza partidária, cada Senador do 
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Bloco está liberado para votar de acordo com as 
suas convicções. 

Muito obrigado. 
A SRA. REGINA ASSUMPÇÃO - Sr. Presi

dente, peço a palavra para encaminhar. 
O SR. PRESIDENTE (Antonio Carlos Magalhães) 

- Para encaminhar a votação, concedo a palavra à 
Senadora Regina Assumpção. 

A SRA REGINA ASSUMPÇÃO (PTB-MG. 
Para encaminhar a votação. Sem revisão da orado
ra.) -Sr. Presidente, o PTB encaminha o voto "sim", 
favorável. 

O SR. PRESIDENTE (Antonio Carlos Magalhães) 
-O PTB vota "sim". 

O SR. JOSÉ IGNÀCIO FERREIRA - Sr. Presi
dente, para encaminhar. 

O SR. PRESIDENTE (Antonio Carlos Magalhães) 
- Concedo a palavra, para encaminhar, ao nobre 

. Senador José lgnácio Ferreira. 

O SR. JOSÉ IGNÁCIO FERREIRA (PSDB-ES. 
Para encaminhar a votação. Sem revisão do orador.) 
- Sr. Presidente, o PSDB entende ser da maior justi· 
ça a recondução do Dr. Brindeiro ao cargo que hoje 
ocupa. Portanto, vota "sim". 

O SR. PRESIDENTE (Antonio Carlos Magalhães) 
-A Mesa avisa que vai liberar o painel para a votação. A 
sessão é púbr~ca e a votação, secreta 

Vai ser liberado o painel. Peço aos Srs. Sena
dores que ainda não votem. (Pausa.) 

Os Srs. Senadores e Senadoras já podem vo
tar.(Pausa) 

Primeiro o voto, depois, a senha. 
Se houver qualquer problema na Bancada, po

dem votar em outra Bancada. 
O Sr. Senador T eotonio Vilela está presente. 
Os Srs. Senadores poderão votar de qualquer 

lugar, contanto que marquem a sua senha. 

(Procecte-se .ii. votação) 
SECRETA 

PARECER N" 300, DE 1997 

N- Sessão: 1 
Data Sessáo: 18/0611997 

rs-e·· 
l"S.c, • 

ESCOLHA. CE AUTORIDADE- Sr. GERAI..CO 
SRINOEIRO COMO PROCURADOR-GERAL DA REF'Úl3UCA 

N- Vot.: 1 Data Inicio: 1810611997 Hora Inicie: 16:12:54 
Data Fim: 18/05111:197 Hon!. Fim: 16:22:34 

Votos Não: Total: 63 
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O SR. PRESIDENTE (Antonio Carlos Magalhães)
Está encerrada a votação. 
Votaram SIM 55 Srs. Senadores; e NÃO 07. 
Houve uma abstenção. 
Total: 63 votos. 
Foi aprovado o nome do Procurador-Geral da 

República, Geraldo Brindeiro. 
Será feita a devida comunicação ao Presidente 

da República. 
O SR. PRESIDENTE (Antonio Cartas Magalhães) 

-Esgotadas as matérias constantes da Ordem do Dia. 
Sobre a mesa parecer, oferecendo a redação 

final que, nos termos regimentais, se não houver ob
jeção do Plenário, será lido pelo Sr. 19 Secretário, 
Senador Ronaldo Cunha Lima. 

É lido o seguinte: 

PARECER N2 320, DE 1997 
(Da Comissão Diretora) 

Redação final do Projeto de Decreto 
Legislativo n2 19, de 1997 (n2 318, de 
1996, na Câmara dos Deputados). 

A Comissão Diretora apresenta a redação final 
do Projeto de Decreto Legislativo n9 19, de 1997 (n2 

318, de 1996, na Câmara dos Deputados), que apro
va o texto do Acordo, por troca de Notas, que incor
pora os parágrafos 4, 5 e 6 ao art. V do Acordo para 
a Construção da Ponte São Tomé e São Borja, cele
brado entre o Governo da República Federativa do 
Brasil e o Governo da Argentina, em Buenos Aires, 
em 17 de novembro de 1995. 

Sala de Reuniões da Comissão, 18 de--junho 
de 1997.- Antonio Carlos Magalhães, Presidente 
- Júnia Marise, Relatara - Carlos Patrocínio - Ro
naldo Cunha Lima - Flaviano Melo. 

ANEXO AO PARECER N9 320, DE 1997 

Art. 12 É aprovado oJexto do Acordo, por Troca 
âe Notas, -que incorpora os parágrafos 4, 5 e 6 ao 
art. V do Acordo para a Construção da Ponte São 
Tomé e São Borja, celebrado entre o Governo da 
República Federativa do Brasil e o Governo da Ar
gentina, em Buenos Aires, em 17 de novembro de 
1995. 

Parágrafo único. São sujeitos à aprovação do 
Congresso Nacional quaisquer atos que possam re
sultar em revisão do referido Acordo, bem como 
quaisquer ajustes complementares que, nos termos 
do art. 49, I, da Constituição Federal, acarretem en
cargos ou compromissos gravosos ao património na
cionçd. 

Art. 22 Este Decreto Legislativo entra em vigor 
na data de sua publicação. 

O SR. PRESIDENTE (Antonio Carlos Magalhães) 
-O parecer lido vai à publicação. 

Sobre a mesa, requerimento que será lido pelo 
Sr. 12 Secretário, Senador Ronaldo Cunha Lima. 

É lido e aprovado o seguinte: 

REQUERIMENTO N9 428, DE 1997 

Senhor Presidente, 
Nos termos do art. 321 do Regimento Interno, 

requeiro a dispensa de publicação, para imediata 
discussão e votação, do Parecer referente à redação 
final do Projeto de Decreto Legislativo n9 19, de 
1997 (n2 318/97, na Câmara dos Deputados), que 
aprova o texto do Acordo por troca de notas, que in
corpora os parágrafos 4, 5 e 6 ao art. V do Acordo 
para a Construção da Ponte São Tomé e São Borja, 
celebrado entre o Governo da República Federativa 
do Brasil e o Governo da Argentina, em Buenos Ai
res, em 17 de novembro de 1995. 

Sala das Sessões, 18 de junho de 1997.- Se-
Faço saber que o Congresso Nacional apro- nador Pedro Simon. 

vou, e eu , Presidente do Senado Federal, nos ter- o SR. PRESIDENTE (Antonio Cartos Magalhães) 
mos do art. 48, item 28, do Regimento Interno, p~o-___ - êRIPvado~_reQU_e_tirnento, passa-se à apreciação da 
mulgo o seguinte. redação final. 

DECRETO LEGISLATIVO N9 , DE 1997 Em discussão a redação final. (Pausa.) 

Aprova o texto do Acordo, por troca 
de Notas, que incorpora os parágrafos 4, 
5 e 6 ao art. V do Acordo para a Constru
ção da Ponte São Tomé e São Borja, cele
brado entre o Governo da República Fe
derativa do Brasil e o Governo da Argen
tina, em Buenos Aires, em 17 de novem
bro de 1995. 

O Congresso Nacional decreta: 

Não havendo quem peça a palavra, encerro a 
discussão. 

Em votação. 
Os Srs. Senadores e Sr'!s Senadoras que a 

aprovam queiram permanecer sentados. (Pausa.) 
Aprovada a redação final. 
O projeto vai à promulgação. 
O SR. NEY _SU~S~UNA - Sr. _Presidente, 

peço a palavra para uma comunicação inadiável. 
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O SR. PRESIDENTE (Antonio Carlos Magalhães) 
- Concedo a palavra ao Senador Ney Suassuna, para 
uma comunicação inadiável. 

O SR. NEY SUASSUNA (PMDB-PB. Para uma 
comunicação. Sem revisão do orador.) - Sr. Presiden
te, Sr"s e Srs. Senadores, daqui a alguns instantes vo
taremos, na Comissão Mista de Orçamento, a LOO. 

Assim, peço aos Senadores membros daquela 
Comissão que, por gentileza, para lá se dirijam para 
procedermos à votação da Lei de Diretrizes Orça
mentárias. 

O SR. JOSÉ EDUARDO OUTRA - Sr. Presi
dente, peço a palavra como Líder. 

O SR. PRESIDENTE (Antonio Carlos Magalhães) 
- Concedo a palavra ao nobre Senador José Eduardo 
Outra, corr.o Líder. · 

O SR. JOSÉ EDUARDO OUTRA (Bloco/PT
SE. Como Líder. Sem revisão do orador.) - Sr. Pre
sidente, S~s e Srs. Senadores, hoje pretendo falar a 
respeito de um assunto que, aparentemente, está 
um tanto quanto afastado das preocupações do 
Congresso Nacional. Refiro-me ao salário mínimo. 

Todas as vezes em que se fala em recuperar o 
poder aquisitivo do salário mínimo surgem vários ar
gumentos no sentido de que essa questão não pode 
ser regulada por lei ou decreto, porque a economia é 
muito dinâmica e o aumento do salário mínimo pode 
ter repercussões negativas na competitividade brasi
leira ou, por outro lado, alegam a incapacidade da 
Previdência Social em acompanhar aumentos brus
cos do salário mínimo; alegam também a incapaci
dade de os governos dos Estados mais pobres, ou 
das milhares de prefeituras em nosso País, não te
rem a capacidade de pagar salário mínimo mais alto. 

O fato é que, em função desses diversos argu
mentos, o salário mínimo, que foi introduzido no Bra
sil em 1940, vem tendo seu poder aquisitivo cada 
vez mais rebaixado. 

Por incrível que pareça, o Brasil, que está entre 
as dez economias mais desenvolvidas do mundo, 
paga um salário mínimo ao seu trabalhador inferior 
ao salário mínimo que é pago em todos os países do 
Mercosul. 

Além disso, acabamos convivendo com uma 
hipocrisia em relação à nossa Constituição, já que ela 
dispõe, dentre outros direitos do trabalhador, que ele 
deve receber um salário mínimo para atender às suas 
necessidades e as de sua família, tais como alimenta
ção, saúde, educação, transporte e vestuário. 

Hoje, verificamos que o salário m1mmo de 
R$120 é claramente inconstitucional. Isso é o que 
salta aos olhos à primeira vista. No entanto, ele está 
aí, e os brasileiros e o Congresso Nacional convivem 
de forma absolutamente pacífica com essa inconsti
tucionalidade. Antes, pelo menos, o salário mínimo 
era discutido no Congresso Nacional. A última vez 
que isso aconteceu foi em 1995, quando foi reaíusta
do para R$100. Aliás, foi objeto de propaganda do 
Governo, que disse que estava começando a cum
prir com as suas promessas: um salário mínimo de 
US$1 00. Em 1996 ele foi reajustado, através de me
dida Provisória, para R$112 - mas até hoje essa 
medida não foi votada pelo Congresso Nacional; em 
1997, houve o grande aumento de R$8,00 e o salá
rio mínimo passou para R$120,00. Mais uma vez, 
sem a participação do Congresso Nacional e sem o 
debate nesta Casa. Os legisladores não estão, abso
lutamente, preocupados com o salário mínimo. Esta
mos preocupados com o Proer, com o Banespa, 
com o Banerj, com os 3 bilhões, estamos preocupa
dos com o Sivam, mas com a questão do salário mí
nimo esse assunto não nos preocupa. 

Hoje apresentei um projeto o qual gostaria de 
não tê-lo apresentado, porque é um projeto que co
loca a nu as contradições deste País. 

O que o projeto propõe? Mais moderado, im
possível. O projeto propõe uma política de recupera
ção-do poder aquisitivo do salário mínimo na época 
em que ele foi implantado, ou seja, em 1940. E pro
põe essa recuperação de forma gradativa para que 
no ano 2.003 o poder aquisitivo do salário mínimo do 
trabalhador brasileiro seja equivalente ao que ele ti
nha no ano de 1940, quando foi implantado. Ou seja, 
63 anos após a implantação do salário mínimo no 
Brasil, estou propondo que o seu poder aquisitivo 
seja recuperado no ano de 2003. Não se pode citar 
o crescimento da economia brasileira nesses 63 
anos, porque isso talvez reduzisse nosso poder 
aquisitivo de forma mais vergonh-osa ainda. Sem dú
vida alguma, nesses 63 anos - não me lembro exa
tamente os dados da economia brasileira - a econo
mia brasileira cresceu várias vezes. Durante algu
mas décadas, o Brasil foi o País que mais cresceu 
no mundo, o que, inclusive, foi motivo de grande pro
paganda. No entanto, nosso salário mínimo é um 
dos que mais têm decrescido. 

Em função disso, apresentei hoje esse projeto. 
E coincidentemente, porque não houve nenhuma 
combinação, o Senador Laura Campos apresentou 
também um projeto relativo ao salário mínimo tão 
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light e moderado quanto o meu. Somos absoluta
mente moderados. 

O meu projeto objetiva recuperar o valor do sa
lário mínimo em 1940, que, segundo o DIEESE, cor
responderia hoje a R$716,40. O meu projeto propõe 
que o salário mínimo seja reajustado para R$200,00 
em 1 º de maio de 1988; a partir daí, teria um incre
mento trimestral da ordem de 6,58%, o que faria 
com que, no dia 1 º de maio de 2003, chegasse aos 
R$716,40. Naturalmente, as correções são à parte, 
visto que esse percentual de 6,58% corresponde a 
aumentos trimestrais reais. O projeto prevê também 
que o valor seja corrigido de acordo com o INPC, tri
mestralmente: mera correção, uma reposição da in
flação. Então, teríamos, daqui a 5 anos, um salário 
mínimo com o poder aquisitivo correspondente ao 
seu valor em 1940. 

Acreditamos que isso pode contornar os pro
blemas que são levantados contra o aumento do sa
lário mínimo toda vez que ele se apresenta, quais 
sejam: problemas relativos à folha de pagamento 
das Prefeituras, da Previdência Social etc. A meu 
ver, essa seria uma demonstração que o Congresso 
Nacional poderia dar no sentido da recuperação do 
poder aquisitivo do salário mínimo. 

O Sr. Lauro Campos - V. Exª me permite um 
aparte? 

O SR. JOSÉ EDUARDO OUTRA - Com muito 
prazer, concedo o aparte a V. Exª, Senador Lauro 
Campos. 

O Sr. Lauro Campos - Foi, nobre Senador 
José Eduardo Outra, realmente, uma coincidência o 
fato de, passados tantos anos, V. Exª ter apresenta
do um projeto em que demonstra suas preocupaçõ
es e também a sua descrença em tomo de uma re
cuperação decente do salário mínimo no País; e eu, 
compartilhando de sua vergonha, também tenha 
apresentado um projeto, em parte, no reconheci
mento de que a socialdemocracia que aí está, que 
não passa de uma maquilagem no perfil do PFL, do 
partido do neoliberalismo brasileiro, aviltou de tal for
ma o salário mínimo no Brasil que eu tenha proposto 
que esse salário se fixasse em uma figura mínima 
em relação ao salário máximo. Desanimado de ver 
ser corrigido o-s-alário mínimo e sabendo do caráter 
concentrador de renda- egoísta, excludente de nos
sa sociedade -, propus que o salário mínimo fosse fi
xado em 1/60 do salário máximo, na esperança de 
que, nos próximos anos, fosse ele realmente aumen
tado para se fixar no patamar de 1/50 do salário má
ximo. Em outros -países ciVilizados, seria realmente 

üm absurdo que um Senador trabalhista, socialista 
viesse a apresentar um projeto que contivesse tama
nha injustiça social. Todavia, o quadro que aí está 
não nos deixa grandes escolhas e, portanto, em vez 

-dos R$700 que já seriam pouco com relação aos 
R$1.400,00 do salário mínimo existente na França, 
com relação à remuneraÇão de maiS de US$1.000 
por mês dos trabalhadores norte-americanos asse
gurada pelo governo, propus, também envergonha
do, esse projeto. Lembro-me, deixando de lado as 
estatísticas mentirosas e distoreentes, que, no Bra
sil, no início dos anos 50, o salário mínimo corres
pondia a 7 vezes menos o salário máximo pago aos 
mais- bem remunerados funcionários públicos do 
País. Naquela ocasião, a diferença era a mesma que 
se verificava na Inglaterra, por exemplo, em 1976: o 

-salário mínimo era 1/7 do máximo. Eu proponho que 
seja 1/60, apenas, do máximo. Na medida em que o 
máximo sobe e se reajusta de forma tão desinibida 

- que também vá em seu vácuo a pequena recupera
ção do salário mínimo no Brasil. Se o meu projeto 
passasse agora, o que realmente não se verificará, 
poderia se valer, por exemplo, do próximo reajuste 
do teto máximo: se for para R$12 mil, o salário mini-

- mo poderá atingir algo em tomo de R$220,00. De 
modo que nós dois estamos envergonhados por 
apresentar apenas esses números tão diminutos, tão 
acanhados, para neles fixar o salário mínimo dos tra
balhadores brasileiros. Compreendo a modéstia da 
proposta de V. Exª, porque é com a mesma modés
tia que se revest!! a_minhél.- Muito obrigajlo, Senador 
José Eduardo Outra. 

O Sr. Antonio Carlos Valadares - Senador 
José Eduardo Outra, V. Exª me permite um aparte? 

O SR. JOSÉ EDUARDO OUTRA - Concedo o 
aparte a V. Exª, Senador Antonio Carlos Valadares. 

O Sr. Antonio Carlos Valadares - Senador 
José Eduardo Outra, V. Exª, com esse projeto, abre 
à discussão um grande problema que existe no Bra
sil e que vem causando sérias expectativas no seio 
da classe trabalhadora, porque um salário mínimo 
de R$120, para fazer face às despesas, às necessi
dades básicas do trabalhador que ganha salário mí
nimo, é realmente uma utopia, não existe na prática. 
É preciso que toda a família trabalhe, desde o cabe
ça da família. A mulher, os filhos, todos dentro de 
casa devem exercer alguma atividade; do contrário, 
o aluguel não será pago, não haverá vestuário, não 
haverá dinheiro para cuidar da educação, da alimen
tação ... enfim, será um lar totalmente entregue à mi
séria e ao abandono. De sorte que acredito que, 
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com esse projeto, V. Exi! cumpre uma tarefa muito 
grande de abrir esse debate, de mostrar ao Executi
vo Federal que uma política social deve ser imple
mentada no sentido de proporcionar melhores condi
ções de vida aos trabalhadores, inclusive fazendo 
uma refonma tributária na qual sejam proibidas deter
minadas anistias; que as fraudes sejam combatidas, 
que a renúncia fiscal, hoje indiscriminada, seja limi
tada, porque recursos importantes do Governo Fe
deral, da União, dos Estados e Municípios são des
viados para outras finalidades que não as de um 
quadro social injusto, como o que estamos vivendo 
em nossa Pátria. Assim, V. f:xi! contará, na Comis
são de Constituição, Justiça e Cidadania, com o meu 
total apoiamento, já que nós dois somos membros 
daquela Comissão, e esse projeto será discutido ali. 
O PSB apóia integralmente o posicionamento de V. 
Exª nesse projeto que visa a corrigir uma grande in
justiça, assegurando aos trabalhadores o reajuste .do 
salário mínimo. 

O SR. JOSÉ EDUARDO OUTRA - Muito obri
gado, Senador Antonio Carlos Valadares. 

O Sr. Eduardo Suplicy - V. f:xi! concede-me 
um aparte? 

O SR. PRESIDENTE (Antonio Carlos Magalhães) 
- Eu gostaria de advertir V. Exi! de que faltam menos de 
3 minutos e, como os apartes de apoio a V. Exi! estão 
sendo muito longos, V. Exi! tem esses 3 minutos. 

O SR. JOSÉ EDUARDO OUTRA - Vou só 
conceder o aparte ao Senador Eduardo Suplicy e 
concluirei meu pronunciamento. · 

O SR. PRESIDENTE (Antonio Carlos Magalhães) 
-Obrigado. 

O SR. JOSÉ EDUARDO OUTRA - Concedo o 
aparte ao Senador Eduardo Suplicy. 

O Sr. Eduardo Suplicy- Senador José Eduar
do Du~ra. o projeto de V. f:xi! tem o propósito de re
cuperar o valor, em tenmos de poder aquisitivo, do 
salário mínimo. É importante consideranmos que, em 
primeiro lugar, houve uma deterioração muito grande 
do salário mínimo, desde os anos 40, continuando 
pelos anos 60, 70 e, inclusive, ao longo dessas últi
mas décadas. A recuperação prometida pelo Presi
dente Fernando Henrique Cardoso de dobrar, em 
termos reais, o salário mínimo, ainda está longe de 
ser alcançada em tenmos reais. No debate sobre o 
salário mínimo, é interessante notar as experiências 
empíricas observadas pelos economistas nos Esta
dos Unidos e na Europa. Recentemente, o Governo 
Bill Clinton aumentou o salário mínimo em duas eta-

pas, e o que se observou foi a não-deterioração ao 
grau de emprego_; ao contrário, continuou a haver 
aproximadamente o mesmo grau de emprego, sem 
se deteriorar em função do recente aumento de. salá
rio mínimo, realizado em duas etapas, de fonma gra
dual - aliás, conforme V. Exi! está propondo. Outra 
observação importante é que na Inglaterra, onde não 
há o salário mínimo, o Governo liderado pelo Primei
ro-Ministro Tony Blair está considerando a introdu
ção do salário mínimo como algo relevante, que não 
viria a atrapalhar. Por outro lado, gostaria de ponde
rar ~ o que avalio seja importante - que tenhamos 
no Brasil, como em outros países, os dois conceitos: 
o do salário mínimo, cujo valor deve ser progressiva
mente ajustado para recuperar o seu valor aquisitivo, 
e a garantia de uma renda mínima ou de uma renda 
de cidadania até mesmo para aquela pessoa eventual
mente desempregada mas que deve ter direito a um 
mínimo de sobrevivência, direito a partilhar da riqueza 
da Nação como um direito à cidadania Com esses 
conceitos e essa experiência, esse debate será muito 
relevante na discussão do projeto de V. Exª. 

O SR. JOSÉ EDUARDO OUTRA - Muito obri
gado ao Senador Eduardo Suplicy, ao Senador An
tonio Carlos Valadares e ao Senador Lauro Campos 
pelos apartes. 

Para concluir, Sr. Presidente, quero dizer que o 
meu projeto e o do Senador Laura Campos têm al
guns aspectos diferenciados. O do Senador Laura 
Campos estabélece uma vinculação entre salário mí
nimo e o salário do Presidente da República - o 
maior salárió; e o meu estabelece uma recuperação 
baseada nos anos 40. Mas()S _d_ois projetas têm pelo 
menos duas coisas em comum: primeiramente, já 
diz o Senador Laura Campos, são dois projetes tími
dos, que nós até não gostaríamos de ter necessida
de de apresentar; segundo, os dois projetas estabe
lecem esse aumento de fonma gradual; portanto, não 
poderão nos acusar de estanmos querendo quebrar 
Prefeituras no Brasil. 

Acreditamos que o Relator que vier analisá-lo§ . 
. devera pedir a irariiltaçao-conjunta doo mesmos. o 

que esperamos é que o projeto não tenha o caminho 
das gavetas, como tantos outros que procuram res
tabelecer o poder aquisitivo do trabalhador no Brasil, 
tal como o Projeto de Renda Mínima do Senador 
Eduardo Supi1cy, aprovado aqui no Senado, inclusi- _ 
ve com pronunciamento rriliito enfático dÓ ·aluai Pre!- .. 
sidente da República, entaoSenacfor Fernando Hen
rique, mas que infelizmente está engavetado na Cã
mara dos Deputados há muito tempo. 
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Era o que eu tinha a dizer, Sr. Presidente. 

O SR. PRESIDENTE (Antonio Carlos Magalhães) 
- Com a palavra, pela ordem, o Senador Artur da T ávola. 

O SR. ARTUR DA TÁVOLA (PSDB-RJ. Pela 
ordem. Sem revisão do orador.)- Sr. Presidente, en
caminho à Mesa o seguinte requerimento, que passo 
a ler para conhecimento dos Srs. Senadores: 

REQUERIMENTO N2 429, DE 1997 

Senhor Presidente, 

O Presidente da República encami
nhou à esta Casa Mensagem de nº 109, de 
1997 que submete à apreciação do Senado 
Federal o contrato celebrado em 10 de junho 
de 1997 entre a Caixa Económica Federal e 
o Estado do Rio de Janeiro, com garantia da 
União, no âmbito do Programa de apoio à 
Reestruturação e ao Ajuste Fiscal dos Esta
dos, cujo objeto é o financiamento, a título 
de ajuste prévio, de obrigações decorrentes 
da liquidação extrajudicial da Previ-Bane~. 

Tendo em vista que o Regime de Ad
ministração Especial Temporária - RAET 
para o Banerj se encerra no próximo dia 25, 
as restrições objetivas decorrentes da não 
apreciação da matéria pelo Senado Federal 
em data anterior a esse prazo provocarão 
prejuízos incontornáveis no tocante à sua li
quidação. 

Desse modo, à luz dos mais elevados 
interesses do Estado do Rio de Janeiro, diri
jo-me à Vossa Excelência para solicitar-lhe 
que, após a manifestação da Comissão de 
Assuntos Económicos (onde a matéria 
será apreciada em reunião extraordinária, 
amanhã, 19-6-97), no uso das prerrogati
vas que lhe são conferidas pela alínea d do 
art. 172, do Regimento Interno do Senado 
Federal, Vossa Excelência se digne a inclui
la na Ordem do Dia de amanhã, 19 de junho 
de 1997. 

Sala das Sessões, 18 de junho de 
1997. -Senador Arthur da Távola- Ney 
Suassuna - Edison Lobão - Fernando · 
Bezerra - Epitácio Cafeteira - Elcio Alva
res- Beni V eras. 

O requerimento encaminhado a V. Ex" tem o 
apoiamento de vários dos Srs. Líderes da Casa, e 
passo-o às mãos de V. Exª para decisão. 

Muito obrigado. 

O SR. PRESIDENTE (Antonio Carlos Magalhães) 
- Há sobre a mesa o requerimento do Senador Artur 
da Távola. 

Para colocá-lo na Ordem do Dia, gostaria que 
não houvesse objeção das Lideranças; sentir-me-ia 
muito mais à vontade, se assim acontecesse. 

Consultaria os Srs. Líderes: se não houvesse 
objeção das Lideranças, eu colocaria na Ordem do 
Dia de amanhã, após o parecer da Comissão de As
suntos Económicos, se for publicado. Essa é uma 
exigência de que não abriremos mão. Publicado, eu 
colocaria em votação, se tivesse o apoio da Casa ou 
dos Srs. Líderes. 

O SR. JOSÉ EDUARDO OUTRA - Sr. Presi
dente, peço a palavra pela ordem. 

O SR. PRESIDENTE (Antonio Carlos Magalhães) 
- Concedo a palavra a V. Exª, Senador José Eduar
do Outra. 

O SR. JOSÉ EDUARDO OUTRA (BLOCO/PT
SE. Pela ordem. Sem revisão do orador.) - Sr. Pre
sidente, Sr-s e Srs. Senadores, não quero fazer 
propriamente uma objeção, até porque ainda não 
estudei o mérito da matéria. Estou aguardando 
que o processo chegue àsnossa~má,o§;o ~ena
do-r Ney Suassuna ficou de encaminhá-lo. A maté
ria será votada am-anhã, na Comissão de Assuntos 
Económicos:- - -- - - -

Agora, quero fazer um alerta, uma ponderação. 
O fato é que os Governadores, o Banco Central, to
dos os envolvidos nessas questões de ajuste dos 
Estados, de empréstimos partiram do seguinte prin
cípio: pode-se atrasar, porque os Senadores sempre 
encontram um meio de votar em tempo. Isso tem 
acontecido de forrna contumaz no Senado. 

Já concordei em outras ocasiões. Houve um 
caso recente, de São Paulo, em que o prazo para 
votar a rolagem de dívida vencia na segunda-feira. 
Portanto, votava-se na quarta ou na quinta-feira ou 

_ convocava-se sessªo para segunda-feira. Sei que o 
Presidente tem, de acordo com o Regimento Interno, 
prerrogativa, terrninado o prazo para votar, de incluir 
a matéria na pauta. 

Como não tive oportunidade de analisar esse 
caso específico do Bane~. não sei ainda se existem 
questões de prazo. Por isso é que não vou, de antemão, 
opor ou concordar. Quero, todavia, alertar que isso está 
acontecendo de forma contumaz no Senado e que de
pois esses prazos acabam não se confirmando. 
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Ainda deve estar na memória dos Srs. Senado
res que quando estava em discussão o caso Banes
pa, o que mais se ouvia era que quanto mais o Se
nado atrasasse para votar mais aumentaria a dívida, 
que crescia não sei quantos milhões por dia. 

Votou-se o caso do Banespa há quase um ano 
e até hoje não se resolveu o problema. Acabamos 
sempre ficando na obrigação de votar para não criar 
um problema para o Estado. 

Não quero criar nenhum problema para os Es
tados, principalmente para o Rio de Janeiro, pois 
sou carioca de nascimento. Não tenho nenhum inte
resse em criar problema para o Rio de Janeiro, em
bora, quanto ao mérito do projeto, pareça-me estra
nho aprovar um empréstimo de três bilhões para via
bilizar a venda do banco por 300 milhões em moeda 
podre. 

O assunto não vai ser decidido agora, pois de
pende da votação na Comissão de Assuntos Econó
micos amanhã, mas de antemão quero manifestar a 
minha preocupação com o tratamento que os Gover
nadores e o Banco Central têm dado ao Senado. Es
tão sempre partindo do princípio de que o nosso Re
gimento não tem importância, pode ser rasgado, por
que o Senado sempre encontrará uma forma de re
solver o problema. 

Quero deixar este alerta, que não significa que 
eu esteja emitindo um juízo de valor sobre a matéria, 
porque ela depende ainda da votação da Comissão 
de Assuntos Económicos. 

Quero registrar, também, que a Comissão de 
Assuntos Económicos poderia ter votado a matéria 
na terça-feira e não o fez porque não houve quo
rum, a maioria não foi à reunião. Se tivesse havido 
número regimental, poderíamos ter votado o requeri
mento de urgência na terça-feira, e o projeto entraria 
em pauta amanhã, sem desrespeitarmos o Regi
mento. 

Faço esse alerta para que, amanhã, não cul
pem a Minoria, não culpem o Senador José Eduardo 
Outra por ter insistido no cumprimento do Regimen
to. Levanto esses aspectos que poderiam ter sido 
contornados se o Governo do Estado do Rio de Ja
neiro e o Banco Central tivessem tomado ·as medi
das de forma mais expedita e se a Comissão de As
suntos Económicos tivesse tido quorum na última 
terça-feira. Eu estava lá, mas, infelizmente, não hou
ve quorum. 

Muito obrigado. 
O SR. PRESIDENTE (Antonio Carlos Magalhães) 

- Em tese, as ponderações de V. Exª são justas. 
Concordo inteiramente com V. Exª. O Senado tem 

de encontrar imediatamente, por intermédio das Li
deranças, um ponto de vista comum para impedir 
que, independentemente do Estado envolvido, não 
se vote da maneira como que se tem votado, o que 
é prejudicial inclusive ao exame dessas matérias. V. 
Exª está certo, como também está certo quando dis
se que isso não foi decidido na terça-feira por falta 
de quorum ou até mesmo da ausência de alguns 
membros que não poderiam faltar à reunião da Co-
missão. 

Sugeriria, para ver se atende a V. Ex", votar
mos o requerimento. Eu o colocaria em pauta, e se . 
não houvesse o parecer da Comissão de Assuntos 
Económicos, a matéria não seria apreciada, sem 
prejuízo de V. Ex", amanhã, proceder do modo que 
julgar mais conveniente. 

O SR. JOSÉ EDUARDO OUTRA - Concordo 
com o encaminhamento que V. Ex" acaba de dar. 

O SR. PRESIDENTE (Antonio Carlos Magalhães) 
-Em votação o requerimento. 

Os Srs. Senadores que o aprovam queiram 
permanecer sentados. (Pausa) 

Aprovado. 
A matéria constará da pauta da Ordem do Dia 

nas condições que acabo de proclamar em resposta 
ao Senador José Eduardo Outra e que já estão pre
viamente estabeleeiâas no requerimento. 

O SR. PRESIDENTE (Antonio Carlos Magalhães) 
-Com a palavra o Senador Roberto Requião. 

O SR. ROBERTO AEQUIÃO (PMOB-PA. Pro
nunCia o seguinte discurso.) -.:..-sr. Presidente, ocupo 
a tribuna, hoje, para trazer ao conhecimento do Se
nado da República, em versão resumida, o manifes
to do Pàrtido Operário, fundado em Curitiba, capital 
do meu Estado-Paraná. 

Partido nascido das classes até ontem segre
gadas da comunhão política quer agora concorrer 
com sua atividade inteligente e sobretudo com a pro
bidade pessoal e política para ·transformar as nor
mas seguidas pelas minorias governantes e dar ao 
povo genuína representação dos seus direitos e inte
resses. Não há a contestar que o primeiro dever dos 
homens que se propõem a intervir eficazmente na 
direção politicá doEstado é proceder à arregimenta
ção e organização sistemática de suas forças e tra
çar os lineamentos de seu programa, que não deve 
ser puramente especulativo e abstrato, mas suscetí
vel de realização imediata ou remota, e inspirar-se 

. --na possibilidade de ação individual e comum. 
Em cada cidade, vila ou paróquia, cumpre aos 

mais dedicados de nossos companheiros convocar 
os membros da classe operána e eleger uma comis-
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são diretora, segundo o plano que acharem mais 
conveniente e mais prático. 

Ora, nós que empreendemos a política do povo 
pelo povo, até este momento impraticada, senão 
desconhecida no Estado, teremos que vencer as 
mais árduas dificuldades, porque a maioria dos nos
sos conterrâneos ou está viciada pelos usos estabe
lecidos, ou não chegou ainda à compreensão dos 
seus verdadeiros interesses, completamente separa
dos daqueles que têm agora prevalecido no Goller-
no. 

O partido criado deve, em todas as conjuntu
ras, manter a sua autonomia e defender-se das ve
lhas facções e atrair pela seriedade e constância-do 
seu procedimento, as simpatias e mesmo o apoio 
das massa popular. - -

Se o que queremos para nós é o que exala
mente deve constituir a principal preocupação do 
maior número, nenhum empeço se oferece a confra
ternização da classe operária com outras classes 
igualmente pungidas pelo sentimento do bem públi-
co e refratárias à inspiração dos antigos partidos. -

Os industriais e comerciantes têm conosco li
gações e atividades estabelecidas por tradição e so
frimento comuns. Os orçamentos, poupando a ocio
sidade abastada, carregam duramente sobre o co
mércio e as indústrias produzindo, conseqüentemen
te, a crise, que se pode chamar da nudez e da fome, 
na porção menos afortunada do povo. Os impostos 
lançados sem discernimento sobre os gênÉÚ'os ·de-
primeira necessidade tomam difícil a situação do 
proletariado, mas também paralisam o comércio. 
Não falamos dos lavradores. dos cultores do solo, 
porque estão em nossas fileiras e para é!es se vol
tam nossos cuidados fraternais. Não se pode admi
tir, não se deve tolerar o sistema pernicioso, que 
perpetua o sofrimento e a miséria de uma classe nu
merosa, despojada da terra em benefício de urri di~ 
reito nominal e estéril, incompatível com a grandeza 
e a prosperidade do Estado. A propriedade é, para 
nós, sagrada. mas este título não merece a deten
ção arbitrária do solo nas mãos dos indolentes,-sob 
a jurisdição da preguiça. Ora, a distribuiÇãocapri
chosa, discricionária da terra pelos conquist<!dores 
não pode constituir t5arreira ineiq:5ugrialtel para Impe
dir a ascensão da massa trabalhadora à inde
pendência e à abastança. Ela é uma injustiça no pre
sente, como foi uma usurpação no passádo~ A tatali: 
dade histórica deve converter-se em direito para 
achar guarida na consciência honesta. Estados con
servadores. como a Inglaterra e a Áusfría:-admitem a 
expropriação de latifúndios em proveito da cultura e 

não põemsobªégidt: das leis a propriedade territo
rial que permanece desaproveitada. 

Os nossos compatriotas. que exercem a ativi
dade agrícola em_ condições acanhadas e precárias 
ou que jazem na indolência por falta de terrenos 
apropriados à sua cultura, devem reclamar dos po
deres públicos medidas' protetoras do direito natural 
sacrificado indevidamente ao monopólio de uma mi
noria ociosa. 

Até hoje, tinha-se como corretivo do pauperis
mo, infelizmente naturalizado nas terras brasileiras 
pela legislação do privilégio, a caridade dos ricos, a 
philanthropia dos bons corações. É tempo de obter 

-das leis, dos processos da política, espaço largo e 
franco para a organização da solidariedade econô

_riiica, para o regímen social da cooperação. 
O filósofo alemão Eduardo von Hartmann en-

-treviu que o fim do futuro deve ser tornar inútil a be
neficência privada e as obras voluntárias da carida
de e substituí-las pela organização definitiva da soli
dariedade social. 
~ ~~Tãmbem a civilizaÇão incl!Jstrial, que uma certa 
filosofia descobre envolta na penumbra do futuro, 
tem como base fundamental aquela necessidade 
que o gênio de Goethe lobrigou na urdidura moral da 
nossa época. Doravante, diz ele, aquele que não se 
volta à prática de uma arte ou ofício achar-se-á mal. 
O saber não é mais um recurso no turbilhão dos ne
gócios humanos; antes que se tenha tomado conhe
cimento de tudo, escapa-se a si mesmo. 

Assim, queremos para as novas gerações uma 
educação integral e positiva. 

O imortal tribuno da Revolução Francesa, Mira
- beau, dizia, com o ímpeto da sua eloqüência, mas 
-também com admirável critério: 

"Os povos livres vivem e movem-se. É 
_cl_ª-.rnis1eL9ue.e1es~aprendama_seJYir-se das 
forças de que recobraram o uso. A ciência 
da liberdade não é tão simples como pode 
parecer_<!O primeiro golpe de vista; o seu es-

_W_dQ exige_reflexões; a sua prática, precau
c ções anteriQr_es; ª sua co_ns_ervação máxima, 
rT!~9lda§, lEW.ras iDYloláYeis e mais severas 
~ue o_s~caprichos mesmos do déspota." 

~~ora, senhores, é de uma boa educa
ção pública- somente que devereis esperar 
esse complemento de regeneração que fun
dará a felicidade do povo sobre suas virtu
des, "suas-vlrtuâe~n;obrésua·s lUzes.· 

Da boa organização da justiça depende a efeti
vídade dos direitos. a segurança dos bens e a con-
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servação da liberdade. Mas podemos dizer, com 
Bergasse, que o poder será mal organizado se os 
juízes não responderem pelos seus atos. Se há 
homens, diz esse jurisconsulto, que, n-o exeidCio 
de seu ministério, importa cercar ó maiS- possíVel -
da opinião, isto é, da censura da gente sã, são os 
magistrados: quanto maior for o seu poder, mais 
deve ter ao seu lado o primeiro de todos os pode
res, aquele que não se corrompe nunca, o poder 
terrível da opinião. Fazemos votos para que o Es
tado organize uma magistratura eletiva e temporá
ria; mas, antes de tudo, trabalharemos para que a 
justiça seja gratuita e ministrada sob a forma de 
juízo arbitral obrigatório. Essa fórmula exclui abso
lutamente as chicanas e delongas, as rapinas e 
manobras criminosas usadas no foro. Todos os 
processos e causas terão solução rápida e definiti
va, sem que se precise recorrer aos bons ofícios 
da advocacia mercenária. · 

O advogado exercerá função pública retribuída 
e terá a seu cargo o exame e a fiscalização dos ates 
judiciais para promover a responsabilidade dos-jui
zes prevaricadores. - -

Convém lembrar - ou não esquecer - de um 
dos processos formais mais recomerii:lados -pelos 
economistas atuais: a especialização do impostO. A 
cada serviço deve ser ãfetada a quota da imposição, 
de modo que os contribuintes vejam quanaó esta é 
excessiva e possam fiscalizar a sua aplicação. 

Determinados-serviços, e a retribuição que lhes 
deve ser afetada, tem-se facilitada a intervenção do 
juízo público na distribuição e aplicação da renda. 

"A lei social não foi feita para enfraquecer o fra
co e fortificar o forte. Ela trata de pôr o fraco ao abri
go das empresas do forte e, amparando com sua 
autoridade tutelar a integralidade dos cidadãos, ela 
assegura a todos a plenitude do seu direito" (Jornal 
de Instrução Social de Sieyér). 

O serviço dos seguros tomar-se-á a função por 
excelência do Estado, o emblema da proteção coleti
va sobre o indivíduo, proteção que não se manifesta
rá mais senão por benefícios e para que, através 
dela, se escude a liberdade. 

Não se pode por em dúvida a influência do tra
balho, quer sobre os indivíduos, quer relativamente 
ao destino das nações. 

A vantagem moral oferecida pelo trabalho é de 
formar um laço de simpatia entre o homem rico e o 
homem pobre, lembrando a ambos que o trabalho é 
uma condição da vida humana. "Trabalha! dizia Pho
clyde, tu deves pagar a vida pelo teu trabalho. O pre
guiçoso rouba à sociedade". 

_ Tão severo ~nsamento foi exposto por Louis 
sTanc, quando fulminou este anátema: "Aquele que 
não trabalha é um ladrão"! 
__ _klcluíl]1os no nosso programa a abolição do di
reito de sucessãO_IJa linha colateral e a limitação das 
qugtªs_berectit.árias. para as grandes fortunas. 

Evitaríamos o espetáculo dessas fortunas co
lossais, escandalosas, que irritam as massas indi
gentes. Segundo Stuart Mill, Bentham e outras auto
ridades afirmam que, se não existissem herdeiros 
nas linhas ascendente e descendente, a propriedade 
de um caso de intestado deveria pertencer ao Esta
do. Poucas pessoas sustentarão que haja alguma 
razão sólida para que as economias de um avarento 
sem filhos vão, pela morte desse, enriquecer um pa
rente afastado que nunca o viu. 

"Se eu tivesse de formular" - acrescenta 
Stwart Mill -, "preferiria limitar não a possibilidade de 
cada um legar, mas aquilo que cada um poderia re

-cel::ler por legado ou herança." 
_Política e administração são idéias que se cho

_e_am e coljdem, apesar da conciliação aparente que. 
historicamente as aproxima. Pensamos que já seria 
uma grande_fortuna achar quem poupasse dinheiro 

_público. 
Para aqueles que se habituaram a viver cons-

_tantemente à sesta e bebem à alegria pela taça das 
contribuições públicas, o melhor dos administradores 
é aquE)Ie_giJemélis.prodigaliza, que imita o agrônomo 

-celeste, borrifando a natureza. Não esqueçamos a 
observação de Montesquieu sobre os imperadores 
romanos: Os piores foram aqueles que mais deram. 
Por exemplo: Calígula, Cláudio, Nero, Othão, Vitellio, 
Commodo, Helliogabala e Caracalla. Os melhores, 
como Augusto, Vespasiano, Antonino, Marco Aurélio 
e Pertinax foram os econômicos. 

Sairemos vitoriosos desta luta? 
Não é grande infortúnio perder a batalha quan-

- do se tem a consciência do próprio valor. Mais des
graçada é a sorte de quem não _luta porque não tem 
coragem, que se deixa esmagar porque não possui 
a alma livre e perde os foros de cidadão. 

Saúde e fratemidácie. - - -

Esse é o manifesto de criação do Partido dos 
Operários, fundado m.1 Cidade_ de Çuritit:Ja, Estado cto 

- Paraná: em 22 dê }unho-de 1sso. o manifesto foi es
crito pelo sergipano de [)ivina Pastora, meu bisavô 
Justiniano de Mello e Silva. 

A comissão era composta por operários e inte
lectuais curitibanos: AgostirJ11_o Leaf1(jrQ, _Presidente;_ 
João Cdsphim, Secretário; Giacomo Giordano, Car

-los Guertner, Domingos Gravine, José Jorge, Rodai-
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to Wolvi, Bento Braga, Antonio Schneider, Miguel 
Beriaqcua, José Alexandre Marques, João Evange
lista da Costa, Domingos Frizola, Pedro Falei, Rafael 
Contador, João Leandro R. da Costa, João ~lvim 
DOiiveira, Gabriel Chorriol, Vicente F. de Araújo, 
Gustavo Menning e Carlos Leinig. 

O Sr. Pedro Simon - Permite-me V. EJé-! um 
aparte? 

O SR. ROBERTO REQUIÃO - Concedo o 
aparte ao Senador Pedro Simon. 

O Sr. Pedro Simon - Nobre Senador Roberto 
Requião, confesso a V. Exª que li com atenção a có
pia do manifesto que V. Exª teve a gentileza de me 
ceder ainda no dia de ontem. V. EJé-! está fazendo 
uma revelação de uma importância hisfórico-poiífica 
que talvez nem V. Exª nem a Casa estejam se dan
do conta. Penso que é um momento do maior signifi
cado este que estamos vivendo, saber exatamente o 
que acorreu em 28 de junho de 1890 ... 

O SR. ROBERTO REQUIÃO- Há cento e sete 
anos, Senador. 

O Sr. Pedro Simon - .. Jogo após a Proclama
ção da República. No Império, nunca tivemos partido 
constituído, com conteúdo e com representatividade. 
No ano seguinte, em Curitiba, nasce um manifesto 
do Partido Operário. Numa época em que a palavra 
comunismo não existia aqui, a Rerum Novarum ain
da não havia chegado, a preocupação com o social 
era zero, os escravos haviam sido libertados recen
temente, ver um documento como este, com um 
acentuado conteúdo social, essas perspectivas e 
tamanha profundidade, sinceramente me deixa ar
repiado. V. Ex"' o descobriu nas coisas velhas de 
sua temília. Fiquei sabendo que a figura mais im
portante desse documento, Justiniano de Mello e 
Silva, Relator do documento, é bisavô de V. EJé-!. 
Realmente, é um momento impressionante e de 
grande significado. Penso que o Instituto Histórico 
e Geográfico, a FundaÇão-netúlio Vargas, as Uni
versidades, os professores de Ciência Política, as 
pessoas que analisam e fazem o histórico das 
idéias sociais e da organização político-partidária 
do Brasil têm que receber e ler esse documento. 
Temos no Rio Grande do Sul - e V. Ex! deve co
nhecer - o documento que lançou o castilhismo. 
Era um documento positivista. Fundamentado 
nele, foi redigida a Constituição feita por Júlio de 
Castilhos para o Aio Grande do Sul, baseada nas 
idéias do positivismo francês, registradas em prati-· 
camente todos os documentos da nossa história, 
pela importância e pelo significado que o positívismo 

teve naquela época. Aquele foi o tempo dos Líderes, 
primeiro Borges, depois Júlio de Castilhos, em se
guida Getúlio Vargas, inclusive no Governo, com as 

... Lideranças que vieram com ele do sul, defensores 
do positivismo. Os conceitos sociais e o conteúdo 
das idéias do bisavô de V. Exª, sinceramente, dei
xam-me profundamente emocionado. Creio que o 

~Senado,a Biblioteca do Senado, as Revistas Veja 
e !STOÉ, a imprensa e, de um modo muito espe· 
cial, as universidades devem receber, debater e 
analisar esse documento. Quero felicitar V. Exª 
pelo pronunciamento que está fazendo e por ter 
descoberto esse documento. Pode até ser, Sena· 
dor Roberto Requiáo, que esse documento esteja 
perdido nos arquivos históricos e. geográficos. Afi-

-nal; foi p-ubHcado-no Jorna-l 7 de Março. Nunca 
ouvi falar desse histórico documento e a mim me 
parece que poucos têm conhecimento dele. Quem 
diria! O nobre Líder do PT, V, Exª, o Lula e tantos 
companheiros lanÇaram um partido revolucionário, 
o PT, sem saber que havia sido fundado o Partido 
dos Operários na Cidade de Curitiba, no Paràná, 
com um programa social, há cem anos. 

O SR. ROBERTO REQUIÃO -A defesa da re
forma agrária é o que me impressiona. 

O Sr. Pedro Simon - É emocionante! 

O SR. ROBERTO REQUIÃO - A questão da 
reforma agrária preocupava os pensadores sociais 
brasileiros em 1890, e não foi resolvida até hoje. 

A data da fundação do Partido e do manifesto 
é 22 de junho. Ele foi publicado num semanário, no 
saoad0.-28 de-júnfiode-189o. - - ·--· · -

O Sr. Pedro Simon - A reforma agrária, o ban
co popular, o tributo sobre as heranças, que até hoje 
não se consegue. Naquela época já era lançada a 
importância de um fórmula de arrecadação, o tributo 
sobre as heranças. 

O SR. ROBERTO REQUIÃO - Tributo sobre o 
qual o Presidente Fernando Henrique Cardoso, an
tes de ter perdido a memória, refletiu e formulou um 
projeto de lei. 

O Sr. Pedro Simon - Felicito V. Exª também 
pelO seu bisavô. Deve ser uma honra muito grande; deve 
ser uma emoção, uma alegria muito grande. V. Exª, que 
jaseorgulhava da sua família, que: -,ã-do S-ergipe, foi 
construir, organizar -e desenvolver o seu Paraná, de 
repente, vê um documento como este. Por ser ami· 
wae V: Exª, eu me emociono; imagine V. Exª, que 
é o próprio bisneto. Hoje é um dia muito importante 
para o Senado Federal e para a Nação brasileira. -
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O SR. ROBERTO REQUIÃO - Senador Pedro 
Simon, o que se destaca para mim nesse processo 
todo é uma verdade da qual esse documento, sobre 
o qual li um pequeno excerto ou resumo, já que ele é 
bem mais amplo na sua forma original, publicada em 
7 de março, em um jornal de Curitiba. Trata-se do 
fato de que os intelectuais do Brasil, os homens que 
construíram a nacionalidade nessa época, há cento 
e tantos anos, desenvolverem suas atividades e te
rem aprendido o conhecimento que aprenderam 
como é o caso do meu bisavô, homem que falava 17 
línguas e 27 dialetos, no Nordeste, filho de Divina 
Pastora, moreno, mestiço de brancos, índios e ne
gros, formado na Universidade de Pernambuco com 
passagens por universidades argentinas. 

A minha surpresa, no entanto, não é o que o 
estudo da História do Brasil já demonstrou para to
das as pessoas que quiseram entender com clareza. 
O Brasil foi construído do Nordeste para o Sul, e isso 
deveria conter essa idéia de supremacia da inteli
gência e da tecnologia dos estados sulistas. O Brasil 
foi costurado pela linha forte da nordestinidade. 

Enquanto a colonização americana era feita 
com violência dos revólveres, das conquistas da terra, 
de assassinatos em massa, no Nordeste do Brasil, na 
Bahía e em Pernambuco, universidades erigidas em 
pedra lavrada formavam os melhores intelectuais do 
planeta; as universidades jesuíticas, as universida
des que se suportavam em diversas ordens religio
sas formavam homens que dominavam a cultura do 
mundo no momento. 

No entanto, uma surpresa agradável para mim 
foi saber que nessa época a preocupação social dos 
meus ascendentes tinha a dimensão que este mani
festo oferece. E, mais ainda, o texto do manifesto, e 
a este fato não me referi, mas temos a notícia de 
que o Partido Operário foi fundado também em São 
Paulo e no Rio de Janeiro na mesma época. Era um 
movimento nacional do qual não temos registres his
tóricos, mas que demonstra que uma parte da inte
lectualidade acreditava na necessária participação 
dos movimentos dos trabalhadores na organização 
política do Estado. E uma das recomendações do 
manifesto é que, cada vez mais, encontrem trabalha
dores qualificados e inteligentes. 

É uma antecipação, Senador Pedro Simon, da 
idéia do intelectual orgânico de Gramscí, para que 
se candidatassem esses intelectuais da classe ope
rária, que talvez não tivessem passado por uma uni
versidade, mas que eram capazes de pensar os pro
blemas da suá classe e propor a eles soluções da 
sua classe e do País. 

O manifesto sugere que essa gente, essa es
pécie de gente, os intelectuais da classe operária 
deveriam necessariamente participar do processo 
eleitoral e ocupar cargos na direção da República. 
Sobre essa visão se fundou, recentemente na Histó
ria do Brasil, o Partido dos Trabalhadores. 

O Sr. Eduardo Suplicy - Permite-me V. Ex• 
um aparte? 

O SR. ROBERTO REQUiÃO- Ouço V. Ex• 
com prazer. 

O Sr. Eduardo Suplicy- V. Exa. mostra, na 
sua descoberta do documento histórico, uma afinida
de muito grande com os propósitos de 22 de junho 
de 1890, porque quase 90 anos depois vem a ser 
fundado o Partido dos Trabalhadores, no dia 1 O de 
fevereiro de 1980. É interessante observar como al
gumas idéias avançadas e novas pertencem à hu
manidade há muito tempo. Será, pois, muito impor
tante - inclusive me proponho a ajudá-lo nessa tare
fa - conhecermos um pouco mais sobre a maneira 
como se originou o Partido Operário, em 1890, e o 
motivo por que não continuou por muitas décadas, 
mas foi um partido tão importante nas décadas se
guintes, ou seja, como que se apagou por uns tempos, 
mas felizmente ressurgiu sob uma forma que guarda 
identidade fantástica com o manifesto que V. Ex' aca
ba de ler. O Partido dos Trabalhadores, quando fun
dado em 1980, já tinha, na sua memória mais recen
te, a história dos partidos operários, como o Partido 
Comunista, o Partido Comunista do Brasil, o Partido 
Socialista e outros. Entretanto, o Partido dos Traba
lhadores avaliou que era necessário formar-se le
vando em conta aspectos muito interessantes, pare
cidos com os que constam no manifesto. 

O SR. ROBERTO REQUIÃO - Senador 
Eduardo Suplicy, uma idéia excepcional a da criação 
do Partido dos Trabalhadores, uma idéia excepcio
nal a da criação dos partidos operários, mas na épo
ca errada. 

Em 1890, se minha memória histórica não fa
lha, Curitiba era uma cidade de quatro mil habitantes 
e o operariado de Curitiba provavelmente não tinha 
a pujança, o grau de organização e a possibilidade 
de arregimentação, por falta de plantas industriais de 
médio e grande portes, que ocorreram em São Pau
lo, quando o Partido dos Trabalhadores foi criado. 

Agora, o interessante é a proposta da aliança 
de operários, intelectuais e os trabalhadores do cam
po. É a aliança operário-camponesa que a Revolu
ção Russa veio propor muito mais na frente, mas co
locada de uma forma não sectária, porque procura 
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uma unidade com os industriais nacionais_e os pró
prios comerciantes, em cima de um fator que eles 
entendiam que poderia estabelecer um canal de co
municação: a dedicação ao trabalho. 

O Sr. Eduardo Suplicy- Eu gostaria de regis
trar que não apenas pela ligação com o seu bisavô, 
mas pela trajetória de V. Exª, pelo que tenho conhe
cido no día-a-día aqui no Senado, considero que V. Exª 
tem muita afinidade com os propósitos que constam 
desse manifesto que, no meu entender, são muito 
próximos dos propósitos maiores que fizeram o Par
tido dos Trabalhadores ser fundado e existir. Espero 
que nessa direção caminhemos juntos por um bom 
tempo, por muito tempo, em benefício do BrasiL 

O SR. ROBERTO REQUIÃO - Muito obrigado, 
Senador Eduardo Suplicy. 

Sr. Presidente, era essa a comunicação que 
gostaria de trazer ao Senado da República. 

Durante o discurso do Sr. Roberto Re
quião, o Sr. Antonio Carlos Magalhães, Pre
sidente, deixa a cadeira da presidência, que 
é ocupada pelo Sr. Romeu Tuma. 

Durante o discurso do Sr. Roberto Re
quião, o Sr. Romeu Tuma deixa a cadeira da 
presidência, que é ocupada pelo Sr. Renan 
Calheiros. 

O SR. PRESIDENTE (Renan Calheiros) - Con
cedo a palavra ao nobre Senador Jonas Pinheiro. V. 
Exª dispõe de cinquenta minutos para seu pronun
ciamento. 

O SR. JONAS PINHEIRO (PFL-MT. Pronuncia 
o seguinte discurso.) - Sr. Presidente, Srªs e Srs. 
Senadores, não vou precisar de todo esse tempo. 
Meu pronunciamento se prestaria mais a uma comu
nicação de urgência, mas, como não pude fazê-lo na 
ocasião oportuna, faço-o agora. 

Tomei conhecimento de recente decisão do 
Governo do Estado de Mato Grosso de, a partir de 
1 º de julho do corrente ano, suspender a isenção de 
cobrança de ICMS sobre a comercialização interna 
de insumos agropecuários. 

Essa decisão certamente irá provocar, de ime
diato, uma elevação nos custos de produção das ex
plorações agrícolas em Mato Grosso, no momento 
em que o setor busca recuperar-se da grave crise 
por que vem passando há algum tempo. 

Além disso, Sr. Presidente, a medida repre
senta um desestimulo para o setor de produção de 

sementes de Mato Grosso, já que, nesta data, apro
ximadamente 70% .das vendas de sementes foram 
contratadas _entrELl!endedores e çompradores, tor
nando impossível proceder-se a alterações nas cláu
sulas contratuais que versam sobre o preço de ven
da. 

É igualmente preocupante, Sr. Presidente, o 
fato de que a comercialização interna de sementes e 
demais insumos agropecuários será tributada, a par
tir de 1º de julho, em 17o/o: enqwinto que os insumos 
provenientes de outros Estados da Região Centro
Oeste ou de qualquer outra parte do País estão tri
butados em 6%. 

Na prática, Sr. Presidente, a semente produzi
da nos Estados vizinhos entrará em Mato Grosso 
com um terço do IGMS cobrado da produção locaL 
Estabelece-se, assim, um regime desfavorável de 
competição exatamente com os produtos que geram 
empregos e tributos indiretos no Estado. 

Estar-se-á atingindo gravemente o · setor de 
produção de sementes, atualmente um setor com in
vejável capacidade técnica e gerencial e que se es
truturou para que, neste ano de 1997, possibilitasse 
que Mato Grosso atingisse a sua auto-suficiência na 
produção de tão importante insumo. 

Sr. Presidente, Srªs e Srs. Senadores, ao to
mar conhecimento dessa lamentável decisão, como 
Parlamentar comprometido com a agricultura mato
grossense, eu não poderia deixar de, da tribuna des
ta Casa, manifestar o meu mais profundo inconfor
mismo. 

Entendo, Sr. Presidente, que tal medida trará à 
população mato-grossense mais prejuízos do que 
eventuais benefícios decorrentes do aumento de ar
recadação. Em última análise, demonstra a miopia e 
o imediatismo dos atuais Governantes do Mato 
Grosso. 

Sr. Presidente, a isolada decisão do Governo 
de Mato Grosso de-aumentar a carga tributária inci
dente sobre os insumos comercializados interna
mente no Estado está na absoluta "contramão" da 
política que vem sendo preconizada pelo setor e na 
mais absoluta dissonãncia com a política governa
mental v1geme. 

Assim, ao manifestar este meu inconformismo 
com a medida, encareço ao Sr. Governador de Mato 
Grosso, Dante de Oliveira, ao seu Secretário de Fa
zenda, Walter Albano, e ao seu Secretário de Agri
cultura, Francisco Dalto, que analisem a decisão e 
não exponham o setor de produção de sementes e 



Junho de 1997 ANAIS DO SENADO FEDERAL 117 

de outros ínsumos agropecuários, bem como os 
agricultores mato-grossenses, a uma perda de renta
bilidade, que poderá ter profundas repercussões ne
gativas. 

Sr. Presidente, a decisão com certeza anula 
todo o esforço que estamos fazendo nesta Casa em 
favor da agricultura nacional. 

Era o que tinha a dizer, Sr. Presidente. 
Muito obrigado. 

O SR. PRESIDENTE (Renan Calheiros)- Con
cedo a palavra à Srª Senadora Benedita da Silva. 

A SRA. BENEDITA DA SILVA (Bioco/PT/RJ. 
Pronuncia o seguinte discurso.) - Sr. Presidente, Srs. 
Senadores, os funcionários do Banco do Estado do 
Rio de Janeiro (Banerj) vivem momentos aflitivos. 
Apreensão e indignação traduzem hoje o estado de 
espírito dos servidores quanto ao destino da institui
ção e, especialmente, da Caixa de Previdência, a 
Previ/Bane~. Foi decretada a sua líqüidação extraju
dicial pelo Ministério da Previdência-e Assistên-Cia 
Social por Portaria de 02 de janeiro deste ano, tendo 
como fundamento justamente a liquidação do Banco 
do Estado do Rio de Janeiro. 

O processo de privatização do Bane~ apresen
ta contradições, uma vez que o Governo Federal 
pretende privatizá-lo e, ao mesmo tempo, o Governo 
do Estado do Rio de Janeiro pretende estatizar a 
Caixa de Previdência dos Funcionários, a Previ, de 
olho em seu valioso património. Levantamos alguns 
pontos ainda hoje não esclarecidos, pois os proble
mas do Bane~ remontam ao ano de 1981, quando 
sua administração foi obrigada pelo Governo Federal 
a assumir o aval pelas dividas do metrô, dividas es
sas constituídas no final do Governo de Chagas 
Freitas e até então de exclusiva responsabilidade elo 
Banco do Brasil. Para honrar esses compromissos, 
o Banerj se viu obrigado a captar recursos no me-teíF 
do, pagando elevadas taxas de juros - como se 
sabe. 

Em virtude de tais operações c acrescido o fato 
de haver assumido várias instituições privadas fali
das - a situação operacional do Banco passou por 
diversas dificuldades, obrigando-o a enormes sacrifí-
cios e a desdobrar seus esforços para manteH;e 
como uma instituição saudável. 

Como se isso não bastasse, em 1990, o Go
verno Federal impôs que o Bane~ figurasse como 
avalista da dívida do Estado do Rio de Janeiro, 
como condição de repactuação:- Á partir ae e-ntao-:
toda a vez que o Estado deixasse de honrar suas 
obrigações, o Banco Central (Bacen) procedia ao 

débito correspondente automaticamente na conta do 
Bane~. 

Essa situação justificou o processo de interven
ção, decretada em 1994, que colocou o Banerj sob 
Regime ele-Admíriístração- Especial Temporária: O 
Bacen autorizou a terceirização da administração do 
banco e aprovou o contrato de gestão firmado entre 

' o Estado do Rio e o Grupo Bozano Simonsen para, 
- durant~ o Qe_ríodQsiJ!_l!m ano, 5al11'!á-IQ, çplocando-o 

em condições de ser privatizado. O Grupo Bozano 
procedeu à cisão do banco do Estado, dividindo-o 
em "parte boa" e "parte podre", iniciando-se também 
o processo que viria, mais tarde, a inviabilizar a ma
nutenção da Caixa da Previdência. 

A divisão dos ativos e passivos do Banco do 
Estado e o desvio de bens do banco 'podre" para o 
banco "bom" causou enormes prejuízos aos adonis
tas minoritários, neles incluída a Caixa de Previdên
cia (Previ/Bane~). que detinha 18% das ações, que 
viraram pó. 

Devido a tudo isso é que os funcionários e prin
cipalmente os aposenfados do Banerj vivem momen· 
tos de verdadeiro desespero, onde uns não têm 

mais a garantia-a e empregoe outros nãcftem sequer -
seus direitos à aposentadoria respeitados. 

Não é possível tamanha insensibilidade para 
tom os cidadãós,cujó-únicõ -erro roi ter-acreditado, 
ainda no inicio de suas vidas labcrativas e ter contri
buído, mês a mês, durante anos a fio. ;Jara a consti
tuição de um fundo de orevidência que viesse lhes 
garantir um futuro meihor, no momento de suas apo
sentadorias. 

Não se tem conhecimento de situação similar 
em todo o País. Os demais bancos que sofreram in
tervenção já estão com seus processos praticamen-
1eresblvTclos, sem9s t[ãumas e terrorismo a que es
tão sendo levados os funcionários do Bane~. Hoje, o 

- processo de privatização do banco apresentou-se 
- um enredo confuso e mal elaborado, onde o gestor, 
~o:_Bozano,_ representa a figura ao mesmo tempo de 

fiscalizado (gesfofdóbanco novo) e fiscalizador (li
quidante do banco velho): não- sendo capaz; em 
mais dé um ario,·-de encontrar-uma solução viável 
para-oBanerj 

Assim é que só resta aos funcionários do ban
co recorrerem a nós. parlamentares, visando encon
trar uma solução menos traumática e mais humana 

- para- 'IS qnesfôeSôo Banerj. ouscando uma forma 
de termmar com essa gestão tercei<izada, assumin· 

ao o propno Banco Centra: 2 riguraõeacrmíiiisfrador. 
uma vez que. além de menos onerosa. certamente 
sérá ma1s jusia e eficiente. 



Em audiência com o Ministro da Previdência, 
Reinho!d Stephanes, estaremos solicitando a trans
formação, em Intervenção, do processo de liquida
ção da Previ!Banerj, e a indicação da Caixa Econó
mica para gestor da mencionada caixa de previdên
cia, visto que o único problema existente refere-se 
aos valores das contribuições devidas pelo banco e 
não repassadas ao fundo nas épocas devidas, com 
um déficit que alcança cerca de 428 milhões de 
reais, enquanto o Estado pretende se apossar de to
dos os bens do Fundo Previdenciário, o que é uma 
atitude totalmente ilegal. 

Tenho um zelo profundo pelo Rio de Janeiro. O 
Governador Marcelo Alencar sabe que não uso de 
leviandade e que sou ética na condução do proces
so, representando o interesse do Estado na filosofia 
do Partido dos Trabalhadores. Somos contra a priva
tização do Banerj. Além disso, estamos diante de 
uma situação sui generis em que se está fazendo 
uma privatização na qual o valor atribuído ao banco 
é menor do que - conforme vemos aqui - aquele 
dado à Previ!Banerj, que tem para mais de 438 mi
lhões de reais. 

Sr. Presidente, gostaria de fazer coro com to
dos aqueles que acreditam que a privatização seja 
um instrumento para resolver o problema social do 
País. Infelizmente, não consigo, porque a realidade 
tem demonstrado que as privatizações até agora 
não trouxeram o retorno social necessário. Quero 
ver alguém do Governo ocupar esta tribuna e dar as 
explicações necessárias para esse bolsão de misé
ria que estamos vivendo neste País e, em particular, 
no Estado do Rio de Janeiro. Há a falta de investi
mento na agricultura, a falta de investimento na pe
cuária, as prestações de serviço e uma política de 
transporte totalmente voltada para outros interesses, 
e não para o interesse social do ser humano. 

Ora, como posso concordar que a privatização 
do Banerj possa trazer benefícios, que o Banerj, 
como banco, poderia funcionar para investimentos 
no atendimento a pequenos e médios empresários 
onde pude&se financiar as nossas cooperativas? Es
sas cooperativas lá estão sendo criadas, até por 
conta do projeto económico que tem levado muitos a 
ficarem desempregados e, agora, estão cõillprnnao
pães para se defenderem, na ilusão de que podem, 
pelas vendas de cachorros-quentes, resolver os 
seus problemas, porque aceitaram a demissão vo
luntária. 

São tantos os problemas que envolvem os tra
balhadores, servidores e aposentados, que não pos-

so fazer coro àqueles que acham que a privatização 
está resolvendo o problema social do País. 

Dito isso, Sr. Presidente, Srs. Senadores, gos
taria de aqui fazer hoje uma consideração muito es
pecial, muito particular. Em que pese tudo o que te
nho falado, que tenho-protestado desta tribuna com 
relação ao Presidente da República, quero, neste 
rnO!Dento, _fa.zª"·Jhf:LIJI1'la_h_Qffienagem, porque hoje é 
o seu aniversário. Quero dar-lhe os meus parabéns 
por esta data. 

Gostaria que o Presidente pudesse ouvir, por
que abro a minha Bíblia no Livro de Salmos e leio-a 
para que Sua Excelência possa refletir nestas pala
vras do salmista: 

"Põe guarda, Senhor, 
à minha boca 
vigia a porta dos meus lábios. 
Não permitas que meu coração 
se incline para o mal, 
para a prática da perversidade 
na companhia de homens 
que sao malfeitores; 
e não coma eu das suas iguarias. 
A ti, ó Deus, entoarei novo cântico; 
no saltério de dez cordas, 
te cantarei louvores. 
É Ele quem dá aos reis a vitória; 
quem livra da espada maligna 
a Davi, seu servo. • 

Excelentíssimo Senhor Presidente Fernando 
Henrique Cardoso, dizem os Salmos: 

"Que_nossos filhos 
sejam, na sua mocidade, 
como plantas viçosas, 
e nossas filhas, 
como pedras angulares, 
lavradas como colunas de palácio; 
que transbordem 
os nossos celeiros, 
atulhados de toda sorte de provisões; 
que os nossos rebanhos 
produzam a milhares 
e a dezenas de milhares, 
em nossos campos; 

_ que asnossas vacas 
_ anaem peJ<!Oas, 

não lhes haja rotura, 
nem-mal sucesso. 



Junho de 1997 ANAIS_DO SENADO FEDERAL 119 
~~~--~----~-=~~~~~~~--------========~~~~~ 

Não haja gritos de lamento 
em nossas praças. 
Bem-aventurado o povo 
a quem assim sucede! 
Sim, bem-aventurado é o povo 
cujo Deus é o Senhor!" 

Senhor Presidente, neste dia, quero dar-lhe os 
parabéns e dizer que queremos uma Nação forte, 
comprometida e unida. Que Deus possa abençoar-te 
para que tenhas discernimento e com sabedoria 
possa governar esta Nação. 

Parabéns, Presidente Fernando Henrique Car
doso. 

Durante o discurso da Sra. Benedita da 
Silva, o Sr. Renan Calheiros deixa a cadeira 
da presidência, que é ocupada pelo Sr. Jo
nas Pinheiro. 

Durante o discurso da Sra. Benedita da 
Silva, o Sr. Jonas Pinheiro deixa a cadeira 
da presidência, que é ocupada pelo Sr. José 
Serra. 

O SR. PRESIDENTE (José Serra) - Concedo 
a palavra ao Senador Ney Suassuna.(Pausa) 

Concedo a palavra ao nobre Senador Renan 
Calheiros. 

O SR. RENAN CALHEIROS (PMDB-AL. Pro
nuncia o seguinte discurso.) - Sr. Presidente, Sr"s e 
Srs. Senadores, por várias vezes ocupei esta tribuna 
a fim de expor a difícil situação vivida por amplos e 
importantes setores de nossa agticultura e, ao mes
mo tempo, cobrar das autoridades económicas deci
sões concretas em apoio àqueles brasileiros que tra
balham e se sacrificam para alimentar esse imenso 
País. 

Nunca é demais ressaltar, Sr. Presidente, que 
a estabilização monetária em curso há quase três 
anos deve a maior parcela de seu sucesso à capaci
dade da agricultura de produzir cada vez mais ~ 
mais barato, em condições terrivelmente adversas. E 
o crédito rural arrochado, são os juros estratosféri
cos, é a deficiente assistência técnico-financeira a 
milhões de pequenos proprietários (responsáveis 
pelo abastecimento do mercado interno), é a ausên
cia de mecanismos eficazes de promoção das ex
portações. Numa palavra: é a falta de uma política 
agrícola digna desse nome. 

Nesse contexto, um dos segmentos mais sacri
ficados é a pecuária leiteira, em função de uma op
ção preferencial do Governo pelas importações de 

derivados de leite, em detrimento de uma estratégia 
de apoio ao produtor nacional. Em Alagoas, particu
larmente, nossa bacia leiteira está ameaçada de co
lapso. En municípios como Batalha, Jacaré dos Ho
mens, Monteirópolis, Major Isidoro e Jaramataia, os 
produtores enfrentam uma estrutura de custos mais 
e mais insustentável. 

Como é possível receber muitas vezes menos 
de R$0,30 por litro de leite e, ao mesmo tempo, pa
gar entre R$600 e R$800 por uma vaca, comprar va
cinas e rações, honrar os salários dos empregados, 
recolher impostos e encargos sociais, arcar com 
despesas de transporte do produto? 

No início deste ano, os produtores alagoanos 
encaminharam relatório pormenorizado ao Presiden
te da República, com todos os detalhes de sua an
gustiante situação. E agora lutam para mobilizar 
nossos colegas das Bancadas Parlamentares no Es
tado e no Congresso Nacional, com o objetivo de 
criar um sistema de proteção e compensação ao se
ter leiteiro nacional. 

Para isso, Sr. Presidente, temos de elevar esse 
clamor a um volume que seja finalmente ouvido pe
los formuladores da política econômica. Eles preci
sam acordar para o gritante contraste com as políti
cas agrícolas dos principais parceiros comerciais do 
Brasil. Somos o único País que não protege a sua 
agropecuária por meio de uma série de incentivos 
fiscais, creditícios, barreiras tarifárias e não-tarifá
rias. A despeito desua proclamada adesão aos dog
mas da livre iniciativa, Estados Unidos, União Euro
péia e Japão, para não mencionar a Austrália e a vi
zinha Argentina, todos, Sr. Presidente, sem exce
ção, defendem sua agricultura nos mercados inter
nos e externos. 

Em recente entrevista ao jornal Gazeta de 
Alagoas, o engenheiro Marcos Carnaúba, Presi
dente da União Nordestina do Desenvolvimento do 
Semi-Árido - UDESA, vem aportar mais dados 
que nos permitem aquilatar- a. extrema gravidade 
do quadro atual. Segundo o Dr. Camaúba, as con-

_____j;!ições impostas pelo Mercosul, mais a falta de in
centivo governamental e de investimento em no
vas tecnologias, determinaram uma queda da pro
dução da bacia leiteira deAie~goas de 500 mil litros 
para menos de 200 mil litros diários - justamente 
ela que já foi c maior centro de produção de leite 

---em todo- o Nordeste brasileiro. O Presidente da 
UDESA está coberto de razão quando proclama 
que "não houve, na época da implantação do Mer
cosul, nenhum gr'ito do-Nordeste que possibilitasse 
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uma proteção ao produtor rural, já que a produção 
média brasileira é de três litros por cabeça ao dia Essa articulação é estranha, Sr. Presidente, 
contra 30 litros, até mesmo 40 litros, produzidos pe- porque o Brasil tem uma lei que estabelece exala-
las vacas argentinas-é-Uruguaias." Re5uttado: hoje, mente o contrário. O Brasil aprovou uma lei, em 
sob o impacto das regras do Mercosul, o litro de leite 1986• que proibia a exploração do mogno por dois 
chega às indústrias do Nordeste a um preço de - anos, porque as regras de exploração dessa madei-
R$0,17 0 litro, 0 que representa um verdadeiro dum- ra estavam completamente inadequadas; havia pro-
ping, que nossos produtores são incapazes de su- blemas que precisariam, no mínimo, ser entendidos 
portar. para terem novo encaminhamento. 

Eis por que o Brasil precisa rever o quanto antes A decisão do Brasil, tomada pelo Ministério do 
seu sistema de tributação sobre produtos como o leite Meio Ambiente, pelo ltamaraty e por essa associa-
e derivados, para que os impostos e encargos deixem - ção âe exploração de madeira, a Aimex, de evitar 
de onerar as indústrias e de sufocar o produtor. que o mogno entre no Apêndice 11 da CITE, só pode 

Muito mais do que um simples expediente de significar que o Brasil concorda que haja exploração 
engenharia financeira, esse será um exercício gran- irregular de madeira; que se faça uma economia de 
dioso de solidariedade política, envolvendo as equi- rapina com esse recurso natural tão importante que 
pes económicas do Governo Federal e dos Estados é o mogno. O Apêndice 11 da CITE não diz que é 
em benefício de algo tão vital para a saúde do nosso proibida a exploração do mogno por dois anos, como 
povo, para a sobrevivência digna das inúmeras famí- fez o Governo brasileiro; diz apenas que deve haver 
lias ligadas ao processo produtivo e também para a exploração racional, com todos os cuidados neces-
inadiável correção dos persistentes desequilíbrios da sários para que não ocorra uma erosão genética 
nossa Balança Comercial. dessa espécie. 

Já no plano das providências imediatas, quero Entendo que o Brasil cedeu a um lobby, a uma 
reiterar a reivindicação lançada desta tribuna pelo pressão muito forte daqueles que exploram madei-
nosso colega Senador Guilherme Palmeira, em favor ra de forma irregular na Amazônia ou não estou 
do refinanciamento da dívida de R$2,5 milhões, acu- entendendo mais nada. O próprio ltamaraty, de 
mulada pelos produtores da bacia leiteira alagoana acordo com o Ministro Luiz Felipe Lampreia, falou 
junto ao Banco do Brasil. que o Governo brasileiro não iria se empenhar 

Era o que tinha comunicar, Sr. Presidente." nesse processo de evitar a inclusão do mogno no 
Durante o discurso do Sr. Renan Ca- Apêndice 11, caso houvesse uma maioria favorável 

/heiros, o Sr. José Serra deixa a cadeira da à sua inclusão. Havia uma maioria favorável à sua 
presidência, que é ocupada pelo Sr. Jonas inclusão, tanto que tivemos uma votação em que 
Pinheiro. -~I países foram a favor da inclusão e apenas 45 

foram contra. E esses 45 foram estranhamente li-
A SRA. MARINA SILVA- Sr. Presidente, peço derados pelo Brasil. Digo isso porque não seria 

a palavra para uma breve comunicação. possível aprovar essa inclusão, já que as regras 
O SR. PRESIDENTE (Jonas Pinheiro) - Con- da CITE exigem que haja dois terços para essa 

cedo a palavra à nobre Senadora Marina Silva para aprovação. 
uma breve comunicação pelo prazo de cinco minu- Faço questão de fazer este registro porque, 
tos, nos termos do Regimento Interno. no mínimo, é estranho. O ltamaraty e o Ministério 

A SRA. MARINA SILVA (PT-AC. Para uma do Meio Ambiente terão que explicar, já que os 
breve comunicação. Sem revisão da oradora.) - Sr. empresários nao têm que dar explicações porque 
Presidente, gostaria de fazer o breve registro de um são os explorado:es da indústria da madeira. É 
acontecimento bastante importante que é a Conte- claro gue existem_ ªqueles que exploram adequa-
rência das Partes da Convenção Internacional sobre damente - o que no Brasil é muito rªro - e_--ª-que-
Espécies em Extinção, a CITE, que se realizou no -~'e=s_que estao exp1oranao maaequaaameme, fato 
Zimbabwe. O Brasllroi representado pelo Presidente que posso até entendE! r, QQrqu13 estão desempe-
do lbama, Dr. Eduardo Martins, juntamente com uma nhando seu papeL O que não posso entender é o 
associação de exploração de madeira, a Aimex, que papel do Governo brasileiro, que poderia ter saído 
conseguiram articular um grupo de países, ainda fortalecido dessa reunião, inclusive com uma rele-
que minoritários, para evitar que o mogno entrasse rêncíapositlva no que se refere-a-questão da defe-
no Apêndice 11 da· CITE. sa do meio ambiente. 
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Já falei inúmeras vezes que não sou contrá
ria, em absoluto, à exploração da madeira, porque 
temos um recurso n-atural fantástico que pode ser 
explorado, mas de uma forma adequada. E o pri
meiro a estimular isso deveria ser o Governo brasi
leiro, a partir de ações positivas e não apenas 
proibitivas. -

É muito estranho o Governo ter feito todo 
esse estardalhaço, proibindo a exploração do 
mogno e da virola por dois anos, sem discutir re
gras novas, indo para o Zimbabwe defender que 
tudo deve continuar como está, ou seja, explora
ção irracional. Os programas de manejo são ape-
nas teóricos, a sociedade não os está vendo por
que não estão sendo executados adequadamente. 
Muitas vezes quem explora a madeira tem licença; 
depois a licença é cassada. É uma verdadeira con
fusão, que, no mínimo, deve ser explicada à socie
dade brasileira. Isso cria uma decepção muito 
grande. 

Houve um esforço muito grande da WWF, uma 
ONG respeitada, que lida com a questão do meio 
ambiente. Inclusive o Dr. Eduardo Martins já foi diri
gente dessa ONG aqui, no Brasil, e gostaria de ter 
participado desse encontro. Lamentavelmente, a ele 
foi negada a participação. No entanto a Aimex parti
cipou e conseguiu o seu objetivo, com o apoio do 
Governo brasileiro, qual seja, evitar que o mogno en
trasse no Apêndice ;:. 

Quero mais uma vez reiterar que o Apêndice li 
não diz que é para proibir, como fez o Governo bra~ 
sileiro, por dois anos, diz apenas que é para explorar 
adequadamente, racionalmente, o que o Governo 
brasileiro e os empresários de bem deveriam gostar 
de fazer. 

Não entendo a posição do Brasil, na pessoa do 
Dr. Eduardo Martins e do próprio ltamaraty, que já 
havia se pronunciado no sentido de que não iria arti
cular contrariamente à inclusão do mogno no Apên
dice 11. 

Durante o discurso da Sra. Marina Sil
va, o Sr. Jonas Pinheiro deixa a cadeira da 
presidência, que é ocupada pelo Sr. Renan 
Calheiros. 

O SR. PRESIDENTE (Renan Calheiros) - Con
cedo a palavra ao Senador Romero Jucá. 

O SR. RÕMEROJUCÁ (PFL-RR. Pronuncia o 
seguinte discurso. Sem revisão do orador.) - Sr. 
Presidente, Srªs e Srs. Senadores, gostaríamos ape
nas, tratando ainda da questão da reforma da Previ
dência, reforma extremamente importante para a so
brevivência de milhares de brasileiros. de reaistrar a 

-- cartilha que está sendo distribuída pela Confedera
ção Brasileira de Aposentados e Pensionistas - CO
BAP, que comenta e expõe com muita propriedade 
questões relevantes sobre o processo de aposenta
doria e o de igualdade entre servidores ativos e inati
vos dos Governos e da União. 

-- - Gostaríamõs~corhó jãfiiemõs antes, de regis
trar a nossa posição. Acreditamos que é de funda
mental importância que os direitos adquiridos sejam 
preservados. Não podemos fazer reforma constitu
cional, não podemos fazer mudanças no País sem, 
efetivamente, fazê-las dentro da legalidade, reco
nhecendo a condição em que esses direitos foram 
concedidos. 

Portanto, nestas rápidas palavras, gostaríamos 
de registrar que lutaremos para que os direitos ad
quiridos sejam preservados, para que o processo de 
aposentadoria seja mantido em níveis pelo menos 
satisfatórios já que, sem dúvida, a grande maioria da 
população brasileira não tem uma aposentadoria 
digna. Segundo nosso entendimento, deveríamos 
discutir na reforma da Previdência uma aposentado-

-- ria mais digna para os brasileiros e brasileiras que, 
efetivamente, trabalharam a vida inteira e hoje não 
têm condiçõe_s _c:le sQtxey_ill_~ qLanamente. 

Desejamos aqui assinalar a nossa posição so
bre o assunto, informar sobre a publicação e distri
buição dessa cartilha da Confederação Brasileira 
dos Aposentados e Pensionistas, ao tempo em que 
registramos a luta que os aposentados estão em
preenâendõ errl toco o País--e-aqui rio Congresso 
Nacionaf, -no sentido de verem mantidos os seus di
reitos. Eles desejam lutar por cidadania, por igualda
de- e por condições de vida, pelo menos, mais dig
nas. Efetivamente, não é o salário baixo dos aposen
tados que cria os problemas administrativos e eco
nõmicos por que passa o País. 

Era o que tínhamos a dizer, Sr. Presidente. 

Muito obrigado. 

O SR. PRESIDENTE (Renan Calheiros) - So
bre a mesa, mensagem que será lida pelo Sr. 1º Se
cretário em exercício, Senador Jonas Pinheiro. 

É lida a seguinte: 
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MENSAGEM N" 357, DE 1997-CN 
(N" 704/97, na origem) 

Senhores Membros do Congresso Nacional, 

Nos termos do artigo 61 da Constituição Federal, submeto à elevada deliberação de 

Vossas Excelências, acompanhado de Exposição de Motivos do Senhor Ministro de Estado do 

Planejamento e Orçamento, o texto do projeto de lei· que ''Autoriza o Poder Executivo a abrir ao 

Orçamento Fiscal da União, em favor de Operações Oficiais de Crédito- Recursos Sob Supervisão 

do Ministério da Fazenda, crédito suplementar no valor de R$ 621.948.858,00, para os fins que 

especifica". 

y Brasília, 

~~.L 

17 de junho de 1997, 

Fernando Henrique Cardoso 

EM n~ 0~2 /MPO 
Brasília. :;. J de junho de 1997 

Excelenussimo Senhor Presidente da República, 

O Ministerio da Fazenda solicita a abertura de crédito suplementar novalor de 
R$ 621 948 858.00 (serscentos e vime e um milhões. novecentos e quarenta e oito miL oitocentos e 
cinquenta e oito reais). em fàvor de Operações Oficiais de Crédito - Recursos Sob Supervisão do 
Ministério da Fazenda. assim discriminado 

'-
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RS 100 . 
Especificacão Nat. desp. Fte Valor 

Dívidas Internas Contratadas de Estados, do DF e de Municípios, 3.2.90.21 173 389.353.424 
Assumidas pela União (Lei o• 8. 727/93) 4.7.90.71 173 232.595.434 

TOTAL 621.948.858 

2. A metodologia de cálculo da receita utilizada para a elaboração da proposta orça
mentária de 1997 não considerou que os saldos devedores do refinanciamento. de que trata a Lei 
n2 8. 727, de 5 de novembro de 1993. em seu art. 12

, §§ 8º e 9º, estão sujeitos a taxas de juros equi
valentes à média ponderada das taxas anuais dos contratos mantidos pelo devedor junto a cada cre
dor, bem como à atualização monetária envolvendo variados e diferentes índices de correção. 

3. Além disso, também não foram levados em conta os recebimentos ocorridos como 
conseqüência do término do prazo denonúnado "carência parcial" que possibilita, durante sua vigên
cia, resgatar valor equivalente a apenas sessenta por cento de cada prestação, postergando-se o pa
gamento dos restantes quarenta por cento para quando da amortização integral da prestação, con
forme facultado pelo art.l3 da citada Lei n2 8.727/93. 

4. Os recursos necessàrios ao atendimento do pleito decorrerão do excesso de arrecada
ção previsto para a fonte 173 - Recursos das Operações Oficiais de Crédito - Retomo de Operações 
de Crédito - Estados e Municípios. 

5. O crédito será viabilizado mediante projeto de lei a ser submetido à apreciação do 
Congresso NacionaL por ultrapassar o limite previsto na Lei n2 9.438, de 26 de fevereiro de 1997, 
estando o mesmo em consonância com as prescrições do art. 167. inciso V. da Constituição. e em 
conformidade com o art. 43, § 12, inctso II. da Lei nº4.320, d~ 17 de março de 1964 

6. Nessas condições. este Ministério manifesta-se favoravelmente ao atendimento da 
presente solicitação. razão pela qual submeto à elevada deliberação de Vossa Excelência o anexo 
Projeto de Lei, que visa a autorizar a abertura do referido ered!to suplementar~ . - - ·- -

--

Respeitosamente, 

/iH c__, A 

_:/ ANTONIO KAN"Dm 
Ministro de Es;ado do 

Planejamento e Orçamento 
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ANEXO A EXPOSIÇÃO DE :\IOTIVOS DO :\11;\;ISTÉRIO DO 
PLANEJAME~TO E ORÇAMENTO N20::J2 DE L I 06 I ,-

Síntese do oroblema ou da situação aue reclama orovidências 
Atender a despesas relativas a compromissos com pagamento de principal e juros por' 

contrato na subatividade "Dividas Internas Contratadas de Estados. DF e Municípios. Assumidas 
pela Urúão I Lei n" 8. 727/93)'", na Unidade Orçamentaria Operações Oficiais de Crédito - Recursos 
sob Supervisão do Mirústério da Fazenda. 

:.. Soluções e _Qrovidências contidas no ato normativo ou na medida _QrOE_Osta· 
AbertUra de crédito suplementar. autorizado por lei. visto que não encontra amparo nas 

autorizações contidas na Lei n2 9.438/97. sendo indispensavel o seu encarrúnhamento a deliberação 
do Congresso Nacional. ------ - ---

3. Alternativas existentes as medidas ou ates orooostos· 
Tecnicamente e a alternativa viáveL 

4. Custos: 

RS 621.948.858,00 (seiscentos e vinte e um milhões. novecentos e quarenta e oito mil, 
oitocentos e cinquenta e oito reais), que decorrerão de excesso de arrecadação na fonte 173 -
Recursos das Operações Oficiais de Crédito - Retorno de Operações de Crédito - Estados e 

1

. 

Murúctpios. 

5 Razões aue iustifiauem a unzência· 

6 Impacto sobre o meio ambiente: 

7 Alterações Propostas: I a ser nreenchido somente no caso lje alteração de Medidas Provisórias l 

I Tono ruu.I I T '"" P<op~w 

8. Síntese do Parecer do orgão iuridico: 
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PROJETO DE LEI No 7, DE 1997-CN 

Autoriza o Poder Executivo a abrir ao 
Orçamento Fiscal da Urüão, em favor de 
Operações Oficiais de Crédito - Recursos Sob 
Supervisão do Mirüstério da Fazenda. crédito 
suplementar no valor de R$ 621.948.858,00, 
para os fins que especifica. 

O CONGRESSO NACIONAL decreta: 

Art. I" Fica o Poder Executivo autorizado a abrir ao Orçamento Fiscal da Urüão (Lei 
n" 9.438, de 26 de fevereiro de 1997), crédito suplementar no valor de R$ 621.948.858,00 
(seiscentos e vinte e um milhões, novecentos e quarenta e oito mil, oitocentos e cinqüenta e oito 
reais), em favor de Operações Oficiais de Crédito - Recursos Sob Supervisão do Ministério da 
Fazenda, para atender à programação constante do Anexo I desta Lei. 

Art. 2" Os recursos necessàrios à execução do disposto no artigo anterior decorrerão 
da incorporação do excesso de arrecadação de Recursos das Operações de Crédito - Retomo de 
Operação de Crédito- Estados e Murücípios, nos termos do art. 43, § 1°, inciso II, da Lei n° 4.320, 
de 17 de março de 1964. 

Art. 3" Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação. 

Brasília, 

74000 - OPERaÇfiES OFICIAIS DE CREDITO 
74101 - RECURSOS SOB SUPERVlSÀO DO MINISTERIO DA FAZENDA ...... 
P"'OQRAMA 011!: TRA.BAt..MO ($UPLE,.ENTAÇJ.O) 

' . 
" 

S 0 FJ( TOTAL !'[$SOA!. E AAC$ [ [IC amtl.$ DESP INVESTIII(NfO!S INVBtSOQ AIIOl'JtZloÇia llnUS 10€7 

~~ <><>a oa::ll ~OZJ 
.-11u~lo t: lJOC_.,.,.,. DOi ••••~~t<:o•...:••o 

tc-<1111 c,;.u.....,.,s ~o.,••••uo.u. Ol HCOO.""!"'" Ol 
A-lti•Clo, .....,os 'OOOIU0(~ ( Nl•t.~ Oli""~"'~ 
Ol~O<I<I(o"(~ 01' l-rsTI""'l'S I"U"'''". (/OU EIUD0001 

<:>J ...,.. DO~~ ~ou oo~ 
CIVIO&'S I'"TfD"O.S C:OUIIU&OO.S Oli l~fO.DO~ DO 0< (O( 

...,NICI•IO'S O.'S,.&>O'III)AS '"l<t. UJrli.O !H I""' ll Ul/11~) 

' o 

Hl ..... ,. 
HO 'OUI .,. 

UI '14• """ 

UC. SOCIAIS 0;1. DIVIO.. CCRII9fTES FIMMCllltlS C. OlVIDA DI< Clll'lf• 
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LEGISLAÇÃO CITADA 

(Anexada pela Subsecretariã de Coordenação Legislativa do Congresso Nacional) 

LEI No 9.438, DE 26 DE FEVEREIRO DE 1997. 

Estima a Receita e fixa a Despesa da União para 
o exercício financeiro de 1997. 

LEI N. 4.320- DE 17 DE MARÇO DE 1964 
Estatui N armas Gerais de Direito Financeiro para elaboração e contrõle dos 
orçamentos e balanços da União, dos Estados, dos Municípios e do Distrito 

Federal 

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

~ Art. 43. A aber~ura dos. creditas suplementares e especiais depende da exis
tên~a de . r_ecursos dtspomvets para ocorrer à despesa e será precedida de expo
stçao justtftcattva. 

§ 1' Consideram-se recursos para o fim dês te artigo, desde que não compro
metídos: 

I - o superavit finance1ro apurado em balanço patrimonial do exercício an
terior; 

II - os provenientes de excesso de arrecadação; 
III - os resultantes de anulação ··parcial ou total de dotações orçamentárias 

ou de creditas adicionais, autorizados em lei; · 
IV - o produto de operações de crédito autorizadas, em forma que juridica

mente possibilite ao Poder Executivo realizá-las. 

(A COMISSÃO MISTA DF PLANOS. ORÇAMENT6SPUBLlti5S EFISCALIZAÇJO.) 
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O SR. PRESIDENTE (Renan Calnoiros) - A mensagem que acaba de 
ser lida encaminha o Projeto de Lei nº 7, de 1997-CN, será despachada à 
Comissão Mista de Planos, Orçamentos Públicos e Fiscalização. 

Nos termos da Resolução nº2, de 1995-CN, a Presidência estabelece 
o seguinte calendário para a tramitação do Projeto: 

Nacional. 

Até 23.06 - publicação e distribuição de avulsos; 
Dia 1º.08- prazo final para apresentação de emendas; 
Até 06.08 - publicação e distribuição de avulsos das emendas; 
até 16.08 - encaminhamento do parecer final à Mesa do Congresso 

O SR. PRESIDENTE (Renan Calheiros) _Sobre a mesa 
parecer que será lido pelo Sr. 1° SecretáriG em exercício, Senador Jonas 
Pinheiro. 

É lido o seguinte: 

PARECER 

PARECER No 321, DE 1997 

Da Comissão de Constituição, Justiça e 
Cidadania, sobre o Projeto de Lei da 
Câmara n° 19, de 1997 (n• 2.843/97, na 
Casa de origem), de iniciativa do 
Presidente da República, que "amortiza o 
Presidente da República a proceder à 
restituição dos bens de que trata o 
Decreto n° 6S.I57, de 15 de setembro de 
1969, e dá outras providências". 

RELATOR: Senador LÚCIO ALCÂNTARA 

I- RELA TÓRIO 

Sob exame desta Comissão o projeto de lei em epÍI:,>Tafe, 
objeti_vando autorizar o Senhor Presiden_te . da __ R_epública a restituir ao ex
Deputado OSMAR OUTRA os bens que lhe foram confiscados pef() Decreto no 
65.157, de 15 de setembro de !969, editado com base cm a tos institucionais e 
complementares emanados do Alto Comando da Revolução de 1964. 
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De iniciativa do próprio Poder Executivo, a proposição mtcta 
autorizando, em seu art. I 0 , a efetivação da restituição acima comentada, 
condiciqnando-a, porém, no art. 2°, à "renúncia expressa do interessado, em 
caráter irrevogável e irretratável, de quaisquer indenizações concernentes ao 
éonfisco dos referidos bens". 

E finalizando, também autoriza, no caput de seu art. 3°, o 
Presidente da República "a criar Comissão Especial, composta por cinco 
membros de sua livre escolha e designação, com o fim de realizar 
levantamento de todos os bens confiscados e incorporados ao património da 
União", estabelecendo, ainda, em parágrafos do mesmo artigo, várias normas 
relacionadas com o funcionamento da aludida comissão, a ·instalar-se junto ao 
Ministério da Justiça. 

Nos termos da Exposição de Motivos no 70, de 27 de fevereiro 
último, subsc·;'a pelo Senhor Ministro da Justiça, "o Senhor O.'ímar Dutra teve 
o seu mandato de Deputado Federal cassado, bens de sua propriedade 
confiscados e incorporados ao Patrimônio da União, havendo ainda sido 
aposentado com o tempo de serviço no cargo de Fiscal de Rendas do Estado de 
Santa Catarina". 

Enfatiza a mesma expos1çao de motivos, em seguida, que, 
"segundo Decisão do Plenário do Tribunai de Contas da União, de 2-1 de junho 
de 1986, proferida nos autos do Processo no O 1-1.333 '85-6, com o apenso n° 
005. 773 '86-5, o Senhor Osmar Dutra não é devedor de quaisquer valores para 
com o Tesouro Nacional. Ademais, constam do Parecer n° 28-AJ-'86, da 
Assessoria Jurídica da Secretaria-Geral do Conselho de Segurança Nacional, 
as informações de que, " ... sem sombra de dúvida, não há prejuí=o para o 
Erário Federal imputável ao postulante", e que, embora· tenha tido os seus 
bens con.fiscados com base nas conclusões do Processo da Comissão Geral de 
Investigação n" 16 /.'69, que o apontavam como autor do crime de peculato, ele 
não sofreu condenação penal, não tendo sido sequer processado criminalmente 
pela alegada prática do crime de peculato". 

Daí a iniciativa ora em exame, destinada a autorizar o Senhor 
Presidente da República a restituir os bens dessa forma confiscados ao 
nominado ex-parlamentar. 
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Submetido à apreciação da Câ_mara dos Deputacfos, o projeto foi 
aprovado com pequena modificação introduzida pela Comissão de Constituição 
e Justiça e de Redação daquela Casa, que alterou o parágrafo único de seu art. 
lo a fim de estabelecer que "a restituição a que se refere o caput não obriga a 
União federal a pagar qualquer forma de indeni::ação por prejuízos efetivos 
ou lucros cessantes, ressalvados os casos de venda ou deterioração do bem por 
decurso de tempo ou falta de conservação, quando será ·ele substituído por 
equivalente ou indeni::ado pelo justo valor". 

É o relatório. 

II- VOTO 

Como assinala nota acostada ao processado, da lavra da 
Subchefia para Assuntos Jurídicos da Casa Civil da Presidência da República, o 
ex-Deputado Federal OSMAR OUTRA, objetivando sobret11do reaver os bens 
que lhe· foram confiscados, ajuizou, ainda no regime da Carta de 1967, mandado 
de se6'1.lrança perante o Supremo Tribunal Federal, que, entretanto, o denegou, 
sob o fundamento de que "a Emenda Constitucional na 11, de 13 de outubro de 
197R, em seu arNgo 3°, conferiu incolumidade mais ampla aos efeitos dos atas 
praticados com hase nos Atos Institucionais e Complementares, pois a ressalva 
em relação a eles corresponde a sua aprovação-; visando forçosamente -ao 
Poder Hxecutivo, que não pode revê-los. A norma tanto ressalva tais efeitos 
como os exclui da apreciação judicial, e a repetição de significados não é 
simples· redundância, mas a fixação de comandos distintos em relação ao 
Poder Hxecutivo e ao PoderJudiciário"(MS n° 20.757-DF; RTJ 127/105). 

Com o advento, porém, da Constituição de 1988 parece-nos l 
lícito afirmar que, já que esta não contém ressalva idêntica à da-EC nc 11/78, as 
medidas adotadas com fundamento nos atos institucionais e complementares 
emanados do Alto Comando da Revolução de 1964 já não gozam da mesma 
indenidade que lhes conferia a ordem - con-stihtcronal anterior, sendo 
juridicamente viável, portanto, a sua revisão. 

Ademais, o referenciado Decreto no 65.157, de 1969, apenas 
const1hn a prova cabal do quanto são valiosas ao cidadão as garantias 
individuais do devido processo legal, da ampla defesa e do contraditório. No 
caso em tela, como registrado, sem cnlpa formada e, evidentemente, sem 
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processo criminal, bens foram _ cs:mfi_sçad_os Jã.Q':"S_omente com base em 
procedimento administrativo sumário, que impingiu ao titular da propriedade 
desses mesmos bens a pecha de peculatário, sem que se lhe abrisse a mínima 
oportunidade de defesa, num procedimento arbitrário nada condizente com os 
modernos estágios de civilização humana. 

Nessas condições, manifestamo-nos pela aprovação do Projeto 
de Lei da. Câm~9.J9, de 1997 (n° 2.843, de 1997, na Casa de origem). 

Legislação Citada, Anexada pela Secretaria-Geral da Mesa 

CASA CIVIL DA PRESIDÊNllA DA RF.PliBLICA! 
Subchefia para Assunto• Juridi<o• 

NOTA 

SAJ n• 34 I 0/96 - AMB 

Por meio de requerimento dirig:ido ao E'<celemissimo Senhor Presidente da 
República. u ex-Deputado Federal Osmar Dutra postula a anulação do Decreto n• 65 157. de 15 
de setembro de I 96'1. por força do qual foram confi,cados e incorporados ao Patrimõmo da 
União bens a ele penencentes 

2. Em tal documento. o requer~te- afirma o que ~egue 

"T7Jinw de pnlíticn.'i rer:rrmai." ela t;poca. tran:'ifármaram uma .~nuação 
lewrl em 1/ef!al (llecretn 11" 60./1111. d~ :!O.O!.f>7- doe. /).cassaram meu mandam de 
di!pllladaf<'d<•ml (AIO do tlia lf>.l)/.69 - doe. 2). co11tiscamm meu' hen' (J!ecrero 11" 
65./5 7, t.h .. • i 5. (}().()() a d()(:. .3), apà~eiitarnm:..nw ó,-,-,--0 -ú>mpo·- c/,-;- .--...en•tç·rr ifiJ("(if]:()i/t• 
Fi.r;ca! dt.' Nrnda\' do 1•:'\ttrdo de .\'cmra ( 'ntarmn tI J(•crero do dl(l i .f. O 7. ?O - doe. -1) <' 
ex~rrtrram-me da wda ptihlica como um rt.•h~s ladnio do .. · ('ntn~x públicos". 
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3 Segundo Oectsão do P!enarin d;, Tribunal ~<' \on1as da União de 24 d<' 
junho de 1986. proferida nos autos do Pr0cesso n'-' 01·1 l~~/8"·<1 c.."tlnl o arcnso n'! DO" T7l/R()-~ 

o reqttere-nfe não e de-vedor de quaisque-r valores. r:1ra com o Tesouro Nacional Adcmcns 

constam do Parecer n' 28-AJ/86, da Assessona .luridic<~ do Sl'crcrona-Goml do Conselho do 
Segurança Nacional. as informações de que. " sem snmhra de.: dúvida. não hâ prcjui1.o para o 

Eràrio Fede-ral impm<\vel ao po~tulante". e que. em[10ra o Tl . .'querentc- Ienha-- tido os seus hens 

confiscados com base nas conclusõt:.s do Processo d:t Comisc;a{i ( ic..~mt de Investigação n'·' 1 () 116<). 

que o apontavam como auror do crime de peculato. ele não S('\(reu condcnaçãn penai não .tendo 

'sido sequer processado -criminalmente pela alcgad(l pr:nica de, crim(• de pcculat0 

4. O referido Decreto n• 65.157. de 1969. foi revogado pelo Decreto n• 
94.366_ de 25 de maio de 1987. tomando insuhsistenres os efeitos por aquele gerndos. 
Posterionnenre. porém. o Decreto n• 94.7CJ9, de 24 d~ agosto de 1987. declarou insubsistente o 
Decreto n•94 ~66. de 1987. re<tahelecendo os ef~itos do Decreto n• 65.157. de 1969. 

S. Contra o Decreto n• 94.799. de 1987. o requerente impetrou mandado de 
legurança junto ao Supremo Tribunal FederaL denegado por Decisão do Tribunal Pleno em 
Sessão de l"de junho de 1988 (MS n" 20.757-DF~ RlT!271105). cuja enlenta ~a que segue: 

"C"on{l.<ea d~ bens. Emenda Comtilucianaltr" II. de /978. Ressalva dm· 
efeito.t do.t ato.\· PrattcadtJ.\' com base em Aios Jnslltrtctonat.'* e Complementare::.. 
Jmpo.~nhi/idade da desc:o11SIIImção do confisco por decreto. 

A Emenda Consll/ucmnal ti" I/, de 13 de outubro ele /978. em seu arttKo 
3':, cnnferru urcniumtdade mars ampla aos efeitos do..; aros praticados com base nos Aro., 
Jn.uitucinnats e Compiementari!.'\", pot."i. a rett'fOJ\IQ em relação a eles corre.fpondc a sua 
aprovação. vi:rando for~'Osamentt: ao Poder b:ecuuw.t, que não pode revê-los. A norma 
tanto ressalva tais efeitos como os exclui da aprecração judicial, e a repetição de 
significado.< não é simples redundância. mas a.firação de comanda• distintos em relação 
ao Poder f:recttlt1>o e ao Poder Judiciarm. 

Decreto que rew>ga igual ato. no qual foi declarado tlllTibsisteme o 
Decreto de confisco ele lu!ll.<. em 1987. Não .<e lrata de revogação por mouvo de 
convemé11cia ou oponmtuiade. na qual seriam resguardados diretlos adquiridos: mas de: 
am1/ação do alo praticado em contrariedade à norma consruuctonal. 

S6 mediame Emenda r on.<mucional pode sl!r feita a revisão dos atas 
praticados com ha.ve no.ç A tos lllstuucumau; e Complementares. 

Matldado de Segurança denegado. ·• 

6. Verifica-se_ pois_ em face da Decisão do Supremo Tribunal Federal acima 
referida, fundamentada no an. 3' da Emenda Constitucional n' li, de 1978, à Constituição 
anterior, que falece competência ao Presidente da República para rever os atas praticados com 
base em Atas Institucionais e Complementares, e que tais aros não podeín ser objeto de 
apreciação judicial. 

7. O mencionado an. 3' da Emenda Constitucional n• 11. de 1978, dispunha, 
ipsis verbis. que 

"São revop;ada• os Aios lnstitucionai.< e Complementares. no que 
comrartem a Constituição Federal, ressalvados os efeilos dos aios praticados com base 
neles, os quais estão excluídos de apreciação judicial. •• 

8. Dada e sua estatura hierárquica, a Emenda Constitucional n' 11. de 1978, 
segundo ainda se depreende da Decisão do Supremo Tnounal Federal supra citada_ poderia ter o 
seu an. 3" alterado apenas por Emenda Constitucional. 
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9. No Processo número 00001.001792190-41 (0800.016286/85), foi 
prolatado o parecer do Consultor-Geral da República n2 CS-47/92, pt;blicado no Diário Oficial da 
União de 14 de abril de 1992. aaotanda. para os fins e efeitos âo an. 24 do-Decreto n2 92.889. ae 
7 de julho de 1986. o parecer de autona ào Consultor da República Doutor José Márcio Mo11sào 
Mollo, cuja rme\na é a que se&'Ue · 

10. 

"Confisco dt· hf.>nsfundamentado no Ato institucional 11.1 5. de 1968. e no 
Ato Complementar 11'l .f2. d,• /969. }JedJdo de desconstuurção do ato confiscatório. Após 
o advento da f:ntenda ( 'ommucmllal11' I!. de !97/J. o Prestdellle da República perdeu a 

. competéncJa para rever O.\· aros pra11cados com base na iet:Isiação ercepclonal. Decisão 
do Egré[;IO Supremo Trihu11al F~deral que Impede o deferimento do pedido." 

A conclusão do parecer acima referido está redigida da seguinte forma: 

"Em a.mm sendo. mesmo que se divergrsse da tese esposada pelo STJ-: 
nada resta ao Poder~ r;xecl/1/1'0 'ienão suhsumtr-se a decisão fUdicial, mdeferindo o 
pedtdo de revtsão QO Decreto n" 9.f. 799, de 1987, que declarou rnsubsiSiente o Decreto 
n" 94.366, de /987, permanecendo restabelecidos, assim, os efeitos do Decreto n" 
65./57, de /969, que con(,rcou os hens de Osmar Durra." 

li. Verifica-se, pois, em face do que expressamente dispõe o parecer acima 
referido. que o Presidente da República não tem competência para rever ates confiscatórios 
praticados com base em Atos Institucionais e Complementares. De acordo com a Decisão do 
Supremo Tribunal Federal também supra citada. proferida sob a égide da Constituição anterior, e 
com fundamento na Emenda Constitucional n" 11, de 13 de outubro de 1978, tais atos só 
poderiam ser revistos mediante Emenda Constitucional. 

12. No atual sistema jtlridico-constitucional positivo brasileiro, inaugurado 
com a Constituição de 1988, nada impede sejam os atos confiscatórios praticados com base em 
Aios Institucionais e Complementares revistos por meio de lei ordinária. Com efeito, não consta 
da Constituição brasileira qualquer disposição proibindo a edição de lei nesse sentido. 

13. Ademais. no caso em apreço, verifica-se que, constatada a ausência de 
débitos do requerente para com o Tesouro Nacional, e· não tendo ele sido condenado em 
processo penal, a manutenção do confisco dos seus bens, incorporados ao Património da União, 
constituiria enriquecimento ilicito e injusto da União. 

14. Segundo o disposto no art. I' do Decreto n' 65.157/69, os bens de 
propriedade do requerente que lhe foram confiscados e incorporados ao Património da União são 
os seguintes: 

a) um apanamento no edifício Marindia., localizado na A~da Central n' 

41, Carnboriú, Santa Catarina; 

b) um apanamento no edifício Dom Pedrito. sito na rua Almirante Alvim 
n" 24, em Florianópolis. Santa Catarina; . 

c) uma casa na rua Rafael Bandeira _n2 61, em Florianópolis, Santa 

Catarina; 

d) um terreno com àrea de l4.000m'. situado no Município de São José. 
Santa Catarina; 

e) um barco de pesca, registrado na Capitania dos Panos de Santos sob o 
n' 4.988, e na Capitania dos Portos de ltajaí sob o n' 3.923; 

f) um barco de pesca. registrado na Capitania dos Panos de ltajai sob o n' 
8.271; 

g) mil ações da Sociedade Anónima Indústria Chapecó - SAIC; e 

. ··-~, 
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h) trinta e oito mil, seiscentas e noventa e três ações ordinárias d : 
Companhia de Melhoramentos de Blumenau. 

15. Dos bens acima discriminados. os imóveis continuam pertencendo ao 
Património da União, segundo cópia do Documento de Cadastro Nacional de Bens Imóveis -
DCN, em anexo. Quanto aos barcos de pesca, não foram encontrados os respectivos registras. 
quer na Capitania dos Ponos de Santos, quer na Capitania dos Portos de ltajai. 

16. · Em face do acima exposto, conclui-se que o Presidente da República não 
dispõe de competência para rever atos confiscatórios praticados com base em Atos Institucionais 
e Complememar'i.s, e que tais atos podem ser revistos mediante lei ordinária. 

À consideração superior. 

Brasília, 18 de novembro de 1996. 

OFlCIO N9 OJ 0 -SP/86 

/.;/ / -~ '7 
~ú,....._ .<_.i-h ~/ 

Antônio dfMoura Borges 
'Assessor 

senhor Chefe, 

Comunico a v. SQ, em aditamento ao ot. n9 008-SP 

de 13 de junho últi.mo,. desta. ·procedência/ q!le.este Tri.bunal, 

ea Sessão de 24 de junho p. findo,. ao. ter presente o pedido 

formulado pelo Sr. OSMAR OUTRA, no sent~do de serem desarqu! 

vades e,·· conseqüentemente, reexaminados os processos conceE 

nentea às prestações de contas relativas aos exerc!ciosde 1965 

a 1969, da Comissão do Plano de Carvão Nacional-CPCAN, autar

quia extinta, vinculada ao Ministério das Mtnas e Enerqiar bea 
como a So~ic~tação feita por esse Conselho de Segurança Nacio 

nal, por ~nt:erméd~o do o fie~~ 'n9 07-AJ/1288/86; d.ã"-: 22 de -~o-: 
re•olveur ante as razões expo~tas pelÕ. Re~ator, ·H~stro AL

BERTO HOFFMANN, e de acordo COla as suas. conclusões, zrandar t..nv!! 
a1t1r a e•ae Colendo Conselho o inteiro téor do .Rel.atõrio e 

Voto em que se baseou & Decisão do Plenário, informando não\ 

constar, nos r~qistros deste Tribunal, nenhum débito atribui 

do ao Sr. OSHI\R DlJTM. 

Aprove~to a oportunidade para renovar a v. s~ os 

protestos de elevada est~a e distinta consider~ção. 

Ua.Jj) a .9 (;hn~ 

A·Sua SenhoriA o Senhox 

CARLOS ALBERTO PEREIRA CAMPOS 
Secretário da Presidãnc1a 

Cel. LUIZ ANTONIO ROOniCUES MF~OES RIBEIRO 
M.n. r.h~fe·do G&binete da SG/CSN 

I 
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Decisão do Plenário 

Proc. n9 014 333/BS-6 
com apenso n9 OOS 773/86-S 

O Tribunal -ao ter prescnLes o pedido formulado pelo Sr. 
Osm~r Dutr~ (Proc. n9 014 333/85-6), no sentido de serem des~rquiv~ 
dos c, conseqUentemente, rcexaminados,para os fins indicados, os prõ 
cessos n9s TC 038 054/66, 012 38 S/ú7, 007 096/68. DOS 4 92/69 e 
007 247/iO, concernentes às prestações de contas, rela~ivas aos exer 
~ícios de 196S a 1969, da Comissão do Plano de Carvão Nacional-CPGMr, 
au~arquia ~x~int~, vinculada 3o Hinist~rio das Minas_ e Energia, bem 
como a sollCltacao feita pelo Conselho de Segurança Nacional(Proc.n9 
DOS 773/86-S, em anexo), com o obje~ivo de. ser informado. para o fim, 

1.dicado,scOsmar Dutr01, ex-Deputado Federal, -em qualquer tempo, fora 
devedor de valores ao Tesouro Nacional e qual era a sua situação 
atual perante es~e Tribunal -resolve, ante as ra~ões expostas, pelo 
Relator. JI.Unist.ro Alberto Jioffmann. e de acordo com as suas conc::lusões 
(fls. 75 a 79): 

l~) conhecer do referido pedido do interessado, para ne~ar
-lhe provimento; 

~~J mandar transmitir, em resposta àquele Conselho,o intei 
ro teor do Relatório e Voto em que se baseia.a presente DecisãO 
do Plenãri~, com acréscimo no sentido de não constar, nos re 
gistros des~e Tribunal, nenhum débico atribuído ao Sr. Osmar D~ 
tra. 

T.C., Sala das Sessões. em 24 de junho de 1986 

tc-J. 
f 

1. Tr.At.o::t-5C d~ pedido dO Zr. 0.-;m.;::a.l.- UuCr.:l no S(':Uticlo de serem d<~
s.:lrqul 'I.Oclo:; c .. CO:l!:t:qOt~nlt.:Jr .. int"'l! t·.::cxüutin.:ld.o:-;, O!,; procc!;:;o~ ·rct: u?s 33 .. 0~'1/66, 
12.:.S8~/G7, 7.09G/C.t;, 5.4!)2/G!J c "J·.21J7/70, conc:cr.ncntcs à!#· pr.c:;.t.:.çÕC':.; de 
cont..u!i- <.l.a. CoJtti!.::.oão do Plnno de.: C..:.a,~v.:\o N01cion"l {Cl'CJ\NJ, .n.ut:;arqui~ c.x:tin 
t;~, vincul.Llda. ao Mini:ot:.C:rio d~!õ t-linêlto c .t::i1crgia., cxcrcic.ios de 19&5 :;: 
1%9. • 

2. 1\prcciC\-!=:c. t.ztntbén:., solicitilc.Üo do Conselho de Sct.Jttr.."lnç4\ Na-
cion:l.r ('TC-5. 773/86-~, cm c1ncY..o}, com o objct.ivo de ser infornmdo. ~c o 
icqucrcntc, cm qu.a.lqucr t:cJnpo, foi devedor de vnlorcs ao Tesouro Nacio
noll e q,ual ol suil .t>ituilçdo .vtual peL·antc a csce Tribunal, il fim tlc ins
truir po~~ulação üo ~esmo junto 5quclc Orgão, relativamente 010 Decreto 
n9 65.157, ele 15 .. 09. G 9, que: lhe cassou o mand.:1to de Deputado lõ'cdcral c 
c~n!iscou seus bens. 

Objctiv.:l o requerente, ~ exemplo do feito, por ele própri~~ 
.-recessos TCs n'?s 14.575/69, 30.952/71, 31.192/71, 11.999/73, 15.359/7:\ 
18.729/74, 20.806/74 e J8.64l/7a, que este Tribunal ~precie su~ atuaçno 
como rcprcsentilnte üa União nos ates constitutivos d.tl Si.dcrúrgicn Santa 
:~.1tarina S.A .. - SIDESC, da modo a: 

ól) -

b) -

permitir-lhe apresentar ~ documcntacão con,probil.tÓria da 
c1.plicacão dada aos recursos recebidos da Cl?CJ\N, no total 
de Cr$ 2 .. 965.000,!,;0, bcr11 como elos recebimentos e pag.:~mcn 
Los relativos à ConstituicEo d.1 SIOESC, e -

sol1citür·a SIOESC, atualmcntc Indústria Carboquimica Ca 
t.:.a.rincnsc S.A. - ICCf os elementos ele que se valeu· pari 
imputar-lhe a responsabilidade de Cr$ l.-031.667,60. 
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4. Esclarece que a Sider-úrgica santa Catarina S.A. teve a sua cria 
ção autor~zada pela Lei n9 4.122, da· 27.0B.G2, com o capital iniciai de 
cr; 1. SOO .. 000. o ao, o o e, posteriormente!~ elevado para Cr$ 2o.ooo.ooo.ooo,oo, 
por força da Lei nQ 4.509, de 30 .. 09 .. 64, do qual coube à União subscre
ver· a ntaioria das ações ordiniirins. 

Destaca, a propósito, que o montante de Cr$ 2-.965 .. 000 ... 300, rc 
cebirlo da Com.iss5.o do Pl~~no do Célrvão Nacional (CPCJ\.N) 1 nos exercicio'i' 
de 1964 a 1966, corresponde "à c11trada inicial do valor de 15'1, rr.cno~ il 

quantia devolvida de Cr$ 500,00, das acões que a União s~Uscreveu com
~ulsoriamente, por seu intermédio, em face das Leis supracitAdas, e da 
subscrição ext~ntãnea da CPCAN, ~ssim demonstradas: 

~ 
- 1.5~0.000 açõcs ordinãrias a Cr$ 5,00 7.650.000,00 

~ 
1.47~.000 acõcs ordinãrias "Cr$ 5.00 "050.000,00 

95J. 334 açÕcs prciercnci<lis "·Cr$ 5,00 <1.76G.G70,00 l2.llG.670,00 

ou seja, ~ ••••••••••••••••••••••• 19.766.670,00 

l9.7G6.67o,oo x lS\ • 2.~65.500,50 ~ 5oo,po 

G. l'rossc:guindo, cnfati~il C]l1C a pl.'"isnciru 1\s!:etnbléio). Gar~l de 1\Cig 
ni:;t:l.S dA Si<lcrUl:g ica Sunt.n C a t:\r ü1~ S .1\. - SIOESC, foj, rcnl1%ncl;~ o• 
16.02.66, ilpÔ::: hi'lver ele prttticndo t.odo~s os éltos ncccfto5.rio:: ü GUD con.!!. 
tit.uiçiio,. nll coníormid;lClo do .nrt. ~<', 5 29, dõl Lei n9 -4.122/62, que in ... 
voetw:l c:-:prc:::s;tntcnte o "-rtigo 40, elo DccrC!ta-lci '-.62:7/40, :trtiC'JO 3•1, 

... _ ""'----·- -n .;., l'ln/t;1.,.. r.,...; nQ 2.lo1G/53. ~ <le t.:.otnl or.icnt:t'1"1;"iio da 

C.PCJ\U. üci.onlstn Jnol.jorit.5.rlil c" urc$Cnt.c .:Jquc:lc nt:c, oportunid.:ldc cm tJUC 
cntrc(_Jou .:10 t•rc:::idc.:nt.c d.:1 mc:;rn~ ~uc~rqui«. ~:; cüutel.o.~ rcprc!ocnt;ttiv;~s 
<lo capital ~ub:.cl:ito pcila Uniiio c pela própria ~L.,CI\ti'. 

7. Acrc!:ccntn que, na qu,'\lidüdc de Rcprc!icnt&lntc di:! União, fi:e
ra cntreqa êlO Prc::identc cl.a S.IDl::SC, nomcildO pelo Prc:::oi.dcnte d~. UepúUli
c~, cios scquintes valores: 

•nccil>o de depósito no Dilnco do Urilsil S.l\., 
em nome <l<l S IDESC ......... ·• • .. . • • • • • . • • .. . • .. • • Cr$ 
Recibo firm.:Jdo pelo requerente, relativo a 
despc~ils de promoção e i~stillaç5o dil SIDESC 
(arts. l29, lctr;, d~, do DL 2627/40 e 39 do 

2.011.265.02~ 

Decreto S2.l26/6JJ7 •••••••••••••••••••••••• ~C~r~$--~1~-~0~l:l~.G~GMG~._so __ o 

sa~···················-·-Cr$ 3.012.951.52(' 

8. Salientil que: esses fil.tos e números constilm da 1\t:.a de Constit~ 
ção <l<l SIDESC, publicada no Diário Oficial de·santa Cat<lrina, Suplemen
to nQ 8080, de 24.06.G6, como tambám nos req~stros da CPCAN, ante asccn 
clusões da Comiss5o 'de Transfcrênci<l de Atribuições dessôl. extinta .o1utar 
quia, desi9nada pela Portaria ~IE n9 2.012, do: 11.01.71.. -

9. . Reqistra, ainda, haver transfe~ido à SIDESC todo o acarvo que 
fo~ou durante a sua incorporação, notadaQente a documentação perti

nente a contratos de subscrição por·pnrticularcs, a pessoal, a mater~ 
al de co.~ e permanente, a contratos de locação, a aquis.ição de telef2 
ne, etc. 
10. Reitera, diante do exposto, que sua atuação, como repres8ntan 
te da União, implitou eru mov·imentação de-recursos públ.icos e privados , 
e que ~s despesas realizadas, em nome da futura entidade, por ~posicÃo 
das responsabilidades a ela imposta pela Lei das Sociedades Anonimas 
!D~ 2:527/40), gun:daram conformidade com o art. 39, do Decreto n9 ••••• 
52.~2B/6J, la varbis: 

•As despesas decorrentes deste d'ecreto realizadas no interes
se dA futura sociedade, a parn sua formação dentro da est~ 
tiva feita no Prospecto de que •trata o nrt. 40 do Decrcto

.lei n9 2.G27, de 27.09.40, serão atribuidas à SXDESC como 
•oespesas de Instal~ção•, c atendidas med~ante os rGCursos 
oriq~nnrios das entradas de capital•. 

11. Assinala que o Presidente· da S.IDESC, por intermédio do• of!-
ios n9& 249, de 08.11.67, dirigido. ao Sr. Ministro da• H~nas e En~rqi~ 

e 20·7, d"e ~5.12.67, encaminh:ado ao Presidenta da CPCAN, contestou aa 
dcu:p.,sas feitas pelo requerente·, relacionadas no recibo de Cr$ ••••••.••• · 

135 
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.l.Oll.GGG,SO, importância es~ posteriormente alterada para Cr$ •••• · ...... 
~1.031.667,60, quando o Sr. Presidente da República, pelo Decreto n9 

60.100, do" 20.01.67, já havia aprovndo a constituição da entidade e, e• 
conseqllênci'!, reconhecido a regularidade dos atos quo a preccdarnm. 

12. Consi9n.a. que, a vista disso, .a Com.issE.o do l'lanci do Carvão Na 
ciona.l baixou n Resolução CPCJ\N n9 281, de 28.12.G7r paro., acolhcndÕ 
pre~ensão da SID~SC, determinar: 

a) !asse a parcela de Cr$ 1.031.667,60, do finnnciomento da 
Cr$ 1.829.999,80, contr~tado em 09.11.67, •daatinada a.su! 
dar o débito da União p.un can n SIOESC, referente o quantin 
retida pC!lo c11tão :rcprc.scnt.a.ntc. da União, Sr. Osmar 1>\lt:.ril•, 

" 
b) 0 cncnminh.o1acnto da referida flc~oluç..!\o, c elos clcraento~ quo 

a instruem, ~o fo11ni:;tro d.:1:o: Uin.ns c J::nargia. protlondo ól 

promo~.;'\o ele: ~ção rct.Jressiv&t. contr.o ·o rc<tuercnta .... 

13. !>u~t~nl~ ~ cm cont:inu.:1cflo. que .D. .CI'Cl\N, <10 reconhecer o direi
to tl.Jo SlOt::;c ..,_o rc:=:;ürcinacnto <.101 CJUilnl:i;a de Cr$ l. OJl. 6G7, GO cm contril
pürCicl&: <.lo Uébito CJUC lhe !Or;t atril.Juiclo, t.levc.ri-il ter to~undo :;u4\:.; ccU\
t"s c cnco'llninh!t-lus il cst;,; Corte, p.o1r.a cx.:J.mc c n•cdid.:ls c.nbivej,s .; C!ipé
cic4' .1. teor dos ,ortiCJOS 33, do L>ccrct:.o-16i n9 199/67, c 84, do Decreto
lei n9 200/G7, . .1o invés ele cncilminhar o êlSSunto. il Comi!..:!:.:io Gcr.tll de In
vcs:tiy.:u:Õç::-S\. o'l titulo de ação regressiva, .pois, na hipótese, ficnu ca
ractcrizilc..lil a stsa condição de rcspons.5.ve:l secuncl5rio nas contas d~U]tu~la 
autarqui~, rclêltivas aos cxcrcicios de 1964 a 1967. 

14. Lcmbr.~, nesse ínterim, que ~s contas ela CPChN, relativa~ aos 
cxercicios de 1964 a 1969, conzoante publicação no Diário Ofici~~ da 
UniSo de 09.08. 7G (pág .. 10.511}, forDm <J.rquivadas·, de «corda com. os p3-
recerc:s, o que f.J.z supor a fê.J.lta· de elementos_ que possibil'i.tassem sua 
aprec1aç5o qu~~to ~o mérito. . 

15. Antecipando-se à t:lcci_s . .ãO desta Corte sobre o seu pedido,apre
sentou.os c.lcm.ent:.o:; constantes do volu1Re em .Ónexo, no qu.a.l .. além de de
tnlh~r a destinação c emprego que dera aos recursos da sz~esc.. demons
tra as razões c fundamentos de que dispunha para agir, comO agiu, na 
qua·lidade d" incorporador da SIDESC. 

16. ProteSta, afinCJ.l, por que esta Corte. julgue regu~ares suils CC!!. 
~as. relativ~s ~parcela de Cr$ 1.031.067,60, dando-se-lhe quitação c~ 
conseqücntcment.~, desobrigue-o da responsabilidade imposta pela ex
CPCAN., 

17. A instruÇão de fls. 47 a 49, a cargo da 3~ IGCE, ã vista de 
o requerente não preencher nenhum do~ requisitos dCl Súmula TCU n9 195, 
conclu.i pelo conhecimento do pedido pnr~ ne9nr-lhe provimento. 

18.· Cem efeito, é de opin~ão que· os documentos constantes do vol~ 
me em. anexo, pert.inentcs à parcela de·.Cr$ ~.OJ.l.067r60, não cabem~ ser 
anal.i.sados. 
19.. Por consequinte, não vê motivos .pa~a serem colh~das informa
ções a esse respe~to junto ã"Indústr~a Carboquimica Catarinense S.A. -
tcc. sucessora da SIDESC, po~s, se~undo af~rma o próprio requerente,não 

Jhouve prestnç.ão de contas dessa .import·ãncia à ent.1dadc. por ser ele cr!:_ 
'dor da quantia d" Cr$ 988.333,50, resultante de Cr$ 2.ooo.ooo,oo, que 
por lei. prospecto, de ~ançamento o projeto de estatutos 1he eram dev~-
dos, ••enos o Y':'lor. de Cr$ l.01l.66G_.so. 

20. O ilustre Procur~dor-Gera.l, Dr. Francisco de Salles Joblrão BrM 
co~ pror.unc.iando-se sobre o feito, em atenção à solicitâção do rclü.tor 
d~ então, Hlnistro·.José Antonio 11acedo, está de acordo .. 

21. Ressai ta, cm. apoio â sua conclusão, o fato de o recorre{\ te n5o 
figur~r ca.o responsável. pr~ncipal ou secundário. nas referidas prcst~ 
çõe• de contas e sequer achar-se arrolado entre os agentes jur~sdicion~ 
dos ao Tribunal, nos termos do art. 49. inciso XV, ~etras "a• a •c•, Oo 
itegimanto Interno.' · 

22. Tece oUtras considerações, d.a.s quai.s transcrev·o o seguira. te 
trecb.o:" 

•Fácil é perceber que os trê:s it~ns daquele rcqucri
Jaeftto perseguem uiu mesmo dc:~idcrato: a revisão dos_ fatos apre_ 
c.t.o.--aos no processo dc:1 Comia são Geral da xnvast.iqaçocs n9 ••••• 
00161-69. do t1ini.~têrio da JUstiça. os quais culmin.a.r-DICI no COI) 
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íisco c illcorpor~c.5o D.O P.:\trintônio d.J. Uni5o de bcn!õ. do rcquc 
rente, ex: vl tlo Dccrc't.o n9 G5.l57, de 15-9-1969, cdlti1do coü 
apelo &10 htõ In:;t.itucionõJ.l 1\'~ 1.2 r de 31-B-l9G9, c ao h to Com-

plcmc.:nL.:tr n9 12, r..lc 27--ot-l9G_9 __ _ 

~or -oportunu, CUlnprc·not.:)r qtte cs!lc dlplotn.'l. confi!;C.;l 
tório íunô.n.mnntcJ,-sc nu. lfiC!;m<l lc.~(ji~l<lçáo rcvolucJ.on.5.ria CJtlo 
prc~icliu o:: atas cxccpCl.On"l.S C']\1C n:tingi:t:.:J.m, cm 197l3·, .J. S.J\. 
Fiação c TccclGgcm Lut!~lla. N~ Sessão de 15-5-1984 (cf.proc. 
TC-008.901/82, J\ncr.o III <la-J\ta nl' 33/81), <>pós sobrcvclnr 
que os a~os ~briyudas ~ sombr~ d~ lcqisl~ç5o cxccpcion~l crD~ 
por isso mesrno, cobertos pcloJ. indcnid.::adc, ltouvC por bem o Ca
lenda Plcnãrio dcterrninnr o il.rquJ.v,:uncnto simples das contou; 
então õprcciudüs, com invocüc;5o do pr?-ncipio_ cOn:::On<;r_ild~ na -ªi! 
mula TCU n9 03", -·o rc esmo que norteou o -dcsfccllo--Cfã.S c-orit:.as 
que ~rc~endc, agor~, o requerêntc- d~ !ls. scj.:J.m dcsarquivaclõs 
e renprcciadas.. - ~=-------- ~-

Por outro lado, n..io se nos.,-4lrigurü. de:spiciendo ..obsc,;: 
v~r·que a compctêncÁa da Egrégia·corte para f~scali~ar empre
sas cstatuis com personalidade Juridica de dirc.l.to privado 
cujo capl.t.:J.l pertença ma)or~tar~amente ã Uni.io, r.cmonta ilO ü.~ 
vento ela Lt2i nQ 6.223," 'de l4-7-l97S~.- post:eriorn::ent12, como 
se vi!, aos .:~contcciment:.os que -c_nvol.J.eram a coristituição da a!!. 
tiga SIDESC, ~provada em 1967". 

& o relatório .. 

VOTO 

Essencialmente, pretende o recorrente comprovar a re<Jularidil--
de de sua atua~So nos 4ltos que precederam· a- consercur-çãc:f--da SiderUrgicil 
Santa Catarina S.h. - SIOESC, na qualidade de representante da União e, 
ao que se percebe r: demonstrar a ilcgal~?_a_de ~ itnpro_c_~d:~nçi~ 4o _ Oec~_Ct? _ 
n9 65.157,· de 1(.09 .. 69, que corif.iscou seus b~ris~-c-Crii Ease~iia leg"'iSfac;-âo 
revolucionáriil... · · · · · · · 

Na cxpo~.:'.ção de motivos,· constar. te do volume anexo, po!ú.lera 
que tomou as~ os encargos de incorporador da entidade~ êM virtude· de 
a lei autorizativa não ~cr àcf.in.ido ii. oUcm ser.l.a .incumbidO esSe rnistei, 
fazendo publicar ~ela: irn?rensa, públi.c~ e privada, o propescto de lanç~ 
mente c o projete: dq::. cstatu·.:.c.'s-. ~ - -~-~ ~ --- ----- -

N'essa c 0'1dic5(), sc:gunC:o :lf irma, cmp ... :eendcu 'J iagens, fe:z con
tactos com pcs.,.c;o.'ls juridic~s e: fí~ica-S~ contr-<J.tou ·scrvicos, pUbliCou <ln::ln
cios, etc, tuCo r:o ?roptlsito õe: .:~t.inqn:· a s_ubscricão. públ;i.ca. total das 
acõcs da SIDESC, uma vez que a participação cOmPulsória da União,, pei3 
.ci n9 •Ll22/62, S(!r.l..a de Sl~ dan acõc:s or"dinár.ias, ou se:jü., na quanti

dade. de 1.530.00(, rcst~ndo, port.::r.nto; u serem colocadas·~,- 1..470.000- ã<;Õc:s 
ordinárias c l.aco.ooo d·.! acõ~s prcfei:'cncia.iS.- - ---

• E){plica que: teVe sorte na campanha de venda das açÕ:::s da SIDESC, 
po~êm, quando j~ havia accrt~do.com rcpresent3nte do grupo "Charbonüq~: 
Ou France• a subscrição do Sil.ldo das acõcs restantes, foi proibido .p~
los diriçcntcs da CPChN, ~ob o Slogan de •o cArv5o é nosso••, d~ concrc
ti:~r·o neqócior mesmo que ~s inccressados cstr~nqeiros ficassem com a 
minorl~ do capitül votante, oportunid~de cm que lhe foi determinado o 
enccrrilmcnto de"\ subscriç.5o e convoc.ir.ç5o da nsscmbléia-qe:t:al ele ccn!;:ti
tuic::ão dil entid.Jdc, !=Ort)U::: oqucla autm:quia s~cria DS ncõc:s que c!>tive.'"iSC'm à 
venda .. 

So a·subscric~o públ~ca operou-se com fulcro no art. 40, do 
Decreto-lei n9 2 .. G27, ele 27 ~ 09. ~O, cotnbinõldo com o ürt. 129, letra f. 
do mc::mo dipl.om.::r., na conformid<i.&d~ dõl I.ci ll~ 4.122/62 c Dccrct.o n-:- .. • • •• • 
52.128/63, ~lcq;l que podi.l. di=por. par4l o cu::tc:io c.Jos cncilrgo!':,c~mo fez 
•in~cril.· no prospecto de lõ).nC:lmcnto c projeto de c~t~t.utos, Uc:• tlt.C lO':. 
do c~pit~l ~utori~ndo do Cr$ 20.000.000.000,00 cquiv~l~c ~ cr; ••••••• 
2.ooo.oao.oobroo õlnCigo~. 

Inob:::;t..,ntc, tod.:J. a pondcrac:ão ~"'lprc:>cntildõl pelo· rccorrcnt.c .l.·c
íoyc 3. contpc.:t:.C:nci.::~. <.lc5t."c 'l'r.l.bun.:ll o cxõJmC c..lits <.lc::pcsu:: rc.::.::~.li.z:ada::; c.:: ;'l.t.:J: ... 
lmic.l.J.::; 3. SI01:5C. nw fa:;c de su~ constiCu.l.ciío c lncorpo:C.::tC-5.0-r -poiS-. c6mêi 
hcm ~"lccntuô'l o douto Procurador-Gerõll,· .. <lri ctnprcz:a::; (.~Stõltais Ce>tu pcrson.:t 
lü.Jadc juriclic.:l tlc. direito priv.::u.Jo. cujo c~pit.:.ul pcrtcnc::il m.:ljÓt:i.tari~.,zn-:: 
te ã Un.i~o·, p.:1s:.õlrc:un a ser f isci1li%adas por esta Corte .:1 partir de l~n:.\ 
com o ntlvcnt:.o dil. Lc.i. nt;t 6. 223 r de: 14.07. 7~ ~ 
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1\o ctuc se not.n cl.:a instrução do processo Reservado n? Gl/75, 
n.ns pre~t.n~õcs de cont.ns d.:a CPC~N. relativ.:as tlos excrcicios de 19G5 · ~ 
l9fi8. nS.o constou nenhwna restrição· qunnto a.os valores transferidos il 
SIOESC~·-:-Prcssupondo-se tl sua .nclequ"'da cl.nssificaç5o orcmnenttiri.a. 

J\pontu-se, .t-ambém, naqueles autos, que a parcela de: Cr$ ••••• ~ 
1.0Jl.G47,60, que .n CPC~N, mediante a Resolução nQ 281, da 28.12.67, in 
~cniz:oU a. SIDESC, em pa.g.o.mento elo prcjuizo q1.1e lhe teri.a c01us:ado o Sr .. 

Osm.nr Outr.n, rcprescnt.nntc da Un~So, fora cmpcnhadn, por ocasião do con 
trato de financiamento, no valor de Cr$ 1.829~999,89, celebrado em ••.• 7 
os-,11.67. · 

Ora, se reconhecidos o emprego e a destinação irregulares da 
raierida quantia de Cr$ 1.031.667,60, cabia ao repas~ador dos recursos 
·tomar·~s cont~s do preposto infiel, na ccnfc~idade do art. 84, do De
creto-lei n9 200/67, combinado com o art. JJ, do Decreto-lei n9 199/67, 
e cncaminhã-las a este Tribunal para jul9ãmento, o que deixou de ser fui 
to pela ex-C2CAN. -

EM substituicão a.esse procedimento, foram os fato~ levados ã 
co~issão Ger•l de Investi9ação, vindo a resu1tar no Decreto n9 65.157 , 
de 15 •. 09.69, que conf~scou bens do recorrente, reembolsando a União da 
c~tad~ importãncia. 

Ante a impossibilidade de apreciação dos ~tos calendas na 
legislação revolucionária, esta Corte ficou impedida de questionar so
bre a espécie, apesar da supresa~o de sua competénc~a. 

convém ~ss~nalar que o a~quivamento das contas da ex-cPCAN, 
rcfc:cn~cs ~os c~~rcicios de lg6s Ã 1969, dcco:reu d~ in~i~ de 
elementos a que a1ude a Súmula TCU n9 03, sem referência especifica aos 
fatos em questão·. 

Ass~m, data venia· das razões oferecidas pe1o recorrente, co
nheço do seu pedido pa~eqar-lhe provimento. 

Ounnto à· solici taçãb do :i:onselho de Sequrnnça Nacional, objeto I 
do 'l'C 5. 773/SG-5, em anexo, sou por que se lha responda cOIIl o inteiro· 
teor do presente relatório e ·voto, acrl!scent:ilndo n.;o const.!lr, nos rC!qis 
tro!:·dcsta Ce1sa, nenhum débi.to ats.ibu~do ao .sr. osm.or outra. 

T.C., Sala das 

Brasili~ - DF 

Em~ julho de l98t 

PJJIEC.Ell H9 df_A.J /8~ 
············-~-----·· 

"0 seD~ido do pari~rafo úniC'o cio ar 
~i;o 89 do AI/5. é o de facul~ar7 
apos a deCTe~acão do confisco, uma 
ins~incia revisora, que possa réiU! 
~ar em res~1~u1çao de bens coniisei 
elos, no ~ado cu ezc par~e, , ae-ciian~e 
revo,a~io do decre~a confisca~õric, 
em virtude óe convencimen~o d; au~o 
riàade, nesse reexame, da nio·ocor= 
rincia d" enriquecimcn'to ilíci'to (o:;r; 
- rarecer n9 L-lSS. de l:l Mar 781'" 
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•í''A. benó~ veic, a.ssiu.. res"t.aurar ~ 
I':!>J. quase pleni t.ucie ciemocrã t.ica no qu• 

?
·~-s~s.e reicrc à Ordca. JurÍQ.'"ic• nacio
' :.· nal, c:o• o re~orno àc-.5 padrÕe.!- bá.si 

" ..... eos do es"tacio cio ó!rritc. Dusca:aGt 
1 exor=i~~~ c ~asuis~• ~ s ~x~~~cJor.é 

liciaôt do nos~t c-rórru, .. ent;. .~i::-~~~= 
cai r enca~•r.not~L vié~ ~nsT!~~:1~ 
na :nC' ~~n::uo 1 aJ'c-:-~ 1 ::u::n-::.:lo:t-, 
em !1-CU.i a~\'"Joos !"" .. :-;,c.a'-lC'J:k:-' lan· 
óe~, r~tiranó~, do 'tSteca ót ~::e1 
tC' pofitl\."'0. e!' «t.es :.n~t.ttuc1o::•~I 
t coa~:Zeaera':.'-re: no ~ contrzrJ:tV'õdt 
~ Con~ait\ncic ... Siiióc ess&i'l'iit:"f~.l· 
2n~ença~ 1USpoliti;z. deílu~. m~r>
Õlanç, qut ~uac ~ qu~ se,~ conci:i~ 
vel, acoaoãável, coapa'tÍvel ~ ba~mt
nica, sub.s1st.r e, ·aos pouco.1., ~ur1.f 
~as, doutr1naaores·e juí:es ir•~ i= 
den~iíicando, preceit.o por preeei
~o. o que f<'i ou nio revo,aóc:- ICCF .• 
f'areeer n~ SI: 1 C, d<' 9 Jul 8C. •·. 

OSMAJ; DliTRA, !un.:ionãrio público estadual apo>tont:.-
aposen~aGo, teve seu manda~o ~e Dcpu~~ac Fcóeral cassaào, por ate 

de 16 .Jan 69, c pelo lJeeret.o n9 6S.l.Si, de 15 Set 69, te\'<' seus I 
beD.s confiscacios, com base no Ato lns'Cit.uciona.l n9 S. 7el"3 De:. 
6i, em decorrência de proce~so ins~aura~o pela Comissão Ger~l de 
lnves~izaçio, em 7equeriment.o datado de lS Mai 8~. solicita revi 
sio do referido processo. 

J.·.- opor~unidade. esta Assessori.a Jurídica pro ferie· 
o Parecer n9 1~-AJ/SS, cm que se concluiu no sentido õe que, emOo 
ra Tevogado o AI/S. o parã~rafo único óo ~r"Ci~o B~ permanece~ 
vi!or. sob pena oe conter1r ao pOcier -pubiic:o a fa.culdaót; _1lic!_~2 
sla-·aoi-oCríacão indébi t2.. 

' Volta o Pos-culan~e com novo pediêo. da~ de 31 Mar 

86, em que farta documen:.aç.ão foi a.cost.ada. em reforço óe sua pr!_ 

'te:nsãc .. 

. . . . . 
au~ori:o~ ~ Vnii~ 

c.r•nstituir uma sociedaóe ci.e economia mis ·~a Siderúr~ica ci-= Sant.• 
Catarir.z S.l~· ... SlDESC. oncie sr- li~ 

"/..~ .. 4ç - 0 reDr~~-=n'tã.nt~ ó..;. Uu1~c n~!=- c::t>: :
cocs'ti'CU~lvc~ éa 5ocle~aó~ ~ n2! ~s$e~b~il~! 
óe- aclon.!!=:.a~ !-erá ó.r:s1çr.ooc p~!-: ~!!nist:r: ... 
'I"raba lhe .. 

S 1 ~ ;. const:: -rui~ãc. à é. soc.l !"Ó.bcl~ ~e-:-í G.f!"~ 
vaà• por· óe::reto rio f'('óe:- Exec.u:lvc e: c~ a-:c:·! 
consTi:uTlVO!=- scTic arquivaóc!=- n~ keristr~~ 
Comérc. i c. • 

Pela Port.aria n9 ss~. ó~· 2S Jun 6' I Osmar lJut., i:.: 

designadQ Represen~an~e da União, em subs~i~uicão a O~t.c 

Naria::h. 

'1\ern: 
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Após os na~u~~is perc~lços de uma incorporaçãc de 
de ~al por~c. ior~ concluíóos os ~i~balhos e, na forma àa Lei n~ 
4.122, de l96Z, o Dccrc~c n9 60.100, de 20 de Jan 67, decl:l:ravo aue 

.. .Art.. 19 .Fica. aprcvada -a ccns~it.Ult:ac. da 
Siderúr~ica àe San~a Caearina S.A •• SIDESC, 
com sede na cid~de de florianópclis, EsLaào 
de San "ta Ca. 'tari.na ••, 

donde se conclui cue a cons~ituicão da SIDESC, é par~iT ãaauela 

da'ta, passou a cons-"ti'tuir uns ato jurif1co pe;f·~it.o. ~~~·;t'lo.~ltl 

Segundo as conclusões do P'Tof.~R_çq}_.E.2.)~~JM, c: 
Post.ulant.e teria incorrido no crime de peculato_,. __ ..?~.~~ _apro_pri_:J __ ç:i_o_ 
ind1b'it·;··ó~!i:rs·i .·ou>.úz3:3s e t.eria ~;;invoc~~~:~~C2..-1L~;;.~Q- óe .inc:;;,:r · 
pÕrãciõr · ciis"Iiissc: ·- - - · - --- -- - · - - -- - -- · 
---·-·-- ··-·---·- ··---

No part.icula:r, parece-nos não c2.0er-lhe ou~:rC" t it.ulo 

o qual,-cons~a de várias publica~ões de a~cs relativcs à SlDESC, 

figurando .-ele como incorporador, a tos esse~ ;:cfcrendados por CorT!_ 

tar Oficial de Func~5 PÚblicos e, a.o que nos cons:z, nunca itt:out 

nados. - loto t.ocante .ao 11 :peculat.o", é.esót- lop.o a ~uPc p4!I. 

ãe eon!isLência, um~ ve~ qu,, ao que nos c~ns~~. c cria~, i ~?~i 
c•. nãc es'ta'\·a p:re$=T"it.o c as aut.c':"i=.aàe! n:ic· toJroar:on a:u;;~our.:: ::=-::! 
vicien:: 1a au&nt.c ~ s:.:.a pun:ic:ãc. S!:'r~ oue <• ccni1~cc- a~ ~et:::- r"er.:t 

. -- . - . i 
cons~i~u~~ rep~raçio suficien~e: ~ ~ in:~óen::~ oc ~oa2': ra~~--· 

ni~ contav~, n~o 1nteres$av2: 

o ceru• õ que o Pos~ulant<•8 foi processaac 

Chamado a opin3r, o insi~ne Dr. Themis~ccle~ 
óio Ca~alcan~c, cmDora afi:rmanào qu~ não conhece precedentr de 

uma remuner\acão t.ão vultosa.. assegurél que ··~ evidente que G :~u~ 

cio p~blica n~o deve ser &latuiLa, mas se deve tix~r e~ limltc~ < 

e padrões próprios à aàministT-::J.c:ão pública''. 

1n cahu~ diriamcs que o d~fei~c esi5- n~ pr6pria or 

ganizaç.io aàminist.rõl"tiva, uma v c:. que o prÕprJ.::::~ Dec:reLO-le.i n9 20(, 

de 25 Fev 67, em seu ar:ig~ 59, Ill, define a soc1eóa6e de econ~ 

mia m1sta co=o entidade dotacia de personalidaàe cie àire1~0 prlv&

do, para as quais, J Const.itulcãc (art.. 110, 5 29), iiilpóe rs~ime-· 

aplicável às empresas privadas, iriCluS.ive qu&-rit:O ao- direi to à o tr~ 

balho e ao das obri~acões .. 

Nio vemos en~~~~ P?~ _3~e não incidir a no~a da enl 
tão vigen~e ·Lei ó';;-S~~iedades Anõ~~~-~s, _o -~.:i:~~-~~~~- i_;_~_,;;:_ :. __ · ~~-:-.?-- .. ~ 
de Zó Set 4 o, eiO especial o seu arti2o 40, onde se mencionaram "as 
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van~a!!ens 'particulares, a que terão direi t.o os fu~~aã_o_res ·e 

ceol.ros,. e o artl.go Q.o projet.o de .est.at.'u.r.c que a rerU"lz.'•. 

Se a Lei n9 ~-509,. de 30 Nov 64, ao alterar a 

:ce1;J 

de 

1962, p~~sO~ ~-e;~!lra.~ q_ue 11 0 nrosnec~o. e!=~atu;:c- e óecret.o~ for 
maa:: o COJ'Liunt.o 'óe norm2.~ comolement.are-s à 'DTest:ntt- Lei", n1n~uén.., 

ea· ~caitSc_ieriC.ia, __ poderã negar valiãaõe aos at.as prat.icacios. pele. 

incorporado:, t.oó.o·s eles õacio a público. inclusive: at.ravés à~ 1.!! 

pT~~sa Oficial Õb Est.ado Õf Sant.; Cat.arina, anã c .. el! 19bi, se ·óe~: 
publiciGaót aç.~lanc· ác Ca~ic kacionz:,. Oe~ 2ssia do 

e ·l'ro~eto de :S~at.u'to õa SIDES:, onóe :i:aran. ~~:-iei:.amen·t.~ óe:f~ 
r.iõzs ~~ percent.aren~ ãest.in~êa~ a~ lncorpcraóe:, ~zi$ !•ró~ ~~~ 

r íãa!- e:z crime ãe-. ap't"cp':"l acãc. inó~i:d-:;... 

[; 

salv~ en~anc~ apó~ essz public~;à~~ Gz~aá• ó~ l~t!, I 
n .. ~~ -~~uv~. ,q~~+-q;~~-;~~ugnaçãC' por part.~ àoJ. fu'turcs ~-c:io~--=-~~-~f- _nu ___ . 

~~=~~~~pro~i~Õria da ~~~~~d~~. 

Não hã, pc:~i~. come· c:onfundir a! conãic:ões õc- fa~t\!' 

lante. cttmt' Renre~e>n'tantP C:; 'ti::'iâC". iunt.:o ·ao Gruno E.xe::-util"C. in!C 

'ti tu ido Dele .Oecre-:.c nÇ' ;·: .1 :~. ó~ ].":' .. 1ur. t.:.. ~ E- outrr... camC' 1r. 

cõi""por:ador. ouanõo ~ui dou õo~-~so~cto!t- .:. uriC i c:o-nóini n ist:T~ ~i \"O!= 

iurídico-~dminis~r~~ivos, decorrentes cio rrosnec:to e Proiet~ 

Es~atutos dn novel Soci~dade. 

De aua1o1f ..... '-cp ... re'. indava-~~ pgr rpf a União i11mai~ 
contestou a sua condicão de incor~or~do~? 

E de claTe:ta meridiana. cnt.ão. oue. an5s a edicãc-~~ 
do Decreto nl? 60.100, de 196i. nada mal.S f.:t: sen'tiãc. V;.r~. ri~~.: 

. . . . . 
A~endendo ã· Solicitação do P~~n:~ es'te 5ecTe 

U.ria-Gera·l, através do Ofício n9 07/A."/12SS/S6, de zz Mai 8~, d_! 

rigiu-se ao 1ribunal de Contas de ~?ião~ pedi~do-lhe que infor 

masse se OS~~R·DUTRA foi deveãor, em qualquer época de ~alare~ ao 

erário público, esclarecendo. em caso posi'tivo, qual o débitc. a 

respecti, .. a .dá:a. quai:s: as pro\""idéncias to~t.adas pel" TribunCti pa:;~ 
o seu reembolso e, _finalmen'te, se o débito íoi sa'tisfeitc. 

ém respostd, aquela Corte de Contas expediu o 0:~ 

cio nl? 010-SP/~{, de & óo correntt. nos s~guintes terruo!: 

''Comunico a ,-_sz. en. ~eitamenLc a~ C•~. ~' 
00$-SP, ci~ 1:; àe. .1ur.nc Últ1m:... Ces:;.. croc~. 
õê!lci.t:. .. oue ~~tE 1r~Ei~r..::. eiT 5c-!!-;";c u~ 
de junh~ !=· :in6c, ac· t.e::- ~:-t-~~r:t.t- o:: p'!-i.~...:: 
!ormujacic :'le-jc .S;. CS}\i.AJ- u~rr;..; .. nc ~~r.-:i,:~ 
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d~ sere~ d~saroui~3ÓO! E9 c,nseot~~t~m~~:!. 
ree:x.am1Ílaãos -o~ proces~o! conc-ernt-ntf:! 4!' 
prestacões d~ con~'s rela~i~a~ ac! ex~r~~~ 
cios õe 196.:. ·B 196~. da Comissic Q;. r:anc c:! 
Carvão hacion"l - CPCAJ\, aut.arqu:ii ~.T.t 10':1., 
vinculada ao Minist~rio óas Min~~ e Encrr1~. 
bem como a solicl~a~ão feita por e~s~ Con$~~ 
lho de Se"uranc:a Nacional. por intern..éóh· óc. 
Oficia n~ 07-A.J/lZ88/8f., deZ~ de mnc, r• 
solveu. antf zs ra:6es expostas pelo R~~~t~~ 
Ministro ALEERTO HOFFMANK, e. áe ocaró~ <~~ • 
as suas conclusões, mandar transmitir a cs~~ A 
esse Calenda Conselho o in~eiro teor do kcla' 
~ório e Vot.o em que se baseou a Decisão dÕ 
Plenário, inforrn~ndo n5o constnT. nos re~is 
tros deste l rJ.oun:tJ.'. nennum aeDl.'to at.rloul
oo ao ~r. uSMAR DOIRA . 

A respeitável decisão da Plenário foi precedida de 
longo Relatório, o qual esgot~ toda a situação e a pretensão da 
kequerente, tcrmin~ndo com o Voto proferido pelo Ministra ALBERTo" 
HOFFHANN, .Ln veJLb.U, 

"!:ssencialmen'te, pretende o recorren'te coJt. t 
provar a regularidade de ·SUa aruação nos at,F 1 
que precederam a cons'tituiç.ão da Siderúrrica ! 
Santa Catarina S.A. - SIDESC, na qualidade 
de rer •esentan'te da União e, ao ,que se per i 
cebe, emons'trar a ilegalidade e imuroceóêii · 
cia dG Decreta n9 fo~.J57., de 15.09.6~, aue 
confiscou seus bens, com base na le~islação 
revolucionária. 

Na exposicão de motivo~. constante do v.olume 
anexo, pondera que t.omou a si os encargo! d~ 
incorporador da en'tidaóe, em virtude âe z 
lei aut.o~izat.iva não ~er definido a que~ se 
ria incumbido esse mister, iazenõo publicz~ 
pela imprens2, pública e privaâé, o p~ospec
t.o de lançamen~o e o projeto dos es~a~u~o~. 

Ness..a condição, serunão aíirJ:Jt2, f:Dipre~a: t•iE 
,ons, ie~ con~actos co: pe~soa~ ~uriõi:2~ ; 
físicas, con'trat.ou serl"'içe!, pui:ll i:oc anúi-. 
cics, e'tc, ~uáo n~ prop6$it~ d~ atin~ir ' sü 
bscriç:ão nÜOlica totaj óa~ acÕe! C~ SIDES:: 
umã ,.~: oúe & .n2.rt.iC.ln:il;::ic c:omNJ!~6:-:~ -=.:r. 
Uniic' pelE L~~ r:Ç (.: ::.'!-: .. :!"f:rlL c~ ! : '. 
de$ a~ões orãir.áTlZ!. oc s~i~, ne ouant1ó~ó~ 
de 1.530.00~, res~anric, pcriantc. ~ ser~a :: 
locadas, l.•70.1lO~a~!' ordinárii!S ~ 1.00~.1•0< 
de ações preterencizis. 

Explica qu~ 'teVE sort.e na campanha de- vencia 
dLs ações da SIDE.SC, poré:.,·.quanõo ;ã ha\·iz. 
acert.ado com represe::-:a.r.te óo grupo SJNG-A!...E 
MAO a sub~cri~ão do saldo das acões re~ta~~ 
t.es, foi proibido pelos diri~en~e! dã Cf'CA!\, 
sob o Slopan de "o can•ão ~ noSS0 11

, de corj 
cretiz'r 9 nepócio, rnesmo que os in'teressa ~ 
do5·~s'trangeiroS ficassem com a minoria rl~ 

ào c:~pit..ôll vo'tante, opor'tuniâ:~àe eD q•.Je lhe ·1 
foi de~crminaào o encerramen~o da subscricão~ 
e convoc.ólcâo ria assemblé~a-gar:~l ó= cons~i 
tuicãc àa en~idade, porque acuela autarquiã 
subscreveria as acões que estivessem à vend~ 

Se a subscr-ic:~o pÚblica ooerou-!'e com fulcro 
no arL. 40, do Decreto-lei nÇ 2.627. de z; 
de sc~cmbro de 1S40, combinaóo com o art.l2~. 
letra í. ão mesmo diploma, na ccnformiàade. 
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da Lei n9 4.1ZZ/62 e Decre~o n9 SZ.JZS/6;, 2 

lega que podia dispor, para o cus~eio óos c~ 
cargos. como fez inserir no prospcc~o~de 1~~ 
çamento e projet.o àe est.atutos, âe ate l 0\ a C" 

capi~al autorizado de CrS ZO.OOO.OOO.OOO,Oú ecu2_ 
valcn~e a CrS 2.000.000.000,00 antigO~. 

lnobst.ant:e • toda a ponóeracão apresen'tada oe 
lo recorrente refoge à comoetência dest:e 1TI 
bu~al o_ exame das riespesas· rea:izadas e at.rJ 
bu~das a SIDESC, na fase àe su~ ccnsti'tuiçãC 
e incorporação, pois, como bem acentua o óou 
t.o Procurador-Gera-l,. "2.s emoresa~ es~at.aii 
com personalidade juridica ~e direito rriv~ 
do, cujo capital pertença maíori'tariament.~ 
à União", passaram a ser iisc.aliz.óas nor e~ 
t.a Corte a ~ar~ir de 1~7~. com o aàveOt~ c~ 
Lei fi~ 6.zz3, de l~.Oi.i~. 

(

Ao que se na.t.a da instrução ôo processe Ke 
servaóo n9 bS/7~, nas pres~acBes ~e cont2i 
da CPCAK, relat.i\•z.s aos ext:rcícios õe- l!J(·E 
a 196[. nãc- const.ou nenhuu;é. r!"st":":i~'c.: qt:.w.-•• 
to aos valc!"e~ t.ransieriót.·~ :. Sll'!S:. :r!': .. 
supa~ci~-s~ ~ $Ua aóequacié. classiii:;;ã~· o:;~ 
men:.ãr:~. 

Apon"&3-$1!'; t.amr.;n., uaou~:ie.! au"tc!·. ou~ é: r.:!:
ce-lz Or- CrS ~.ú3.l.C•l7 ~~t. ::~u~ i. Cf'CA.\.. r.:f'c: 
ant.e a Y..~~oh.;;ão r.~ :r:. c~ :!t.::.t.-:. inót-r.: 
~o~ a SJDES:, ea param~~tc ôc rr~1ui:~ oui 
lhtt' t.eriz causaóo ("; Sr. üsmar i•ut.Té., reoreicr 
t.ant.e da Uniãc, for• emDenhaê~, oo!" oCa~:~C 
do cont=rat.o C e íinanciainentc. nO '•zlor àe
CrS l.&Z9.999,S~, celeoraóo e: 09.11.6:. 

Ora. se reconhecidos o emprcro ~e destin• 
ção irre~ulares da referida · quan'tia de Cri 
1.031.667,6~, cabia ao repassador do$ r~cu~ 
SOS ~Omar a~ COn~a~ do pr~pOS~O in!ie~. nL 
conformidade do·ar~. S4, do Decre~o-lei r.~. 
200/67, combinado. com o art. 33, do Decre~o~ 
Decre~o-lei n~ l99/6i. e encaminhá-las~ e! 
~e Tribunal par~ jul~~~en~o, o que deixou de 
ser ~ei~o pela ex-CPCAN. 

Em subs~i~uição 4 esse procedimento. foram 
os fa~os levados ã Comissão Geral de lnvesti 
tacão, vinõo a resul't.:tr no Decreto n~ 6S~li'i: 
de lS-09.69, que confiscou bens do recorren 
~e, reembolsanâo a União da ci~ada impor~ãD 
cia. -

An~e a insuscetibilidade de aurecia~ão de! 
ates calcados na legislação rêvolucionãria, 
esta Corte ficou impedida de questionar so 
bre _a espécie, apesar dâ ~upressão d~ .~a~~ 
pe~encu. ·~ i~/: .. J""":;ç; :;t ~-·ç._::;_e.f 

""""'f'4Â o.. .,..........._--.. !'--
Convém assi~alar que o arquivamento. das con 
tas do ex-CPCAN, referen~es aos exercicioS 
de l96S a 1969, decorreu da insuficiência de 
elemen~os a que alude a Súmula rcu n9 03, S~lt 
referência específica aos fatos em questãc 

Assi~. d~a v~nid das razões oferecidas 
recorrente, conheço do seu pedião para 
gar-lhe provimen~o. 

pele 
n~ 

Quanto à solicitacão do Conselho de Segur2~~ 
ca Nacional. objeto do TC 5.773/86-5, t~ ane 
xo. sou por que se lht- responda -con· o intei 
ro ~~or do presen~e relatório e voto, acrei 
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cen~ando não cons~ar. nos registras des~a 
sa, nenhum débit.t~ at.ribuiào ao Sr .. Osma:
t.r~". 

c~ I DÜ 

1rSs são os pont.o~ z ressalLar nc Julra~entc dó~i 

nis~ra~ivo - 1) o nio provimento d~ pedido, =~.o pr~jui:c ó~ 

CrS l.031.6ó7 ,60 qur C'l kequerente teria àaão ~ SIDES:, ;. qu;r.J !E: 
ra empenhada, por oc2sião do contra~~ d~ financ1amentc, n~ v~lc~ 

de CrS 1.829.~99,89, celebrado em 0~.11.6;, e 3) • nio exi~t.~~ 

cia de d~biLos a el~ atribuido~, no1 reFis~ros daquel2 Cort~ d~ 

tontas. 

Quanto 4C pALmei4c, é de clareza meridiana que a à~ 
cisão es~i corre~a, uma ve: que os processos que o Requerente ó~ 

sejava l'er reapreciados di:z.em respeit.o à prest.ação âas cont.•s 
cont.as d3 Comissão do Plano do C~rv~o ~acional - CPCAN, rela~i 

vas &O$ exercícios Oe l96~ ~ 1969, de modo que 9 não sendo ele 
responsáve~ pela referida Cumissáo, não ~em leti~imidade para s~ 

lici~•r a providCncia, do que resul~ou o seu improvimento~ 

~a4n~o AO 4~gundc, d4L4 u~n44. a r.cusação 
·-nos carece~ de fundamen~o. 

parece-

Com· e~ei~o, a~endendo a reclamação da SIDESC, 
fundamento le~al, a CPCAN, ~~ravés da Resolucão n9 2!l, de 28 de 
õe:z.embro de 1967 ,' au~orizcu-a a dest.acar a impor't.incia de CrS 

l.03l.6ú7,60 a ~i~ulo de ressarcimento dos gastos feitos pelo 
Requeren~e. &J.t.. .,......._ ... h ... .,._,.-. ~,_:.<o...._/.~ 'l:.! 

Releva notar que a CPCAN não tinha capacidade le~al J 
para ~al ~u~ori4acãc, uma ve: que o ~o~al da verba orçamen~ãria 

de CrS 1.829.99?.,89 jã estava destinada à SIDESC pela Lei .Je Meios 

para o exercicio de 1967 e se des~inava ao "tinanciamen~o das 
acões subscri~a$ pela União e por ela mesmo. 

SIDESC, conforme se ver i. - ~ l Todavia, tal impor~ãncia não foi realmente.pasa 

N• verã~ã~. a CPCAK ie: a SIDESC, por con~~ C• r~f~ 

riàa verDa óe CrS l.Sl9.P99,S~ o~ seruin~e~ p~ramen~o~: 

iot.a_l pago em !96~ - CrS 1.030.0011,0< 

To~al pa~o e~ !96; t l96f - CrS ------
SOM A Cr$ 1.&29.999,8~ 

Confor-me cer~idão ior.necida ao r~qucren~e pele Tri 
bunal de Con~as da União, no~ processos de pres~açiO d~ con~a~ 

da CPCAX, rela~ivas ao período, não exis~e documento algu: d~ 

qui~acão, rassado a ela pela SIDES~. em decor~encia do paramentc 
da ref~rida quantia de CrS 1.031.667,00. Dos processos de prest~ 
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çio óe cont~s cons~am todos os pa~amen~os ji referidos, que to~! I. 
t.otalüam a verba àe CrS 1.829.999,89, t:uào de ncorào com o j 
COJ1trato de Hú~uo firmado eM 196i .. 

Acresccntc·sc, ~inda, que, cm data de 23 de ago! 

~o de 197~- a 1~ Seção da i~ Dire~oria, apreciando represent~ -

cão do ReqUfrent:e (Processo TC 15.359/73), em que so1icit.ou ap~ 

rar-se a corre~a aplicação da quantia de CrS 1.031.667,60 con~ 
~atou a efetivação de·todos os pagamen~os decorrentes da implan 

~acão e constituição da SIDESC, onde se encon~ram ~odas as impo! 

tãncias que totali~ou os CrS 1.829.999,89 razão lógica qut • 

prestacio e to~ada de contas a que ~e referem os pi~cessos nÇs 
38054/66, 12385/67. 7096/65. 5492/-69 e 7247!70, rnerecesseJU o nor 

=al arquivamento, pelo Tribunal de Contas da União (DOU de 9 Age 

76, pag. 10511). 

Nessa apreciação, a referida l~ Secão da 7! Diret.~ 

ria declara que 

"A vista do expos'to, propomos que·seo oficie 
ao Conselho Nacional do Pe~róleo. órgão que 
absorveu as a~ribuições áa CPCAN. solicita~ 
do esclarecimen~o~ soôre: 

ai se ioi Cumt)ricia 2 ãe1.erminaçãc· r:or.~t.antt 
dz aiines b c2 kes. ~ç 2&1/6; â~ úiretori~ 
da ex~inta-CPCAK, re)ati~l ~ óes~inA~ãc ~' 
parcel& de CrS -l.Qll ... bf:,6C:. õ~: iaporti.n::h .. 
mu~u~ciz no con-er;:t.C :firs.aóco err. S.ll ... 6-, Ia.ri. 
salda:r o âeblt:o da Uniãc pan ~.<'11. L SiPEs: , 
referent..e ;, auant.ia ret.ida "Dtlt' en"tã'- re-prc· 
sent.ante- da União. Sr. OsmaT flu'tr5.: r -

bJ em que di'sposicâo legal. se ba!.t-au a r~í!_ 
ri4a Resolução 281/67; e 

c) gue seja reme;ida cópia do ~ecibo forneci 
do u CPCAN, pela SIPESC, po:r ocasião óaouel' 
papament.o'', 

o que, ati prova em contrário, não foi esclarecido. J 

Ao apreci3r a referid~ representaçio ào Requeren:~ 

Requerente, ~epois de"longo rela~Õrio~ veio o ~ato, ~n·ve~b~. 

""7 ... Conforme àecl.ara o próprio Sr .. Osmar D::_ 
~ra ã íls. 37 de seu .. requerimen'to- represen 
t.ação", 't.em est.e por finalidaóe·esclareceT ã 
si eua cão 1 e ~a 1 das ~rtincias de Cr$ 2. oe.5. coo, sr 
e CrS 1.031.6b7,60, a primeira, en~regue a 
ele pela CPCAN, para ser aplicada na subscr~. 
ção do.capital da SIDESC;·a segunda, corre~ 
ponden~e ao débito que lhe foi imput:aào, por 
prejui~o causaóo'ao pa~rimônio da reieridé 
socieãade de economia mist.& ... 

S ... A ma~éria sobre que versa a pe~1cao em ob 
jet.o é~- ·pois' em Última análise, a mesma ae 
que ~ra~am vários outros ·pTocessos, dentre m 
q~ai~ se dest.acnm os seguin~es, oriynados de 
pe~ições·ào mesmo Sr. Osmar Du~r&: 
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' I- Proc. n9"14.S7S/69 ~ fornecimen~o. por 
cer~idão, do es~ado das con~as pres~aàas P! 
lo CPCAN, nos exercícios de 1964, 1965 e 
1966. referen~emen~e aos pagamen~os a ele íe! 
tos. Foi expedida a cer~idão requeridz; 

II - Proc. n9 80.95Zi71 - fornecimen~o, por 
cer-r:id5o., do inteiro 'teor de aocument.o õe qui 
tacão fornecido pela SIDESC à CPCAN, em de 
correncia do pagamento âa parcela de crr 
1.031.667,60, e informação soor~ a classifi
cação leral da referida áespese. Foi expedi-
da cer~ióão soOre o assun~c: • 

IIl - Proc. n9 31.192/71 - juntaâL d• 
men~os aos processos àe pre~tacãc ót 
do CPCAN. Foi atendido o peéiã~: 

ÓOC'U 
conta~ 

JV- Froc. n9 11.993/7! - fornec1menLo d~ ~~ 
clarecimen~os sobr~ o~ processo$ dt pres~r 
ções deo cont.as do CPCA.r~. exercicio~ óe- lYf."': 
e 196S. foram-lhe prestadz~ inior.maçÕe! se 
bre a mat.éria e daci:. vis~a ào processo; 

V - Proc. n9 20.50617' - forneeimen~c, por 
cer~idão, em relacão pormenori:ada de todo~ 
os pagamentos fei~os pelo CPCAN ã SlDES~ 
ran~e os anos de· 1964 a 197(), inclusive. 1:i 
pedido foi indeferido pos~eriormente, neg•do 
provimcn~o ao recu~so interpos~o;· 

VJ - Proc. n9 lS.359/7~ - Represp .. ~;,.~ão, é• 
embasaóa no ar~i~o lS~, S 30, ~a Cons~i~ui: 
ç~o Federal, para ser ~purado. nas presta
coes de con~as d~ CPCAX, ~ partir do exerci
cio de 1965. a corret~ ~pliçacão da quanti~. 
de CrS 1.031.667,60. Deverá ser suome~ida ~ 
julgamento nesta assentada; 

VII - Proc. n9 25.331/74 - pedido de visto 
de vários processos e xerocópias de solici~a 
ções fei~as pela antiga 9~ IGCE ao ConselhÕ· 
Nacional de Pe~róleo. Deferi~c, nos termos 
propostos. 

9. Nc Proc. n9 20.806/74, o titular da extir. 
ta 9! lnspetoria-Geral ressal~a que o Sr. O~ 
mar Du'tra, at.i ent.ão {Z3.10.74), além da ''\•fi 
ta" de t.odos os processos relat.ivos ao assun 
'to, havia obtido 136 cópias ":xerox .. do àocu': 
ment.o, e certidões em granàe númeTo, sendo
-lhe nep,ada, apenas. aquelas que, por sua na 
~ure:a, não eram suscep~íve2s de sere: cer~I 
ficados C;ls. 63 do ci~aâo Processe). -

lO. Relativamen~e ã in;>ortã:ncia deCrS 1.031.667.60, 
a que se refere o requerente, foi feiLa minu 
CiOsa exposição dos fa'tOS 3 ela lirados, . i 
que for=m tra~iãos ao conhecimen'to deste .Tri 
bunal, no Proc. n9 15.359/73, acim~ citaào.-

11. Quan~o às pres~acões de contas da CPCAN, 
relativa~ aos exercicio$ 6e 1965, 1~6~ 196S 
e 1969, est.e Tribunal, em Sessão de .lll/07nt, 
•~ homolo,a~ a Relac:io óe proc~ssos nÇ S!!7f, 
acolheu c, ,•tt.o oue oroferimc!. ot-iC'I aroci\·~
men~o ÓO$ re~pec'tl\•Ôs Processa~· át- n~! ·.3:.~ 
/6t., ::.ss:.t67, ;.Q9ó/6L, 5.492/é~ ~ ~.:c '"t. 
de acoróo com O! pareceres. 

1: . .Nro~sr::t oro:r-!~O! • .<::. ins.\ruçãc ref!l' 
que o S:. P~e~i6~n~! d~ Con~elhc Naciona 
re~róle~ - CN!" (or;ao ou~ aosor\·eu a.!l a 
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buiç:õe.s da ex~in~~ ..CPCA.'\), declarou ric• ài.!
por ào$ elemen~c~ c:paze~ ã~ sa~i~ia:er E ~r 
li{lenci~ ordenacia por es't.a .Cortt ã.e- Cont.as: 
elemen~o! esses indispensáveis p:ra a conelu 
sã~ sobr~ o ~érito. E fin~lízou dizendo que: 
na 'i::possibilidade de opinar no mérito, S<' 
br~ a~ con~&S: propunha o seu arquivamen~c : 
com ba~e na Sumula de Jurisprudencia oeste 
Tribunal, número S. 

lS. Rest~, pois, con~luir, no ~ocan~~ aos 
.aos minuden'tes ·esclprecimen'tcs nest.e .fei't.o 
!~qu~ridos pelo Sr. Osmar Dutr:, que alaun~ 
)a sao do seu conheci~en'to e es~io contidos 
nas virias cópias "xerox" e certidões que 
lhe foram fornecidas. em face dos requerimen 
t.os que fe~, obje~o dos processos ji meneio= 
nados; e os demais, não pódem ser pres~aàos 
por este Tribun~l, porque não dispõe àe tais 
elemen~os ou ainãa, não devem ser fornecidos 
porque envolvem consul~a não formulada segun 
do as Normas Regimen~ais rles~a Cor~e Car~7· 
60 d~ Resolução n~ SS/61). 

À vista do exposto, acolho a proposta no sen 
tido de que se 1ndefira o pedido óe que ~ra 
t~ o present.e processo. (DOU de l Out. 76)",-

onde, lamen~avelmentc, não se deu uma resposta às suas indag~ 

ções, poi-que "foi fei~a minuciosa exposição dos fatos--a ela lig!_ 

dos, e que foram trazidos ao conhecimento deste Tribunal, no Pro~ 
n2 1~~359/73, acim~ cit.aco, ist.o é, ficou decidido "quC' ~ hã 
recibo.de quit.acão a ser ex.ibido ao requeren-ce •.• ", o que nos le 

va à conclusão, à vista dos documen~os, que~ houve o aluãido 

~agament~ decidido pela Resolução n9 281, de 1967. 

'Também não mais se .esclareceu, porqu~ "os ãe~~ais , 
~ão podem ser prcs~ados por este Tribunal, porque não óis~óe de 
~ais elemenLos ou ainda, não devem ser iorne:idcz porau~ envo! 
vem consul~; nio formulada segunóo as ~armas ~es1men~ai~ des~~ 

Cor~e (ar~. 60 da Resoluçio n9 5S/G7~, o que, na verCaóe, con~r& 

ria front.almen'te, a ~arant.i; ão- art.irc- l~!. $ :;~ t! Sé, 2.1.~!1. iul~:r. 

Õ"'. ninõa nrofeTióC" sol:- a oress_ãc óc. tet!ime excencionaj. 

E como do Balance Geral da CPCAK não const.aE i~ 

port.incias inde~idament.e re'tiradas pelo Sr. Os~ar Dut.r•, mas , 
"im.port.ãn_cias en't.reZttes à SlD.ESC,· at.ravés de seu Represeutante 
da Unii~ ,sr. Osmar Dut.ra, jun~o à mesma", ou "import.inc:ia entr!_ 
zue ao Sr.· Osmar Dutr;&., lncorporador da SIDESC"', e porque na reo 
ferid.a apreciação da l! Seçã.o da 7! Diret.oria, o Tribunal de- C.or. 

~as da União aíirma que .;.t~ 

"Não figura, portal}tO, en~re os pagamcnt.os l 
fcit.os pel~ CPCAN ~ SIDESC, cons~~n~es àas 
relações existent.es nas processos relacio
nados, o va1oT de CrS 1.031.667,60, objet.o 
da presente represent.;1çãa" ~ 
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diiicil se ~orna, h~je man~er a imputac~c, principalmen~c 

pois de .. 'ta.nt.as provlls_. • o Requerente não foi proc:.essacio 

crime de peculato. 

que, d.:_l 
pele 

~ c1aro aue a acão ~ri~ina1 enseiaria a TÇ3precia Iill 
ção iud~ci~l. das ir.:_P.~~-~~ç~es ~~~~-~.r:_ que .I.;~~~~~n_x;::fl.a ... ~-~-·· p~de!: 
revoluc1onar1o, ( .. , · !- . .:.. 4 .. L · .• "' - •' 1 ' • ;.;;.;.,;;;;,;~;:;:;;,;_,;:_;,;,;;,=-. '\ .......... :-"· ('.,_.., .... v ...... ""\- r .... ~,-.. .; ~ Ç"Jo.#., ................. - .. ~·..(.. ..... 1'\.r~- ._ ~ 

o t . . ,. 

lnsofjsmavelmen~e, aque1~ eor~e só poderia. respo~~ ;· 
der pela inexistência de débi~os em nome do Pos~ulant.e, Le~e~i~c 

po~o do recente julgado. 

· Ressalte-se que a CPCAN, ao entender que c empr.:_ 
go e a des't.inação de t.ão vul't.csa sana eram irregulares, . ãe\•eria á.!, 

nunciar o P~stulant.e ao Tribunal de Contas da União. Con~uóo, 

preferiu a via da Comissão Gerzl de :~Ínves'ti ga;:ã.o, põr mais _.1.!!!.. 
di•"t.z. ma~ não :a mais ac:-ert.adé. alem a~ te.r efeitO! e:xcif<:Jon::n!.. 

. s'em dÚ\""iâa não condizent.e! coe: o Es'tl.ado ô.e Direito. 

lambém aquel~ Corte óe Conta~ não es~a~z 

t.á im_eeó.ida de apreciar o;, qu~st.ãt' (e- a~o:-2 c• :e.:), use• 

nio inte~ra Q Pode~ Jucii::irlc. 

O Ato revoluclonário. por imposição constitucJo~ 

nalt não pode ser subme~idc à ~pre~iaç~o juãicial, ~odavi;, como (~ 

bem coloc~U\a dou~a COnsultaria-Geral cia República. o Ato lnsti 

tucional n~ S, em seu ar~igo 89, parágrafo único, enseja u~ in~ 

tãncia revisora do a to de confi-sco, de que poderá r e sul ta r, no 
~ado ou e= parte, na revo~ação do decreto confiscatório, se ~ 

au~oridad~ se convencer da não ocorrência de enriquecimento ilí-

cito .... 

De outra_parte. confirmando reiterado 

pronunciamentos nossos, a douta Co~sul~cria-Geral d~ 

vem de confir=ar !n·:.~ Cons"ti~ucj.onal 

pronunc i~(/ 
República// 
n'! 11. de 

1g1a. os A~os lns~itucionais c Complemen~ares só es~ão revo~ados jJ 
. ( --naquilo que vulneram. a Col\sti tuic:ão. ~~ ~ ...r;t. --.:;;!:~ ., f ..:...:..:.. . .I." 

--- - ~f!,~F!I/r-111)-'!.... ... ,_ ......... .-• 

He:s~is conciic:õcs, em fac: e do pronunc iaaen'tCi do 1 
Tribunal de Contas da União, em sua sessão plena de 24 de junh~. 

Último, somos pelo deferimento do pedido, porque, sem sombr2 de 
dúvida, não há prejÜÍ:a para o Erário Federal impu~ável ao pastu 

lan~c. • -

~~@,DA~~--
Subchefe da Assessoria Jurídica ãa SC/CSt: 
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CONSULTA H tCIU. ~t•rocesso no OOOOl. 002121/8 ~-l2l l..õ01:. . .; 
REFERENCIA: Awtso t~b. Clw .. 21,1'&4. coa Pareerr 28/116. 

da AJ-t:SH. 

ASSUNTO 

EHE/ITA 

ltevq_qa('io CJa D~tcreto ~ 6.) 1,7, •• 
(conftsca aa bensl. 

Movlaen~o tevolucionãr1a e ruotur~ ~~ ora~• 
Ju~idl~a esta~ele~ldl. O rato rewoluc1an~
r1a caea eaorc•slo ao ~ontl1to entre du~s 

ld•tas de direito. Car•ter ~u~oralnan~e da 
nor•• rewolucion~rla. evtaenclaao Pelo vrau 
ae •latlwlcaac oo •owlaento que ~ editou. 
Ca•tllttncta oe oroan1 Jur{Glcas. ~ E•enaa 
Canstltuc:Jonal n• n. ac 1 77e: ;,onto oe 
tnrlcaao no processo revoluclonário. Dcrre~ 

oaçlo ao ptlnc{Plo const1tuc·lonal da ln•
f•stabll14ta• ao controle JutlsalclonaL. o 
raeKa~e ao•tnlstratlvo, ~elo Pocer (~e:u~l
•a. Gos •tos pratlcaaos co• tuno•~ento n• 
leolsl•çio . ~:~~:~octonal. PcuslbllJ.daae oo 
centrole lntr~orçinlco. ha~urez~ ao .~to 

conflscatdr1c. SvJelçlo ~o ~oo~~ r~•oiucio

"'Elo ~ or~eft nor=at1•• por ele !nstltuS
d&. lnacar~tncia ~os pre~•~~o~to~ leqlt!ma
dores ao conttsc~ Pltr1e~~1~!. ln••lloaoe 
oo ata ~ lnsuoststtne1~ oa' seus ~feitos. 

Ocfertaentc oo oed1cc. 

~ A a E C E R U? SR-023 

os bens referioas na Decreta n~ 65 157, ae 

1 969, postula a revisao oa ato punitivo, 

15 oe setemorc de 

runa•do na loqlslação 
excepcional ent~a vlçente. a flm oe Que, uma vez 1nva11oaco, oos
sam cessa;, 1mecUatament.e. os efeitos oatrimoniais dele oecorren
tes. 

Â pretensao revisional ~cr ele aeduzida encont~a suoor

te procaLório nas peças e aocu~ent=~ ~reduzidos nestes ~utos. 

o Mi~istro oe EsL~cc Chefe c= cao1nete Milltõr aõ ~re

sldêncl.;a CS• .RepUb.llca, m~nl fest~nco-se na conoir;~o ·"Oe: ·Secrct.i

rio-CeraJ do Conselno oe 5egurança Nacional, propõe, com amparo 

na oplni~o ravoravel ce seu érç~o juridicc, a aeseonstltu!ç~o aos 
efeitos jur1dico-Patrlmonla1s geraocs pela ealç~o oc alo confls

catóric. 

Estes são os fatos. 

Passo a opinar. 

RUPTURA OA OROEH ~URiOICA 

Com o movimento oe 1 964, soorevelo a ruptura da orÕem 
juridica ~lasmaoa no ~exto constltuclonal de 1 946. 

Instaurou-se, então, no âmbito oa comuniaaoe estõtai, 

orcem normati~a. que expressava a manif~stzção concreta o: 
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pooe: constituinte, de Que toda revoluç~o vitoriosa s2 3cn; i~

vestica. 

No fato revolucionário passo:.J a resic!~r .. a génl"s.e o:; nove 

orcenamento estatal, que dele emana~~. ~evestioo ce Jncont~zst~

vel efl~ácia polltico-juridicÃ, em face ao oireito anterio:~ 

o que imoulsion2 ~ado movimente oe caráter rl"v~iucior.~

ric. assinala BUROE.AU, é ~ necessldac~ o: suost~:.u1ça~. a~ un~é. 

vc;. .. ~·. t.. 596;. 

A revciuç'o traou:, ~~sJa, un confl!:: ~~~:~ Cw!i 

~oe!as oe direito e envoiv~. necess~:!aruent~. u~~ ~r~ns~~r~a;~: 

o; orópri~ sucs~~n=la oo 01re!tt~ 

"norr.:a revolucionci:iã torna-s~ suborcJ.inant!, err funç~-:. 

00 próprio grau oe efetJvicace ao movimento ot Qut ~1~ eman~. 

Nessa condiç~o, tcrna~s2 cerrogatóriõ c~ ~oo~ Jeç!~lG

ç~o e jurlsdlç~o anterlore~. Aorcga a Constitu1ç~c, altera ~ f~

sJcnc~ia oo Estaco e con~tl~u1 o funcamcnto ao olreito r1ovo. 

OS AIOS !USTITUCIDIIAIS COHO Ct<IC::G:Ji!IAS 

NORMATIVAS SOOERANAS E ESPEClAIS 

Ds ates Jnstltu:ionai~ constltuíram, no 6ras1l. ao lon

go de tooo o processo revo!ucion3r1c. o meio instrumental ae ma
nifestação oa vcntaoe politica e juridlca aos chefes cc grupo que 
empolgou o poder_ 

Passaram o coexistir, ent~o, ~uas oroens jurídica~ su-
perpostas: ~· de caráter 1nstltuciona1, dotaca oe eflcácja 
cond1c1cnante, e~' de natureza constltuciana!, 

~!_t_aç~e_s ~sta~e_l_eciOas ll~Z: ~cue:!_'!..-

A ordem jur .i dica consuostal'lciada --nos a tos lnstituc.io-
na is passou a condicionar. como express~o da -V-ontaoe revolucioná

ria, a própria narmatlvloaae oa texto cc~stltucicnal. 

Nos ates 1nst1tuc1ona1s expressava-se a fere~ normati

va, lnerentc ao pooer c~ quem exerce, de moca i=resistlVel, ~ 

função criadora de normas supremas, lnsuscet!vels. até, oe apre
claç~o judicial. 

Da! a ooservaç~o oe C~RLCS HED~lROS SlLV~, oa=a que~ 

•o~ Atas lnst!tuclon&l.s e Cc=olementares, baix~cos se• ~ 
part1c1pa;~o de Congr~s~o haclcn~l c 1munes ao controle o~ 
Poa~r Jud1c1ár1c. constituem um• cetcQori• espec1•1 ce nc:

••• JurJ.a1e•.s, •utbnacas. '* saocran•s.. eooent.es ocr s! .. r&.
•••· ~~• pos~1t111oao~ ce ~o·•tronto ou contraste. or t 1 e!t~ 
;;;;~1\c. co• Qua1savcr out:rot. ••• "' (v .. ~· vo.:.. 9E. t.. 

Id~ntlca opinl~o perfilhou c =min~nt~ H~~' L0°~5 ~~:-
RELLES, ao analisa: 
lnstltucional n~ 3: 

nat.u.rez&,. cont.eúce: t 1mtd.ic:&;:6~! o~ t.tc 
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•o Ato lnst1Lu~1cnal nG ~ rQvSvalt e Lceno~ Const1• 
\ucionai tran&1tór1a, edlLao• e• car•ter c for•• e&ccPc1~· 
nai~. •• ~azao oe falos cc~oroe~teaore5 oa 5cQu~an~a nac1~· 

nal c con~r,rlos aos cojet!vos oa Rrvolucac oc aarçt ot 
\ ,, •• Ele aodlflea a cons~ltulçlo co Brasil. 11 Canslltu~
çDcs ao~ ~staaos, as Lcls Oroin1ca$ oos ~un1c1o1cs e acaall 
ftor••• legais no oue c:lldlre• coa c~ scul ~1soosit1Yc•. t 
•c.o ravoluc:ioni"ri~·Q-;:;c-·•·e lC:_;·l-t1-aa8 ·,1· ae-lao, e ·-lnwcste c 

Pr•&lacntc oa ReDUbllca oc oooerca extraozoln6rios para oc
.... .rnar o Pala a •antcr a orce• .1nc.t.1tu:J.ca. 'to•o •se .U.aLa oc 
Ato Olt vlotnC'la trans1tórJ.a. as Cons.t1:t.u1ç~es r .... nor••• 
por ele aJteracas se restabelcccrao ·e• s~e'olenJ~uac Quanao 
ocorre~ • sue rcvQgaçao. ••~ o~ &eus efeitos suos1st1rlo 
coao •~os JurJd1cos pcrreltos ••• • (ln "Revlsta ~e O~rei
t~ da Procuraoorla Geral oo Estaoo da ~anaoara, vol. ZO, 
p. 1). 

Em suma - os ates lnstltuclona1s reQresen~avam catego
rias, estruturas ou modelas jur1dicos, providas oe eficácia cons
tltuclonal absoluta. e ae normat.iv.idaae plena e irresistivel. 

Has todos eles lncorreram na ceclaraçao vinculativa 
assegurou a vigência aa Constituição, ~~~~ apenas ~aquilo 

e~~=~t-~_E.En::_t.~s~-~~.-!~~-~~~=--vJ:o.l!'_çãq .. 

Que r 
que 

Preservou-se, pois, todo o arcabouço constitucional n~o 
tocado·pela~ ates e, sobretuoc, ureservaram-se os principias ge. 

rais, posto que •A espec1f1caç~c oas direito$ e garantl1s esprr, .. 

SO$ nesta ·Canst1tu1ç&o n~o cxclu1 outros C1re1lO$ c 9arant1as a•-

correntes aa regl•e e dos pr1nc1p1os que ela aGota• 

90 1SJ). 

(§ Jó, artl-

Claro que o.Comando R-~~~L;!Ci.'?."~:!o.'?rocurou, cam isto, 

~tlsfa~.;. !l!Q_aJU!.!l!!.2_~CJ!_Q..§E~, ~.as 3 ~Ç.~.!J-~~;:IG!Oe ... '!'J.~it~r _cue 

o sust':~~ _LE~~c:~_:scle.n~.~~-n.2_e_?·e. _ ~ ~a~.e'~ _jamal_s o a c:renç4o no 
req1m~ .oemo:::ât.ico e republicano, tanto .que os atas dltalo:lais. 
~rz;;;:·s~ ~emo-;; ;m- ~efes.a oa -~~~·oc~~-::ia· ... 

Loçc o reçlm~ juridico c~ ~xceçãc foi consentio~ cor un 
microcosmo politico que ~ julçou ne:=ssárlc transltCtJament~. 

tan~c oue os cnefes, para agraoar as bas~s ou~ ln~s oeran c ~~-

oe:. tomara~ c cuicaoo oe pro::lamar semor~ con!.l nulo ao~ cê 

Canst1tu1ç~c, emoor~ nào ~ respeltasseffi. 

Olante oesta conlinuidaoe oos principias constituclc
nais., a lei ae exceçao. s.ô pelo fato o~ ter ex.lstloo, nao retirou 

oo Poae~Execullvo ~ competência o~ rever os atas que foram cai
xeo~s peles chefes revoluclonárlos na qualldaae, por eles pró

prios orcc1ar.:.aca, oe Cnefes O::J E.xecut.lvo oanoo a tais. at.os. a ln
dlscutivel car~cterlst1ca ae ato aom1nlstrativo. 

H~o ll~ Le.xtc a1çurr .• el'l'. toca a para1ernâl.ia .,oa 1egis1;.

ç~o revoluclonâria oe l 96~, reLl•a~co oa Pocer ExecuLivo a co~

peLtncla ae revls3c oe seus Qtcs mesmo poraue os rhefes oa Revo

luçao n~o concoroarlam em auto~limltar-se c Jamais se auto-limi
tara~ na prátlca ce atas .aoministratlvos. 

E, ad argument~ndu~, se algum 

restriç~o, o Governo Oemocràtlcc, Que 
ato houvesse lmponoo talr 
libertou o país oo regim~ 
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oe exceção, a ele nao estaria vl~ulado, salvo, e a ressalva él 
dolorosa, se constasse ao. texto const1tucio~al vlcente, de o~oe 

decorre, pela continuidade jusocl!tlc~ oo regime instltuido, tc
das as competências e limitações dos pooeres constituidos 

Per isto, e só per isto, a lnaprcciab11idade judicial 
dos ates revolucionários permanece, posto que é norma expressa na 
Const1tu1ç~o vj9ente; J:: por ~er norma restritiva dos pr"jnc:ioics 

funaamentais ae direito, adotaoos pela própri~ carta. ~n~= est~ 

sujei.u, ,de forma alçuroõ, à interpretaç~c exte~siva e que lgual
ml!'nte .,levasse a .veoaç~o ·ao P.oder E.xecut1vo ~ -Sabe-se que a ~aioria dos ates 02 confisco oe ben~ fun-~ 
damentou .. se em acusação .ce corru;:Jç_àc por, parte. dcs sujeitos pas-

sivos. · 

Nadà mais revoltanL~ e~jste, para ãS cons:lê~cias bem' 
forrnaoa:, qu~ ~.impro:ioaoe ~. sooretudc, imprc~loao~ co& Cinh~i

rcs pÜC ... !CC~. t: mai~ rf:'vo!-:.ant.~ õincé ê ~ ~n,ovnJoõce ~rr ccs.ct o~ 

co~~rovao~ auto:~a o~ ~~o õojeto c~lltc. l 

N~o cocem, cor~~. as consci~n=lz! ce~ fcrma~c! -~J~-~ 
ren1•!..~ cilantE do at.c o~ fcr;õ ou~ pvruu S.!:'" o:-c;;\•é E o~!A'-: ~v~ c 
lnacent~ arr2ste at~ o ~ltimo o~ seus d~a~ c onr6o:ic o~ cono~ni

ç~c se~ culp~. O velno unamuno J~ aovertiu ou~. e~ c~ri~~ clr

cunst~ncias, •eal~: é •rnlir•. 

lNF"LEXl\0 !lO PROCESSO REVOLU;"JONÁRIO 

Sobreveio, cr.. '1 976, no contex:.o h!stór.icr.. oo orocesso 
oe redemocrati:~çào c= Es~aoo oras.Jlclrc. ~ Eoenc~ ConstJtucional 

no 11, cvjo artigo 3~ assiffi dispõe, ~ verbís: 

•art. )'G. Slo rr .. oo•oo~ o' :ato!. 1nst1t.uc:.1on.alS e 
Co•olc•entare~. oc QUr contr•r1eD a Canstl~ul~~c·Feaeral. 

res~alwaao~ os ·crcito~ ao• ato~ oratlcaao~ co• oasr neie~. 
o• qu•l~ ·estao exclulao~ oe apreclaçao Judlclal.• 

A norma constltucional.referida traduziu, no momento 
hlstórlco em Que fel edltaoa, um ponto ce 1n(lexão no processo 

revolucionário, operando, de mooo virtualmente absoluto. a neu
traljzação dos pooeres excepcional~. de que o Preside~te da Re

públ1ca se achava entao lnvest1do 1 para restubelecer, em bases 

ccmpativeis com as exigências da·Nação. um sistema politico e ju
ridlco que guardasse fldelloace com o modelo co Estado de Oireltc: 

democrático. 

\ 

~lto !sto, ·sennor Presld~nt~. ~ nc=cssirlo ou~ se des-
mlstlflquc, oe uma vez por toaas. J v~rs~o falsament~ n1stor1ca 

de ~ue tenna1.1 sioo mll!tares os ~nico~ ~esoonsávei~ pelos 4to~ 

lnstítucionais. Esses a~as foram reoigioos po~ )urist2s. !lustr~~ 

professores de Dlrelt_o e aovoç.:xoo~ • .:.lçun:. rrcmorc:; d;J Crocm co:. 
Advog~oos CC O:asíl - O~e. 
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lsola~os e ~e~ oeoates -·e o isolamento ê a c~~~cteri~

tlca cas sol.itârias oecisões ditatoriais - os Ch~f~~ o: Grucc, 

Que emoo)gou ~ pooe=, n~o pooeria~ - ~ n~c tio~24. par~ ~a~t~.~ 
condiç~es - av~ll~r ~ enorme lesãc causac~ a~ ~=~5c ~i:::~~~!:: 

juriC!Cc PC: atas rediçiaos se~ ~ inso1:~;~~- 2~setsc;~~,~~tt· ~~ 
p~l• PfÓOria pen; ae emer1LO! jurJst~~. 

~ particlpaç~o o~sses aovogaoc~ nàc co~orom~t~ ~ m~lc

rJa aos. prorlss.ionals oo Olr~lto, tal como c fatc ce- tere-rr· sioc 

m!llta~~s os signatários aos ates não atinge~ as rorç~~ 4r~aca~. 

pois como disse c mest~e H!CUEl S~ASRA ~ACUNO~S: 

•A, ror~•s Ar••o~' conatJtue~. e• tooo1 os t't•o~L. 
o eJe•enLC funoa•~ntal a' organilaç~o ccere1tjva a '~rYJ;t 
do .:llr-eJt.o. 

oHRla~, na cf1c1tn~la oa •u• es~Tvtuta c A& ~~soeJt~
bllJaaoc auc •• envol••· ••aouaa • paz social pela ,.aflraa
çao aa aroe• na 6rb1ta lntrrna e d~ pr•stlglo as,atal na 
aaciaaade oas Haçaas. sao •. porLanto,. ·os garantes ·aatcr1a1s 
da subs1sttnc1a ao tstaa~ ·e oa perfeita raallzaçlo oc ~aus 

flns. La funçlo oa eonscltnc1a Que tenhaa o~ sua a1sslo 
est' a tranq~lllaaac interna pela est&bllldade oas lnstJ
tu.lçOcs..• 

E ~lta Rui Barbosa: 

·~urldlcaaentc. constJtuclonale~ntc, sca o PresJaen· 
te Ga Aep~bllca,. nlo i e•~rclto o axtrclto, a araaaa nao ! 
araaoa. A Constltulçso. portanto, nla poae ada1t1r a rc
s1st6nc1a oas forças Araaaas de ~erra e ••r ao cnérc do E•-
tado. SerJ~ autorizar • ôecapl:açlo ao corpo e a 
dos •••b~os c~ntra a cabeça, !n•erslo substancJal 
Que a próPria lel nao pocer1a leQallzar.• (Revista 
reitc AOminls:rativc, vo.l. IX, pags. 2 e 12.} 

revoa.ta 
c a l e 1, 
oe 01-

SEABRA ~Acur:oe::s, neste seu notável trabalho, ainca cha
ma a •tenção para cs principies ca hierarq~ia e disciplln~, Oes

tacancso: 

·A~ ncr••• l•postas &c ~tocediatnL' cto(J$sl~n•J .· 
clvll oos •1l1tares. lnsolraoa• nos ••1~ saos otinciglos ot 
aoral. for•a& uc ao•1r~Ye1 códlQC ce oc•eres ~tJC~·~ro~J•· 

sJon•l~. Ass1& ~ Que lne' oreconiz~ conovtL lrrePr~ensl~t:, 

: ! -
Y1l, 5al1~façao oontu&i 005 co•promtsso~ ~L~u•ioet. perar .• 
~Jz as51Sttncl~ ~or•J e aate:i&l ~ 1••11~~. Ol~=zlç~~ r11 

atJt.uars.. 11ane1ras e lJnpuaQe& fal•as ou esrr!t,. lr•Hact 
e• t.ooea as cJrcunstincia,, nlo ese:rC"r:r ,.~tv1cao~s coat.~:'· 

cl&Js OY Jnou,~r1•!~ oel• rrpercussae ou~ jstc POIS~ ter nc 
lablto profl~slonal, procea~:, aesao rot&. ot ser.,.Jçt. a~e 

aooo .a n~o o.uea.; I!!" o~ .E..!.!!!t,D!..!.2.L2~~ll!!..!:..:.~.!.~.!.2.....!. 
•••••lto.· (Ro~;·val. x, pag•. 12/ll.J 

'orõ, nos. momentos oe patologia constitucional. essa c:;
racter.!:s.t.lca oe discipli-na ao rr.ll1tõ:- não S!: altera e nao ln: cc:

be dlscutlr ates ·dltos revolwcionár!os baixacos por Presidente oa 
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República, Chefe ao Governo dltc civil (posto que eleito pelo 

Parlamento), e re~lçloos por ilustres juristas que, à e•ceção ao 
regime emprestaram seus talentos e seus connecimentos ooutorai~. 

Agora~ porém, tem-se Que examlnar os ates lnstltucio

nals pelo efeito ainoa reparável, pois não há como sustentar a 
perpetuidade ao anel-direito. Os motivos e circunst~nclas que os 
·deterainarall jã passara• e cumpre esquece-los. Nenhum pais en
contrar~ a paz se quiser caminhar para o futuro cultlvanco ódio 
do passado: 
v•~o dt ch•v•~·•• • oul~•· ·(Shakespeare, Dthelo, acte I, s 111 
- O Doge). 

No caso Cios autos, cumpre exa•1nar o fato pratlcaco com 
base em Ato lnst1tuc1Pnal e atas complementares. 

Nlo há eomo entendê-la subsistente, ainda Que em parte, 
no Aabito ce um sistema po)lt1co-Jurid1co, que claraMente recuei• 
~s pressupostos e as razaes qu~ conduziram à süa lmposlç~c. 

A p~omulgaç~o ca Emenca Ccnst1tucional n• 11 1 de i ~7e, 

aa qual"Voss~ Excelência rol relator no Cangres~c. no ea~:=!~!~ 

oo •anaalo o~ Senaco:. prcte"oeu r:stau:G: o re;1m~ o~ norcz!j;:. 
oe c; vlo; pclitl:o-instltu:ionaJ cc ~staoe or~sil~l:c. E con~•· 
gulo;. 

O c:onfisco pat:.;. monJal. pra :.i cace. co•. funoaarntt ncs 

atas de exceçlc, car~cterizzvo, no pla"o a• nor~al1daa~ lnslJtu
cional, sltuaç~o o= frontal cclldtn:ie co• o> p:1ncip1os a•se9u• 
raoores do direito ce propriedade. 

Hlo obstante, a sanç~c 

e ullllzaca com~ instrumento de 
por ela at1ng1oos, contra ~· 

revolucloná:Ja rol imposta 
~gress~o ao patrlmbnlc aos 

num; lnaceltável jnvers~o. 

oa 6~us prooató:ic. ~tlltava a or~~u~c~o c~ 111c1tuc~ na aou1sJ
çtao c:sos bens resoe:::!.ivos~ Os &~t..1na.1aos ·t ·que .deYeriae~ ;--piovar a 
1noc~nci~ e no prazo oe sels meses: .~ao pena de decai;·o~·~iie1to 
de defesa contra uma Jnexlstente acusaç~c. pos~o que semente a 
sançào era aplicada sem decuçàa acusatória concreta e clrcunstan
c1aoa. 

11aa se acusa nln9ué11 sem d':Clarar-se e esoecl ficar-se" 
qual o fato que deva ser tloo como cel1tuosc, pois cue toco o di
reito punitivo reprime a 111c1tuoe cesccntinua e exige a justa 
causa para punir secu"dum lus: 

·•Mo haJ por que aec1rlo noclwas r contrarias • 
el~111daô que son las acvaacJones ••v•• ' clisticas~ t 
la& que la h1&l6rla afrccc eJe•ploa en ~~ eaapo rc11g1o1 
rJlos6f.1C.) 1 po11Llca. COR t:l afecto da tUflcultar ~~ G~
reftaa 'I ae'obl'lr eai'Çictt al arbtt.rto JuCitlclaJ• (Euçênio- FJ-:-·· 
rian, wrlcmentcs ~e Oerecho Prccesal Penal, Trac. esp. 
Prleto castro, 1 93~, paq. l87). 
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P~r lsto Vlncenzo ManzJnJ eoc:cveu que a 
ocusadc nã ae ser clara quanto ao o~jeto; . ·: 

JmputaçAo ~ -· 

•arrln rnJ rgl1 r 11 suo ~rlensorc s11no poatl 1n gr•ao a1 
prRpar•rt coa Q1~n• coçn1zlcn!, l• dlfrnaa contr' J'•ccu$1 
eoai precisa t c1rconscr1ta•, 

•qvcatc 1S.t11.uLo COitltuSs.c~ una otllt \olren:lt lono• .. cr .• 
l&ll oel Proccs•c pcnaJr• Cl:a~~3tO al o;;J:~; ~to=e~sua~e 
Pena.le:., l 9)i, vol. lV, paç. :?97). 

E~s~s princiolo~ fazem part~ oc oatrlmbr~i= c~ numa~ld~-

de. Ccn. efeltc j~ se lla, nc;, "'rrançé e na •1nst.ruc::t1oc-. o~.. 25-

te•ore 1 7?1•, que a acus~ção: 

.s. c r -

•n•e•t aulte qu•un ~xpo~t ca•c::., ••ls Pr~c:.ls, oans lfqueJ 
on inonce cuc ttl Jour. à telle neu:reo e!. e-n lel enCI.roi!. Li. 
a ~ll coamia un dfllt Ot telJt ~l tcllt natur~: out ttlle
pcrsonnc cst auLcur oe ce c~l!t ou scup~onntr cc J'awotr 
eo~•i:. Cc octe doi~ contct\lJ tou• le~ ~ltall'• toutc~ le5 

etrrcnstanccs. aul on ele crts.t:ae.. acroapaQnt- e:. :s.ulY! le 
llt; ~n un mot. PZCStntrr o•n• tautc leur ctenoue 
f•lts oul ont rapport au di:l1t.. oc sorte CIVt le l_lt:l.l, 
Jour~ l•hebrc, lcs personnes. ct lt d~llt so1ent o~s1~nts 
pJv• clalrt•ent posslbJe• ·{FAUSTlN HELiE, ~1ra1té 
l'Jnstruct1oq C:.im.lnelle"", 1 867., vol .. v, pág. 322, 
2 23.5). 

E por oue Jsto? 

Porque. COI'ID d1z W. HlTT(RHAJER. o 

o e. ,., 
1' 
l' 
o• 
no 

·~nJ-aco aeecrta•cntc de! rattJ• constitui •un princiPl» 
fonD~•entalc non solo neJ ~rocc,so •• dl tutta la v!ta oel
~o Stato• ("L'hnaloo.la e J'Accer~amento Jnoeterm.inato di un 
Reato com~ Fondam~nto deli~ Cono~ona Penale"., in "G1ustizia 
Pe.,oleft, 1 93:'>, Proc., c. I). 

Al!l.á!., neces.s.ldacle n;,a haveria de Jnvocar-se a lição cf~ 
~utorcs pcregrlnos, pois Que nossos mestres nao 
J1nçuogcrn. 

u:;am de outr2 

o excc!so O~CllHGO r~OtlATC, v. gratl~, assim pontifica: 

•too~r~enu~-~r • cs1·otnc1~ da ie1. Que tJra •o rJto 
nlo ~ó Gr dlt a •cusaç~o llnh•s nftiaes Que oer•1tam c o~
••nvolwJ~rnto ióclco r ,rrrula: c~ processo eoDo PrlnclpaJ
•cntc. OFlRtCER AO ~CUSAOO REfERENCl~S CERTAS E l~tCUJVOtA~ 
QU( llf( P(RHIT~H OEFES~ CLA*k ( COMPLETA• (Apud H. 0AN1AS 
DE f"RE'l'TA.S t" ... L R/\t.:GEL OE' kLHí.!OA. ''Repertório o~ Jur_i_$orv
dê-ncia de Códiç;o o~ r>roccs!:.o r'~nal ... vO.l. 1,· pá:;.-- 10(·, - n~ 
101;. 

ü çran=~ COSTt.. H.C.t~:.:.-., r~ar<~ quer.. c ....... :-~. i- !.•. t:c v'!:

lno Codlº~ C! Pro=~sso Crlm.in~l. oul~ 

•t•ro5-crew~r r...cu~:..-:-ot:s \'ACA!.. 1NO(l(RV.INJ.OI..:., cv~ ~l!~c ... "~•
tla~. ~rn~r Jmoas~1C1l1tarl•P • oelt$•~ {'1 Cascs Ju~çaoo~~. 
l $'20, p<Jgs.. :?0? c 210;, 
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·~ fsto cri~1r)'\C., ecoe toc:"t •" &.ua~ c1rconst!lnc1as, o no•:
o·• ~!;1no~rnte ~u ~1. s~~~ s~n•i' caraeteristieo~ •.. o le~u~ 

e o Jvgar ~e cue u c:J•e ror rerpetraoo.• 

t • "...10 ozpoi.s, l riVot· ar100 .,;::,b.O MENDES .)ÚlHOri., diz que 

cen~nciJ ceve conS1$:lr numa C%DCs~ção narr~ttva, ~lSto oue 
\ 

•orvr r••~Jar o fato coe tooa~ ·~ c1:cuns.tinc1•~. 1stc ~. 
nlo s.ó ~ açao pro~:~utiva, co•o a pes.s.oa ,Q.Ut ,· ptat1cou 
(qu.Ls). os DeJos Que e•..oreçcu (cuJbus a~ou.1l11s)·~ ~- aab:d!
clc oue proouzlu {quld), o~ aatJwos cut o oetrr~lnara- • 
1$1.0 (cur}, • r.ane.1ra por cue a ~ratlcOIJ (ouo•oóo), o luQif 
onde craticou (ub1), o temcc {Quando)• (~O Processo na 5e
gut>Oa lt>stát>cia•, l 92J, pags. 1,7D e 471). 

Se todos ~sses pressupo~tos s~c exiçloos para a denün~ 

cid em defe~a da direito oe oefesa, ~ Que se dizer oa conoena~àc 
(Sem denuncia: e sem o~ pressupostos oesta) com a carlcata esmola 
pro~essual para o conoenaco defenoer-se a postericri lgnoxanco os 

fat.cs que sequer lne .forarn imputaoos? 

Que grave lesão fel praticada contra séculos e séculos 
de civillzação jurídica! 

IMUNIDADE DOS ATOS R<:VDLUClDUÁRIDS 

AO COIITROLE JURISDICIONAL 

o ~ de lnoen!caoe; estabelecico pela leg1slaçao oe 
exceç~o. veroadeiro manto p:ro.te·tar das .inicÜidaces cometl:Ja! cott 

funcamento nos ates ir.st!tucionais • .impedia qu~ o Judl:iâric re
vJsse os dtos excepclonai~ e, des~e moc:, contivess~ a pri~lca 
expansiva ao abuso c~ pode:. 

Elll consecü~n:iã ca .n.orma r~voju-:.:.;:";árl:, 

aor'!::iac~~:~ 

co~ o~~~~~ leoi!lac~o exceo~~on~!. os lrioun~!s ;=s:J~~:a~-~~ a~ 

connec:-: o~ oecHct:~ =: 2s. !m;luçna;C~~- QU~ .!.:"'et fo:-•n c!:!;!oe:t. 

C :~o)m! o! ex:~;ào v~aou ~ contrcie J~:!s~:c1o~~. oct 
aLo~ pra!icaao~ ~cm funcarnento "cs es~alutcs revcju:J~ni:;c~. 

Ess; prolblç~c. que Incidiu sob:e c orinciPJC Ci 

f.astablllaae dõ iudlciõl :-evie"• c:onst~tu.lu ; oróc::=:!õ antítesE c:· 

preceito asseQuradc~ cas l.ib:reade~ pübl1c2~, jnsc:lto nc S ~~ oc 
art. 153, oa carta feoeral. 

Por esst motive, c SlF oecldiu ·Qu= cs ate~ ! oeeisões 
co Governo rederal, co~ assento nos Ates lnstiluc1o~ai5 e Comple· 
mentares, acha~-s= ~xcJ~!dos de aprecl;ç~o judlclal (v. ~. 
vol. 12D, ~- :Z6Dl. a!naa oue tennam sioo ii'raticaoos em oesconfor:.·· 
mldaoe com e~es (v. ~. vols. S'2, p • .561 - S'7, '1). 1 '2!6) • 

• • • - • • ... - •11 = 
Neste ponto, convem ressaltar ~ue o confisco patrimo

nial. lçualmente funaaao e• Atas lnstltucionais e Complementares, 
fo1 também exclulao ae qualquer apreciaçao ~c Poder Juaiciãric, 
conforme salientou c Egrégio Supremo lrlbunai Federal (v. ~. 
vol. 13619~; lli• val:; • .56, p. 475/485; 99, p. 4511; 11J, p. 

46S). 
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O REEXAHE ADH!HISTRATIVO 

Hão obstante lnvi~vel o controle judicial dos atas do 
Poder Executivo, com base n~ legislação revolucionária, r.ad~ im
aed~ Que este, se~ autolimJtaç~c de seus leoítlmos poderes, 
aqu!esça em prcceoer ao reexame administrativo ocs processes de 

que resultaram as dec1s~es por ele proferidas. 

~ A Assessoria Jutldica da Secretar1~-Cera1 do Consel~o 

de Segu:-ança !'~ac:ional, a prop0s'1to Cio tema, ao.eQuadamente esc:.lâ

receu que 
•vrLo constltuclonal oc4r-st • •preclaç'o judic~al Oo$ ~tot 

praLic~oc~ pelo Co••nd~ Supr~•o oa k~volu~lo ot 1 ''4.t oot 
ercs.tos o&lC's o~c:orrcnt.rs.. toc:savlc.. o I.•C'tdl•cnlco n:.c. DDS• 

U • cuc • S..Ofll'lls.t.r•ç•c Públlcl .!..2..2.!!..!.'!._.!~! o.., .oe: :r.:c:•· 
llv• co 1ntcres~•oo, re~z••~n« os pro~esso% : ... !• ~ldC 

Que o ree&ao~ ao•lnistratlvo nao é 1nedJ:c n~~l- St~ 

~eno( ~etaa,, o~la Constlluiçlo Feo~r•!. • ~~~~=~l;$~ orit 
.luc:UcijrJc., o ree••,.,. f;.:-se PfC'ffOÇI8tJ•• o: ~ ... c:s.::.:•c, out 
4 «&crcJoc. Dele ~rr~loent• o• RC'DUo1lc•. co• c •uL!!3t cot 
Minl~tros o .. Est•oc, caocno~-lnt. orJra~1•~•entt. r~••ec: t 

dJre~to supericr o• aoaJ~lstraçac ftoc,•J ••• • (flt.;. 

h pretendioa lnv•licação do Oecretc nv tS 1S7, oe IS oe 
setembro d• 1 969, Que operou o confisco das Dens nele deser1los, 
oe propriccace oo Sõ. OSMAR OUTRA, lncorpcranoo-os ao patrl~õnic 

d.a Un1~o reo:eral, funda-se na lleoalJdacte, coa relaç~c a ele, oG 
proccai~~nto ca COQiSs~o Geral de Invest1çaçõ~s. 

Cgn5t~tou-se, ao 1ooQci oeste p~oceoimento &evlsicn~!, 

que c postulante, $!. OSMAR OUTRA, 

-(a) nao sofreu qualquer condenaç~o penal pela alegaoa 
prática do delito oe peculato; 

(b) ·naa é devedor de quaisquer va~ores ao lesauro Na
cional, conforme deliberação ao Egrégio Tribunal de contas da 
União; 

(c) ~ão ocasionou aos cofres públicos federais qualquer 
preju!za que lhe f~sse imputável, segunoa reconheceu a própri~ 

Assessoria Jurídica da. 5ecretar1·a-Cera1 do Conselho- de 5egurançl 
Nac:lonal. 

llATURE.lA DO ATO COHriSCAT·ÓRlO 

O confisco patrimonial sempre caractcrlzou medida ~ ~

cegcional, de carãtcr punitlvo, que se impunha como sanção poli
tico-Jur!dica aos atas ilícitos. 

Da! a ot>servaçãô de PONTES DE HlRANOl\,- para que., 
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•o confisco i aores$~P polltleÍ. o~ oed~da Oc dWfe11 poli· 
tica, qur retJra al·gut'• pcs5Ct f!•lea o~ JurJdlc~, • 
ptopriedeoa de GlQu• oe• cu de 1l9un~ bens, ou o~ patrS•'· 
n!c. scL • Jnocnl:.açlo confor•e " lei ••. • (v .. "'toment&rjc! 
la Con~tJ tuir;ào oe 1 967, com a Emenac. n' 1, OE: \ 969•, tolhe 
Y, p. 402, 11 ec., 1 971). 

~ excepcionalid~oe oc ato conf!scatóric fo! oea reaJ;~

oa pejo emjnent~ t-~inis::-o XAVIER OE AL6UOUZROU!., en· caz;ec~: ou! 
emitiu, na condição de Procurador-CeraJ ca kepúbllc~, na MS n~ 

19 8J5-0f: 

•O conf1~~o or bens. centre os rteJtos 01 IP11caçic 
ooa Ato' JnslltucJonaJs Que o co•anoo ~onstltuc!on•l ~r•

•crvou, t, s•• oúvioa. o Que se eprrscnt• rewt5llao 01 cais 
tJc:~lc:a rou.P~cc ~nst!tucton&l. oraor qur Tl'fovr 101 moa-eloa 
dP 1111~•• con•t~t~c~onaJ r 1c rmoaaa, \•O·'ó• oe d1,c1oli· 
n• ~1taaa p~lo poorr rcwoluc1Gn4rto• (v. RTJ, vol. 56, p. 
475). --

A ~;: t~~~ co cqt'l_(i_~~c_p sei i~g_r_e_ssou no t.errc-nc c:ons.

tltuc1onal. em nosso Ol:elto cosJtivo, co~ a promu1Qaçao ca Con~

llLulçAc reoubUcana oe 1 9J4 (v. nrt. J.1.3. nv ""2Sj,.,posto cue. os 
documentos cunstltuclcnals Que a precederam - as ConstlLulçOes do 
1 824 e de 1 891 - furam sllentes a respello oc Lema. 

AUTO-COIHROLE OU-" S"!.JSHISSÀO DO PODER REYOLUCIOilARID, 

JÁ lNSTITUCIONALIL>DO, À SUA PRÓPRIA NORMATIVIDADE 

É preciso, neste ponto~ registrar Que, a despeito ao I 
absolutismo do pocer revolucJ.cnãrio, cóndlCiotlOu--S-e-, ele prCDI-_.i_Ó. 

~ normatlvldaoe, Que impôs, e a cuja incidência não deveria ~ub
tralr-se, soe pena de lnval.ldade dos atc_s_ POr eremesmo. ediiaoos. 

Não fosse assim, e os ates fund~mentados na leoislação 
e~cepcional refugiriam a qualquer tlpo oe controle juridlcc, ain
Cia que promov1do lntra-orçanic.iJmentC' na--es.Jeia--cio- P"róp:-io--~-::)-ae·: 

oe que ema~ara~. 

O pooer revolucio~~rlo -repeliu qu~lq~~r -torm~ af cen
tral~ heterõnom::J,_ ou_ externà,·:QUe f'?ss~ _o:y puo~~se se; ~txerçJOC 

por ôrçãos oc Jnstituiçõe~ a ele estranno~. 

A ausência ae ~ualoue: controle externo traduz, no pr~
cesso revolu=Janãrio, uma exigéncla oe sat.lsfaç~c necessãrl,, ~ot 

flnéljc;,o: 

ao fato revclucion~ri~. qu~ reclama ~ sucst!:ui;:c o~ u~~ lo~i~ 

oe oJreltc pc: o~tr,. 

O n.cvimentc revolu:ion~~Jc, en. : 96.t.., O! 

orçar • .icloao~- ;J:-Cc:-.:.c.. E edit.ou., ex 
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alsclolJnaao~as oe atuaç~o oo po~e~ revolucicn~rlc. Ess~ au~oll
ad.tac~o. aec~rr.en!.e oo estatulo juridico que a Revolur;::ic !.~ ln ... 

pbs, ensejou ã poss1bllioaoe ae u~ autocontrole ou· oe u~ ~onlrol~ 

ou au tõnomc, destinaoo a ~o_nte_r, e~ ruri .. !_!~ __ o_~s t Caaiul ã-

ções 1.n!t1tur:ionais edltaaas, •l••rbitraire cu pouvoir• .. 

Esta ccnstru;ào conceitual é necess~rla par2 explJcar 0 

cond1c1onamento norffiatlvo a que ·o movimento revolucion~rio, v~~ 

vez lnstltuc..ionallzaoo, se mostra subordinado. 

A jooenioace oe aLes revolucionârlcs sô pcoe·e oeve ser 
compreendlOa em face oos controles externos .que a eles~n~o se es
tencem. Oal a .lnaoreciabllloa·oe judicial dos :a~cs t"uooados na 
legislaç~o oe exceç~o. 

Naaõ obsta, parem, a que o Poder Executivo, oe Qu~ ema
naram os atas com assento no$ preceitos revolucionãrios, rlapr~-= 

cir-o::> em funç~c ·da P.rópria orcem normativa QUe .a Revcluçao ins

tltulu. 

Como já referido anteriormente, ao·ato canf1scatório em 
tela, cuja Oesconstitulção é preconizad~ pela prÓPrio órgao jurí
dica oa Secretaria-Geral da Caoselha de Segurança Nacional. fale
ce, ate mesma, causa que pudesse legltl~á-lo em face da norma re
volucionária. 

AUSEilCII\ DE: CAUSA PARA CONFISCAR GERA 

INVALIDADE DO ATO ~ONFlSCATÓRlO 

k lnocarrencla doe pressupostas legltlmaoores do con
flsco aecrc:.aco, :.raouzidos. na t:.nr1quec.imentc il.ícitc, causalmen

te cerlvaco ce ato; de Jmprobidaoe cometlo'os contra c erárlc. 
público, n~o pooeria justificar a eclção ao cecreto presloencial 
oro .ín1pugnaoc, uma vez- que. mesn10 no PlõlnO oa legislação revolu

c.1anâriã, e:dstiam lL .. .i.tes"' a.o-e-x.ercicio oesse poder excepcl.ona!. 

5o~enLe esso causa coo:~iG o:termin~:·a orático oc ~~c 

o: conr1s::c, seçunoo os cróorlos cre~suc-=:stcs oGs re9ra~ o~ exc~.

ç~c.. 

4usente c elemento causzl, c! irrecus~vel e~senciéjioé-
~e pa~a a earaeterizaçào oc ãtc pr~ticaoc, 
nenhum; vali; oo confisco oecretaco. 

torna-s~ eviaent~ ~ 

CRESTE RANEL~ETTl, versanao o tema, assinala: 

•se l~ cau•~ dc!J •11tt~ •••.ln1s.tral1vo ••nc~. t' 

falsa. o 1llec1ta, l'lt\o c illtQlti•o t auinGi inYalSoe• 
(ln •Le çu;rentigie aellõ çiu~t1:1a nella oubbl1cõ ammini~
trazione•, 1 934, p. 9~, aouc hôlY LOPES ~E!RELLES. ",Olrel
tc AO:uinistratl.vo erasile~, p. 158, i u e:a •• -, 9S.S). 
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~ e~t~inente jurista, FRAUCIS:~ CAMPOS, 

magistério, •centua; 

acclnendo esse 

•ovanoe ua ato •o•lnJstraLlwo se tuna• e• aot1vos ou 
pres•upostoi ae rato. iE• • can~laer•çAc OO$ Quais, oa $UI 
c&JsttncJa, ca su• ~~cc~otnc1a, ca su~ veracJoace ou aoten
\1c1d&de, nao ~eria o·aesao grat1caac, oarr~E·•e dt DLI r~

z&o Que, uaa vez ver1tlcaoa a JncxJsttncJa'aos fato• ou • 
1aproccdtnc1a aos aot1vos,·Oev~ deixar ae subS1~t1r o eto 
Que neles se runaa••~· E prossegue: •A teoria aos aotlvo• 
oeteraJnantes ec pa~ece ae Jrrecusawel graccd~neJa, ·ouanoc 
eslaDclece cuc os atas do Caverno, se a let os leg1t1•~ •c
cUan'c c&.rtos aotlvos .(at·as vinculaiaos) ·ou cu•nCia O próPr1c.. 
oowc:rno, poaenoo orat1c,-1os se•· .. · •ot1vo "ec:laraácf' Catos 
d1&czic1on•rlas), ·declara. entretanto, o •otlvo, naa oaa~

rao, ee v• e outro caso, continuar • .suosíst1r oasac a~~ a 
aotJvo, aue, oe •eorac coa • leJ, t ncce•~'tJo para leQJt1· 
a6-l0$ 1 -ou o •otlvo invocado ou deciarado pelo Caverno naa 
c•nt~• a rea11oaoe ou $• v•:rltlca ···1ap:roced•nte par nao 
coJn~Jdlr· co& ~ sltua~la de fato ea qu• cans11tla o seu 
p:usuD"•••·· (v·. ""Direito A_dministrativo•, p. 122, 11 
ec;.). 

t;ONCLUSiiO 

N~o se pode inVocar, a e·sta "altura, a hipótese oos be
neflclado~ pela revisão vir.em a p.leit.ear indenização oa !.1:--.ia.o fe
cerJll, cu.ios exauri.dds. cofre's não supo::.:~:-ia.aa os ress.urcimento!. 
iaaginaaos peles argumen.t.oS .con:.rá:ios ~ :evogaç~O Cr, ato confi:.
cctór i c. 

N~o se:iõ aten~ív~l ~ reiviQoi=açã=.s~ ncuvezs~ :s r.~: 

há). nos~o oue ~ união somen:e e~ Juizc, s~ conoenao~. oocer~ c~

gar lnaeniza;ãc o~..: .r.=~~~~it;~mento po:. culpa ex~;-~-cont:-~tu~.l O"..l 

aquili~n&. Nest~ ceso incid!:i 2 vecaçãc c~ .acre=iahilloao~ o=lo 
Judiciário. 
eaa dinheiro, 

(Decreto n• 

_ mais: ·~s eY'e~ntUa1~ ·leSões patrimoniais, cocráve!i 
'· . 

est~o coner~as~pela presc:içãc . . 
20 910, oe G de jane~ro oe 1 

qüinaüen~! E! ~ 
932, ar·t:. 19), poi~ 2 

contagem é obrigatória Oa dat;- O:l a':.o oü feito OC' --oua-1 

~· \ 

N~o vejc, iç~ilm~nte, .hip~Lc~e c~ revis~o aos atos aue 
atingiram servidores civis ~ mil~:~res e· Que foram h~rie"ficiados 
pela anlstla oa Emeno~ Constitucional nQ z~. c2 27 a: novemorc oe 
, 98.5. .SIW situações jur.ídicas ·Oefinitlvamente resolvicas, óCõ

badas, 1mUtãvels. inclusive os ates oe punição.~isciplinar cc~ 
funoamento nas regras oe e~ceç~c. pois tece esse elenco oe 
atos-fa~os tiveram, e para sempre, aesfecno .em nivel consti~ucic
nal. nao mais suscetivel.de ser alteraoo, modiricaco, inovado. 

Restam os ates oe confisco, os ates de lesões patrimo
niais, que o legislador constitucional não ousou solucionar, até 
porque alguns, segunco consta, foram praticaocs pele erraoo oro
cesso legal, mas contra criminosos certas pela notoriedade dos 
111citos puniveis se~ Qualquer tipo de direito penal •. 
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Mas os eventuais acertos, neste vôo cego do direitú 
vendado pelas regras de e~ceção, não deve~ impedir a revisão do 
ato nulo, mesmo se examinaoo son.a disciplina da legislação ex

cepcional; como é o.casc destes au~cs. 

Assim, ~ considerando a inexistência ~e motivos justi

ficadores do ato.impuçnado, prescrito pela oro~~ constitucional, 
que não"tolera o confisco patrimonial, !mcõe-se o deferimento o~ 

pedido, a fim o e que. se. cescons.tituam, por insuhsistent.es. tcoos 

os efeitos geraoos pelo malsinado Decreto no 6~ 1S7, de 1~ ce se
taabro de 1 "969. 

Com este entendimento discordo cc meu eminentf antec~~ 

sor, Professor Darcy 8essone, aue sus~entcu tes~ contr~ria nc· c&
recer nQ Y-00,, ver~iz: 

•wao ~oer1~ lóÓ!cc. cos ~:teJtc. cuc s~ e-acl ... !~'J! 
coalrola Jur1sa1cJon•l aa aueat~o o~ leoal1a&aa in•c ~~~n11 
oc con~~nt~nc1a e ooortuniaao~.ec ou~ ~iQOlt ~ orin~!oJ~ o~ 

cis~;";;"';tli'd:aor) e- sf--;õ&JL_ls.a• a _rcwJ•I:.!__D~-~~ '"oae: 
Eascutlwo ao aLa eacluJdo o~ agrecllçl~ cc Jud1c1jri' nc 
Qu~ nt CE ~ais inerente 4 ~v• funç&o rspectrlc&. ou~ t l 
•P~~cl•ç~o oe leoltJ~ldaae ou Jeoalloaot 001 atol, e• o~
r•l• e taabêe oas aoalnlstr~tlwas.• 

V~ssa Excelência aprovou o parecer, s~gundo ~esca~n= 

publicado no 0.0. ce 21 oe maio oe 985, pãQina 7 ~2~. 

Por i~to revejo a pcsiç~o oa Consultaria Gerai da Re

pública nesta çrave questão e porque entenoc.ser, não apenas ló

gico, mas de :r1çornsa coU>pat1bilidaoe cem os pr1nciplos .·oe-direi

to a revis~o do ato administrativo manifestamente nulo e lesivo 

como rorma oe evitar-se a perpetuação ca injustiça. Esse enten

dimento, Senhor Presidente, está consaçraco nas Súmulas ~ e~ 

do Supremo Tribunal Federal, e a inapreciabilldade judicial er

guida contra os ates revolucionários não se afasta oo principio 

que tornam inapreciáveis os ates de discricionariedade por opor

tunidade e conveniência, e que a Administraç~o pooe rever. Com 

caiar razão poderá rever os ates de ar~itrariedade, se estes ta~

bim foram excluidos oa apreciação judicial •. Precisamente por is

ta, deve revê-los, pasto que atinçiram direito subjetivc do seu 
sujeito passivo, isto é, a vitima. 

·O reconnecimentc e a prcteção aos dlreitos subjetivosf 
constit~em\ condição essencial de legitimioac= de ~ ~ cualouer 
sistema juridico (cf. Vicente Rao, "0 Olreitc e a Vide dos Oilei
tos, vcL III, pág. 9S). 

O granoe civilis~~,· meu saucoso Mestre, adverte que sL
mente os Estaoos sovieti:aoos negam tutela a tais direitos, ~-

lli' 

•sct a for•L conLc~oor~nc• o~ soviet1s~o. o Es~aae ~ 

o Unlco Clreto~ ~soir1Lu•~. 1ntale~~~~7\TStlco. clvli ~ 
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econba~co co oovo c cr c~c• .nclviouo c~ gartleula:: 
~nleo caclt~ll~t&, c ~n1cc ca~rao, cue ooor pr~noe~ r cor .• 
o .. n•r t aorl.t., o Unic:t:. oroouto:. o ün1c:o d.1strltluloc::, out 
JapOe ~ua ~antaor toool c~ :raoa.Jnaoa~=~ ~ ~ loCc:l 01 
consuaidgr~::>., soo:rt. c" QuaJs esercr u• ecoe: or &.•nol:" ~11· 
aitaao e aos ·cuail Doce nroar os et1cs. catrria.1s- ot wica., 
coacçar oela orolblç~t:. ao traoaJn~ ~1vr~. 

uaa s.ó fun~ac sr re~rrva ao 1nC1viouc: c aever oc 
ar coacorta:r sequnoo a• noraas dltaoas p~Jo Es~ao~·~lrtla~ • 
.. ncarnaoo ca &cu Chcrc lnfalivcl. 

E, centro acssr ~uadro anat6a1c:o r f1~1ol6o1c:c ao 
tstaoo totalltirlo, cc pur~ cerca se falaria no& alrcJtos 
funoaaentals ao noac~. o~. c~ oeral, nos dlrcJ~os ~uoJet1· 
YOS Dllrt.eneent.c-.l .L cea•c• r1a1c:s. ou C'aletl••: e• ovr• 
l)rt'O.J. s.e f1l•r.11 e• C1rr1t.CI$. aoponi•e:i:s. ao tst&OOa • (Ob. 
cit.,· págs. s:z, S'J e 94) • 

. Não é este o tlpo oe Estaca cnefiada por vossa Exceién
cla, pols seu ·caverno já tem lugar ae cestacue n~·históri~ ~a oe
mocracia brasileira: convocou a Assembléia Nac:ion~l-~ C~stituin
te, asseçurotL.. com serenillace as liberdades públicas, cPresidiu 
eleiçOes livres, garante as llbercaaes individuais tocas, desce a 
expressão de pensamento ac direito ae.greve 9 ccnauz com rara s•
beccria, admiráYel pruaência e firmeza sem arrogância, a aaertura 
cemccrática, tAo agitaca.pela inexperiência e açadamenta cat no
vas gerações; seu Governo, enfim, antecipa a in~tltucionalizaçãG 

do pais, que V~ssa Excelência deseja na nova orcem constitucio
nal e na enorm~ ca:efa de elaboração das leis,que a ela sezuiri 
i media tamen t:. 

Em.havenCj 9 come no caso existe, 
l~ta, a descanstituiç~o formal do ata pode 
para Que deixe de existir no mundo fáticc. 
tiu no mundo juridico. 

r.ulidac~ 'v"útual abso-~ 
e deve· ·ser decretada 
post·o Que ,.iamais :=xiS"-

Prcponno. em conseqüência, que se edite aecreto, cujõ~ 
minuta segue em anexo. 

t o meu parece=, 

Brashia, 1.. 5'87. 

--·-·------·----
COPI!.. J;UTE.N 1 !CADA l 

Pzn::t.: ;.•~ .;r: .• (;!$. eh~~~<:~. ; 
.. r-- .. o,- ...... 

CaO. C e ·,... \ C.\ :~. r a;;.- , -' --
C.G.F..) 

Junho de 1997 
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O SR. PRESIDENTE {Renan Calheiros) - A 
matéria ficará sobre a mesa durante cinco dias úteis 
a fim de receber emendas, nos tennos do art. 235 
inciso 11, letra d, do Regimento Interno do Senad~ 
Federal, combinado com o art. 42 da Resolução n" 
37, de 1995. 

O SR. PRESIDENTE (Renan Calheiros) - Os 
Senadores Gilberto Miranda, Odacir Soares e Lúcio 
Alcãntara enviaram discursos à Mesa para serem 
publicados na fonna do disposto no art. 203 do Regi
mento Interno do Senado Federal. 

S. Ex'!s serão atendidos. 
O SR. GILBERTO MIRANDA (PFL-AM) - Sr. 

Presidente, Srªs e Srs. Senadores, com o leilão, no 
próximo dia 18 de julho, da Malha Nordeste, da 
Rede Ferroviária Federal S.A. (RFFSA), será encer
rado o processo de privatização das ferrovias fede
rais brasileiras. Acredito que esse próximo leilão terá 
o mesmo sucesso que marcou a passagem das ou
tras cinco malhas da RFFSA Malha Sul, Malha Su
deste, Malha Centro-Oeste e Malha Teresa Cristina 
para o controle de grupos privados. A Malha Nordes
te, a que estava em piores condições, será arrenda
da por, no mínimo, US$ 11 ,5 milhões. Mas, espero, 
talvez registre até mesmo um ágio sobre esse valor, 
como ocorreu com as outras malhas. 

Aproveitando a ocasião, venho a esta tribuna 
para mostrar os resultados altamente positivos regis
trados pelo processo de desestatização das estra
das de ferro do Brasil. Em todas as outras cinco ma
lhas, arrendadas a grupos empresariais, os benetf
cios apareceram em pouco tempo. Felizmen•e, o se
tor começa a renascer depois de décadas de desca
so, omissão, incompetência e irresponsabilidade por 
parte do Governo Federal, que detinha o comando 
das ferrovias mesmo sem condições de ampliá-las, 
de modernizá-las, de, enfim, torná-las úteis ao País. 

Por exemplo, em 1995, antes de arrendar suas 
malhas, a Rede Ferroviária Federal contava para 
s~a administração com 45 mil. empregados. Hoje, 
sao apenas 700 trabalhadores. E claro que a RFFSA 
era um monumental cabide de empregos, como mui
tas outras estatais inoperantes. 

Vou mostrar, aqui, números de algumas das 
malhas repassadas à iniciativa privada para de
monstrar que o Estado deve mesmo retirar-se das 
atividades que não lhe são próprias. O Estado mo
derno ninguém discorda disso deve centrar sua 
atuação em saúde, segurança e educação. E penni
tir que o empresariado toque a economia. 

Em primeiro lugar, quero destacar, aqui, que a 
transferência das ferrovias para empreendedores 

particulares ressuscitou a indústria da construção e 
refonna de _locomotiyas e yagões. _ 

Segundo reportagem publicada, no dia 1 e do 
corrente mês, pelo jornal O Estado de S.Paulo, 
existem, atualmente, US$ 3 bilhões de financiamen
tos contratados para investimentos na área de ferro
vias. Mais US$ 2,2 bilhões devem ser aplicados nos 
próximos anos. 

As empresas que venceram os leilões para o 
arrendamento de estradas de ferro estão gastando 
muitos recursos na recuperação de linhas, locomoti
vas e vagões e na aquisição de redes de comunica
ção .. 

As indústrias do setor ferroviário que, no ano 
passado, !aturaram US$ 180 milhões devem chegar 
este ano a US$ 300 milhões. O Grupo lochpe, pro
prietário da antiga Fábrica Nacional de Vagões, fe
chou contrato com a MAS Logística que arrendou a 
Malha Sudeste da RFFSA para reformar 800 vagõ
es por US$ 3,2 milhões. O trabalho prevê a redução 
de 300 quilos no peso de cada vagão, o que significa 
que uma composição com 100 vagões poderá levar 
mais 30 toneladas em cada viagem. A Mafersa que 
estava praticamente fechada há um ano negocia 
contratos de US$ 200 milhões para a produção de 
carros para os metrôs de São Paulo e Rio de Janei· 
ro. A Gevisa fechou contrato para a recuperação de 
43 locomotivas da RFFSA e da MAS Logística e 
deve faturar, em 1997, cerca de US$150 milhões. 

Um õDlrõaspecto qmna.mbém deve ser ressal
tado diz respeito ao ingresso de recursos, advindes 
dos leilões de privatização, nos cofres da Rede Fer
roviária Federal. As primeiras cinco malhas leiloadas 
significaram a entrada imediata de US$ 491 milhões 
na caixa da RFFSA, que, finalmente, está podendo 
pagar suas muitas dívidas, que ascendem, hoje, a 
cerca de US$ 2,5 bilhões. 

Infelizmente, os dirigentes brasileiros fizeram 
uma opção totalmente equivocada quando decidi
ram, nos anos 50, que os investimentos no sistema 
de transportes desse imenso País deveriam ser con
centrados apenas nas rodovias. Esqueceram-se do 
nosso imenso potencial de navegação fluvial e cos
teira. E desprezaram também a extensa malha de 
ferrovias que possuíamos, e que deveria ter sido 
ampliada e inoôerruzada. 

No final dos ªnos 80, com a extinção do Fundo 
Rodoviário Nacional, também as rodovias sem ma
nutenção entraram em processo de sucateamento. 
Assim, todo o modelo brasileiro de transportes - sob 
o comando do Governo Federal entrou em colapso. 
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Porém, quando assumiu o Governo, o Presi
dente Fernando Henrique Cardoso decidiu modern
izar a vida económica brasileira. Mandou ao Con
gresso Nacional vários projetes de reformas Tributá
ria, Administrativa e da Previdência e fez deslanchar 
o processo de privatização. Começou a repassar à 
iniciativa privada empresas que o Estado vinha ma
tando pela falta de investimentos. Entre essas em
presas, colocou as malhas da Rede Ferroviária Fe
deral. Além de recursos e tecnologia, as arrendatá
rias possuem capacidade gerencial para fazer com 
que essas estradas altamente deficitárias sob as 
mãos do Governo sejam rentáveis. 

Foi a salvação. Embora o processo ainda seja 
muito recente, os resultados benéficos já são visí
veis. E o Brasil vai se reencontrar, dentro de mais al
guns anos, com esse sistema mais barato e eficiente 
de transporte. 

Pouco mais de 6 meses após ter assumido o 
comando da Malha Sudeste que liga os Estados do 
Rio de Janeiro, São Paulo e Minas Gerais , a empre
sa MAS Logística começa a contabilizar algumas vi
tórias. A produtividade por locomotiva passou de 620 
toneladas/ano para 734 toneladas. O faturamento, 
em 1997, pode chegar a US$ 400 milhões; ou US$ 
100 milhões mais do que quando a ferrovia pertencia 
ao Estado. 

A estrada de ferro Teresa Cristina, arrendada 
em novembro do ano passado, deve !aturar US$ 12 
milhões em 1997, ou seja, 4 vezes mais do que os 
US$ 3 milhões anuais que amealhava quando era 
estatal. E agora, além de carvão, vai transportar ce
râmica. 

A Malha Sul que atende aos três Estados su!i
nos e que se _vai transformar em corredor de inter
câmbio entre os países do Mercosul foi arrendada 
por um ágio 37% superior ao valor mínimo estipula
do para o seu leilão. Foi arrematada por US$ 216,6 
milhões, quando o lance mínimo era deUS$ 158 mi
lhões. É claro que os empresários investiram essa 
cifra porque estão convencidos do grande potencial 
dessa estrada de ferro. 

O sucesso apresentado, em poucos meses, 
pelas ferrovias federais arrendadas mostra que a pri
vatização é uma boa saída. O Brasil precisa crescer 
para recuperar sua participação no comércio mun
dial, que já foi de 1 ,4%, nos anos 80, e que hoje está 
em apenas 0,9%. Mas, para reencontrar-se com o 
progresso, o País deve mudar. Mudar de mentalida
de. Mudar radicalme_nte. O Estado, além de concen
trar-se nas suas tarefas essenciais que são cuidar 
da educação, da saúde e da segurança dos cidadã-

os deve propiciar os meios para que o empresaria
do nacional possa c:;ompetir, no cenário internacio
nal, em condições de igualdade com outras nações. 
Estradas de-ferro mais eficientes, portos mais bi:ua
tos e impostos mais baixos são alguns dos fatores 
que aumentam a comt?etitividade dos países. Nes
ses três aspectos, o Estado brasileiro ainda tem mui
to a fazer. 

Era o que tinha a dizer. 
Muito obrigado. 
O SR. ODACIR SOARES (PFL RO) - Sr. Pre

sidente, Sras. e Srs. Senadores, prosseguindo na 
minha proposta de trazer ao conhecimento desta 
Casa as informações, os avanços, os problemas e o 
estado em que se encontra o setor agropecuário de 
Rondônia, dedico-me, hoje a situação da produção 
olerícola do Estado, e, de modo particular, a produ-

-ção colhida em Vilhena, sob a tecnologia de "cultivo 
protegido" ou plasticultura. 

Embora a plasticultura seja uma tecnologia sig
nificativamente conhecida, difundida e adotada por 
produtores da região de Vilhena, julgamos importan
te discorrer sobre os fundamentos da tecnologia, 
que em Rondônia, é algo novo, pouco conhecido. 

Os instrumentos de proteção ambiental pi:tra 
produção de plantas como hortaliças, flores ou ou-

1n:rs -pro-dutos congêneres são as casas de vegeta
ção ("greenhouse"), que, por definição, são estrutu
ras construídas a partir de diversos materiais como 
madeira, concreto, ferro galvanizado, duraluminio, 

_etc., çobert9s corru:nateriais·transparentes, que per
mitam a passagem da luz solar para o crescimento e 
desenvolvimento d~s_ plantas. _ _ 

A utilização dessas e_~trut.!Jr!!!l. pode ser de ca
_ráter_ parcial, como, por exemplo, só a cobertura. 
_Neste _e_aso,_c:!iz-s!Lque se--ª.stá_~,Jtilizando o efeito 
guarda-chuva dessa estrutura. Pode-se também tili
zar todo o potencial que a estrutura oferece, ou seja, 
a co_bertura, para proteção das plantas contra a pre-

-sença de parâmetros meteorológicos, como a preci
pitação pluviométrica e as cortinas laterais, para ge-

_ração_e aprisionamento do calor. Neste caso, diz-se 
que estamos utiliza1J90 g ef~ito estufa de_ssa estrutu
ra, sendo esta a justificativa para que essa estrutura 
seja cognominada de estufas, entre nós, ainda que 
sua utilização seja restrita à proteção das culturas, 
utilizando-se, apenas, o efeito guarda-chuva da es
trutura. 

As principais características de uma estufa 
plástica são a eficiência e a funcionalidade. Por efi
ciência entende-se a faculdade que a mesma tem de 
oferecer um de.ler!Il.ioa,dQ elem€lnt9 cio climanãode 
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maneira estática, porém dentro dos limites de exi
gências fisiológicas da cultura. E, por funcion~~ciCJ.de,_ 
a reunião de requisitos que perrriitam amelhor utili
zação da estufa, tanto do ponto de vista técnico 
quanto econômico. 

As estufas podem ser classificadas em relação 
ao controle dos parâmetros meteorológicos em, cli
matizadas, semiclimatizadas e não climatizadas. 
Não climatizadas, são para o momento, as que reú
nem viabilidade econômica, e podem ser utilizadas 
em processo de exploração comercial para produção 
de hortaliças e flores; não possuem nenhum tipo de 
equipamento que utilize energia transformada, sen
do sua utilização condicionada à aplicação de trans
formação de fatores físicos da própria natureza do 
ambiente. 

Em função do material aplicado na construção
das estruturas, as estufas são classificadas em: es
tufas com estrutura de madeira, estufas metálicas, 
estufas de concreto, estufas de alumínio. 

co/distrófico, relevo plano a sua\ J ondulado, com 
__ g_raiJ_dE!_aºaptabilidade para a mec 'nização. 

A população de Vilhena registrada no Censo 
Democrático de 1991 foi de 39.263 habitantes e é 
constituída de migrantes do Sul do País, majoritaria
mente do Rio Grande do Sul, contanto ainda, ex
pressivamente, com catarinenses e paranaenses. 
Na contagem da população, realizada pelo IBGE, 
em setembro de 1996, toram identificados 42.499 
habitantes (21.258 homens e 21.241 mulheres). 

É importante notar, Senhor Presidente, o ex
pressivo processo de urbanização registrado em Vi
lhena, com 87,9% de sua população vivendo na 
sede do município. A rápida urbanização de Vilhena 
pode ser explicada pela fragmentação territorial do 
município, tendo cedido antigos distritos, que, suces-

-sivamente, foram emancipados e guindados à cate
goria de municípios. 

Assim foram emancipados os municípios de 
Colorado (1981), Cerejeiras (1983), Cabixi (1988), 
Corumbiara (1992) e Chupinguaia (instalado em 

Com relação ao formato, as estruturas sã,o ___ 1997). Expressivas áreas do território do municípk· 
classificadas em diferentes modelos, sendo que nes- de Vilhena e significativos segmentos populacionais, 
te documento discorremos sobre os mais utilizados registrados como de sua área rural, passaram a ter 
no País: modelo capela, modelo teto em arco, mode- autonomia. 
lo Londrina, modelo dente-de-serra. modelo túnel Além do fenômeno da fragmentação territorial, 
forçado, modelo túnel alto, modelo de convenção é de notar, no município de Vilhena, o caráter predo-
forçado. rnitiante da exploração de pecuária de corte, que 

O modelo teta em arco é o modelo mais indus- emprega escassa força de trabalho nas suas ativida-
trializado do País. Suas paredes laterais são verti- des. Dessa forma, Vilhena começou a "inchar popu-
cais, possui telhado em forma semi-eliptica e é ven- lacionalmente, por via da migração rural-urbana, e 
dido na forma de "kit" para o próprio agricultor mon- receber levas cada vez mais expressivas e assumiu 
tar. Possui pé direito de 2,00 a 2,60 metros, altura de a condição de município com a mais alta taxa de ur-
3,20 a 4,20 (altura total até a cumeeira) largura de banização, em Rondônia. 
5,20 a 8,00 metros e comprimento de 4o,6o a5o~õ(f Como uma solução para amenizar o problema 
metros. _ da migração rural-urbana, e o adensamento da po-

0 município de Vilhena, foi criado por Lei Fede- pulação na sede municipal, de um lado, os produto-
ra! n° 6.448, de 11 de outubro de 1977, originalmen- res, com o apoio prestado pela Prefeitura Municipal 
te, com uma área geográfica de 13.525 km2. Encon- de Vilhena, administração de Marcel Alfredo Suckel, 
tra-se a 700 quilômetros de Porto Velho, e situa-se começaram a se organizar em associações de "cha-
no eixo da BR-364, Cuiabá-Porto Velho, nas coorde- careiros·. Logo depois, vieram as Cooperativas, de 
nadas geográficas, latitude Sul, 12° 44 26" e longitu- pequenos produtores assentados nos arredores da 
de Oeste 60° 08 45", com 600 metros de altitude. cidade de Vilhena. Acrescenta-se a peculiaridade de 
Nela predomina o ecossistema do "cerrado", clima possuírem essas populações a tradição de uma forte 
local do tipo AW, segundo a classificação de Kop- tendência associativista. 
pen. A precipitação anual gira em tomo de 2.000mm. 
A temperatura média é de 24,60 C, com a mínima de 
180C e de 38º a máxima. A unidade relativa do ar osci
la em tomo de 74%, com estação seca bem definida. 

Os solos dos "cerrados" de Vilhena e vizinhan
ças são do tipo latossolo vermelho-amarelo, eutrófi-

Foi assim que nasceu a Associação dos Plasti
cultores de Vilhena - ASPAVI, que no período de 
agosto de 1995 a junho de 1996 esteve sob a Presi
dência de Walter Ribas, Secretariado, por Luiz Reck
tenwald e tendo como Tesoureira, Lindaura Batista. 
Entre janeiro e abril de 1995, tendo como Prefeito de 
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Vilhena, Ademar Suckel e Secretário de Planeja
mento, Heitor Batista, foram iniciados os trabalhos 
com a discussão do projeto, no âmbito interno da 
Pr~;aítura, logo depois levado à discussão com os 
chacareiros, e iniciada a terraplenagem da área para 
78 estufas (maio a junho 1995). 

Em seguida, foram construídas estufa de mu
das, estufa de teste, um barracão de madeira; foi 
instalada de rede de água para as 78 estufas, efe
tivada a seleção de 28 candidatos, para darem iní
cio à construção de suas estufas com recursos 
próprios (julho a agosto de 1995). Em setembro de 
1995, foi dado início à construção das primeiras 
estufas, simultaneamente com a criação formal da 
Aspavi. As primeiras colheitas ocorreram em de
zembro de 1995. 

A segunda fase do processo, Senhor Presiden
te, inicia-se a 12 de maio de 1996, com a criação da 
Cooperativa dos Produtores de Hortifrutigranjeiros 
Brasil Norte Ltda - COOPERNORTE com 38 asso
ciados. A Presidêr:cia da Coopemorte, foi ocupada 
por Luiz Recktenwald e a Vice-Presidência por José 
Cartos Manprini. Na seqüência dos trabalhos, foi efe
tivada a seleção para novos sócios, para a constru
ção de mais 280 estufas (junho a julho de 1996). 

No dia 15 de julho de 1996 deu-se a transfe
rência da administração da Aspavi para a Cooper
norte, e efetivou-se a limpeza do terreno, terraplena
gem da área para a construção das 280 estufas, sob 
o trabalho conjunto de Aspavi!Coopemorte. 

Entre agosto de 1996 e março de 1997, foi es
cavado um poço arteziano, construído um reservató
rio de água, instalada a rede de água e uma cerca 
divisória, tendo-se feito o plantio de quebra-vento, 
com utilização de 10 mil mudas de teca (Tectonia 
grandis). 

O sucesso de um empreendimento como o da 
Coopemorte, tem que ser creditado a muitos partici
pantes. Não se deve esquecer a contribuição dos 
responsáveis técnicos do projeto desde o momento 
inicial, até 30 de abril de 1997, "Empresa Rita de 
Cássia Garcês', Eng2 Responsável, Geraldo; técnico 
agrícola (solos, adubação e construções), Luiz Ro
berto Catoci Barbosa e técnico fitossanitarista, Ro
naldo Mieto. 

A partir de 1º de maio de 1997, a Coopemorte, 
está sob a responsabilidade técnica do Eng9 Agr9 Res
ponsável Geral, Aparecido Donadoni; responsável pela 
adubação, Engº Agr9 Osmar Wesp, responsável pela 
fitossanidade, Marcial Cano Mota, e pela produção cie 
mudas, T. A. Vanderiei da Silva. As empresas fornece-

deras de material de construção, adubos e defensi· 
vos: Agroplan, Agrosul, Galpão, Casa e Campo. 

Os investimentos globais da Prefeitura Munici
pal de Vilhena consistiram em equipamentos, cons· 
truções hora-máquina, canos de PVC e mão-de· 
obra, na ordem de R$250.000,00. O Ministério da 
Agricultura, aplicou, a fundo perdido R$180.000,00, 
destinados à implantação de rede de água, poço 
arteziano, cerca divisória, quebra-vento e reserva
tórios. 

Prestaram consultaria à Coopemorte, o Dr. No
zono, do CNPH, da Embrapa, em maio de 1996, 
custeado pela Prefeitura de Vilhena, para checar a 
qualidade das estufas e adubação utilizada. Da 
Unesp/Botucatu, São Paulo também prestou consul
toria o professor Shukichi Kurozawa, em janeiro de 
1997, com. o objetivo. de. avaliar e indicar a utilização 

· de defensivos e adubaÇão e; variedades de hortali
ças cultivadas. Para as análises laboratoriais de 
solo, são usados os do Unithal, e para análise de 
plantas, a Unesp/Botucatu. 

Um importante detalhe do projeto de plasticul
tura é o compromisso que os sócios têm com a 
Coopernorte. Quinzenalmente, há reuniões de or
dem técnica e,· mensalmente reúne-se todo o qua
dro social; a Diretoria reúne-se 'semanalmente. 
Quanto ao empenho e engajamento do quadro so
cial (produtores), poder-se-ia classificar os sócios 
em três grupos: 

a) - sócios com real espírito. cooperativista e 
bom engajamento, 50%; 

b)- sócios pouco participativos, porém bem-in
tencionados: 40%; 

c) - sócios sem espírito cooperativista e preocu
pados unicamente em levar vantagem ·em tudo: 10%. 

Além das reuniões técnicas grupais, os asso
ciados recebem onentaÇão no trabalho diário, dadas 
pelos técnicos agrícolas. O Corpo técnico recebe 
apoio de consultarias especiais, e um dos técnicos 
realizou uma viagem a Israel (onze dias) em maio de 
1996, custeada pela Prefeitura de Vilhena. 

Todo esse complexo de investimentos, capaci
tação, organização, entre ajuda e trabalho individual 
dos associados, é materializado na produção horti
granjeira que vem sendo colhida. A Coopernorte pro
duz diversas variedades de hortaliças, destacando
se: tomate, piment~o, pepino, berinjela, beterraba, 
batata doce. O Quªdro 119 1 "Co_o()_emorte: Produção 
Hortícola no Período julho 1996 a abril 1997, Vilhe
na, Rondônia." 
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QUADRON2 1 

COOPERNORTE: Produção Hortícola no período 

Julho 1996- abril1997, Vilhena/AO 

Quantidade produzida (caixas 20kg) 

Periodo Tomate Pimentão 

Julho/96 1.027 488 

Agosto/96 1.669 771 

Satembro/96 4.226 1.024 

Outubro/96 4.794 1.141 

Novembro/96 2.348 1.583 

Dezembro/96 4.536 1.365 

Janeiro/ 96 4.930 1.440 

Fevereira/96 4.879 1.648 

t.lai\X)/96 4.721 2.254 

AbriV96 5.307 1.974 

Total 38.437 13.689 

Fonte Coopemorte, Fax 17/611997. 

~pino 

99 

221 

170 

139 

166 

62 

18 

177 

38 

1:35 

1.227 

Beringela 

74 

105 

19 

14 

212 

Nota: Foram produzidos demais 18 caixas de Batata doce, 148 
caixas de melão, e 12 caixas de beterraba. 

O total produzido no período, foi de 53.565 cai
xas de 20 quilos, destacando-se: tomate, 38.437 cai
xas (71.7% do total); pimentão, 13.689 caixas 
(25,5% do total); pepino, 1.227 caixas (2,3% do to
tal); beringela, 121 caixas (0,4% do total). 

A plasticultura de Vilhena recebe apoio técnico 
da Emater-RO, e da Embrapa/Centro de Pesquisas 
Agrof!orestai-CPAF-RO. O CP AF-RO, conta com um 
Campo Experimental de Vilhena, com uma área 299 
hectares, quatro pesquisadores, assistentes de pes
quisa, operários rurais, operadores de máquinas. É 
de destacar o enriquecimento recente do grupo com 
uma pesquisadora, especializada em olericultura, 
com nível de PhD, Dr" Mariey Utumi. 

O Presidente da Coopemorte, eximiu-se de in
formar sobre a contratação de um empréstimo junto 
ao Banco da Amazônia, no montante de 
R$1.000.000,00 que seria destinado à construção de 
um "packing-house", à aquisição de caminhões máqui
nas agrícolas e à construção de mais 1 00 estufas. Mas 
oficiosamente, temos conhecimento que o empréstimo 
foi contratado com o BASA, no início de 1997. 

Os problemas técnicos que estão ocorrendo no 
empreendimento da Coopemorte são comentados 
pela Embrapa/CPAF-RO. Uma das dificuldades do 
projeto Coopemorte radica na falta de informações 
sobre a potencialidade do mercado interno de Ron
dônia e dos mercados do Amazonas e Acre, e da 
produção estadual e regional. Com essa carência 
fica difícil programar, projetar e efetivar a expansão 
da produção da Coopemorte. 

Vilhena não conta, além disso, com dados cli
matológicos, numa série histórica razoável; o Estado 
dispõe de uma posto meteoro-agrário com uma lon
ga série histórica, sediado em Porto Velho; um outro 
posto sediado em Guajará Mirim, e um terceiro na 
Estação Experimental da Ceplac, em Ouro Preto do 

· Oeste, que data dos anos 70. Registre-se, ainda, a 
carência da adequação da estrutura das "estufas" e 
de S,E'IJ manS1jo <tQ. c)ima_quente e úmido. 

Ademais as inadequação da adubação e irriga
ção, o exçesso de calor e umidade, provocam, por 
veze.s, dis_túrbios fisiológicos na planta e na parte co
mercializável. Existem, por fim, poucos cultivares 
adaQ.tados à_ rE!gi.ão e faltam_ estudos de outras espé
cies c:fe Qleríco!as_ para a rotação rentável de cultu
ras. 

_0$_ p~quisªgore.s ç!a_!;.mQ.r.apa/CPAF-RO, vê 
constatancio o .a!Jro.ent9. dª inc(9ê.Jlç_i_a, .Qe pragas e fi
topatógenos e, dificuldades no seu controle. 

A atividade de plasticultura, que se pode indi
car como uma iniciativa pioneira, bem sucedida, co
meça a fazér escola, a ser copiada. Em Jaru, existe 
uma iniciativa embrionária, contabilizando entre 15 a· 
20 estufas, com procedimentos assemelhados aos 
adotados pelos horticultores de Vilhena. 

A Prefeitura de Ouro Preto do Oeste, fez re
centemente uma proposta ao Instituto de Coloniza
ção e Reforma Agrária-INCRA, de promover o as
sentamento de 200 famílias que estão acampadas, 
nos arredores da sede municipal, em uma agrovila. 
A • Agrovila Ouro Preto" orientará os assentados 
para o plantio de 2,5 a 3,0 hectares de coco-da-ba
hia, e a implantação de duas estufas/família assen
tadas. 

Estamos certos, Senhor Presidente, de que a 
Coopemorte é uma-iniciativa piOneira, que de todas 
as formas ainda ensaia os seus primeiros passos, já 
está servindo de exemplo, já começa a ser reprodu
zida. Entretanto, é preciso que se considerem as 
particularidades do clima de Vilhena, sua altitude fa
vorável, e o ecossistema de "cerrado". 

Mais forte do que a questão ambiental, reco
nheçamos o espírito associativista, a experiência de 
trabalhar em forma participativa, e o nível educacio
nal dos associados da Coopemorte, a liderança 
exercitada pela Diretoria, estão sendo fatores deter
minantes do sucesso do empreendimento. É forçoso 
que a Embrapa, a Emater a Secretaria de Estado da 
Agricultura-Seagri,-façam dos trabalhos da Cooper
norte,atiJalmente _sob aPresidência do Senhor Luiz 
f'leckt§nw_ald,_ urn verd_ªo.e.irQ. !aborató.rio, um campo 
de demonstração de resultados, que possam apoiar 



168 ANAIS DO SENADO FEDERAL Junho de 1997 

o crescimento da produção hortícola do Estado de 
Rondônia. 

Senhor Presidente, Senhores Senadores, 
É oportuno lembrar que, no início dos anos 70, 

data da minha chegada a Porto Velho, o consumo 
de hortaliças por seus primeiros moradores, além de 
raro, era difícil. Em primeiro lugar, por uma questão 
de hábitos alimentares, os amazônidas, os habitan
tes do Território Federal de Rondônia, consumiam 
tão-somente a couve, a salsinha, o "cheiro-verde", o 
quiabo, o maxixe. Todas as outras verduras eram 
praticamente desconhecidas. 

Em segundo lugar, porque a produção hortíco
la se circunscrevia às colônias agrícolas da periferia 
de Porto Velho, exploradas por japoneses. As colô-

, nias "Sete de Setembro•, "Areia Branca•, "Periqui
tos• não atendiam suficientemente à demanda. Com 
. felicidade constato que atividades como a da Coope
norte estão tirando nossa população do não-consu
mo desses importantes componentes alimentares. 
Com efeito, além de suprir as demandas do consu
mo interno, já começam até a exportar para os Esta
dos vizinhos do Amazonas e Acre. 

Cumprimento,. pois, a diretoria da Coopenorte, 
representada por seu Presidente, Luiz Recktenwald, 
e a seu corpo associado, pelo que estão fazendo em 
favor da . melhoria alimentar dos rondonienses, da 
geração de empregos, e do destaque que vem me
recendo sua iniciativa hoje considerada pioneira. 

Muito obrigado. 
o·sR. LÚCIO ALCÂNTARA (PSDBCE)- Sr. 

Presidente, St4s e Srs. Senadores, quatro de junho 
registrou-se o transcurso do Dia Mundial das Crian
ças Vítimas de Agressão. Não é data para.comemo
rar. É data para difundir as denúncias contra a vio
lência perpetrada contra as crianças. Num futuro 
quem sabe poderemos tirar tal data do calendário, 
por não ser mais necessária. . 

A propósito dessa data, temos a dizer que a 
violência contra crianças e adolescentes em nosso 
País tem assumido proporções tão assustadoras, 
que coloca em risco não só a integridade física e 
psíquica das vítimas, mas também a própria noção 
de progresso social, econômico e político que a so
ciedade brasileira vem perseguindo. 

Lembro às Sr"s e aos Srs. Senadores que vio
lência não diz respeito somente aos espancamentos 
e assassinatos, como comumente entendemos. A 
violência a que me refiro compreende qualquer ato 
que transgrida, que desrespeite, que infrinja leis ou 
valores. Violento é qualquer fato que ofenda, cor
rompa ou ultraje as crianças. Desse modo, será vio-

lência qualquer manifestação que atente contra a 
proteção e os direitos das crianças inscritos em nos
sa Lei Maior e no Estatuto da Criança e do Adoles
cente, assim como será violência negar-lhes o direito 
à vida. Deixá-los morrerem à míngua de cuidados 
médicos é violência. Permitir que morram de fome é 
violência. Deixar de lhes proporcionar uma escola 
digna é violência Constituirá violência, igualmente, 
deixá-los serem discriminados ou permitir que sejam 
vítimas de qualquer exploração, crueldade ou opres
são. 

As agressões contra o menor são infligidas tan
to no universo familiar quanto na rua. São seus 
agressores tanto os pais e responsáveis quanto os 
policiais encarregados de zelar pela segurança cole
tiva. São causadores de sua opressão tanto os pa
trões que exploram seu trabalho quanto as autorida
des que se omitem em cumprir seus deveres . 

-- --

Uma das violações mais odiosas porque coti
diana e invisível aos olhos do mundo é aquela que 

. ocorre no ambiente doméstico. Pais, mães, irmãos 
mais velhos, tios e tias se dão ao direito de repreen
.der.com rigor excessivo e espancar crianças, valen
do-se da desculpa de que tais abusos são para ga
rantir a disciplina. Essa prática é socialmente aceita 
e tolerada. Ninguém se mete. Isso· ,é assunto da por
ta .para dentro., Há um ignominioso silêncio cercando 
essa violação. E o pior disso é seu caráter perpetua
dor. Pesquisas revelam que uma pessoa vítima de 
.espancamento se transforma num agressor. Um le
vantamento recente em escolas, nos Estados Uni-

. dos e na Índia, constatou que mais de noventa por 
cento das cria11ças tinham sido vítimas de espanca
mento .. Perguntadas se usariam os mesmos méto
dos com os filhos, as cri3.nças responderam afirmati
vamente. 

Não raro esses espancamentos redundam em 
ferimentos e até em mortes. Nos .Estados Unidos, 
46"/o das crianças mortas por negligência no socorro 
tinham menos de um ano. No Brasil, embora não 
haja estatísticas específicas para esses casos, a 
Pesquisa Nacional po,r Amostragem Domiciliar 
PNAD de 1990 registrou que um milhão de pessoas 
se declararam vítimas de agressão. Um quinto des
sa parcela da população era constituído por crianças 
e adolescentes. Quarenta por cento dos agressores 
eram conhecidos, sendo metade deles parentes. 

A imprensa no Brasil registra com regularidade 
os casos de agressão desde há muito. Alguns jor
nais voltados pára-as -cTasses -rriêdfa -e aUà apresen
tam mais os casos de agressão fora de casa. Mas 
os periódicos de feição mais popular são pródigos 
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em apresentar os casos domésticos, com especial 
ênfase nos de abuso sexual, principalmente aqueles 
que ocorrem nas classes populares. Isso não signifi
ca que não haja tais práticas nas classes média e 
alta. Apenas a imprensa resguarda a privacidade 
desse segmento. Isso fica claro ao se recorrer aos 
dados dos institutos médicos legais do País. Pesqui
sa feita no IML de São Paulo, em 1990, revela que 
metade das vítimas de estupro conhecem o agres
sor, sendo a maior parte dos delitos cometidos por 
parentes, particularmente pelos pais e padrastos. 

A violência contra a criança não é nova. No sé
culo XVIII, a criança era considerada como pouco 
mais que um animal, segundo a psicologia diferen
cial. Apenas na segunda metade do século XIX, me
ninos e meninas passam a ser percebidos como se
res humanos autónomos. Vem daí o crescimento de 
disciplinas como a psicologia, a pedagogia, a pedia
tria e a psicanálise. 

A defesa aos direitos da criança é bem mais 
recente, advindo dos movimentos peiÓs direitos civis 
da década de sessenta, particularmente da luta das 
mulheres. Para a Administração Pública brasileira, 
por exemplo, crianças estavam na esfera dos órgãos 
de segurança pública até 1935; eram assunto da 
Justiça até 1967 e somente a partir dessa data pas
saram a ser objeto das instituições de promoção so
cial. 

A escola, com seu processo de negação dos 
valores das crianças, não deixa de ser um espaço 
que viola a integridade delas. Se elas não são mais 
submetidas aos castigos físicos como o da palmató
ria, há mecanismos mais sutis de espancamento 
moral. Um deles é a negação da cultura e da lingua
gem das crianças das classes populares, que são 
discriminadas pelo "saber formal" que nelas deve ser 
inculcado na escola. Evasão e repetência são for
mas não tão sutis de violência, pois, ao mesmo tem
po que lhes negam a cidadania representada pela 
aprendizagem, diminuem-lhes a auto-estima. 

Mas, se a violência familiar não é privilégio do 
Brasil, há outra forma que, infelizmente, nos é carac
terística. Trata-se daquela que ocorre na rua. Ao lon
go das últimas décadas, essa prática passou por 
transformações que lhe revelam um aspecto cruel. 
Enquanto na década de quarenta a morte ae· adoles- -
centes com armas de fogo era fruto de respostas a 
agressões, a partir dos anos setenta se reveste de 
um caráter macabramente planejado: são ações de 
tortura, de violência sexual cometida por policiais; 
aparecem as quadrilhas de tráfico de bebés; o traba
lho escravo é denunciado, assim como aliciamento_ 

de garotas em garimpos. Como se vê, há uma sofis
ticação da violência fora de casa. 

Pesquisa do Instituto Brasileiro de Análises So
ciais e Económicas IBASE, abarcando os anos de 
1991 a 1993, revela que um terço dos óbitos entre 
crianças e adolescentes foi por morte violenta: per
centual semelhante ao de vítimas de acidente de 
trânsito para o mesmo segmento. Entre as vítimas 
de morte violenta, os homens representam mais de 
dois terços. Outro estudo, esse realizado pelo Nú
cleo de Estudos da Violência da Universidade de 

.. SãO.Paulo, revelou que 80,2% das crianças e ado
lescentes vitimados tinham entre quinze e dezessete 
anos. Desses, 85,9% eram .homens. Mais de dois 
terços deles, vítimas de armas de fogo. O mais es
tarrecedor, Sri's e Srs. Senadores, é que a grande 
maioria das vítimas não tinha indicadores de envolvi
mento com a criminalidade. Tal revelação é impor
tante porque parte do silêncio da sociedade sobre 
esse verdadeiro extermínio é baseado no falso pres
suposto de que os jovens mortos seriam ligados ao 
~ráfico de drogas ou à criminalidade. 

Para o Núcleo de Estudos da Violência, a in
tenção de matar dos agressores é . clara, pois a 
maioria das mortes se dá por traumatismo craniano, 
hemorragia interna ou asfixia mecãnica. Como res
ponsáveis pelas mortes aparecem os policiais, com 
mais de dez por cento dos executantes. Mais de 
70% dos agressores, no entanto,. são· desconheci
dos, Isso significa que não houve investigações ou 
que essas não foram conclusivas e, conseqüente
mente, os autores estão impunes. Essa grande lacu
na de informações, muito provavelmente, esconde 
os grupos de extermínio. 

Das pesquisas realizadas fica claro que o alvo 
privilegiado são as crianças e adolescentes das clas
ses populares, sendo a maior parte déles de traba
lhadores ou de estudantes em fase de entrada no 
mercado de trabal_ho. As estatísticas localizam, por 

. exemplo, um expressivo número de office boys 
mortos. 

O caso da Candelária, ocorrido em 1993, em 
que morreram oitó crianças e adolescentes, é em
blemático do que ocorre no Brasil. As crianças mor
tas chocaram o País, mas o fato não foi capaz de 
servir co-mo-vacrnacontratuturos assaSSinatos, que 
continuam, infelizmente, a ocorrer. 

A má condução das investigações a cargo da 
Polícia Militar associada aos meandros dos procedi
mentos judiciais levaram, até o momento, à conde· 
nação de apenas dois dos responsáveis. Alguns de
les se livraram até mesmo de serem indiciados. 
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Ironicamente, a maior punição sofreu Wagner 
dos Santos, um dos sobreviventes. Wagner hoje é 
um refugiado na Suíça, pois se teme por sua vida, 
uma vez que ele é o único capaz de reconhecer al
guns dos assassinos. Outra grande ironia dessa trá
gica história é que, em determinadas fases do julga
mento, a palavra desse menino foi colocada como 
único meio de prova para condenar os implicados, 
submetendo-o a uma pressão desumana. 

Esse episódio revelou o quanto a sociedade 
tem estado entorpecida para os assassinatos de 
crianças. Foi preciso um ato daquela proporção para 
despertar indignações. Infelizmente, parece que 
essa indignação já foi arquivada tanto nos armários 
das delegacias e tribunais quanto na consciência da 
sociedade. E, infelizmente, é preciso que presencie
mos mais casos de violação, como esse recente de 
Diadema, para, de novo, despertar a indignação e 
pedir providências para acabar com a impunidade 
dos maus policiais militares. 

Outra forma sutil de violência contra crianças e 
adolescentes é representada pelo trabalho precoce. 
Esse é aceito pela sociedade naturalmente, pois há 
um mito de que é preferível eles trabalharem a esta
rem nas ruas. 

Segundo as pesquisas, haveria mais de oito 
milhões de menores de quinze anos no mercado de 
trabalho. Sete por cento da mão-de-obra ativa seria 
formada por crianças de dez a quatorze anos. No 
meio rural, onde há concentração da riqueza e es
cassez da oferta de emprego, verifica-se não só o 
abuso dos patrões quanto ao pagamento, mas quan
to às condições de trabalho, quase sempre perigo
sas. O maior mal causado por esse trabalho antes 
do tempo, que rouba às crianças a possibilidade de 
freqüentarem a escola, é que elas deixam de contri
buir positivamente para o País. Primeiro, porque 
seus ganhos mal dão para elas se alimentarem; se
gundo, porque o Banco Mundial estima que dois 
anos a mais de escolaridade podem trazer um incre
mento de até 9% para o PIB nacional. 

Pelo que afirmam os cientistas sociais estudio
sos do assunto, a violência contra a criança está de 
tal forma entranhada em nossa sociedade, que mui
tos nem vêem a necessidade de combatê-la Essa 
violência tem raízes históricas profundas. Guardadas 
as proporções, os argumentos em defesa de traba
lho infantil, hoje, se assemelham aos argumentos 
utilizados pelos senhores escravocratas contra a li
bertação. 

Em nossa sociedade, segundo as palavras do 
sociólogo Sérgio Adorno, a violência "se manifesta 

como uma espécie de linguagem da vida social que 
cumpre perversamente a função de integrar as dis
tintas hierarquias e eixos de poder, enquanto ex
pressão do autoritarismo socialmente implantado. • O 
ditado popular que afirma ser 'de pequenino que se 
torce o pepino• se manifesta bastante efetivo em to
das as camadas sociais. 

A violência está institucionalizada de tal modo, 
que o aparelho policial continua, mesmo depois de 
tantas tragédias, a ser responsável pelo cometimen
to de muitos crimes. Quem Quiser fazer uma denún
cia, por exemplo, se defrontará com estruturas buro
cráticas que dlficufiam essa ação. Recebida a de
núncia, aproblibilidade de ela ser arquivada sem in
vestigação é muito grande. Mesmo que chegue aos 
tribunais, como no caso da Candelária, os erros na 
condução dos inquéritos e a fragilidade das provas 
colhidas dão azo a manipulações para inocentar os 
criminosos. Sem falar na falta de proteção a teste
munhas. No recente caso das atrocidades cometi
das por policiais militares na Cidade de Deus, as tes
temunhas vieram a Brasília pedir socorro, pois cor
riam perigo de vida. Wagner dos Santos, como já 
dissemos, principal testemunha da Candelária, vive 
sob proteção da Anistia Internacional na Suíça. 

O Plano de Combate à Violência, do Ministério 
- da Justiça, tem apresentado poucos resultados práti

cos, como podemos constatar pela continuidade dos 
crimes. Do mesmo modo, os encaminhamentos fei
tos pela CPI do Extermínio ainda não surtiram efeito. 

A violência contra crianças não só tem raízes 
históricas como também causas econômicas nitida
mente identificáveis. Impossível não estabelecer 
uma correlação direta entre a mortalidade infantil 
nas classes populares e a concentração de riquezas, 
que em nosso País é uma das maiores. Basta ver 
que a metade mais pobre da população detém pou
co mais de dez por cento da renda. Na década de oi
tenta, esse segmento teve reduzido seus rendimen
tos em um terço. Ao mesmo tempo, os cinco por 
cento mais ricos incrementaram seus ganhos em 
vinte por cento. 

De fato, Sr's e Srs. Senadores, constatamos 
que existe um hiato entre a democracia política por 
nós conquistada e a democracia econômica e social. 
Muito há que se fazer ainda para que essa grande 
parcela da população hoje excluída passe a ter 
acesso aos bens fundamentais para a sobrevivência 

-:e- para que possam ers-s-a:s famílias protegerem suas 
crianças contra a fome, que é a forma de violência 
mais perigosa. 
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A democracia precisa chegar também ao res
peito aos direitos humanos. Para tanto, não seria ne
cessário muito mais do que cumprir as leis de prote
ção da infância. Pois temos, além da Constituição, o 
Estatuto da Criança e do Adolescente, . calcado na 
concepção de proteção integral à infância. Bastaria 
que seus ditames fossem cumpridos e que seus ins
trumentos fossem colocados em prática. 

É preciso combater a violência ao mesmo tem
po em que se busca a construção de uma ordem so
cial mais justa tarefa na qual acreditamos estar o 
governo do Presidente Fernando Henrique Cardoso 
empenhado. 

É necessário, por exemplo, no âmbito da legis
lação criminal, tipificar a violência contra crianÇas
como crime hediondo, colocando-o ao lado de cri
mes como o de racismo e o de tráfico de drogas. O 
abuso sexual em família deve passar a ser encarado 
como crime autônomo, pois hoje é considerado ape
nas como agravante penal. O fim da impunidade dos 
maus policiais militares passará, certamente, pelo 
julgamento dos· infratores por tribunais civis, como se 
vem discutindo ultimamente. 

Mas penso que mais importante que as medi
das legais e administrativas é a mudança de mentali
dade da sociedade, que deve, por exemplo, deixar 
de acobertar a violência doméstica, trazendo-a para 
o espaço público e permitindo a intervenção do Esta
do e a mobilização da sociedade para sua resolu
ção. 

Nossa sociedade estará comprometendo qual
quer possibilidade de progresso econômico, justiça 
social e harmonia nas relações interpessoais se não 
começar desde já a proteger a5 crianças das viola
ções de que são vítimas. 

Era o que tinha a dizer. Muito obrigado. 
O SR. PRESIDENTE (Renan Calheiros) - Nada 

mais havendo a tratar, a Presidência vai encerrar os 
trabalhos, designando para a sessão deliberativa ordi
nária de amanhã, às 14 horas e 30 minutos, a seguinte 

ORDEM DO DIA 
-1-

MENSAGEM Nº 109, DE 1997 
(Incluída em Ordem do Dia nos termoz do 

Requerimento nº 429, de 1997- art. 172, 11, d) 

Mensagem nº 109, de 1997 (nº 672197, na ori
gem), através da qual o senhor Presidente da Repú
blica submete à apreciação do Senado Federal O 
contrato celebrado entre a Caixa Económica Federal 
e o Estado do Rio de Janeiro, com garantia da 

União, no âmbito do Programa de Apoio à Reestru
turação e ao Ajuste Fiscal dos Estados. 

(Dependendo de parecer da Comissão de As
suntos Económicos} 

-2-

PROJETO DE RESOLUÇÃO Nº 77, DE 1997 
(Em regime de urgência, nos termos do 

Requerimento nº 417, de 1997- art. 336, b) 

Discussão, em turno único, do Projeto de Re
solução nº 77, de 1997 (apresentado pela Comissão 
de AssuntQs_ t::conômicos J:C)rno conc[u~o de seu Pa
recer nº 311, de 1997}, que autoriza o Estado do Rio 

. _Grande do Sul a contratar operação de crédito externo, 
com garantia da União, junto ao Banco Internacional 
para Reconstrução e Desenvolvimento-BIRD, no valor 
de cem milhões de dólares norte-americanos, equiva
lentes a cento e quatro milhões, seiscentos e dez mil 
reais, em 31.1.97, destinados ao financiamento de par
te do Projeto de Conservação dos Recursos Naturais e 
Combate à Pobreza e do Êxodo Rural. 

(Poderão ser oferecidas emendas até o encer- · 
ramento da discussão} 

O SR. PRESIDENTE (Renan Calheiros} - Está 
encerrada a sessão. 

(Levanta-se a sessão às 18h06min.) 

DISCURSO PRONUNCIADO PELO 
SR. SENADOR OTONIEL MACHADO NA 
SESSÃODE 17106197, QUE SE REPUBLICA 
POR SOLICITAÇÃO DO PARLAMENTAR. 

O SR. OTONIEL MACHADO (PMDB-GO} -Sr. 
Presidente, Srs. e Srs. Senadores, destacamos que 
a construção da modernidade econômica e da justi
ça social passa pela necessá~a descentralização do 
desenvolvimento brasileiro. As portas do Terce1ro 
Milênio, o País precisa cada vez mais se equipar de 
políticas realmente eficientes, capazes de proporcio
nar o equihbrio regional e democratizar os bens pro
duzidos por todos. 

Como representação máxima do processo fe
derativo, o Seo·o«do da República permanece sendo 
o ce_h-ário privilegiado para aprofundarmos este de· 
bate que visa refletir sobre os novos caminhos do 
Brasil, que haverá de superar as suas distorções e 
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dar passos seguros na consagração de seu cresci· 
menta e na busca do bem-comum. 

Assim, é com muita alegria que venho a esta 
tribuna para registrar que o Centro-Oeste brasileiro, 
particularmente Goiás, avança na perspectiva de 
quebrar a tendência concentracionista que-sempre 
pontuou a economia do País, apresentando-se como 
alternativa real para impulsionar as vias contemporâ· 
neas da prosperidade. 

Goiás incrementa uma maratona decisiva, que 
certamente vai consolidá-lo como novo pólo industrial 
do Brasil. Somente nos últimos 20 dias, o Estado con
quistou investimentos superiores a R$560 milhões. 

Das 25 montadoras que estão vindo para o 
País, Goiás receberá a maior parte delas: oito no to
tal. Além disso, terá em seu território a Vicunha, a 
maior tecelagem do Brasil. 

Com uma política ousada, visando a atração 
de investimentos, o Governador Maguito Vilela sur
preende o País com uma sucessão de conquistas 
econômicas que mudam o eixo da nova indústria 
brasileira. 

Goiás terá, em seus municípios, montadoras 
do Japão, da China, de Taiwan e da Argentina. Den
tre elas, está o segundo maior investimento privado 
do País este ano: os 300 milhões de reais que a 
Honda está trazendo para o Estado, gerando mil em
pregos diretos e 4 mil indiretos, produzindo 150 mil 
motocicletas por ano. A também japonesa Mitsubishi 
começa a se instalar em Goiás, trazendo 40 milhões 
de reais em investimentos, gerando mais de mil em
pregos diretos e indiretos. No Município de Catalão, 
a meta é produzir 8 mil unidades de veículos utilitá
rios por ano. 

Goiás receberá ainda no Distrito Agroindustrial 
de Anápolis a tecelagem Vicunha, que transfere sua 
principal fábrica para o Estado. Os investimentos são 
na ordem de 1 00 milhões de reais, gerando 2 mil em
pregos diretos e com perspectiva de produzir 1 milhão 
e SOO mil metros de tecidos planos por mês. 

Essas conquistas, entretanto, não são frutos do 
acaso. Elas se tomam realidade graças à bem deli
neada estratégia de desenvolvimento adotada pelos 
Governos do PMDB que, desde 1983, dirigem 
Goiás. O idealizador da arrancada industrial foi lris 
Rezende Machado, hoje Ministro da Justiça, que. 
criou o programa de incentivos fiscais mais completo 
do Brasil. 

O Fomentar permite a imprescindível parceria 
com a iniciativa privada,--fazendo-dá-Administração 
Pública uma prática realmente modema. Além da 
política fiscal, o Governo procurou fazer a sua parte. 

Edificou uma sólida infra-estrutura. Moldou a melhor 
malha viária do País. Interligou Goiás aos mais im
portantes portos de exportação do Brasil através de 
um múltiplo sistema de transportes que inclui rodo
vias, ferrovias e hidrov1as. E construiu mais de 50 
distritos agroindustriais nas suas diversas regiões. 

Dessa forma, somente nos últimos dois anos e 
cinco meses, -o Governador Maguito Vilela viabiliza 
investimentos industriais superiores a 3 bilhões_ çle 
reais, trazendo mais de 200 indústrias de pequeno a 
grande porte para o Estado, gerando cerca de 50 mil 
empregos diretos e indiretos. Dentre esses investi
mentos, destacam-se os 550 milhões de reais da 
Perdigão, conquistados no ano passado. Essa im
portante agroindústrla já se encontra em fase adian
tada de implantação no município de Rio Verde. Ela 
vem se juntar a outras empresas internacionalmente 
consagradas que elaboram seus produtos em Goiás. 
Exemplos disso são a Parmalat, a Nestlé, a Agri
food, a Richco, a Malharia Manz e inúmeras outras. 

É esse processo de desenvolvimento inteligen
te e arrojado que justifica o invejável avanço econô
mico de Goiás. O Estado cresceu, nos últimos 1 O 

-anos, 70%-acirria da mêdia nacional. No ano passa
do, o crescimento das exportações atingiu o incrível 
índice de cinquenta e três por cento. 

Goiás é hoje a nona força econômica do País, 
mantendo os ideais do trabalho e da luta sem tré
guas contra o subdesenvolvimento. A rrieta do Go
verno Maguito Vilela é alçar o Estado à condição de 

- ·sext1fpotêriciã-do Pais até o ano 2002. Para isso, 
além da consolidação do parque industrial, Goiás 
planeja investimentos maciços em ciência, tecnolo

-gra e eaucaçãO. 
O Estado saiu da vigésima primeira posição e 

hoje é a sextamelt10rg_ualidade cl_e ensino do Pais. 
No plano infraestrutura!, nos próximos dias, todas as 
propriedades rurais de Goiás terão acesso à energia 
elétrica, um benefício que já é comum em cem por 
cento dos espaços urbanos: Por fim, o programa de 
combate à fome, criado pelo Governador Maguito Vi
lela, cuja eficiência foi reconhecida pelo Unicef, con
fere o caráter fraterno e solidário que são as eternas 
características dos goianos. · · 

- -o St~ Onotrtf'Quinan ;;..; V. EXª me permite um 
aparte? 

O SR. OTONIEL MACHADO - Pois não, Exce
lência_ 

O Sr. Onofre Quinan - As tantas obras tisiC-ªª----_ 
_ e de_ suma_-irnport~l}cia que __ fqram_ feitas em nosso 
E:stado sao tão importantes-para o-désenvolvimento, 
para o crescimento de seu Estado, mas não podere-
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mos deixar de enfatizar o programa social implanta
do pelo Governador Maguito Vilela. Quero citar uma 
frase do saudoso Tancredo Neves: 'Todo desenvol
vimento é falso enquanto o brasileiro estiver passan
do fome'. E, hoje, com o programa social do Gover
nador, a maioria dos brasileiros sabe que pratica
mente não há um brasileiro passando fome no Esta
do de Goiás. Muito obrigado. 

O SR. OTONIEL MACHADO - Muito obrigado, 
Senador Onofre Quinan. 

A despeito dos que tentam estigmatizar Goiás 
e suas lideranças em face de sua vocação agropas
toril, os fatos e a realidade sugerem aquilo que al
guns ainda não sabem: circundando Brasília está um 
Estado moderno, conhecido por sua excelência mé
dica, com alto padrão educacional e conquistando as 
mais cobiçadas indústrias do cenário económico 
mundial. 

O Sr. Levy Dias - Senador Otoniel Machado, 
V.Ex!! concede-me um aparte? 

O SR. OTONIEL MACHADO -Pois não. 
O Sr. Levy Dias -Ouço com muita atenção 

seu discurso sobre o nosso vizinho Estado. Goiás 
vem se tornando, a cada dia, um modelo para o 
País. Esse Estado tem sido para mim, especifica
mente, um ponto de convergência de pensamentos, 
de idéias e de ação. E a ação do Governo de Goiás 
tem sido um exemplo para os Governos de todo o 
Brasil. V. Ex!! fala nas indústrias que se instalam em 
Goiás, especialmente montadoras, que agora vão 
colorir o cenário goiano. V. Ex!! cita ainda as agro in
dústrias que se instalam nas regiões goianas onde 
se produzem muito milho e soja, como em Rio Ver
de. Somente uma grande empresa brasileira cria na
quele local, direta e indiretamente, nove mil empre
gos. Venho dizendo há anos, no meu Estado de 
Mato Grosso do Sul, que o maior problema do nosso 
País é o desemprego. Uma família desempregada é 
uma família desesperada. Numa campanha política, 
vim buscar com o Governador Maguito Vilela o Pro
jeto Solidariedade. Levei esse projeto a Mato Grosso 
do Sul e mostrei-o aos meus conterrâneos na televi
são. Uma manhã, recebi um telefonema do Gover
nador Maguito Vilela dizendo o seguinte: "Levy, an
tes que o sol raiasse no Estado de Goiás, já havía
mos distribuído 80 mil pães e 80 mil litros de leite". 
Ouvi o Senador Onofre Quinan, em apart_e a V. Ex!!, 
dizendo que em Goiás nenhum brasileiro- passa 
fome. Isso é um exemplo para nós, para o -povo- e 
para os demais Estados brasileiros. Gostaria muito 
que a Casa hoje estivesse com os seus 81 Senado
res para ouvir o pronunciamento de V. E~, Sen-ª-dor 

Otoniel, dando o exemplo de Goiás, que é um exem
plo de trabalho, de ação, de força, de determinação, 

_ cje_llTT1ª_a,_dr:Dinl!i_tré!Ção_que des~ja realmente gover
nar a sua gente, o seu povo. E a primeira vez que 
ouço V.~ da tribuna do Senado, falando, por meio 
da TV Senado, ao povo do seu Estado e ao Brasil, 
trazendo essa página que ficará registrada nos 
Anais da CasaLcomo um dos discursos mais bonitos 
que já ouvimos aqui. Ação, trabalho, realização e pa
triotismo. Esta _palavra precisamos redecorar- para 
todo o povo brasileiro, o patriotismo verde-amarelo 
que oGovemador Maguito Vilela impõe hoje ao Es
tado de Goiás e que o Governador lris Rezende tão 
bem soube construir, tantos anos trabalhando não 
só na Prefeitura de Goiânia, como, algumas vezes, 
no Governo do Estado. Cumprimento V. E~. Sou do 
Centro-Oeste; não tenho essa ação no hosso Esta
áci, mas me contenTo e!icó feliz cõm a ação desen
volvida no Estado de Goiás. Meus parabéns a 
Goiás! Meus parabéns a V. ~! 

O SR. OTONIEL MACHADO - Obrigado, Se
nador. 

Mas, Sr. Presidente, Srªs Senadoras, Srs. Se
nadores: temos pela frente o desafio maior, que é 
dotar o Norte-Nordeste goianos e o Entorno de Bra
sília das condições necessárias, para que também 
possam atrair empresas, fortalecer a sua economia, 
criar novas oportunidades de trabalho e minimizar os 
seus angustiantes problemas sociais. 

Em nível do Entorno de Brasília, considero im
prescindível uma sólida aliança entre os Governos 
da República, de Goiás e do Distrito Federal para ali 
implantar um moderno pólo de empresas prestado
ras de serviços. Esse é um empreendimento inadiá
vel, tendo em vista aliviar as tensões sociais na Ca
pital do Brasil, pressionada pela população vizinha 
que busca alternativas de emprego, que luta pelo sa
grado direito à sobrevivência. 

Para o norte e nordeste de Goiás é necessária 
uma ação ainda mais arrojada, procurando atrair 
segmenfos empresariais que Invistam na extração 
de matéria-prima para transformar insumos oriundos 
de um programa de agroindústria. É também emer
gencial desenvolver programas de incentivo à cultu
ra de frutas cítricas, capazes de abastecer um mer
cado crescente ãe Tndústria de sucos. Essas provi
dências certamente vão transformar o perfil econô-

-mrco âaregiãõ;- imf:JUisionanõoo processo industrial, 
- geranáõ empregos, melhorando as condições de 

vida de suas populações. • 
(fsr. MaiJrÕ f.Hi-anéla :..:of>ermife-meV E~ um 

aparte? 
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O SR. OTONIEL MACHADO- Tem V. Exª a 
palavra. 

O Sr. Mauro Miranda - Senador Otoniel, V. 
Exª é nosso companheiro de Bancada e vem à tri
buna pela primeira ou segunda vez, trazendo o oti
mismo que há em Goiás hoje e que dá ao Presi
dente da República Fernando Henrique Cardoso o 
maior índice de aceitação no País; otimismo que 
confere ao Governador Maguito o primeiro lugar 
em aceitação no Estado; otimismo que dá a uma 
pessoa da Oposição, oriunda da cidade de Goiâ
nia, destaque na preferência eleitoral. Goiás está 
de bem com seus governantes. V. Exª mostra o 
motivo desse otimismo com a chegada das indús
trias. Atualmente o ambiente de trabalho em Goiás 
atrai pessoas de todas as partes do País para ali 
trabalharem. V. Exª tocou em um ponto importan
tíssimo para nós com referência aos nossos corre
dores de exportação·. pois dependemos economi
camente dos 70% da participação da agricultura e 
sabemos como é importante a chegada dos nos
sos produtos aos portos com preços competitivos 
para a exportação. Goiás é muito rico em produtos 
agrícolas. V. Exª traçou muito bem o perfil do porto 
de São Simão para fazer a ligação com o porto de 
Santos e a ligação do Corredor Centro-Leste, unin
do Anápolis e Goiânia até o porto de Tubarão e, 
também, o entrelaçamento com o Distrito Federal 

. com a duplicação da rodovia por onde trafegam 
mais de 20 mil veículos. Nesse sentido, estamos 
conseguindo do Presidente Fernando Henrique a 
duplicação da rodovia Anápolis/Brasília. Estamos 
numa campanha para conseguir a duplicação da 
rodovia que liga Goiânia a São Paulo, na qual V._ 
Ex• também está ajudando. Essa estrada é de vital 
importância para nós. Cumprimento, pois, V: Exª 
pelo otimismo que transmite, que reflete o otimis
mo de Goiás por esse surto de desenvolvimento.
Crescemos 20% acima da média nacional nesta 
última década, o que é motivo de orgulho para to
dos nós do Estado de Goiás. Muito obrigado. 

O SR. OTONIEL MACHADO - Obrigado, Se
nador Mauro Miranda. 

Através da união de todo o Centro-Oeste, acre
ditamos sinceramente que daremos uma das mais 
importantes contribuições ao Brasil: a abertura de 
novas vertentes para o seu desenvolvimento; reó- · 
rientando para melhor as vias da prosperidade, sem 
preconceitos. sem a perda da. id€mtidade cultural 
brasileira e mantendo firme o sentido de solidarieda
de humana e plena justiça social. 

Muito obrigado. 

DISCURSO PRONUNCIADO PELO SR. 
SENADOR HUMBERTO LUCENA NA SES
SÃO DE 17106/97, QUE SE REPUBLICA 
POR SOLICITAÇÃO DO PARLAMENTAR. 

O SR. HUMBERTO LUCENA (PMDB-PB. 
Para encaminhar.) - S,r. Presidente. Sr!s e Srs. 
Senadores. a exemplo do Senador Pedro Simon, 
fui também colega do Senador Agenor Maria no 
Congresso Nacional. Naquele tempo eu era Depu
tado Federal, quando o MDB - Movimento Demo
crático Brasileiro -. na sua luta contra o autoritaris
mo, ajudado pelo horário gratuito da televisão, 
conseguiu eleger cerca de 14 a 16 Senadores, de 
maneira surpreendente em todo o País, entre eles 
Agenor Maria, um nome que surgiu no Rio Grande 
do Norte como um protesto contra a situação en
tão reinante no País. 

Na verdade,-Agenor Mariateve uma eleição 
sur-Preendent~. No -~énacio, durante a sua atuação, 
deixou u_ITla marca_ muito firme de autenticidade. 
Apesar de ser um homem de pouca cultura, não se 
lhe podia negar o dom da oratória Ele permanente
mente estava. na tribuna do Senado para abordar os 
temas mais variados de interesse do povo do Rio 
Grande do Norte, do povo nordestino e do povo bra
sileiro; e, com aquela sua simplicidade, com aquela 
sua maneira de ser, deixou nos Anais desta Casa 
páginas eloqüentes que, certamente, um dia, serão 
bem examinadas para a elaboração do perfil parla
mentar de um Senador que tinha 'cheiro de povo', 
J::OffiQSe_costuma dizer no Nordeste brasileiro, parti
cularmente no meu Estado. a Paraíba. 

Desejo, portanto, trazer também a minha pala
--.vra de homenagem à memoria de Agenor Maria, e 
- enviar desta tribuna. o meu sentido pesar a toda a 

sua família. Que o seu exemplo frutifique, como um 
homem público digno, no Rio Grande do Norte e na 
Paraíba. 

Era o que tinha a dizer, Sr. Presidente. 

AGENDA CUMPRIDA PELO PRESIDENTE 
ANTONIO CARLOS MAGALHÃES 

-18-6-97 
Quarta-feira 

1 0:00 - Despacho interno 
15:30 - Sessão Deliberativa Ordinária do 

Senado Federal 
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Ata da 8~ Sessão Deliberativa Ordinária 
em 19 De Junho de 1997 

3.! Sessão Legislativa Ordinária da 50!. Legislatura 

Presidência dos Srs.: Antonio Carlos Magalhães 
Geraldo Melo e Ronaldo Cunha Lima 

AS 14 HORAS E 30 MINUTOS, ACHAM-SE PRE
SENTES OS SRS. SENADORES: 

Abdias Nascimento - Ademir Andrade - Anto
nio Carlos Magalhães - Antônio Carlos Valadares -
Bello Parga - Benedita da Silva- Beni V eras- Ber
nardo Cabral - Carlos Bezerra -Carlos Wilson - Ca
sildo Maldaner - Edison Lobão - Eduardo Suplicy -
Élcio Alvares - Emitia Fernandes - Epitácio Cafetei
ra - Esperidião Amin - Fernando Bezerra - Flaviano 
Melo - Freitas Neto - Geraldo Melo - Gerson Cama
ta - Gilberto Miranda - Gilvam Borges - Guilherme 
Palmeira- Hugo Napoleão - Humberto Lucena - Ja
der Barbalho - Jefferson Peres - João Rocha - Jo
nas Pinheiro - Josaphat Marinho - José Agripino -
José Alves - José Bianco - José Eduardo - José 
Eduardo Outra - José Fogaça - José lgnácio Ferrei
ra- José Roberto Arruda- José Serra- Júnia Mari
se - Lauro Campos - Leomar Quintanilha - Levy 
Dias - Lucídio Portella - Marina Silva - Marluce Pin
to - Mauro Miranda - Nabor Júnior - Ney Suassuna 
- Odacir Soares - Osmar Dias - otoniel Machado -
Pedro Simon- Ramez Tebet- Regina Assumpção
Roberto Freire - Roberto Requião - Romero Jucá -
Romeu. Tuma - Ronaldo Cunha Uma - Sebastião 
Rocha- Sergio Machado- Teotônio Vilela Filho
Vilson Kleinubing- Waldeck Omelas 

O SR. PRESIDENTE (Geraldo Melo) - A lista 
de presença acusa o comparecimento de 67 Srs. 
Senadores. Havendo número regimental, declaro 
aberta a sessão. 

Sob a proteção de Deus, iniciamos nossos tra
balhos. 

O Sr. 1 º Secretário, Senador Ronaldo Cunha 
Lima, procederá à leitura do Expediente. 

É lido o seguinte: 

EXPEDIENTE 

OFÍCIOS 

DO PRIMEIRO SECRETÁRIO DA 
CÂMARA DOS DEPUTADOS 

N2 83/97, de 18 do corrente, comunicando o ar
quivamento do Projeto de Lei do sénado nº 75, de 
1991 (n2 3.768/93, naquela Casa), de autoria do Se
nador Ney Maranhão, que regulamenta, com base 
no interesse nacional, os investimentos de capital 
estrangeiro, nas micro, pequenas e médias empre
sas e dá outras providências; e 

N2 84/97, de 18 do corrente, comunicando a re
jeição do Projeto de Lei do Senado nº 59, de 1995 
(n2 1.158/95, naquela Casa), de autoria do Senador 
Esperidião Amin, que dispõe sobre a criação do Dia 
Nacional do Radialista e dá outras providências. 

O SR. PRESIDENTE (Geraldo Melo)- O expe
diente lido vai à publicação. 

Sobre a mesa, projeto de lei que será lido pelo 
Sr. 12 Secretário, Senador Ronaldo Cunha Lima. 

É lido o seguinte 

PROJETO DE LEI DO SENADO N2 118, DE 1997 

AHera dispositivos da Lei n2 9.430, 
de 27 de dezembro de 1996, para modifi
car a sistemática de cobrança das multas 
e juros moratórias em débitos para com a 
União. 

O Congresso Nacional decreta: 
Art. 1Q O art.J)j da Lei n2 9.430, de 27 de de

zembro de 1996, passa a vigorar com a seguinte re
dação: 

"Art. 61. Os débitos para com a União, 
decorrentes de tributos e contribuições ad-
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ministrados pela Secretaria da Receita Fe
deral, cujos fatos geradores ocorrerem a 
partir da publicação desta lei, não pagos nos 
prazos previstos na legislação específica, 
serão acrescidos de multa de mora, calcula
da à taxa de 0,067% (sessenta e sete milé
simos por cento), por dia de atraso. 

§ 1º ....................................................... . 
§ 22 O percentual de multa a ser apli

cado fica limitado a 1 O% (dez por cento). 
§ 3º Sobre os débitos a que se refere 

este artigo incidirão juros de mora calcula
dos à taxa de 0,033% (trinta e três milési
mos por cento) ao dia, nos primeiros trinta 
dias posteriores ao vencimento do prazo, e 
0,067% (sessenta e sete milésimos por cen
to) ao dia. após o trigésimo dia posterior ao 
vencimento do prazo até o pagamento. • 

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

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

Justificação 
Com a estabilização da nossa moeda, não 

mais se justificam os elevadíssimo percentuais atri
buídos às multas e os juros moratórias mesmo quan
do relativos ao atraso no pagamento de obrigações 
tributárias tais como impostos e contribuições. 

O legislador ordinário, já em 1º de agosto de 
1996, com a aprovação da Lei nº 9.298, houver por 
bem fixar em 2% (dois por cento), no máximo, a mul
ta de mora decorrente do inadimplemento de contra
tos que envolvam crédito ou concessão de financia
mento. Vale dizer, com a edição desse diploma legal 
o consumidor, que, premido por qualquer motivo ou 
circunstância, se vir constituído em mora, passou a 
ter, para a fixação da multa, um parâmetro bem me
nor que o até então praticado pelo mercado. Tal me
dida, com certeza. afora não resultar ern nenhum in
centivo à inadimplência, reveste-se de um inegável 
aspecto de justiça. 

Todavia, o Governo Federal não tem mostrado 
nenhuma disposição em diminuir os encargos relati
vos à inadimplência quando se trata do contribuinte 
de qualquer tributo ou contribuição social arrecada
dos e administrados pela Secretaria da Receita Fe
deral. Tanto é assim que, com a edição da Lei nº 
9.430, de 27 de dezembro de 1996, manteve as mul
tas e juros moratórias com índices elevadíssimos, 
senão vejamos: 

Multas: 0,33 (trinta e três centésimos por cen
to) por dia de atraso, até o limite de vinte por cento, 

ou seja, o acumulado nos primeiros sessenta e um 
dias; 

Juros: 1% (um por cento) no mês do pagamen
to e, a partir do primeiro dia do mês subsequente ao 
vencimento do prazo até o mês anterior ao do paga
mento, a taxa referencial do Sistema Especial de Li
quidação e Custódia - SELIC para títulos federais, 
acumulada mensalmente. 

Essa prática tem se revelado absurdamente 
drástica, principalmente quando se sabe que , em 
sua esmagadora maioria, os contribuintes, pessoas 
físicas e jurídicas, tomam-se inadimplentes em ra
zão de dificuldades financeiras momentâneas e não 
por contumácia. 

Assim, o presente projeto objetiva tratar o pro
blema com mais justiça e, ao mesmo tempo, possibi
litar que esses inadimplentes, mesmo que punidos 
pecuniariamente, tenham melhores condições de 
saldar seus compromissos o que, em última análise, 
refletirá beneficamente também para o próprio fisco 
federal. 

Pelas razões expostas, peço e espero o apoio 
dos eminentes congressistas, inclusive para o aper
feiçoamento da proposta ora submetida à sua consi
deração. 

Sala das Sessões, 19 de junho de 1997.- Se
nador Osmar Dias. 

LEGISLAÇÃ() CITADA 

LEI Nº 9.430, DE 27 DE DEZEMBRO DE 1996 

Dispõe sobre a legislação tributária 
federal, as contribuições para a segurida
de social, o processo administrativo de 
Consulta e dá outras providências. 

SEÇÃOIV 
Acréscimos Moratórias 

Multas e Juros 

Art. 61. Os débitos para com a União, decor
rentes de tributos e con~tribuições administrados pela 
Seeretaria da Receita Federal; cujos fatos geradores 
ocorrerem a partir de 12 de janeiro de 1997, não pa
gos nos prazos previstos na legislação específica, se
rão acrescidos de multa de mora, calculada à taxa de 
trinta e três centésimos por cento, por dia de atraso. 

§ 12 A multa de que trata este artigo será calcu
lada a partir do primeiro dia subseqüente ao do ven
cimento do !)raio previsto para o pagamento do tri
buto ou da contribuição até o dia em que ocorrer o 
seu pagamento. 
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§ 22 O percentual de multa a ser aplicado fica 
limitado a vinte por cento. 

§ 32 Sobre os débitos a que se refere este arti
go incidirão juros dé mora calculados à taxa a que 
se refere o § 32 do art. 52 , a partir do primeiro dia do 
mês subseqüente ao vencimento do prazo até o mês 
anterior ao do pagamento e de um por cento no 
mês de pagamento. 

LEI N2 9.298, DE 1° DE AGOSTO DE 1996 

AHera a redação do § 12 do art. 52 da 
Lei n• 8.078, de 11 de setembro de 1990, 
que Mdispõe sobre a proteção do consu
midor e dá outras providências" 

O Presidente da República 
Faço saber que o Congresso Nacional decreta 

e eu sanciono a seguinte Lei: 
Art. 12 O§ 12 do art. 52 da Lei n2 8.078, de 11 

de setembro de 1990, passa a vigorar com a seguin
teredação: 

"Art. 52. . ............................................. . 
§ 12 As multas de mora decorrentes do 

inadimplemento de obrigações no seu termo 
não poderão ser superiores a dois por cento 
do valor da prestação." 

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

Art. 3'! Revogam-se as áiSpOSiçôes em contrário. 

(À Comissão de Assuntos Econõmicos 
- decisão terminativa.) 

O SR. PRESIDENTE (Geraldo Melo) - O projeto 
será publicado e remetido à Comissão competente. 

O SR. PRESIDENTE (Geraldo Melo) -A Presi
dência recebeu a Mensagem n2 112, de 1997 (n2 

708/97, na origem), de 18 do corrente, pela qual o 
Presidente da República comunica que se ausentará 
do País nos dias 21 a 24 próximos, a fim de partici
par da Sessão Especial da Assembléia Geral da 
ONU, na Cidade de Nova York, nos Estados Unidos 
da América. 

É a seguinte a mensagem recebida: 

MENSAGEM N2 112, DE 1997 

MENSAGEM N2 708 

Excelentíssimos Senhores Membros do Sena
do Federal, 

Tenho a honra de informar Vossas Excelências 
de que deverei ausentar-me do país nos dias 21 a 
24 de junho de 1997 para participar da Sessão Es-

pecial da Assembléia Geral da ONU, na cidade de 
Nova York, nos Estados Unidos da América. 

2. A Sessão Especial comunidade internacional 
dos objetivos e compromissos consagrados na 
Agenda 21. A avaliação terá três objetivos centrais: 
i) identificar as áreas onde tem havido progresso na 
implementação da Agenda 21; ii) examinar as áreas 
em que a implementação tem sido insatisfatória; e iii) 
definir prioridades claras de ação para os próximos 
anos e conferir impulso político às negociações em 
curso. 

3. O resultado previsível da Sessão Especial 
deverá ser uma Declaração elaborando sobre os 
três elementos acima. A Reunião do Grupo de Tra
balho ad Hoc lntersessional deverá proceder a uma 
discussão sobre os sucessos e impasses na imple
mentação de cada um dos 40 capítulos da Agenda 
21. De modo geral, as áreas que deverão ser enfati
zadas no exercício de avaliação deverão ser flores
tas, biodiversidade, clima, segurança química, de
sertificação, oceanos, àgua doce, assistência finan
ceira, transferência de tecnologia, padrões de consu
mo e produção, comércio e meio ambiente demogra
fia e pobreza. 

Brasflia, 18 de junho de 1997. - Fernando 
Henrique Cardoso. 

O SR. PEDRO SIMON - Sr. Presidente, o Pie
- nário vai indicar o Senador que representará o Sena
do? Será o Presidente do Senado quem irá com o 
Presidente da República? 

O SR. PRESIDENTE (Gerah;iQ Melo) - A Mesa 
não tem conhecimento de nenhum expediente tra
tando desta matéria, Senador. 

O SR. PEDRO SIMON - Geralmente é o Presi
dente do Senado ou o Presidente- da Comissão de 
Relações Exteriores. 

O SR. PRESIDENTE (Geraldo Melo)- A Mesa 
não tem conhecimento de nenhum expediente sobre 
isto. 

O SR: PEDRO SIMON - Quando é que o Presi
dente viaja? 

O SR. PRESIDENTE (Geraldo Melo) - Confor
me acaba de ser lido, o Presidente da República se 
ausentará do País do dia 21 ao dia 24. 

O SR. PEDRO SIMON - Obrigado. 

O SR. PRESIDENTE (Geraldo Melo} -Sobre a 
mesa, ofícios que serão lidos pelo Sr. 1º Secretário, 
Senador Ronaldo Cunha Lima. 

São lidos os seguintes: 
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OFÍCIO N2 1.065-L-PFU97 

Brasília, 18 de junho de 1997 
Senhor Pr~idente, 
Indico a Vossa Excelência o Deputado Paulo 

Lima, como membro titular, para a Comissão Mista 
de Planos, Orçamentos Públicos e FISCalização, em 
substituição ao Deputado Maurício Najar. 

Atenciosamente, Deputado Inocêncio Oliveira 
- Líder do PFL 

OFfCJO N2 1.077-L-PFU97 

Brasília, 18 de junho de 1997 
Senhor Presidente, 
Indico a Vossa Excelência o Deputado João 

Mellão, para fazer parte, como membro titular, da 
Comissão Mista destinada a emitir parecer à Medida 
Provisória n2 1.480-31, de 12 de junho de 1997, que 
• Altera dispositivos das Leis n2s 8.112. de 11 de de
zembro de 1990, e 8.911, de 11 de julho de 1994, 
para instituir os Décimos Incorporados, e dá outras 
providências•, em substituição ao Deputado Maurí
cio Najar. 

Atenciosamente, - Deputado Inocêncio Oli
veira - Líder do PFL 

OFÍCIO Nº 1.079-L-PFU97 

Brasília, 18 de junho de 1997 
Senhor Presidente, 
Indico a Vossa Excelência o Deputado Francis

co Horta para, como membro suplente, fazer parte 
da Comissão Mista destinada a emitir parecer à Me
dida Provisória n2 1.547-31, de 1 O de junho ~ 1997, 
que "Cria a Grafiticação de Desempenho de Ativida
de de Fiscalização, a Gratificação de Desempenho 
de Atividade de Proteção ao Võo, e dá outras provi
dências•, em substituição ao Deputado Maurício Na
jar. 

Atenciosamente, - Deputado Inocêncio Oli
veira, Líder do PFL. 

OFÍCIO Nº 1.081-L-PFU97 

Brasília, 18 de junho de 1997 

Senhor Presidente, 
Indico a Vossa Excelência o Deputado Eliseu 

Moura para, como membro suplente, fazer parte da 
Comissão Mista destinada a emitir parecer à Medida 
Provisória n2 1.548-32, de 1 o de Junho- de-1997, que 
"Cria a Gratificação de Desempenho e Produtividade 
- GDP das atividades de finanças, controle, orça-

menta e planejamento, e dá outras providências", 
em substituição ao Deputado Mauricio Najar. 

Atenciosamente, - Deputado Inocêncio Oli
veira, Líder do PFL. 

OFíCIO N2 1.085-L-PFU97 

Brasília, 18 de junho de 1997 

Senhor Presidente, 
Indico a Vossa Excelência o Deputado Ayres 

da Cunha para, como membro suplente, fazer parte 
da Comissão Mista destinada a emitir parecer à Me
dida Provisória n2 1.575, de 4 de junho de 1997, que 
"Dispõe sobre normas e condições gerais de prote
ção ao trabalho portuário, institui multas pela inob-

- selVância de seus preceitos, e dá outras providên
cias", em substituição ao Deputado Maurício Najar. 

Atenciosamente, - Deputado Inocêncio Oli
veira, Líder do PFL. 

Indico, em substituição à indicação feita por 
esta presidência, os senadores do PSDB que com
porão a Comissão Especial Mista destinada a apre
ciar a seguinte medida provisória: 

MP N2: 1.577 

Assum. 
11e12daLE 
tivo à Lei n2 8. 
cias. 

Publicação DOU: 13-6-97 

Altera a redação doS arts. 2º, 62, 72, 
• 8.629, de 25-2-93, acresce disposi
.7. de 30-6-92, e dá outras providên-

Titular: Osmar Dias 
Suplente: Coutinho Jorge 

Brasília, 19 de junho de 1997.- Senador Ser
gio Machado, Líder do PSDB. 

O SR. PRESIDENTE (Geraldo Melo) - Serão 
feitas as substituições solicitadas. 

Passamos à lista de oradores. 
Concedo a palavra ao nobre Senador Ney 

Suassuna. V. EJC!I dispõe de 20 minutos. 
O SR. NEY SUASSUNA (PMDB-PB. Pronun

cia o seguinte discurso.) -Sr. Presidente, S~ e Srs. 
Senadores, é inquestionável o sucesso do Plano 
Real em conter o processo inflacionário em que o Bra
sil se atolava-atê 1994. A estabilidade monetária, nes
ses poucos anos, já teve o efeito de nos fazer esque
cer os tempos em que tínhamos de correr atrás dos 
preços, com nosso sempre pouco dinheiro, afliE!S_que 
eles disparassem para além de nosso alcance. 

O fato de que tenhamos passado a considerar 
a inflação baixa como um dado banal da realidade e 
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a exigir um melhor desempenho global da economia, 
com mais empregos e crescimento, é a demonstra
ção cabal de como nos acostumamos facilmente às 
coisas boas e logo aspiramos a coisas melhores. 

Esse mesmo sucesso, no entanto, toma inex
plicável e injustificável o aumento acentuado que 
vêm sofrendo as tarifas públicas nesse período de 
baixa inflação, justamente os preços que continuam 
controlados pelo Governo, depois que finalmente se 
permitiu que os mecanismos de mercado determi
nem todos os preços privados - ou quase todos, 
como vimos na recente intervenção do Estado sobre 
alguns setores da economia acusados de fazerem 
aumentos abusivos. 

Algumas escolas de São Paulo, por exemplo, 
se viram obrigadas a programar descontos, ao longo 
dos próximos meses, nas mensalidades de seus alu
nos, como apenação por supostamente se haverem 
excedido nos últimos reajustes. 

Ora, Sr. Presidente, Sr"s e Srs. Senadores, ne
nhuma dessas escolas, e tampouco o setor siderúr
gico, outro acusado de fazer reajustes abusivos, 
pode se comparar ao Governo no que diz respeito a 
aumentos acima da inflação. 

Enquanto a inflação, desde julho de 1994- iní
cio do Plano Real -, não ultrapassou os 65%, as tari
fas telefônicas subiram 170% - um aumento quase 
três vezes maior. Nesse mesmo período, os trans
portes públicos tiveram suas tarifas aumentadas em 
mais de 90%. 

Os dados mais preocupantes, no entanto, se 
referem aos aumentos ocorridos no último ano, de 
maio de 1996 a maio de 1997. Além dos telefones e 
dos transportes públicos, os combustíveis e os servi
ços de água e esgotos andaram tendo seus preços 
reajustados bem acima da inflação. 

A um índice FIPE de ?Ok para a inflação, cor
respondeu, nesse período, um aumento de 26% no 
preço do botijão de gás - insumo essencial para a 
alimentação popular -, um aumento em tomo de 
15% para a gasolina e para o álcool - sobre cujo pa
pel na formação dos outros preços não é preciso fa
lar -, bem como uma variação de 22% no preço dos 
serviços de água e esgoto. 

Até entendo que as tarifas públicas, em geral, 
estavam defasadas pelas políticas anteriores de 
contenção de preços e que o Governo resolveu 
atualizá-las para reduzir o déficit público que agora 
não pode ser disfarçado pelo recurso da ciranda fi
nanceira. Entendo, igualmente, que o reajuste nas 
tarifas telefõnicas - o maior, entre todos os efetiva
dos nos preços públicos - tenha por objetivo viabili-

zar a privatização das telecomunicações, setor cujos 
preços estavam particularmente defasados em rela
ção aos praticados internacionalmente. O que não 
entendo é por que esses aumentos foram feitos de 
maneira tão brusca, se, de fato, existe a confiança 
na manutenção da estabilidade monetária. 

Sim, Sr. Presidente, Sr"s e Srs. Senadores, a 
fé na estabilidade monetária deveria ter como efeito 
a certeza de que a atualização dos preços dos servi
ços públicos poderia ser feita mais progressivamen
te, sem que se perdesse o controle do processo. 

A única explicação convincente para esse com
portamento por parte do Governo seria a de que ele 
não deseja fazer aumentos no ano vindouro, pela 
proximidade das eleições, havendo antecipado todo 
o aumento necessário e até acumulado alguma gor
dura, como se costuma dizer. Isso é inadmissível, 
pois significa o condicionamento ao calendário políti
co de um ponto tão importante da agenda econõmi
ca, e por um interesse tão mesquinhamente eleito
reiro. 

Outras explicações aventa~as por economistas 
chegam a ser ainda mais absurdas. Heron do Car
mo, analista econõmico da Fipe, por exemplo, diz 
que o Governo está tentando fazer pela via do au
mento das tarifas públicas, uma política de conten
ção da demanda. Ao apertar os orçamentos dos la
res brasileiros, impondo aos cidadãos a austeridade 
que não pratica na própria casa, o Governo procura
ria reduzir também o déftcit da balança comercial 
pela contenção do consumo e das importações, tudo 
isso relacionado à mesma estratégia de sustentação 
do Real pela âncora cambial. 

Além de constituir invasão descabida da priva
cidade, trata-se de uma iniciativa completamente in
sensata e prejudicial ao País, primeiramente porque 
esse aumento das tarifas públicas atinge mais dura
mente as camadas de menor renda da população, 
que vêem seu acréscimo de renda, obtido com o fim 
do imposto inflacionário, esvair-se literalmente pelo 
esgoto das contas de água e telefone, e pelo gasto 
diário com trens e ônibus. Em segundo lugar, porque 
sacrifica duramente as pequenas e microempresas, 
obrigando-as a reduzir suas já apertadas margens 
de lucros, pelo aumento desenfreado que as tarifas 
provocam em seus custos fixos. 

O pior em tudo isso, Sr. Presidente, Sr"s e Srs. 
Senadores, é que o aperto das pequenas e micro
empresas,- que leva muitas delas a reduzir a ativida
de ou mesmo a fechar, tem grande repercussão no 
aumento do desemprego, pois essas empresas são 
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responsáveis pela maior fração de mão-de-obra em
pregada na economia. 

Trata-se de mais uma causa de sacrifício das 
famílias de renda baixa, cujos chefes, comumente, 
quase só encontram trabalho em pequenas empresas. 

O resultado desses aumentos só poder ser um: 
o agravamento dos problemas sociais de desempre
go e criminalidade. Nada mais longe de nossa ne
cessidade urgente de retomada do crescimento eco
nômico. 

Esses aumentos nas tarifas públicas preocu
pam tanto os chefes de família e os pequenos em
presários que, uma em cada cinco pessoas, de acor
do com pesquisa do lbope para a CNI, vêem nesses 
reajustes uma ameaça séria ao próprio Plano Real. 

Pela evidente inoportunidade dessas medidas. 
gostaria de deixar registrado aqui meu protesto por 
essa linha equivocada de ação do Governo. 

Gostaria, ainda, de pedir explicações a essas 
autoridades econômicas, que tanto se vangloriam de 
sua grande realização- a estabilidade -, a explica
ção de por que somente os preços do Governo con
tinuam a crescer ao passo da inflação antiga, agora 
que toda indexação foi abolida- ou será que não? 

Era o que tinha a dizer, Sr. Presidente. 
Muito obrigado. 
O SR. PRESIDENTE (Geraldo Melo) - Conce

do a palavra ao nobre Senador Ramez Tebet. 
V. EJtl! dispõe de 20 minutos para o seu pro

nunciamento. 
O SR. RAMEZ TEBET (PMDB-MS. Pronuncia 

o seguinte discurso. Sem revisão do orador.) - Sr. 
Presidente, S~ e Srs. Senadores, há poucos dias 
ocupávamos a tribuna desta Casa pedindo a aten
ção de V. Exl's para um problema que atualmente 
aflige o Estado de Mato Grosso do Sul. 

Há poucos dias, mais precisamente na sessão 
de 4 de junho último, falei a respeito da construção 
da Usina de Porto Primavera, cujas comportas serão 
abertas, segundo afirmações das Centrais Elétricas 
de São Paulo, no mês de maio do próximo ano, 
1998. 

Naquela oportunidade, alertava o Senado da 
República - que representa o equilíbrio da Federa
ção brasileira, que tem o dever de defender os inte
resses das Unidades da Federação, que abriga o 
mesmo número de representantes por Estado - para 
que olhasse pelos interesses do Estado de Mato 
Grosso do SuL Dizia eu que a construção dessa usi
na no Rio Paraná, cujas comportas deverão ser 
abertas em maio de 1998, que gerará 1 milhão e 800 
mil megawatts de energia elétrica, traria evidentes e 

incalculáveis prejuízos para o nosso Estado. É que 
do território sul-mato-grossense, composto por 350 
mil quilômetros quadrados, cerca de 200 mil hecta
res de terras férteis, próprias para a agricultura e 
para a pecuária ficarão submersas sem que o Esta
do de Mato Grosso do Sul, por incrível que pareça, 
tenha qualquer compensação por parte do maior Es
tado da Federação brasileira, São Pauio. 

Sr. Presidente, qual não foi a minha surpresa, 
e para a sorte de Mato Grosso do Sul, se a minha 
voz não foi suficiente para chamar a atenção sobre 
os problemas do meu Estado, ontem, o Jornal Na
cional, da Rede Globo, em reportagem realizada no 
local, transmitia para todo o Brasil os prejuízos que a 
Usina Hidrelétrica de Porto Primavera produzirá para 
cerca de 150 mil habitantes que ali residem nos oito 
Municípios sul-mato-grossenses, que ficarão com 
parte de suas terras inundadas em razão da abertu
ra das citadas comportas. 

Sr. Presidente, S~ e Srs. Senadores, a referi
da reportagem é por demais eloqüente ao demons
trar que pescadores não terão como pescar; a referi
da reportagem mostrou depoimentos de olheiros, de 
pessoas humildes que trabalham no barro e na argi
la na produção de telha e tijolos, que tiveram a pro
messa das Centrais Elétrica de São Paulo e do Go
verno daquele Estado no sentido de lhes repor os 
prejuízos, construindo ali um depósito para o barro e 
a argila. Era o mínimo que as Centrais Elétricas de 
São Paulo deveria fazer para permiti; que, pelo me
nos por alguns anos, as famílias que vivem daquele 
trabalho possam ter condições de sobreviver. 

Foi mais longe a reportagem do Jornal Nacio
nal. Creio que o Brasil inteiro foi sacudido por aquela 
denúncia, onde até mesmo a cidade fantasma do 
novo Porto Quinze com suas residências de alvena
ria, de boa qualidade, casas bem construídas, é bem 
verdade, mas inabitadas, porque os trabalhadores 
estão sendo expulsos do seu local trabalho, sem que 
para eles o Governo de São Paulo e as Centrais Elé
trica de São Paulo tenham reservado um mínimo de 
compensação para os grandes prejuízos. 

Quero deixar registrado no Senado da Repúbli
ca que, através da minha voz, nada aconteceu. O 
Governo de São Paulo e a CESP não se sensibiliza
ram. Mas agora, esperamos que se sensibilizem de
pois dessa reportagem transmitida para todo o Bra
sil, mostrando os incalculáveis prejuízos que está na 
iminência de sofrer o Estado de Mato Grosso do Sul, 
principalmente esse oito Municípios, que terão parte 
de suas terras inundadas. 
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Sr. Presidente, o rio Paraná já conta com as 
Hidrelétricas de Jupiá e Ilha Solteira, o maior conjun
to hidrelétrico da América Latina, gerando 4.600 qui
lowatts/força, e, já naquela época, usurpou direitos 
do hoje Estado de Mato Grosso do Sul também sem 
nenhuma compensação. O rio Paraná não tem mais 
condições de suportar a construção de nenhuma ou
tra usina. 

Sr. Presidente, Sr's e Srs Senadores, o rio Pa
raná banha tanto as terras de São Paulo como as de 
Mato Grosso Sul. Por isso, é preciso que São Paulo 
e que a CESP cumpram seus compromissos, o que 
não vem ocorrendo. Nos Governos anteriores do 
Governador Antônio Fleury, por São Paulo e Pedro 
Pedrossian, pelo Estado de Mato Grosso do Sul, foi 
lavrado um compromisso, que, naquela época, já 
não correspondia à realidade, de cerca de US$200 
milhões a serem aplicados, como compensação, no 
Estado de Mato Grosso do Sul. E a CESP permane
ce insensível. Reúne-se com os prefeitos, a cada se
mana ou a cada quinzena, em um dos oito Municí
pios do Estado, mas não dá uma resposta concreta, 
uma resposta pronta, uma resposta segura aos an
seios dos habitantes que ali moram, aos anseios dos 
Prefeitos e dos Municípios que estão ali a todo ins
tante, volto a afirmar, se reunindo, mas sem solução. 
É preciso cumprir a sua obrigação. É preciso que 
haja um equilíbrio na Federação brasileira. É preciso 
levar o progresso para o Brasil, mas não com o enri
quecimento e com a prosperidade dos Estados mais 
ricos em detrimento, Sr. Presidente, Sr"s e Srs. Se
nadores, dos Estados mais pobres e mais necessita
dos. 

Não adianta criar cidade-fantasma. É preciso 
ter a noção de que o desenvolvimento integrado 
tem por objetivo o ser humano, aquele que traba
lha, aquele que produz, tem por objetivo resguar
dar os interesses das famílias. O desenvolvimento 
pressupõe qualidade de vida. Desenvolvimento é 
soma, mas soma com respeito ao meio ambiente, 
não com a sua degradação, não com a extinção 
dos peixes que ali estão, não construindo uma es
cada fora das dimensões técnicas e que não aten
de aos apelos dos pescadores dos Municípios que 
estará a prejudicar. 

É por isso, Sr. Presidente, S~s e Srs. Senado
res, que volto hoje a essa. tribuna para, mais uma 
vez, registrar esse fato e tentar sensibilizar o nosso 
Presidente, o grande Governador Mário Covas, ten
tar sensibilizar as Centrais Elétricas de São Paulo 
para que acudam um Estado da Federação brasilei
ra que está ameaçado. 

Acredito que não seria necessária a reporta
gem que a Rede Globo transmitiu para o Brasil intei
ro ontem. Não seria necessário que eu viesse a esta 
tribuna. Basta salientar que serão 200 mil hectares 
de terras no Estado de Mato Grosso do Sul a serem 
inundadas. Qual a compensação? O que a Cesp 
dará a Mato Grosso do Sul? O que o Brasil dará ao 
Mato Grosso do Sul por essa perda irreparável? Por 
acaso está garantida ao Estado de Mato Grosso do 
Sul uma parte dessa energia elétrica que será pro
duzida? Muito pelo contrário! Sabem o que aconte
ce? A energia elétrica que é gerada nas usinas de 
Jupiá e de llha-Soltefra, que já foram construídas 
com perda signifiCativa do território de Mato Grosso, 
hoje Mato Grosso do Sul, lá perto da minha cidade 
berço, da cidade onde nasci, Três Lagoas, pagamos 
pela energia elétrica 35% mais caro do que pagam 
ós usuários do Estado de São Paulo. 

E é de se indagar. isso é justo? É justo ver a 
prosperidade de um lado das margens de um rio en
quanto a pobreza grassa na outra margem? Será 
que é isso que as Centrais Elétricas de São Paulo . 
querem? Não acredito! 

Acredito, Sr. Presidente, Sr's e Srs. Senado
res, que ainda é tempo. Mato Grosso do Sul está 
buscando o diálogo. O Governo do meu Estado, 
através das secretarias competentes, tem buscado o 
entendimento, tem buscado o diálogo com os repre
sentantes do Estado de São Paulo. Mas é preciso 
que se diga que tudo, até agora, não tem passado 
de promessas e de intermináveis reuniões. 

Assim, vim hoje a esta tribuna impulsionado 
pela reportagem que vi ontem, pois senti emoção 
quando ouvi a entrevista dos meus coestaduanos, 
quando ouvi a palavra do pescador entristecido e 
sem trabalho, quando ouvi a palavra daquele olei
ro, daquele homem que suja as mãos na massa de 
argila e que está impossibilitado de sustenta. a 
sua família. 

O mais grave é que nós sabemos que já está 
havendo a compensação devida do lado do Esta 
do de São Paulo. Lá, o Governo do Estado de São 
Paulo e as Centrais Elétricas estão atendendo aos 
moradores que moram às margens do rio Paraná, 
do lado de São Paulo. Esses estão sendo atendi
dos, enquanto os que estão do lado de cá estão 
sendo conversados, em intermináveis reuniões a 
que já me referi. 

O Sr. Epitacio Cafeteira - Permite-me V. Exª 
um aparte? 

O SR. RAMEZTEBET- Com muita honra, Senador. 
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O Sr. Epitacio cafeteira - Nobre Senador Ra
mez Tebet, dá gosto, dá alegria, dá orgulho ver que 
nesta Casa há Senadores como V. Ex", que aqui 
está para cumprir a grande missão; ou seja, na Casa 
que é o foro da Federação, onde cada Estado tem 
três representantes, V. Ex" está defendendo o seu 
Estado, o Mato Grosso do Sul, que, quando não é 
invadido naturalmente pelas águas, termina sendo 
invadido pelas águas em função de alterações pro
movidas pelas mãos do homem. Pelo que ouvi falar, 
com esse excesso de água, até o pescador vai ficar 
sem condições de vida. Isso é triste, é triste porque 
o planejamento é feito normalmente sem passar por 
esta Casa, sem que Senadores como V. Ex" pos
sam ter tido a oportunidade de cobrar, em nome do 
Mato Grosso do Sul, as compensações que o povo 
do seu Estado merece na hora em que mais de 200 
mil hectares de terras agricultáveis vão ficar debaixo 
d'água. Meus parabéns, Senador Ramez Tebet, 
meus parabéns ao povo de Mato Grosso do Sul, que 
tem um Senador como V. Ex". 

O SR. RAMEZ TEBET - Senador Epitacio Ca
feteira, o seu aparte toca fundo no meu coração e 
recolho as suas generosas palavras como um estí
mulo para a luta que todos nós travamos aqui, para 
a luta que V. Ex" também trava pelo seu Estado, pe
los Estados do Norte e do Nordeste, que, juntos com 
os Estados do Centro-Oeste, formam, sem dúvida 
nenhuma, as três regiões mais sacrificadas da Fede
ração brasileira. 

V. E~ tem sensibilidade, V. Ex" percebeu o 
quanto é doido para um Estado pequeno como o 
meu, o Estado de Mato Grosso do Sul, ter que cla
mar ajuda das autoridades competentes para tentar 
acompanhar, pelo menos em parte, o desenvolvi
mento das grandes Unidades da Federação brasilei
ra. V. Ex" tem sensibilidade e vem em meu socorro. 
Estados como o meu precisam realmente da solida
riedade de outros Estados e precisam sobretudo, 
Senador Epitacio Cafeteira, da solidariedade de Se
nadores como V. Ex!, sempre preocupado com os 
problemas que afligem os menos favorecidos. 

E volto a dizer, para concluir o meu discurso, 
que o que o Mato Grosso do Sul quer do Estado de 
São Paulo, nesse momento em que tanto se discute 
o porto Primavera, é que se dê tratamento aos habi
tantes de Mato Grosso do Sul em igualdade de con
dições ao que se está dando aos habitantes que vão 
ficar prejudicados também no Estado de São Paulo. 
No momento, ela recompensa os oleiros, os traba
lhadores, os pescadores que estão do lado de São 
Paulo e, por incrível que pareça, se esquece dos tra-

balhadores da mesma categoria que estão do lado 
do meu Estado. No momento, projeta-se levar ener
gia elétrica para todo o Estado de São Paulo, 1 mi
lhão e 800 mil megáwátts, cómo afirmei, sem, até 
agora, garantir 1 quilowatt/força de energia elétrica 
para o Estado de Mato Grosso do Sul, que justa
mente vai ser o Estado mais prejudicado. 

Do lado de cá, 200 mil hectares de terra, do 
lado de lá, Senador Epitacio Cafeteira e meus emi
nentes pares, 51 mil hectares de terra. Prejuízo para 
Mato Grosso do Sul, prosperidade para as outras 
Unidades da Federação. Não é o correto. O que 
queremos? Queremos igualdade de tratamento. O 
que quer Mato Grosso do Sul? Mato Grosso do Sul 
quer a sua prosperidade; Mato Grosso do Sul não 
quer ficar como está hoje, atravessando sérias, difí
ceis dificuldades financeiras. Hoje, é um Estado do 
qual a União está tirando, como a Lei Kandir, em be
neficio do nosso País, o ICMS da exportação. Mato 
Grosso do Sul precisa de energia elétrica, eminentes 
Senadores, para que lá se instalem as agroindús
trias, porque, até agora, a nossa economia está ba
seada na agricultura e na pecuária, e esses dois 
segmentos da economia brasileira estão passando 
por sérias dificuldades. E, como essa é a única base 
da nossa economia, todos podem imaginar o quanto 
estamos perdendo do Imposto sobre Circulação de 
Mercadorias. 

-Sr. Presidente, Srs. Senadores, ainda temos 
esperanças de que a diretoria da CESP e o Governo 
do Estado de São Paulo dialoguem positivamente no 
sentido de levar solução para os nossos problemas, 
não retardando mais os prejuízos que estão sofren
do os oito municípios, o próprio Estado de Mato 
Grosso do Sul e os 150 mil habitantes que estão ali 
às margens do rio Paraná e do lado do Estado de 
Mato Grosso do Sul. 

O Sr. Jefferson Péres - V. Ex" me permite um 
ap~rte? 

O SR. RAMI:l: T~BET - Poisnão, Senador. 
O Sr. Jefferson Péres- Senador, estou acom

panhando com muita atenção o discurso de V. Ex", 
apenas interrompi ligeiramente para atender uma 
pessoa no café. A preocupação de V. Ex" e dos 
mato-grossenses procede inteiramente. Entendo até 
o tom veemente que usa V. Ex", porque pode se 
criar uma situação dramática para o Estado com a 
inundação dessas áreas agricultáveis. V. Exª men
cionou que Secretários de Estado de Mato Grosso 
do Sul já tentaram entendimento com os seus con
géneres de São Paulo. Mas lhe pergunto: já houve 
tentativa de entendimento em um nível mais alto, em 
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nível de Governador? São Paulo é governado por 
um dos mais ilustres correligionários, que é o Gover
nador Mário Covas, um homem sério, de mente ra
cional, objetivo e, ainda por cima, engenheiro. Já 
houve essa tentativa de entendimento? Duvido que 
o Governador Mário Covas se recusasse a um en
tendimento em alto nível com o Governo do seu Es
tado. 

O SR. RAMEZ TEBET - Senador Jefferson 
Péres, agradeço o seu aparte e até peço escusas à 
Casa, porque V. Ex!! falou na veemência do meu 
apelo, mas realmente isso é uma coisa que brota, 
essas palavras estão saindo do fundo do coração, 
estão saindo de alguém ... 

O SR. PEDRO SIMON - Mas, Senador. per
doe-me, mas o nobre Senador se referiu à veemên
cia como S. Ex!! viu: com carinho, com afeto ... Não 
tem que pedir desculpas. 

O SR. RAMEZ TEBET - Sem dúvida. Estou 
até agradecendo ao Senador Jefferson Péres, mas 
eu quem peço desculpas à Casa por falar neste tom 
veemente, porque parte do fundo do meu coração a 
defesa dos interesses do meu Estado. 

Senador Jefferson Péres, esses entendimentos 
estão ocorrendo, mas apenas os técnicos estão en
volvidos nesse assunto. Nos últimos 60 dias, já hou
ve cinco reuniões; amanhã, dia 20, haverá mais uma 
reunião. Entretanto, os técnicos estão insensíveis, 
querem nos "empurrar goela abaixo• compensações 
irrisórias que não correspondem, como tenho afirma
do a esta Casa, aos efetivos prejuízos que o Estado 
de Mato Grosso do Sul está tendo. 

Senador Jefferson Péres, V. Ex" tem inteirara
zão: a nossa esperança reside no Governo do Esta
do de São Paulo sim, porque sabemos que quem 
está a dirigir o Estado de São Paulo - e disse isso 
no início do meu pronunciamento - é o eminente Se
nador Mário Covas. Tenho certeza de que S. Ex!! 
dará uma solução à altura dos interesses do Brasil, 
porque, em assim fazendo, não vai atender apenas 
Mato Grosso do Sul, mas aos interesses do Brasil. 

Já dei conhecimento à Casa, em meu discurso, 
que os entendimentos em nível de Governo existi
ram sim, tanto existiram que há um compromisso fir
mado pelos governos anteriores e não cumprido 
pelo Governo de São Paulo, sob a alegação, da dire
toria da CESP, de que aquele documento era lesivo 
ou não correspondia à realidade porque estava su
pradimensionado e, portanto, ia acarretar danos ao 
Governo de São Paulo. Logo, inverteram uma solu
ção anteriormente encontrada. 

Não quero encerrar este pronunciamento sem 
antes fazer um apelo. O Senador Romeu Tuma não 
deve estar a par desse problema do Porto Primave
ra. Conheço a sua sensibilidade e, sendo S. Ex!! rep
resentante do Estado de São Paulo e estando pre
sente nesta hora, como buscamos justiça para o 
Brasil, fazendo justiça a um Estado que está na imi
nência de ser prejudicado, solicito ao Senador Ro
meu Tuma que se junte a mim em busca de uma so
lução para esse problema. Essa situação vai se 
agravar com o fechamento das comportas do Porto 
Primavera, se não forem atendidos os interesses 
dos municípios e dos habitantes do Estado de Mato 
Grosso do Sul. 

O SR. PRESIDENTE (Geraldo Melo) - Sena
dor Ramez Tebet, desculpe interrompê-lo, mas o 
tempo de V. Ex!! está esgotado há mais de dois mi
nutos. 

O Sr. Romeu Tuma - V. Ex!! me permite um 
aparte, Senador Ramez Tebet? 

O SR. RAMEZ TEBET - Com prazer, ouço V. 
Ex!!. 

O Sr. Romeu Tuma - Sr. Presidente, quero 
apenas solidarizar-me com o Senador Ramez Tebet. 
Infelizmente, não tive a oportunidade de ouvir o seu 
discurso, mas lerei as notas taquigráficas. Conheço 
bem o problema do Porto Primavera porque o acom
panhei desde a época em que o Governador Dr. 
Paulo Egydio Martins discutia a importância de sua 
construção não só para São Paulo, mas para toda 

_ região, bem como do seu desenvolvimento para a 
distribuição de energia, tão necessária hoje para o 
nosso País, carente como um todo, e principalmente 
para Mato Grosso do Sul, onde o .desenvolvimento 
industrial e econômico são necessários. Investimen
tos estão sendo carreados para que-, se Deus quiser, 
esse Estado possa colaborar com a estrutura econô
mica do País. Estou com V. Exl!;"podemos encami
nhar juntos as reivindicações de seus municípios, 
porque tenho certeza de que V. Ex!! traz a esta 
Casa, pelos princípios de dignidade que sempre nor
tearam seu ·trabalho, matérias de interesse não só 
de seu Estado como de toda a Nação brasileira. 

O SR. RAMEZ TEBET - Senador Romeu 
Tuma, se o meu-discurso não tivesse valido à pena, 
valeu à pena pelos apartes com que fui honrado, dos 
nobres Senadores Jefferson Péres, Epitacio Cafetei
ra, culminando com o de V. Ex!!, que tão bem repre
senta São Paulo nesta Casa. Vamos trabalhar jun-

- tos, então. V. Ex" será o nosso aliado no sentido de 
buscarmos uma solução para o problema Quere
mo.s, sim, a construção do Porto Primavera, mas 
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queremos que este beneficie São Paulo, Mato Gros
so do Sul e todo o Brasil, não prejudicando ne
nhum Estado da Federação brasileira, como tem 
acontecido com o Estado de Mato Grosso do Sul. 
Isso precisa ser resguardado por uma questão de 
grande justiça 

O SR. PRESIDENTE (Geraldo Melo) - Conce
do a palavra ao nobre Senador Pedro Simon. 

S. Ex'l dispõe de 20 minutos para o seu pro
nunciamento. 

O SR. PEDRO SIMON (PMDB-RS. Pronuncia 
o seguinte discurso. Sem revisão do orador.) - Sr. 
Presidente, Srs. Senadores, como professor univer
sitário, lecionei durante muito tempo Economia Polí
tica e Sociologia, mas, como advogado, militei a vida 
inteira no Tribunal do Júri. Sou um apaixonado pelo 
Tribunal do Júri, por entender que ele é uma de
monstração de democracia e de liberdade. Como 
advogado, sempre trabalhei na defesa; não tenho 
condições, sou incompetente e sou fraco para traba
lhar na acusação. Nunca tive condições. Às vezes, 
até, amigos meus que tinham parentes brutalmente 
assassinados me pediam para ser assistente da 
acusação e eu não aceitava, não porque não achas
se que a pessoa deveria ser condenada, pelo con
trário, mas por não ser da minha índole. Cada um 
nasce para alguma coisa. 

Sempre digo que o discurso mais fácil para fa
zer é o do orador de um partido político, na tribuna. 
Não precisa nem ser o nosso orador da Paraíba, 
que, com a sua poesia, encanta a todos; qualquer 
Pedro Simon vai à um comício - lá são todos com
panheiros -, diz o que quiser e todos batem palmas. 
No comício podemos dizer as coisas mais irrespon
sáveis e sabemos que o aplauso é fácil. 

O discurso da tribuna já é mais difícit, porque, 
enquanto se fala, os colegas assistem, pedem apar
te, debatem. Então o discurso da tribuna é muito 
mais difícil do que o discurso do palanque do comí
cio. No palanque, diz-se o que se quer e o povão 
bate palmas, sem saber se é verdade ou não; ele é 
fá e bate palmas. 

Da tribuna, tem-se que medir o que se vai di
zer, porque, conforme o que dissermos, o colega 
pode pedir um aparte e dizer que estamos completa
mente fora da realidade. 

O terceiro tipo de discurso, que entendo como 
mais difícil do que esse da tribuna, é o discurso do 
professor universitário, principalmente quando se 
trata de matérias como as que eu lecionei, Economia 
Política ou Sociologia, em que não é necessário ser 

um douto para estudá-la, lê-la, compreendê-la, para 
formar um pensamento pessoal e divergir. 

Eu era Deputado, jovem, lecionava na Faculda
de de Direito e na Faculdade de Filosofia, fazia aulas 
dinâmicas de discussão, de polêmica, na época de 
regime militar inclusive, e havia pessoas que se pre
paravam, estudavam e vinham para cima de mim 
para me pegar numa contratação. 

Senador Josaphat Marinho, V. Exl já participou 
de júri, sabe e há de concordar comigo: o discurso 
mais difícil é o do tribunal de júri. Ali, há uma vida à 
sua disposição; de acordo com seu desempenho, 
haverá a absolvição ou a condenação do cidadão. 
Da sua atuação e conhecimento dependerá a vida, a 
dignidade, a honra, a cadeia ou a liberdade de um 
cidadão. 

Tenho o maior respeito pelo tribunal do júri. 
Considero uma grande instituição. Por isso, penso 
que, se a decisão da Justiça é para se cumprir, en
tão a decisão do tribunal do júri deve ser respeitada 
também. 

Mas, confesso, Sr. Presidente, que vejo com 
grandes restrições o resultado do júri no Espírito 
Santo, que condenou a 26 anos de cadeia o líder 
dos trabalhadores rurais, o Sr. Rainha. Com todo 
respeito ao Sr. Juiz, li a sentença e nela vi a conde
nação do Movimento dos Sem-terra - o que é um di
reito dele até. Mas não era o Movimento dos Sem-

--Terra que estava sendo julgado naquele momento; 
mas, sim, o assassinato covarde de um proprietário 
de terra e de um brigadiano sem farda que estava 
com ele. A pergunta era se o Sr. Rainha tinha sido o 
co-autor ou não. O Rainha negava, dizendo que não. 
E uma testemunha, o Coronel da Brigada de Fortale
za, que não tem nada a ver com partido de oposi
ção, com o PT, com os sem-terra- pelo contrário, é 
das pessoas envolvidas no sentido contrário -, veio 
do Ceará e deu a seguinte declaração: 'Nesse dia 
eu estava no interior do Ceará, onde participei de um 
movimento em que havia envolvimento numa ques
tão de terra e o Rainha ~stava lá!" Foi a declaração 
do Coronel da Brigada do Ceará. Além dele, vieram 
duas outras testemunhas lá do Ceará, uma delas é 
um vereador, que também não é de partido de opo
sição. Em uma comissão especial foram à cidade 
onde ocorreu esses acontecimentos: 'Nós estáva
mos lá e vimos o Rainha nesse dia, no movimento 
sem-terra lá no Ceará'. 

Rainha foi condenado e nós sabemos que há 
um princípio universal no Direito Penal "in dubio 
pro reo', ou seja, 'na dúvida, absolve-se', porque é 
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muito melhor um cnmmoso solto injustamente do 
que um inocente colocado na cadeia injustamente. E 
ele foi condenado a 26 anos! 

Ouvi a entrevista do Prefeito do Município -
não sei nem qual o seu partido - que disse clara
mente que o que tinha sido julgado era o Movimento 
dos Sem-Terra e que tinha sido lavada a honra da
quele Município pelo cidadão Rainha, que tinha ma
tado um proprietário de terra. E, diga-se de passa
gem, todas as informações eram de que esse pro
prietário de terra era um homem bom, digno e corre
to. Convém que se diga que houve uma invasão 
numa terra do interior do Espírito Santo. O proprietá
rio dessas terras, de manhã cedo, dirigia-se à sua 
propriedade quando foi assassinado. Não houve 
conflito, não houve luta; houve um ataque, um as
sassinato covarde pelas costas. 

É claro que o ambiente da cidade era de revol
ta. Não consigo entender, perdoem-me, como o juiz 
não desaforou o processo para a capital, ou pelo 
menos para a cidade mais próxima. Não consigo en
tender como o Tribunal de Justiça do Espírito Santo 
não aceitou o recurso e não desaforou esse proces
so, porque seria natural supor que, se o proprietário 
das terras, se o fazendeiro covardemente assassina
do era um homem de bem, era um homem por quem 
todos tinham carinho e respeito, o ambiente seria 
esse. 

Não foram felizes os líderes da oposição, os lí
deres dos sem-terras em terem ido lá fazer manifes
tações e discursos na véspera do julgamento. Não 
foram felizes porque ajudaram a politizar o ambiente. 

No momento em que os líderes políticos, que 
os líderes dos sem-terras chegaram à cidade, cau
sando movimento e discussão, eles mobilizaram ain
da mais, radicalizaram ainda mais, apaixonaram ain
da mais a situação. 

Ficou mal para nós, Sr. Presidente. O Movi
mento da Justiça e Paz Internacional já está consi
derando o Sr. Rainha como perseguido político. Isso 
não é verdade. Ele foi julgado por um tribunal do júri, 
de acordo com as leis. Mas, na minha opinião, não 
foram felizes nem o juiz nem o tribunal, porque era 
um caso de desaforamento. 

Foi condenado a 26 anos, Sr. Presidente. E, 
assim, já vai a novo júri, independentemente -de 
qualquer recurso. Acreditando e confiando que os 
advogados de defesa do Sr. Rainha já devem ter pe
dido, baseado nesse resultado inclusive, um novo 
desaforamento, eu faria daqui um apelo ao tribunal 

para que medite, porque entendo que o desafora
mento para a capital deve ser concedido. 

Ora, Sr. Presidente, a impressão que se tem 
perante a opinião pública, que se vende à opinião pú
blica é esta: estão vendo, o Sr. Rainha foi condenado a 
26 anos de cadeia; o Collor está no exterior; o PC, an
tes cte ser aSSa5SmadO, já estava em liberdade.-

Enfim, o que dizem, Sr. Presidente, é que, no 
Governo Itamar Franco, um proprietário rural do Es
tado de Goiás, Secretário de Governo do Distrito Fe
deral, Presidente da Sociedade Agrícola e Industrial 
de Brasília foi escolhido Ministro da Agricultura, e os 
jornais destacaram, em manchete, que esse homem, 
Ministro da Agricultura cjo Governo Itamar Franco, 
matou ouas pessoas, foi processado por assassina
to, foi denunciado. O juiz deu a sentença declara
léria, marcando a sessão do tribunal do júri. Lá se 
vão nove, dez anos, e até hoje nada do júri. O im
pacto da notícia -foi tão grande, a reação foi tão 
imensa que o Presidente Itamar Franco teve que 
afastá-lo do Ministério da Agricultura. 

Depois de tantas manchetes, depois de todas 
essas notícias, o cidadão continua andando pelas 
ruas de Goiás e de Brasília, e o júri ainda não foi 
marcado. Estão esperando a prescrição. E todo 
mundo diz, abertamente, que estão esperando o de
curso de prazo. 

_ No entanto, no caso do Sr. Rainha, ele foi con
denado a 26 anos e 6 meses, em um processo que 

_ vinha se arrastando. Quando o Sr. Rainha não era 
ninguém, quando não se sabia quem era o tal do 
Rainha, ninguém se lembrou de fazer andar o pro
cesso. Mas, de repente, quando o Sr. Rainha come
çou a aparecer, I<?Garam o processo adiante. Ele 
saiu não sei de que gaveta, e o júri já decidiu. 

O Sr. Geraldo Melo - Permite-me V. Exª um 
aparte? 

O SR. PEDRO SIMON - Com o maior prazer. 

O Sr. Geraldo Melo - Senador Pedro Simon, 
longe de mim querer trocar opinião com V. Exª a res
peito de um assunto em que V. Exª é, sem dúvida, 
uma das maiores autoridades nesta Casa. Acho que 
faz parte do sentimento nacional, que V. Exª tão 
bem interpreta muitas vezes aqui, a tªse _da necessi
dade de se pôr fim à impunidade, seja levando a júri 
ex-Ministros que tenham cometido assassinato, seja 
levando a júri lideranças populares que estejam à 
frente de movimentos, por mais simpáticos que pos
sam ser. Não conheço esse processo, não pretendo 
opinar sobre ele, tudo o que sei é que o Sr. José 
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Rainha, apesar de condenado, continua na rua, tan
to quanto o ex-Ministro. E se faz oito ou dez anos 
que esse Ministro espera por um júri, o que me di
zem é que o Sr. José Rainha esperou oito. 

O SR. PEDRO SIMON - É verdade. 

O Sr. Geraldo Melo - De maneira que é mais 
ou menos o mesmo. A sociedade deu ao Sr. José 
Rainha o mesmo tratamento que deu ao ex-Ministro. 
Mas pedi o aparte a V. Ex!' para dizer uma coisa. No 
fundo, independentemente do problema do Sr. José 
Rainha, o que se está discutindo, o que vejo, o que 
emana da discussão de V. Ex" é uma grande ques
tão sobre a instituição do tribunal do júri, da qual sou 
tão entusiasta como V. Ex". Mas, veja bem, ·V. Ex!' 
se recorda, talvez, ... 

O SR. PEDRO SIMON -Veja como eu me pre
veni do aparte de V. Ex": eu comecei defendendo o 
tribunal do júri. 

O Sr. Geraldo Melo - Quero salientar isso, eu 
concordo com a posição de V. Ex"; é a minha. O que 
quero colocar é que talvez V. Ex!' se recorde que fui 
designado relator de plenário em um projeto contro
vertido, pelo qual paguei severamente, que tratava 
do julgamento, pela Justiça Comum, dos crimes mili
tares- se V. Ex" puder ficar atento, eu lhe agradeço. 

O SR. PEDRO SIMON - Pelo amor de Deus, 
estou todo atento a V. Ex"! 

O Sr. Geraldo Melo - Fui o Relator do chama
do Projeto Hélio Bicudo, e parecia que eu era contrá
rio ou a favor de algum tipo de impunidade quando 
apresentei um substitutivo que o Senado aprovou. O 
que eu queria era incorporar ao discurso de V. Ex" 
uma informação. Eu vi na televisão, esta manhã, que 
um ex-soldado da Polícia Militar do Rio de Janeiro, 
um dos protagonistas da chacina da Candelária, que 
foi ao primeiro júri e foi condenado a duzentos e tan
tos anos de cadeia, foi ontem ao segundo júri. Não 
foi à Justiça Militar, foi a um júri popular, no Rio de 
Janeiro, e foi absolvido, Senador Pedro Simon. Es
tou apenas incorporando isso porque a linha de dis
cussão que tivemos naquela época- não eu com V. 
Ex", mas nós todos, a sociedade -, em tomo daquele 
projeto, presumia que se garantiria o fim da impuni
dade levando os militares à Justiça Comum, que é 
uma instituição fundamental para a democracia e 
que, com todos os seus defeitos, precisa ser defen
dida por todos nós. Cito para V. Ex" o fato de um mi
litar, participante da chacina da Candelária, ter sido 
julgado e absolvido ontem pela Justiça Comum, pelo 
júri popular. 

O SR. PEDRO SIMON - Com relação à parte 
final, não poderei responder a V. Ex", mas me com
prometo a buscar os jornais de hoje, pois não tinha 
conhecimento desse fato. 

Com relação à parte inicial, quero dizer a V. 
Ex" duas coisas. Primeiro, o caso. do Ministro da 
Agricultura, do Secretário da Agricultura de Brasília é 
igual ao caso de Rainha? É. Os dois fatos ocorreram 
há dez anos? Sim. Há dez anos o ex-Ministro da 
Agricultura está pronunciado; quer dizer, há 10 anos 
poderia ter sido marcado o júri para daí a dois me
ses, mas há 10 anos não marcam. E não_é que~le 

. estejà em-lugar incerto e não sabido. Às vezes, não 
se sabe, porque são tantos crimes, são tantos pro
cessos, a atividade é tanta que não nos damos con
ta. Mas as atenções estavam voltadas para esse ci
dadão por ser ele uin homem importante, que diaria
mente era notícia nos jornais. Ele estava nos jornais 
por ser Presidente da Federação da Agricultura de 
Brasília, como Secretário da Agricultura do Governo 
de Brasília, e como Ministro da Agricultura. Ele saía 
tanto nos jornais que, quando indicado Ministro, al
guém berrou e saiu a reportagem. Da reportagem 
houve a resposta política: o Presidente da República 
demitiu o Ministro; mas não houve a resposta jurídi
ca. Até agora não marcaram a sessão do tribunal do 
júri. E isso aconteceu com o Ministro. 

Com relação ao Rainha, o fato ocorreu há dez 
anos. É verdade! Mas estava na gaveta! Não havia 
desenvolvimento do processo. Quando Rainha ga
nhou projeção, correram para fazer o processo, mar
caram o júri e o fizeram. 

Não sou contra, Senador, pelo amor de Deus! 
Não sou contra que se faça o júri nem nada. Acho 
que o do Rainha está certo; o errado é o outro! O do 
Rainha está certo! 

O que estou dizendo, nobre Senador, é que 
existe, no Código de Processo Penal, uma institui
ção que se chama desaforamento. O que quer dizer 
isso? O tribunal do júri tem que julgar com tranqüili
dade, tem g(,Le_j_I,Ligar_c_om serenidade, rião pode jul
gar com paixão. Quando os crimes são políticos, Se
nador, quando um prefeito é assassinado por ques
tão partidária, quando se trata de uma questão muito 
gritan1e, fiÇªIJ19;;L=Qpovo, eu, V. Ex", e não há nada 
de mais - apaixonados e perdemos a isenção para 
julgar. O tribunal diz_ que quando não há essa isen
ção deve haver o d~saforamento. É isso que estou 
pedindo. Não estou dizendo nada, pelo amor de 
Deus! Não estou dizendo que como o Ministro não 
foi a júri, está errado o do Rainha.' Ir a jÚri está certo! 
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O do Rainha está certo! O que não está certo é não 
dar o desaforamento. 

O homem era um grande fazendeiro, um ho
mem de bem, um homem sério, todo mundo gostava 
dele. Até a Oposição errou! Os Líderes políticos do 
PT e da reforma agrária foram todos para a cidade, 
o que aumentou o clima de radicalização. 

Sr. Presidente, falei inclusive com o Senador 
Elcio Alvares, Uder do Governo, que é do Espírito 
Santo e que foi Presidente da OAB daquele Estado, 
no sentido de que fizesse chegar ao Tribunal de Jus
tiça esse apelo. Que bom seria se, depois disso, 
esse segundo júri fosse desaforado para a vitória e o 
julgamento feito com tranqüilidade, com serenidade, 
na capital do Estado! Ai sim, qualquer coisa que 
viesse a ocorrer, saberíamos que foi fruto de uma 
decisão que pode até estar errada, mas que é do 
Tribunal do Júri e merece respeito. 

Não poderíamos cobrar dos jurados uma atitu
de diferente, porque o ambiente era de paixão, e 
eles só tinham que julgar como julgaram: com pai-
xão. 

O Sr. Eduardo Suplicy - Permite-me V. ExA 
um aparte? 

O SR. PEDRO SIMON - Ouço V. Exl. 
O Sr. Eduardo Suplicy - Permita-me apenas 

cumprimentar V. ExA pela ponderação e equilíbrio 
das suas palavras. 

O SR. PEDRO SIMON - Muito obrigado, Sr. 
Presidente. 

Durante o discurso do Sr. Pedro Si
mon, o Sr. Geraldo Melo, f!il VJCe-Presiden
te, .deixa a cadeira da presidência, que é 
ocupada pelo Sr. Ronaldo Cunha Uma, 1 !ii 
Secretário. 

O SR. PRESIDENTE (Ronaldo Cunha Uma) -
Prorrogo a Hora do Expediente por mais 15 minutos 
para permitir que três oradores inscritos possam fa
zer comunicações inadiáveis. 

O Sr. Ronaldo Cunha Uma, f!il Secre
tário, deixa a cadeira da presidência, que é 
ocupada pelo Sr. Geraldo Melo, 12 Vice-Pre
sidente. 

O SR. PRESIDENTE (Geraldo Melo) - Conce
do a palavra ao nobre Senador Ronaldo Cunha 

Uma, para uma comunicação inadiável, por cinco 
minutos. 

O SR. RONALDO CUNHA LIMA (PMDB-PB. 
Para uma comunicação inadiável.) - Sr. Presidente, 
Sr-s e Srs. Senadores, alguns jornais de hoje divul
garam matéria, certamente expandida por agências 
de notícias, a respeito de um projeto de resolução 
que estaria prestes a ser votado por esta Casa e 
cujo noticiário merece, em verdade, alguns reparos, 
para que possa a opinião pública ser fielmente infor
mada do que o Senado vai apreciar em breve. 

Permito-me algumas considerações julgadas 
neste instante importantes. Em primeiro lugar, Sr, 
Presidente, não sou o autor da proposta, a que o jor
nal se refere, de criação de cargos comissionados 
no Senado; sou relator designado pela Mesa Direto
ra para apreciar e oferecer parecer sobre a matéria. 
O autor do projeto de resolução é a Mesa e sou, 
como integrante desta, relator da proposta. 

A matéria chegou à Mesa em 1995, ou seja, 
ainda na gestão da Mesa passada, e esta, ouvido o 
Plenário à época, entendeu de contratar a Fundação 
Getúlio Vargas para que elaborasse um projeto de 
reestruturação administrativa do Senado. E, ante 
aprovação do Plenário, a Mesa, à época presidida 
pelo Senador José Samey, contratou a Fundação 
Getúlio Vargas, para elaborar uma proposta de refor
mulação total do Senado na sua parte administrativa 
e, também, na parte dos gabinetes dos Srs. Senado-

res. Então, Sr. Presidente, em 1995, exatamente 
em 11 de agosto, a Presidência recebeu da Comis
são Diretora anteprojeto de resolução e minutas de 
atos apresentados pela Assessoria Especial de Mod
ernização do Senado propondo a criação do Conse
lho Editorial do Senado, dispondo sobre os gabine
tes dos Senadores, criando o Instituto Legislativo 
Brasileiro, extinguindo o órgão especial de repre
sentação do Senado no Rio de Janeiro, dispondo so
bre a alienação de bens que integram o patrimônio 
do Senado e minuta de ato da Comissão Diretora 
que regulamentava, no âmbito do Senado, os órgãos 
supervisionados. 

Houve, na época, designação de Relator, o Se
nador Renan Calheiros, que apresentou, em nome 
da Comissão, Projeto de Resolu_s;áo, em cujo art. 72 
ficou estabelecido que a lotação ideal dos gabinetes 
dos Senadores seria definida por projeto de resolu
ção no bojo da proposta de modernização organiza
cional do Senado Federal. A Mesa, portanto, limita
va-se a cumprir o que estabelecia esta resolução. 
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Em 30 de janeiro, Líderes de quase todos os 
partidos encaminharam ao então Presidente José 
Samey requerimento considerando a promulgação 
da Resolução n2 9, que foi votada aqui no final da 
gestão da Mesa passada, que estabelece a nova es
trutura administrativa do Senado e, tendo em vista o 
que consta do parágrafo único do art. 82 da mencio
nada Resolução, que trata da composição dos gabi
netes e Uderanças, sugerindo à egrégia Mesa a edi
ção de ato estabelecendo a infra-estrutura, recursos 
humanos materiais e financeiros dessas unidades 
administrativas com urna proposta do ato da Comis
são Diretora ainda na Mesa passada. 

Face a isto, já na atual Mesa e em virtude des
sas decisões e dos estudos e propostas oferecidos 
pela Fundação Getúlio Vargas, aí sim, a atual Mesa 
é que, ante a existência desse anteprojeto, deu an
damento e seqüência, e eu passei a ser o Relator da 
matéria. Então, fica evidente que a matéria surgiu 
em 1995, fruto dos estudos apresentados pela Fun
dação Getúlio Vargas. Logo, não sou autor, sou Re
lator da matéria. E a Fundação Getúlio Vargas, ao 
encaminhar a proposta disse de forma muito clara: 
"em termos concretos, a modernização administrati
va do Senado deve ter dois alvos específicos: um, · 
garantir a maior agilidade e flexibilidade possível 
para a atuação política do Parlamentar". 

E disse que "no que tange à garantia da flexibi
lidade para o trabalho parlamentar, pode-se perce
ber que sem uma mudança importante na organiza
ção atual dos gabinetes, nenhuma reforma adminis
trativa será completamente bem sucedida". 

E a Fundação Getúlio Vargas nesse trabalho, 
elaborado desde 1995, propõe uma redefinição dos 
cargos de provimento em comissão, limitando o seu 
uso aos gabinetes da Presidência e dos gabinetes 
dos Senadores e da Liderança. 

E quais são os cargos que a Fundação Getúlio 
Vargas, no seu estudo propõe, como cargos em co
missão? Chefe de Gabinete da Presidência do Se
nado, Assessor da Pre.;idência do Senado, Chefe de 
Gabinetes dos Senadores da Liderança, Secretário 
Parlamentar, Assessor Técnico, Assistente Técnico 
de Gabinete, Diretor do Instituto Brasileiro Legislati
vo, se for criado. 

Sr. Presidente, Srs. Senadores, designado re
lator dessa matéria, que foi à Comissão de Constitui
ção, Justiça e Cidadania, e recebeu parecer favorá
vel, inclusive com aprovação de algumas ei'Tiendas,
retomou à Mesa. Ofereci o meu parecer, aproveitan
do parte das sugestões oferecidas pela Fundação-

Getúlio Vargas. Não acatei a proposta de se trans
formar o cargo de Chefe de Gabinete e Subchefe 
em cargo de comissão de livre indicação dos Sena
dores, o que acho até razoável, porque entendo que 
esta Casa possui um excelente quadro funcional. E 
as funções de Chefe de Gabinete podem e devem 
ser bem desempenhadas por esses funcionários. 

Mas propus, acatando esta sugestão, a cria
ção de dois cargos de Assessor Técnico para cada 
gabinete, mas em compensação sugeri, propus e 
foi acatado pela Comissão de Constituição, Justiça 
e Cidadania e pela Mesa, a extinção de 679 car
gos e 1.119 funções gratificadas, para compensar 
o dispêndio que o Senado teria com a contratação 
de 2 assessores de livre indicação dos Senadores. 
O que acho fundamental para que os Srs. Senado
res tenham, em seus Gabinetes, pessoas da sua 
confiança, pessoas que conheçam o seu Estado, 
pessoas que tenham familiaridade com o seu Es
tado e possam dar essa flexibilidade a que se refe
riu a Fundação Getúlio Vargas, no seu parecer. 
Sugeri e solicitei à direção de pessoal que nos in
formasse o custo. 

A preocupação da Mesa, a recomendação 
dada pelo Presidente do Senado, Senador Antonio 
Carlos Magalhães na reunião da Mesa, e acatada 
por todos nós, era e é no sentido da redução das 
despesas, do controle dos gastos, das medidas mo
ralizadoras, de implantação de sistema rígido e rigo
roso de fiscalização e controle. 

Sr. Presidente, Srs. Senadores, como integran
te da Mesa, a minha preocupação era e é nesse 
sentido. Formulei proposta para controle de alguns 
gastos dentro dessa filosofia que preside a nossa 
Casa. A Subsecretaria de Administração de Pessoal 
informou, por escrito, com dados e levantamentos, 
que essa proposta por mim apresentada no substitu
tivo, reduzia, de imediato, a despesa em 
R$585.000,00. Por quê? Porque no substitutivo es
tou propondo a redução do número de funcionários 
do gabinete, das funções comissionadas, de imedia
to, o que representa uma redução imediata de 
R$585 mil, em prazo mediato em R$1.400 milhão. 
Há um economia real, ao contrário do que foi dito. 
Não estou me referindo aos cargos que não estão 
ocupados. Estou extinguindo funções gratificadas já 
existentes e reduzindo de 18 para 14 o número de 
funções dentro do gabinete, o que representa uma 

- economia imediata em R$585 mil. 

Depois, a proposta ou a sugestão da Fundação 
- 'Gefúlió- Vargas-comemplava outras hipóteses que 



Junho de 1997 ANAIS DO SENADO FEDERAL 189 

não acatamos e a própria Comissão de Constituição, 
Justiça e Cidadania não acatou, reduzindo substan
cialmente essa proposta. Por isto, me inscrevi para 
esta explicação, em virtude de noticiário, para dizer: 
primeiro, o autor da proposta é a Mesa anterior, com 
base no trabalho da Fundação Getúlio Vargas, des
de 11 de agosto de 1995; segundo, sou Relator e 
defendo meu parecer. Vou, na oportunidade da vota
ção, mostrar que a Casa terá economia ao assim fa
zer, reduzindo os cargos efetivos, mesmo os vagos, 
mas eliminando de imediato as funções gratificadas 
de gabinete, com redução de custo de R$585 mil, e 
reduzindo o número de funcionários lotados em cada 
gabinete, de 18 atuais para 14, incluindo os cargos 
em comissão. 

Essa medida, somada a outras que estão 
sendo adotadas, inclusive com o controle das ho
ras-extras - e houve ato da Mesa limitando esse 
serviço extraordinário às terças, quartas e quintas
feiras -, e, mesmo assim, ainda está num valor alto 
e já posso até informar à Casa que só com horas
extras o Senado vai despender mais do que com a 
criação desses cargos e seria uma forma de redu
zir, ainda mais, o uso de horas-extras que estão 
sendo pagas. Enfim, as medidas de con1enção 
que estão sendo adotadas, as obras que foram li
mitadas, e até a não convocação de funcionários, 
inclusive por determinação do próprio Presidente, 
alguns com prazos já esgotados, tudo isso repre
senta economia. 

Sr. Presidente, S~s. e Srs. Senadores, na 
oportunidade da votação desse Projeto de Resolu
ção do qual sou Relator - não sou o autor - irei de
fender e defender com clareza para que a sociedade 
brasileira saiba que não estamos criando cargos 
como um trem da alegria. Estamos reestruturando 
os Gabinetes, consoante sugestão da própria Fun
dação Getúlio Vargas, porque um fato ficou claro: o 
que o Senado aprovou, no final da administração 
passada, permitiu a reformulação da estrutura admi
nistrativa mas não dos Gabinetes, e lembro-me que 
o nobre Senador Roberto Freire, na oportunidade, 
levantou a questão dizendo que aquele era o instan
te. Já que se estavam criando cargos na estrutura 
administrativa, dever-se-ia, também, reformular os 
Gabinetes. 

Por isto, Sr. Presidente, assomei à tribuna para 
dar esta explicação inadiável, de ordem pessoal, 
para que fique bem definido este ponto de vista de 
que não sou autor mas Relator do projeto de resolu
ção. O autor é a Mesa. O Projeto é de 1995 e a pro
posta é da Fundação Getúlio Vargas e repre~emfa 

para o Senado uma economia imediata dé 
R$585.000,00 porque, ao todo, estou propondo a 
extinção de quase 1.600 cargos, entre os cargos 
efetivos e as funções comissionadas e reduzindo 
dos atuais 18, para 14, o número de funcionários de 
cada gabinete. 

Muito obrigado. 

Durante o discurso do Sr. Ranaldo Cu
nha Lima, o Sr. Geraldo Melo, 12 Vice-Presi
dente, deixa a cadeira da presidência, que é 
ocupada pela Sr. Antonio Carlos Magalhães, 
Presidente. 

O SR. PRt:SIDENTE (Antonio Carlos Magalhães) 
- Sobre esse assumo, a Presidência tem manifesta
ção con1rária ao ponto de vista de criação de cargos. 
Entretanto, louvo a atitude de V. Exª de discutir o as
sunto, porque penso que deve ser discutido para ser 
votado e aprovado, e não ser votado sem que seja 
discutido. Dli.ÍJJOLÇJUe,_quan_c!o os .Lideres entende

-rem, -a Presiaência -marcim\. a ·data de acordo com os 
Líderes. 

Os oradores que estão inscritos falarão logo 
após a Ordem do Pia. 

Sobre a mesa, projeto de lei do Senado que 
será lido pelo Sr. 12 Secretário, Senador Ronaldo 
Cunha Lima. 

É lido o seguinte: 

PROJETO DE LEI DO SENADO 
N2 119, DE 1997 

Dispõe sobre a utillz:ação de apólice 
de seguro agrícola como garantia nas 

- -operações de crédito rural de investimen
to e custeio. 

O Congresso Nacional decreta: 

Art. 12 - Acrescenta-se ao art. 58 da Lei n• 
8.171, de 17·de janeiro de 1991, o seguinte parágra
fo único: 

- •parágrafo único. No caso das operações de 
crédito rural de inve~tirnento?_decuste[o, o prêmio a 
ser pago pela apólice de seguro agrícola, não pode
rá exceder a 2% (dois por cento) do valor total da 
operação." 

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

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

O presente projeto tem por objetivo superar 
uma limitação que se faz sentir de maneira crescen
te sobre a produção agropecuária no País: a exclu
são na prática, das operações de crédito rural, de 
todo produtor que não detenha a propriedade da ter
ra que trabalha. 

Embora a posse da terra não seja essencial na 
concessão de financiamento de custeio e de comer
cialização, possibilidade da utilização de apólice de 
seguro rural como garantia facilitaria o acesso ao 
sistema financeiro dos arrendatários, dos meeiros, 
dos posseiros, enfim, de todos aqueles que não de
tém a comprovação de posse da terra. 

O fato é que arrendatários parceiros posseiros 
e mesmo pequenos proprietários, embora habilita
dos por lei à contraírem financiamentos de custeio e 
de comercialização na prática encontram dificuldade 
de acesso ao sistema financeiro. 

A segurança c'- ··~to:-rc·· «umentaria a confiança 
dos agentes financem.~;;. ~;otadamente no rzo de 
pequenos e médios produtores P.i:ais. possivelmente 
aumentando a disponibilidade de recursos para o se
ter. 

Entretanto são as operações de investimen
tos que representam o maior problema, pela im
possibilidade de penhora das terras de pequenos 
produtores e pela dificuldade de aceitar outras ga
rantias, que não imóveis, para financiamento de 
longo prazo. 

Nas operações de investimentos, os agentes 
de crédito rural consideram que as operações apre
sentam retomo demorado, e que o oagamento do 
emoréstimo, condizente com o período de matura
ção do investimento, distribui-se por prazos supe
riores a um ano. 

Nessas condições, o risco inerente .à. operação 
se potencializa e a única garantia suficiente contra a 
possibilidade de inadimplência seria a propriedade 
da terra, do bem que, em última análise, irá susten
tar e absorver a melhoria proporcionada pelo investi
mento. 

Cabe assinalar que não vigem, no momento, 
óbices de caráter normativo à aceitação de garantias 
outras que não a propriedade imobiliária. Mesmo o 
Manual do Crédito Rural, ao tratar das garantias 
aceitáveis nas diferentes operações, não estabelece 
a obrigatoriedade de qualquer tipo de garantia para 
as operações de investimento. 

O problema é crescente, considerando o fato 
de que o número de arrendatários, em determinados 
setores estratégicos, como a sojicultura na fronteira 
centro-oeste e norte, tende a aumentar, em razão da 
valorização dos preços da terra inerente á expansão 
da cultura. 

O número de pequenos proprietários, por sua 
vez, também deve aumentar significativamente, até 
porqlle existe urria polftica governamental - o pro
grama de reforma agrária - com esse objetivo espe
cffiCO, dotado dos recursos necessários à sua con
secução. 

Objetar-se-á que arrendatários e parceiros não 
teriam interesse em investir recursos próprios em 
benfeitorias que retomariam ao proprietário uma vez 
terminado o período acordado de utilização daquela 
gleba. A objeção ignora, em primeiro lugar, o fato de 
serem comuns contratos de arrendamento com pe
ríodos superiores a um ano. 

Em segundo lugar, classiflcal'Tl-se como investi-
- menta atividades próximas ao custeio e necessárias 

à manutenção da produtividade da terra, como a cor
ração do solo mediante aplicação de calcário, que 
são fundamentais para arrendatários e qualquer tipo 
de produtor. 

Nessa perspectiva, o projeto busca estabelecer 
garantias alternativas à propriedade da terra. O art. 
58 da Lei n2 8.171, de 1991, permite a utilização de 
apólices de seguro como garantia de operações de 

c-crédito rural e o presente projeto acresce parágrafo 
único especifiCando a condição do uso dessa garan
tia nas operações de crédito rural de investimento, a 
saber: a limitação do prêmio a ser pago pelo seguro 
a 2% do montante da operação. 

Sala das Sessões, 19 de junho de 1997.- Se
nador Carlos Bezerra. 

LEGISLAÇÃO CITADA 

lei n2 8.171, de 17 de janeiro de 1991 

Dispõe sobre a política agrícola 

Art. 58. A apólice de seguro agrícola poderá 
constituir garantia nas operações de crédito rural. 
................... u ........................................................ u .............. . 

{À Comissão de Assuntos Económicos 
-decisão tenninativa.) 
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O SR. PRESIDENTE (Antonio Carlos Magalhães) 
- O projeto será publicado e remetido à Comissão com
petente. 

Sobre a mesa, requerimento que será lido pelo 
Sr. 1 º Secretário, Senador Ronaldo Cunha Lima. 

É lido o seguinte 

REQUERIMENTO N2 430, DE 1997 

Senhor Presidente, 
Requeiro, nos termos do art. 258 do Regimento 

Interno do Sendo Federal, a tramitação conjunta do 
Projeto de Lei do Sendo n2 43, de 1997, com o Pro
jeto de Lei do Senado n2 44, de 1997, por versarem 
sobre o mesmo assunto. 

Sala das Sessões, 19 de junho de 1997.- Se
nador Jefferson Péres. 

O SR. PRESIDENTE (Antonio Carlos Magalhães) 
-O requerimento será publicado, após o que entrará em 
Ordem do Dia, de acordo com o Regimento Interno. 

Sobre a mesa, requerimento que será lido pelo 
Sr. 1 º Secretário, Senador Ronaldo Cunha Lima. 

É lido o seguinte 

REQUERIMENTO N2 431, DE 1997 

Senhor Presidente, 
De conformidade com o Art. 50,§ 22, da Cons

tituição Federal, combinado com o Art. 216, do Regi
mento Interno do Senado Federal, requeiro sejam 
solicitadas ao Ministério da Fazenda, através da Su
perintendência de Seguros Privados - SUSEP, as 
seguintes informações: 

1 - Se o processo de liquidação extrajudicial 
da Planalto Companhia de Seguros Gerais, decreta
da em agosto de 1969, já foi concluído; 

2 - em caso negativo, qual a fase em que se 
encontra a referida liquidação; 

3 -quais os empecilhos que estorvam o encer
ramento da liquidação; e 

4 - quais as principais pendências ainda inci
dentes no processo, quer de natureza extrajudicial 
ou judicial. 

Sala das Sessões, 19 de junho de 1997.- Se
nador Romero Jucá 

(À Mesa para decisão) 

O SR. PRESIDENTE (Antonio Carlos Magalhães) 
-O requerimento lido será despachado à Mesa para de
cisão, nos tennos do inciso 11 do art. 216 do Regimento 
Interno. 

Sobre a mesa, requerimento que será lido pelo 
Sr. 12 Secretário, Senador Ronaldo Cunha Lima. 

É lido o seguinte: 

REQUERIMENTO N2 432, DE 1997 

Senhor Presidente, 

Requeiro, nos termos do art. 172, I, do Regi
mento Interno, a inclusão em Ordem do Dia do 
Projeto de Lei da Câmara nº 16, de 1996 (nº 
2.942/92, na Casa de origem), que dispõe sobre a 
compensação financeira entre os sistemas de pre
vidência social, nos casos de contagem recíproca 
do tempo de contribuição para efeito de aposenta
doria, e dá outras providências, cujo prazo na Co-

. . _mis.sª-o de As.sunt()s _ Econômico~ já se el]contr'ª_ 
esgotado. 

Sala das Sessões, 19 de junho de 1997.- Se
nador Waldeck Ornelas. 

O SR. PRESIDENTE (Antonio Carlos Magalhães) 
- O requerimento será publicado e, posteriormente, in
cluído na Ordem do Dia, de acordo com o Regimento ln
temo. 

O SR. PRESIDENTE (Antonio Carlos Magalhães) 
- O Senhor Presidente da República enviou ao Con
gresso Nacional a Medida Provisória n2 1.535-6, ado1a:
da em 13 de junho de 1997 e publicada no dia 14 do 
mesmo mês e ano, que "disPõe sobre o Plano de 
Carreira dos servidores do Banco Central do Brasil, 
e dá outras providências". 

De acordo com as indicações das lideranças, e 
nos termos dos §§ 42 e 52 do art. 22 da Resolução n2 

1/89-CN, fica assim constituída a Comissão Mista in
cumbida de emitir parecer sobre a matéria: 

Trtulares 

Carlos Patrocínio 
Bernardo Cabral 

Jader Barbalho 
Nabor Júnior 

Carlos Wilson 

SENADORES 

Suplentes 

PFL 

PMDB 

Edison Lobão 
Odacir Soares 

Gerson Camata 
Carlos Bezerra 

PSDB. 

José lgnácio Ferreira 

Bloco Oposição (PTIPDTIPSBIPPS) 

José Eduardo Outra Sebastião Rocha 

PPB 

Epitacio Cafeteira Leomar Quintanilha 
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Titulares 

Saulo Queiroz 
Manoel Castro 

DEPUTADOS 

Suplentes 

PFL 

Augusto Viveiros 
Euler Ribeiro 

Bloco (PMDBIPSDIPSL) 

Gonzaga Mota 
Dejandir Dalpasquale 

PSDB 

Djalma de A. César 
Barbosa Neto_ 

Ademir Lucas Candinho Mattos_ 

Bloco (PT/PDTIPCdoB) 

Neiva Moreira José Machado 

PMN 
Bosco França 

De acordo com a Resolução n2 1, de 1989-CN, 
fica estabelecido o seguinte calendário para a trami
tação da matéria: 

Dia 19-6-97 -designação da Comissão Mista 

Dia 20-6-97- instalação da Comissão Mista 

Até 19-6-97- prazo para recebimento de emen
das e para a Comissão Mista emitir o parecer sobre 
a admissibilidadeAté 28-6-97- prazo final da Comis
são Mista 

Até 13-7-97- prazo no Congresso Nacional 

O SR. PRESIDENTE (Antonio Carlos Magalhães) 
-Será feita a devida comunicação à Câmara dos Depu
tados. Esgotado o tempo destinado ao Expediente. 

Passa-se à 

ORDEM DO DIA 

De acordo com os termos do Requerimento 
429, de 1997, e a decisão do Plenário que o ratifi
cou, e tendo em vista que a Comissão de Assuntos 
Econômicos não emitiu o seu parecer, a Presidência 
retira a matéria da Ordem do Dia e a remete àquela 
Comissão. 

É o seguinte o item retirado de pauta: 
Item 1: 

MENSAGEM N2 109, DE 1997 

(Incluída em Ordem do Dia nos termos do 
Requerimento n2 429, de 1997- art. 172, II, d) 

Mensagem n2 109, de 1997 (n2 672197, 
na origem), através da qual o senhor Presi
dente da República submete à apreciação 
do Senado Federal o contrato celebrado en
tre a Caixa Econômica Federal e o Estado 
do Rio de Janeiro, com garantia da União, 
no âmbito do Programa de Apoio à Reestru
turação e ao Ajuste Fiscal dos Estados. 

(Dependendo de parecer da Comissão de As
suntos Econômicos) 

O SR. PRESIDENTE (Antonio Carlos Magalhães) 
-ltem02: 

PROJETO DE RESOLUÇÃO Nº 77, DE 1997 
(Em regime de urgência, nos termos do 

Requerimento n2 417, de 1997- art. 336, b) 

Discussão, em turno único, do Projeto 
de Resolução nº 77, de 1997 (apresentado 
pela Comissão de Assuntos Econômicos 
como conclusão de seu Parecer nº 311, de 
1997), que autoriza o Estado do Rio Grande 
do Sul a contratar operação de crédito exter
no, com garantia da União, junto ao Banco 
Internacional para Reconstrução e Desen
volvimento-BIRD, no valor de cem milhões 
de dólares norte-americanos, equivalentes a 
cento e quatro milhões, seiscentos e dez mil 
reais, em 31.1.97, destinados ao financia
mento de parte do Projeto de Conservação 
dos Recursos Naturais e Combate à Pobre
za e do Bcodo Rural. 

(Poderão ser oferecidas emendas até 
o encerramento da discussão) 

A Presidência esclarece ao Plenário que pode
rão ser oferecidas emendas à proposição até o en
cerramento da discussão. Assim, passa-se à discus
são do projeto, em turno único. 

Para discutir, o _Senador- P~_ro Simon. 

O SR. PEDRO SIMON (PMDB-RS. Para dis
cutir. Sem revisão _do o_rador.) - Sr. Presidente, é 
com muita alegria que -relato esse processo, por
que creio que o Rio Grande do Sul no governo Brit
to, passará a fazer o que, ao que sei, já se está fa
zendo em alguns Estados, que é um projeto da 
maior importância, do maior significado, dedicado 
basicamente ao pequeno produtor, à melhor distri
buição de renda e a um equacionamento mais justo 
para o homem do interior. 
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O Governador de Estado, por intermédio do 
Ofício ·s· n2 38, de 1997, solicita autorização do Se
nado Federal para contratar operação de crédito ex
temo, com garantia da União, junto ao Banco Inter
nacional para Reconstrução e Desenvolvimento -
BIRD, no valor de US$100 milhões, o equivalente a 
R$104 milhões, destinados ao financiamento de par
te do Projeto de Conservação dos Recursos Natu
rais e Combate à Pobreza e do Êxodo Rural - Proje
to Pró-Rural2000. 

O referido projeto objetiva contribuir para uma 
efetiva redistribuição de riquezas, para a realização da 
cidadania do homem do campo e para o desenvolvi
mento unifonme do setor econõmico, em conformidade 
às políticas de priorização da área agrícola definidas 
pelo Governo do Estado do Rio Grande do Sul. 

De acordo com informações disponíveis, o cus
to total do programa está estimado em US$208,8 mi
lhões, sendo que, além dos recursos decorrentes 
desse empréstimo pretendido, serão aplicados pelo 
Governo do Estado do Rio Grande do Sul e pelos 
Municípios beneficiados, respectivamente, cerca de 
US$75,9 milhões e US$22,9 milhões como contra
partida nacional. 

Desta forma, a operação de crédito externo 
pretendida será realizada nas seguintes condições: 

a) credor: Banco Internacional para 
Reconstrução e Desenvolvimento- BIRD; 

b) garantidor: República Federativa do 
Brasil; 

c) valor pretendido: US$1 00 milhões 
(cem milhões de dólares americanos), equi
valentes a R$104.610.000,00 (cento e qua
tro milhões, seiscentos e dez mil reais), a 
preços de 31/01/97; 

d) juros: 0,5% a.a. acima da taxa equi
valente ao custo dos ·aualified Borrowings• 
cotados no semestre precedente ao período 
de juros a Iniciar, incidentes sobre o saldo 
devedor do principal, a partir da data de 
cada desembolso; 

f) Condições de pagamento: 

- do principal: em 20 (vinte) prestaçõ
es semestrais, iguais e consecutivas, no va
lor de R$5 milhões cada uma, vencendo-se 
a primeira em 01/11/2002 e a última em 
01/05/2012; 

- dos juros: semestralmente vencidos, 
em 01105 e 01/11 de cada ano; 

- da comissão de crédito: semestral
mente vencida, nas mesmas datas estipula
das ~ra ~P~~arn!l_nto dg~juros. 

Sr. Presidente, com relação à dívida do Esta
do, conforme demonstrado no ofício apresentado 
pela Coordenação da Comissão de Avaliação, Mário 
Audifax Pinto Ribeiro, do Ministério da Fazenda, Se
cretaria Executiva, declara que nos bancos particula
res há uma operação inadimplente, já aceita pela 
Caixa Económica Federal. Esta, por sua vez, atra
vés de seu representante, Mário Audifax Pinto Ribei
ro, assim se expressa: "operação, assim como con
siderou-a apta a ser adquirida pela Caixa Económica 
Fede_ral' ... ·r~be_u_e)Q)ressa concordância por parte 
do Banco BNL do Brasil S.A., formalizada em cor
respondência, a nós endereçada, datada de 
05/05/97." 

Com relação ao Cetip, o Estado do Rio Grande 
do Sul não tem dívidas pendentes com instituições 
de crédito ou financeiras da União. 

Aquilo que diz respeito ao enquadramento do 
funcionalismo público, Sr. Presidente, poderia ser 
lido, mas entrego às Uderanças todo o esforço que o 
Governador Antônio Britto, do Rio Grande do Sul -
com o apoio às vezes quase unã.nime da Assem
bléia LegislatiVa -,-vem fazendo nesse sentido, bem 
como no do pagamento do funcionalismo e da racio
nalização da máquina pública. Também poderia ler 
todo o teor do Programa Pró-Rural, se para isso dis
pusesse de tempo, mas gostaria de anexá-lo ao meu 
discurso, para que faça parte dos Anais da Casa. 

O programa aperfeiçoará o manejo dos recur
sos naturais do Estado em uma área de 3 milhões 
de hectares com cerca de 112 mil pequenos agricul
tores, o que aumentará o acesso aos serviços de in
fra-estrutura social básica e de geração de renda de 
quase 98 mil famílias rurais pobres do Rio Grande 
do Sul. 

É um programa que objetiva aliviar a pobreza 
rural, através de ações de infra-estrutura social e ge
ração de renda: conservar os recursos naturais, ca
pacitar e profissionalizar os pequenos produtores, 
fortalecendo as instituições envolvidas, para cumprir 
os seus objetivos. 

Os agricultores de pequenas unidades de pro
dução familiar que atenderem aos seguintes critérios 
de elegibilidade poderão participar do programa: 

a) Componentes de alívio à pobreza 

- Pertencer a um grupo - formal ou in
formal- composto de, no mínimo, três agri-
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cultores que representem, no mínimo, três 
famílias diferentes; 

- Lugar de residência: residir na unida
de de produção; 

- Ocupação: ter na agropecuária sua 
principal atividade; 

- Projetes coletivos: os agricultores do 
grupo devem satisfazer todos os critérios de 
elegibilidade, gerais e específicos, previstos 
nos componentes. Excepcionalmente, admi
tir-se-ão grupos em que 20% dos agriculto
res não atendam a um dos critérios pré-es- · 
tabelecidos. 

b) Critérios especfficos para Infra-es
trutura Social Básica 

- Força de trabalho: utilizar, exclusiva
mente, mão-de-obra familiar ou contratada 
eventualmente por, no máximo, quinze 
dias/ano (ações de colheita e tratos culturais); 

- Sistema de tração: utilizar sistema de 
tração animal e/ou manual; 

- Tamanho da unidade de produção: 
possuir, arrendar ou trabalhar numa área to
tal de unidade de produção de até um mó
dulo fiscal correspondente ao módulo do 
Município onde esta se encontre, ou possuir, 
arrendar ou trabalhar numa área total da uni
dade de produção de até dois módulos fis
cais, mas cuja área cultivável para culturas 
tradicionais seja, no máximo, de 50% da 
área total; 

- Infra-estrutura: que a unidade de pro
dução não possua pelo menos dois dos se
guintes itens: eletrificação, água encanada e 
instalação sanitária; 

- Bens suntuosos: a unidade de produ
ção familiar não deve possuir tração mecani
zada, veículo e/ou bens de luxo. 

c) Critérios específicos para geração 
da renda 

- Força de trabalho: utilizar, exclusiva
mente, mão-de-obra familiar ou contratada 
eventualmente por, no máximo, 30 dias/ano 
(ações de colheita e tratos culturais); 

- Sistema de !ração: utilizar sistema de tra
ção manual e/ou mecanizado eventualmente; 

- Tamanho da unidade de produção: 
possuir, arrendar ou trabalhar numa área to-

tal da unidade de produção de até dois mó
dulos fiscais. 

d) Critérios para comunidades indígenas. 

- Organização social: pertencer a um 
grupo formal ou informal composto por, no 
mínimo, três componentes representantes 
de famílias diferentes (família nuclear); 

- Força de trabalho: utilizar mão-de
obra familiar; 

- Sistema de tração: utilizar sistema de 
tração manual e/ ou animal e mecanizado 
eventualmente {de posse coletiva); 

- Localização: residir em área regulari
zada ou em processo de regularização. 

e) Componente Manejo e Conservação 
dos Recursos Naturais 

São beneficiários do Pró-Rural 2000, 
neste componente, em regime prioritário, os 
agricultores residentes em microbacias hi
drográficas. 

Para o enquadramento de uma micro
bacia hidrográfica ao Programa é condição 
que 70% das unidades de produção familiar 
detenham a posse e uso legal de, no máxi
mo, dois módulos fiscais do município onde 
esteja localizado. 

COMO PARTICIPAR 
Os agricultores interessados farão seu cadas

tramento junto à Prefeitura Municipal e, sendo en
quadrados nos critérios de elegibilidade, receberão a 
assistência técnica devida para se organizarem em 
grupos e elaborarem os seus projetes. 

Área de abrangência. 
Todos os Municípios do Estado do Rio Grande 

do Sul. 
Sr. Presidente, felicito o Governo Britto, a As

sembléia Legislativa do Rio Grande do Sul, o Sena
do Federal, o Governo Federal por um projeto dessa 
natureza e com esse alcance social pelo fato de au
xiliar e colaborar na produção dos pequenos Municí
pios, dos pequenos agricultores. Algo semelhante foi 
feito no Paraná e na Bahia, Estado de V. E>r-'. E ago
ra vejo, com alegria, que se está começando tam
bém lá no Rio Grande do Sul, no Governo Britto. 

Muito obrigado, Sr. Presidente. 

DOCUMENTOS A QUE SE REFERE 
O SR. PEDRO SIMON EM SEU PRONUN
CIAMENTO: 
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ESTADO 00 RIO GRANDE DO SUL 
SECRETARIA DA FAZENDA 

O!PAI!.TAMI:NTO DA DUPUA I'ÚIIUCA Jt:!TACUAL 
Dhúlt ela D!tlda Pób~oo 

or.DDPEIDDP N" o 17197 Porto AI~. 22 do rozio do ih'7. 
~ . 

8fllhor Coord.111ador: 

Tendo om vista qua a R111oiuvlo BACEN n° 2.366/97 abrange u 
oportvães constantos no CAD IP e considerando que os créditos junto ii instituições 
fiuancairar catlo sondo usumidos pela C lixa Econclmioa Federal • CEF. •o ampcro do 
voto CMN n° 122/96 e da oitada Rosoluvlo, solicitamos de Vo111 Senhoria, atestado de 
qua 01 cróditoa junto ao Banco BNL do Bruil 5/A, 1egistrado no SISBAC:EN sob n• 
fi359, estio scodo objdo do llllcgocilçlo com a oonoordinDÍI da Ji:urtiluiçlo. 

Esperando contar com 1 dilig6ncia de Vo111 Senhoria pua ~11t1 
sotioi!açlo mbscravo-me, 

Cll\udio Vil1.1ol11.1 FmTeiraP10beco, 
Dirotor do Depllrt.lmento da Deapeu Pílblic&~. 

Ào llartrúdmo Seahor Do11tor Mário AlldifJU.l'Wo Ribeiro. 
M:. D. Coord.li!Idor da Comf11io de AVllliação da Dfrlw 
dai Unidade. da Fedençio. 
Mhd.IUrio da Fauada. S~EDmtivll. 
BRASÍLIA· DF. 
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MINISTÉRIO DA FAZENDA 
Secretaria-Executiva 

Comissão de Avaliação da Dividaa daa Unidades da Federação 

OFÍCIO N° 115 ... - PT/MF lOS/97 

Brasilia, 22 de maio de 1997. 

Senhor Diretor, 
Em atenção ao O~icio DOP~/DDP n• 017/97, de 22.05.97, de 

22.05. 97, informo que a proposta -de cessa.o de crédito, protocolada 
pelo Banco BNL do Brasil s.A. na Caixa Econômica Federal, sob o n• 
057/97, referente à operação de Antecipacão de Receita Orçamentária 
(AROl contratada por esse E.st.ado junto àquela Instituiçao 
Financeira, foi examinada por esta Comissão. 

2. De acordo como os parâmetros estabelecidos na Resolução 
CMN 2. 3 66/97, a Comissão de Avaliação de Dividas levantou o saldo 
devedor, posição de 2 8. 02, 97, da mencionada o~erac;Ao, a 55 i m cpmo 
considerou-a apta a ser adquirida pela Caixa Econ rn~ca Federal. , 

3. Acrescento, por oportuno, que o montante apurado pela 
em torno do qual dar-se-á a cess~o da ARO, recebeu 

concordância por parte do Banco . , 

Respeitosamente, 

·1..i ~ M [\_::__ 
~o AUD~PINTO RIBEIRO 

Coordenador da Comissão de Avaliação 

A sua Excelência 
Senhor CLÁUDIO VIN!CtOS FERREIRA PACHECO 
Diretor do Departamento da ~espesa Pública Estadual. 
secretaria de Fazenda do Estado do R1o Grande de Sul. 
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,.;ISBACEN DEDIP/SERGIO CADASTRO DA DIVIDA PUBLICA LU/U'.J/Y-1 1"1:2 
T~SACAO PDIP450 ATUALIZACAO E CONSULTAS OPERACIONAIS - REGIONAIS MDIP564, 

-~:~~~~9~~~~~:~~~:~:::~~::-~~:~~~~~:~:~~~-:~:---------~?i-~~~--
T O MA DO R: 87.934.675/0001-96 RIO GRANDE DO sOL GOVERNO DO ESTADO 
MODALIDADE : ARO 
MO E DA : REAL VALOR: 3.000.000,00 

------------------------------------------------------------------------------
STATUS DA OPERACAO ATIVA 

MOVIMENTO DE LIBERACAO 001 I 001 

MOVIMENTO DE PAGAMENTO 003 I 010 

DATA BASE; INFORMACAO MENSAL: 02/05/97 

SITUACAO DA OPERACAO INADIMPLENTE 

ULTIMO SALI?O DEVEDOR 4.004.391,96 DATA: 30/04/~ 

------------------------------------------------------------------------------
ENTRA= SEGUE PF3/15=RETOru 

SISBACEN DEDIP/SERGIO CADASTRO DA DIVIDA.P_UBLICA_ L'J/U'J/'J"i 1"1:2 
TRANSACAO PDIP450 ATUALIZACAO E CONSULTAS OPERACIONAIS :: REGIONAIS MDIP459 -

-:::::::::~::-::-:::::::::::::-::-:EG::~::-:::::::::~-----)~-~;:~~~=~--------
PARA DETALHAMENTO DA OPERACAO TECLE 'X' NA PRIMEIRA ÇOLUNA. 

-----------------------------------------------------------------------------
. NUMERO' BACEN TOMADOR INCLUSAO 

----------------------------------------------------------------------~------
'9600004432' RIO GRANDE DO SUL GOVERNO DO ESTADO 02/01/00 

--------------------------------------------------------------------- PAG.: C 
ENTRA=SEGUE PF9/2l=TRANSACAO PF12/24=ENCERRA PF3/15=RETORt: 
PF5/17=PRIMEIRA PAGINA PF7 /19=VOLTA PAGINA PF8/20=AVANCA PAGn: 
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Estado do Rio On~nde do Sul 

Secn!taiÜ da Fazenda 

Of. n° 028/97 - SEFAZ-GSF Porto Alegre, 14 de janeiro de 1997. 

REF: ENQUADRAMENTO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL LEI CAMA TA 

Senhor Chefe: 

Com vistas a subsidiar a análise do pleito do Estado do Rio Grande do Sul 
para a obtenção de financiamento internacional junto ao SIRD, a ser utilizado no Projeto de 
Reforma do Estado, enumeramos, a seguir, as açOes que vêm sendo empreendidas por este 
Governo, tanto com relação ao incremento de receitas, bem como na redução das despesas 
de pessoal, no sentido de promover a adequação aos termos da Lei Federal n° 82195 ( Lei 
Camata ): 

DESPESAS 

A) liMITE DE DIÁRIAS 

DL 35.790, de 02/01/95, contenção de gastos com o pagamento de diárias e ajuda de 
custo, para o primeiro trimestre de 1995, limitado a 50% do gasto ocorrido no primeiro 
trimestre de 1994; 

8) EXTINCÃO DE CARGOS E FG'S 

Extinção de 4.886 cargos e redução em 25% do número de funções gratificadas e 
cargos em comissão existentes na Administração Pública Estadual; 

C) COMITE OE RAÇIONALIZACÃO DO GASTO PÚBUCO E COMPROMISSOS DE GESTÃO 

Decreto 35.933, de 18/04/95, tem a função de elaborar acordos, visando a redução de 
dependência de recursos do Tesouro Estadual; 

limo. Sr. 
Dr. JAIRO DA CRUZ FERREIRA 
MO Chefe do Departamento da Dfvida Pública 
e Operações Especiais do SACEN 
Brasília - DF 
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0) POLÍTICA SALARIAL 

Lei 10.395 de 01/06/95, Lei 10.416 de 03107195 Decr 
1 36 218 de 06/10/95, definiu

se. a pol_ltica salarial unificada para todos os Poderes: c;c;m 0 e:t~bel~cimento do Teto Salarial, 
CUJ3 aplicação está suspensa por força de liminar em discussão no STF: 

E) CUSTEIO DE APOSENTADORIAS DOS SERVIDORES ESTADUAIS 

A Lei Complementar 10.588 de 28/11/95. 1nstitui a contribuição previde~ci.ária 
suplementar, de natureza compulsória, mensalmente descontada dos servidores pubhcos 
estaduais, destinada a custear os proventos de aposentadona correspondentes ao percentual 
fixo de 2% incidente sobre a remuneração liquida; ' 

F) REDUCÃO NOS AVANCOS POR TEMPO DE SERVIÇO 

LC 10.530 DE 02108195, referente ao triénio de efehvo exercfcio, foi reduzido de 5% 
para 3% o acréscimo automático; 

G) RACIONALIZAÇÃO OE CEDêNCIAS 

Decreto 36.051 de 04107195, impedimento à prática de atração de funcionários em 
outras esferas da Administração Pública, que não seja a de origem; 

H) QUEBRA DE VINCULAÇÕES REMUNERATÓRIAS 

Lei 10.581 de 24/11/95, o Pàder Executivo passa a comandar os reajustes, que 
passarão a se sujeitar ao índice de reajuste único e simultâneo para todos os poderes; 

I) PROGRAMA DE INCENTIVO AO AFASTAMENTO VOLUNTÁRIO 

Incentivos oferecidos aos funcionários públicos estatutários e estáveis, para que 
requeiram exoneração a pedido, bem como aposentadona voluntária com proventos 
proporcionais, ou licença especial de reconversão funetonal. 

Com base no proposto, alcançamos a redu~o de R$ 5,6 milhões de reais 
mensalmente na tolha de pagamento e de 9.7031unetonanos da adm1mstração direta. 

J) EXTINÇÃO OE QUADROS VAGOS DO QUADRO GERAL DOS FUNCIONÁRIOS PÚBUCOS 

Lei 10.824 de 22.07.96 

K) REESTRUTURAÇÃO DA PREVIO.;:NCIA 

PL 497/95 - proposta de alteração no sistema de previdência dos servidores, com o 
fortalecimento financeiro do IPERGS e a vJabJflzação de mefhona no Sistema de atendimento á 
saúde. 

l'J.\l 
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RECEITAS 

A) PLANO BÁSICO DE ACÕES DE MÚTUA COLABORAÇÃO (PARCERIA COM MUNICÍPIOS) 

Lei 10.386/95, Decreto 36.009/95 - Constitui-se em iniciativa pioneira que estabelece 
uma nova relaçao entre o Governo do Estado e os Municípios, através da parceria voltada 
para o combate a sonegação e o conseqüente incremento da receita tributária dos parceiros. 

B) PROJETO MÃOS DADAS 

Decreto 36.214 de 03.10.1995 - desenvolvido pelas Secretarias do Trabalho, 
Cidadania e Assitência Social, da Saúde e Meio Ambiente, da Educação e da Fazenda, tem 
por objetivo tam!Jém promover o incremento da arrecadação de tributos estaduais, através do 
engajamento das entidades de assistência social, escolas e hospitais, mediante a distribuição 
de prêmios na forma de auxílios, proporcionalmente à quantidade e ao valor de notas ou 
cupons fiscais coletados pelas referidas instituições. 

C) DISQUE NOTA 

Central de Atendimento com funcionamento 24 horas por dia. 

O) MULTA MÍNIMA 

Lei 10.569 de 06/11/95 -A não emissão da nota fiscal ou do tíquete fiscal, passou a 
ser penalizada com a aplicação de uma multa mínima de 100 UPF'S (R$ 473,15 ). 

E) MUTIRÃO FISCAL NA INSTÃNCIA ADMINISTRATIVA 

Portaria 049 de 16.03.95 - Para eliminar o estoque de processos acumulados que 
aguardavam julgamento, foi realizado um mutirão fiscal. Sua eficácia foi favorecida por 
mudanças promovidas na Legislação ( lei 6.537), possibilitando maior agilidade no exame dos 
processos. com indeferimento sumário dos recursos que questionarem a consütucionalidade 
da legislaçao ou forem pro!elatórios. 

F) OPERAÇÃO PARAGUAI 

Intensificação do controle ao contrabando, através déparcería entre Receita Federal, 
Secretana da Fazenda, Brigada Mifitar e Polícia Federal. 

G) INFORMA T!ZACÃO DE POSTOS FISCAIS E COORDENADORIAS REGIONAIS 

Interligação entre todos os Postos Fiscais e Coordenadorias Fazendárias com a 
Administração Central, visando a troca de informações e o Intercâmbio de informações • on 
!me", para fortalecer o combate aos sonegadores e facilitar· a lavratura de infrações. 
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H) ARRECADAÇÃO INSTANTÃNEA: AUTOMAÇÃO DAS RELAÇÕES COM O CONTRIBUINTE 

Portaria 1 09 de 11/05/1995 e Portaria 127 de 16/06/95 - Automação integral de todo o 
processo de arrecadação tributária do Estado. 

I) INSCRIÇÃO AUTOMÁTICA DA GIA {GUIA DE INFORMAÇÃO E APURAÇÃO 00 ICMS! EM 
DIVIDA ATIVA 

Lei 10.608 de 24/11/1995- Agilização no processo de receita e eliminação do auto de 
lançamento para o imposto declarado em GIA, proporcionando redução de custos 
operacionais. 

J) OPERACÃO COBRANCA DE CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS 

Decreto 35.988 de 16/05/1995 - Contempla as seguintes ações : 

a) agilização do procedimento admini"strativo-tributário; 
b) redução das multas materiais e flexibilização nos prazos de parcelamento 

administrativos de créditos tributários; 
c) instalação de Comissão incumbida de formular sugestões para aprimorar 

legislação 
tributária e para dinamizar a cobrança da dívida ativa; 

d) priorização da cobrança executiva dos SOO maiores devedores; 
e) ajuízamento de medida cautelar fiscal de indisponibilidade patrimonial contra 

sonegadores e devedores contumazes. 

K) DACÃO EM PAGAMENTOS DE CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS 

Lei 10.714 de 16/01/1996 e Decreto 36.479 de 16/02/1996- O Estado foi autorizado a 
receber, por conta de dividas tributárias, bens imóveis com utilidade económica sóCia!. 

L) MODERNIZAÇÃO DO TRIBUNAL ADMINISTRATIVO DE RECURSOS FISCAIS f TARF} 

Lei 10.582 de 24/11/1995 

M) COMITÊ DE INT-:GRACÃO ENTRE SECRETARIA DA FAZENDA E PROCURADORIA GERAL 
DOESTADO 

Decreto 35.8816 de 03/02/1995 

N) INTEGRAÇÃO SECRETARIA DA FAZENDA. PROCURADORIA GERAL DO ESTADO E PODER 
JUDICIARIO 

Protocolo 01 de 23/10/1995 

20! 
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0) MODERNIZAÇÃO DA SECRETARIA DA FAZENDA E DA MÁC:JI:'IJA FISCALIZADORA E 
ARRECADADORA 

Junho de 1997 

A reestruturaçâo da Secretaria da Fazenda tem por ::oJetívos en1remar as deficiências 
causadoras do desperdício de recursos humanos e matenars e dar eficáCia ao esforço de 
aumento de arrecaaaÇão e redução da despesa. 

P) REDUÇÃO DE ALÍOUOTA DE ICMS PROPORCIONAL AO INCREMENTO DA ARRECADAÇÃO 

Lei 10.389 de 02105/1995 

Q) FÓRUM DESAFIO- PROTOCOLO ENTRE ENTIDADES E SECRETARIA DA FAZENDA 

Parcena entre Secretaria de Estado, Federasul. Fiergs e Farsui, para reforçar o 
combate à sonegação e à ínadimpléncia. 

R} CÃMARA DE RECUPERAÇÃO DE CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS 

Decreto 36.493 de-06/03/1996- Viabiliza o pagamento de créditos tnbutários do ICMS 
em nível administrativo através de análise individualizada e criteriosa numa ação conjunta 
entre Secretaria da Fazenda e Banrisui. 

Colocando-nos à disposição para quaisquer outros esclarecimentos que se fizerem 
necessários, subscrevemo-nos, 

AtenCiosamente. 

Of. 223/<!7 - USF Porto Alegre. 21 de março de 1997. 

Senhor Chefe 

Desde a edição do Voto CMN n• 162/95, complementado pelos Votos n•s 
175/95, 122/96. 001/97 e 009/97 vimos desenvolvendo tratativas no sentido de reestruturar 
nossas Operações de Antecipação de Receita Orçamentária-ARO com o objetivo de alongar os 
prazos de pagamento. 

Agora. com a edição da Resolução-BACEN n• 2366, de 17.03.97, foram 
regulamentados os procedimentos a serem obervados pelo Sistema Financeiro ao mesmo tempo 
em que a Caixa Econõmica Federal foi autorizada a adquirir os créditos originários das 
operações de ARO contratadas pelos Estados. 



Junho de 1997 ANAIS DO SENADO FEDERAL 203 
---------~-==--=-=-=:..::.=._::...:..==~~~~~--~~~c-~-----

C A PAC I D A D E DE P A G A M E N T O 

-A "CAPACIDADE DE PAGAMENTO" É ESTABELECIDA 
ATRAVÉS DE PARÂ:METROS DEFINIDOS PELO PRÓPRIO :MINIS
TÉRIO DA FAZENDA, ATRAVÉS DE PORTARIA, PODENDO SER 
ALTERADA OU EXCEPCIONALIZADA SEMPRE QUE ASSIM O EN
TENDER; 

- NÃO DEVE SER CONFUNDIDA COM "CAPACIDADE DE 
ENDIVIDAMENTO", CUJOS PARÂMETROS SÃO ESTABELECIDOS 
PELO SENADO FEDERAL, NÃO TENDO SIDO, NO CASO, NECES
SÁRIA A ELEVAÇÃO TEMPORÁRIA DE SEUS LIMITES, CONFOR
ME PREVISTO PELA RESOLUÇÃO N" 69/95; 

- ADEMAIS, A "CAPACIDADE DE PAGAMENTO" FOI 
CALCULADA COM BASE NO PERFIL DE PAGAMENTOS EXISTEN
TE ANTES DA RENEGOCIAÇÃO GLOBAL DA DÍVIDA DO ESTADO, 
PORTANTO, EM SITUAÇÃO DESFAVORÁVEL. OS CONTRATOS 
DECORRENTES DESSA RENEGOCIÇÃO ESTARÃO SENDO ASSI
NADOS, EM BREVE, O QUE RESULTARÁ EM UM PERFIL DE DÍVI
DA MUITO MAIS FAVORÁVEL. 

- RESSALVA-SE, TAMBÉM, QUE A CONCESSÃO DE 
AV AIS, POR PARTE DA UNIÃO, FAZ PARTE DO ACORDO PRÉVIO 
RELACIONADO COM A RENEGOCIAÇÃO GLOBAL DA DÍVIDA DO 
ESTADO E ESTA EXCEPCIONALIZAÇÃO FOI CONSIDERADA _DE 
INTERESSE RELE V ANTE PELO MINISTRO, FACE AOS FINS SO
CIAIS PARA OS QUAIS ESTES RECURSOS SERÃQ QESJJN:ADOS; 

- POR FIM, NAO SERIA DEMAIS CITAR QUE O PRÓ
PRIO PROGRAMA DE REFORMA DO ESTADO, QUE VEM SENDO 
IMPLEMENTADO PELO GOVERNADOR BRITTO, TAMBÉM IMPLI
CARÁ NO MELHORAMENTO DO PERFIL DE PAGAMENTO DE DÍ
VIDAS. 
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INFORMAÇÕES SOBRE O PROGRAMA PRÓ-RURAL 2000 

NOME DO PROGRAMA 

"Programa para a Conservação de Recursos Naturais e Combate à Pobre
za e ao Êxodo Rural através da Geração de Renda e da Promoção Social -
PRÓ-RURAL 2000" 

O QUE É O PROGRAMA 

O programa aperfeiçoará o manejo dos recursos naturais do Estado em 
uma área de 3 milhões de hectares com cerca de 112.000 mil pequenos 
agricultores, o que aumentará o acesso aos serviços de infra-estrutura so
cial básica e de geração de renda de quase 98.000 mil famílias rurais po
bres. 

É um programa que objetiva aliviar a pobreza rural, através de ações de 
infra-estrutura social e geração de renda: conservar os recursos naturais; 
capacitar e profissionalizar os pequenos produtores, fortalecendo as insti
tuições envolvidas, para cumprir seus obe/tivos. .:re / 

QUEM PODE PARTICIPAR 

Os agricultores das pequenas unidades de produção familiar que atende
rem aos seguintes critérios de elegibilidade: 
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I - Critérios Gerais 

a) Componente alívio à pobreza 
* Pertencer a um grupo - formal ou informal - composto de, no núnimo, 

três agricultores que representem. no mínimo, três famílias diferentes; 
* Lugar de residência: residir na unidade de produção; 
* Ocupação: ter, na agropecuária, sua principal atividade; 
* Projetas coletivos: os agricultores do grupo devem satisfazer todos os 

critérios de elegibilidade, gerais e específicos, previstos nos componentes. 
Excepcionalmente, admitir-se-ão grupos em que 20% dos agricultores não 
atendam um dos critérios pré-estabelecidos. 

h) Critérios específicos para Infra-estrutura Social Básica 

* Força de trabalho: utilizar, exclusivamente, mão-de-obra familiar ou 
contratada eventualmente por, no máximo, quinze dias/ano (ações de co
lheita e tratos culturais); 

* Sistema de tração: utilizar sistemas de tração manual e/ou animal; 
* Tamanho da unidade de produção: possuir, arrendar ou trabalhar 

numa área total da unidade de produção de até um módulo fiscal corres
pondente ao módulo do Município onde esta se encontre; ou possuir, ar.;. 
rendar ou trabalhar numa área total da unidade de produção de até dois 
módulos fiscais, mas cuja área cultivável para culturas tradicionais seja, no 
máximo de 50% da área total: 

* Infra-estrutura: que a unidade de produção não possua pelo menos 
dois dos seguintes itens: eletrificação, água encanada e instalação sanitá
na; 

* Bens suntuosos: a unidade de produção familiara não deve possuir 
tração mecanizada, veículo e/ou bens de luxo. 

c) Critérios específicos para geracão de renda 

* Força de trabalho: utilizar, exclusivamente, mão-de-obra familiar ou 
contratada eventualmente por, no máximo, trinta dias/ano (ações de co
lheita e tratos culturais); 

*Sistema de tração: utilizar sistemas de tração manual e/ou mecaniza
do eventualmente; 
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* Tamanho da unidade de produção: possuir, arrendar ou trabalhar 
numa área total da unidade de produção de até dois módulos fiscais, cor
respondentes ao módulo do município onde esta se encontre; ou possuir, 
arrendar ou trabalhar numa área total da unidade de produção de até três 
módulos fiscais, mas cuja área cultivável para culturas tradicionais seja, no 
máximo, de 30% da área total. 

d) Critérios para comunidades indígenas 

* Organização social: pertencer a um grupo formal ou informal com
posto por, no mínimo, três componentes representantes de famílias dife
rentes (família nuclear); 

*Força de trabalho: utilizar mão-de-obra familiar; 
* Sistema de tração: utilizar sistema de tração manual e/ou animal e 

mecanizado eventualmente (de posse coletiva); 
* Localização: residir em área regularizada ou em processo de regula

rização. 

e) Componente Manejo e Conservação dos Recursos Naturais 

São beneficiários do Pró-Rural2000, neste componente, em regime prio
ritário, os agricultores residentes em microbacias hidrográficas. 

Para o enquadramento de uma microbacia hidrográfica ao Programa é 
condição que 70% das unidades de produção familiar detenham a posse e 
uso legal de, no máximo, dois módulos fiscais do município onde esteja 
localizado. 

COMO PARTICIPAR 

Os agricultores interessados farão seu cadastramento junto à Prefeitura 
Municipal e, sendo enquadrados nos critérios de elegibilidade, receberão a 
assintência técnica devida para que se organizem em grupo e elaborem 
seus projetos. 

AREA DE ABRANGÊNCIA 

Todos os Municípios do Estado do Rio Grande do Sul. 
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TIPOS DE PROJETOS FINANCIÁVEIS 

Atendendo à demanda dos grupos de agricultores/microbacias hidorgráfi
cas. serão passíveis de financiamento ações em: 

Alivio à pobreza: 

a) Infra-estrutura social 

b) Geração de Renda 

c) Conservação dos Recursos 

d) Profissionalização de Produtores 

* Eletrificação rural 
* Abastecimento de água 
* Melhorias na moradia 
* Centros comunitãrios 

* Condomínios 
* Armazéns comunitários 
~ Aquisição de animais 
* Agroindústrias 
* Conjuntos de Irrigação 
* Estrumeiras 
* Implementas de plantio direto 
* Reflorestamento 
*Outros 
* Conservação do solo 
* Controle de poluição 
* Construção e manutenção de 

estradas rurais 
* Cursos em Centros de Treinamento 

e nas comunidades/MBH nas áreas 
agropecuária, mecanização agrico- -
la, processamento de alimentos , 
artesanato.saneamento básico cons-
trut;ão civil e rural_ 

ONDE E COMO OBTER MAIORES INFORMAÇÕES SOBRE O 
PROGRAMA 

*Escritório Municipal da EMATER 
* Prefeitura Municipal 
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O SR. PRESIDENTE (Antonio Cartos Magalhães) 
-Continua em discussão. (Pausa.) 

O SR. LAURO CAMPOS - Sr. Presidente, 
peço a palavra paiã discutir a matéria. 

O SR. PRESIDENTE (Antonio Canos Magalhães) 
- Com a palavra o Senador L "'llro Campos, para dis
cutir. 

O SR. LAURO CAMPOS (BLOCO-PT-DF. 
Para discutir. Sem revisão do orador.) - Sr. Presi
dente, Srªs e Srs. Senadores, é realmente com tris
teza e com pesar que divirjo do brilhante Senador 
pelo Rio Grande do Sul, Pedro Simon. 

O SR. PEDRO SIMON - Sr. Presidente, es
queci-me de citar Santa Catarina, quando o Senador 
Esperidião Amin foi Governador. Vi que o Senador fi
cou um pouco magoado. 

O SR. PRESIDENTE (Antonio Carlos Magalhães) 
-Com a palavra o Senador Lauro Campos. 

O SR. LAURO CAMPOS - Infelizmente, mais 
uma vez, a dívida externa brasileira se avoluma atin
gindo US$177 bilhões. 

Poderia invocar aqui, embora neste plenário e 
na Comissão de Assuntos Económicos tenha sido 
uma voz solitária, um rol muito grande de estudio
sos, políticos, economistas e pensadores que _tam
bém têm o mesmo ponto de vista a respeito do peri
go da dívida externa. Norman Gal!, Norman Bailey, o 
ilustre Petrônio Portella Filho em sua tese de douto
rado, o Papa, Fidel Castro, Mitterrand e tantos ou
tros já nos alertaram, na década passada, a respeito 
do perigo que constitui o endividamento externo. 

Hoje, para compensar esse desprazer que sin
to ao contraditar o ponto de vista do eminente Sena
dor Pedro Simon, tive o prazer de ler na Gazeta 
Mercantil, página A3, de hoje, "A Dívida Externa e a 
Crise Rnanceira", de autoria de Michael Pettis e Ricar
do Fleury Lacerda. O primeiro, Professor de Finanças 
da Columbia University e Diretor-Ghefe de Mercado de 
Capitais para Países Emergentes do Banco de Investi
mentos Bear Steams, em Nova York. 

O que ele diz é que ao contrário do- que pare
ce, o endividamento externo dos países periféricos 
não é determinado por eles. A situação em que se 
encontram os países capitalistas cêntricos é que 
promovem, de quando em quando, para defender os 
seus interesses, o aumento do fluxo de capitais, de 
empréstimos para a periferia. 

E a tal ponto isso costuma se transformar de 
uma benesse em um castigo, que,.como dizia o Pro
fessor Malan, no tempo em que lecionava na Univer
sidade de Brasília, por volta de 1972, no início oca
chorro, os países subdesenvolvidos, os países deve-

dores abanam o rabo com satisfação quando rece
bem o empréstimo externo, mas depois é o rabo que 
abana o cachorro. É o que dizia S. Exª, o atual Mi
nistro Pedro Malan. 

O Professor Michael Pettis nos lembra que 
"nos idos de 1860, 1880, 1910, 1920, 1970 e mesmo 
recentemente, o aumento no fluxo de capitais para o 
Brasil ocorreu paralelamente ao aumento daquele 
para outros países da América Latina, Leste Euro
peu, África e Ásia. 

Será que hoje estamos vendo uma explosão 
global de liquidez?" 

Não há dúvida alguma de que existe realmente 
no mundo esse capital, que não pode se transformar 
em produtivo devido à crise de sobreacumulação; 
então, mais uma vez, repetindo o que aconteceu em 
crises passadas, em situações idênticas ou seme
lhantes no passado, afluem para os países pobres, 
para aqueles países que não oferecem grandes ga
rantias, m_as q1.1e ~gam essE) empréstimo com taxas 
de 0,6% ao ano- isso é uma exceção - e com con
dições que se mostrarão draconianas ao tempo do 
pagamento. 

Devo também salientar que o Estado do Rio 
Grande do Sul tem sido o banqueiro de empresas 
estrangeiras, como a General Motors, que ali cria e 
faz o seu assentamento praticamente gratuito, sem 
prometer senão cerca de 130 empregos novos; re
cebe R$230 milhões de empréstimos favorecidos, 
terrenos e isenções tributárias. 

Assim, este Governo que parece ser tão bené
fico ao capital estrangeiro, com a General Motors, 
deve estar numa situação excelente e não precisaria 
recorrer a empréstimos externos. 

Sou, portanto, contra mais este endividamento. 
() SR. ESPERIDIÃO AMIN - Sr. Presidente, 

peço a palavra para discutir. 
O SR. PRESIDENTE (Antonio Carlos Magalhães) 

- Concedo a palavra ao nobre Senador Esperidião 
Amin. 

O SR. ESPERIDIÃO AMIN (PPB-SC. Para dis-
cutir. Sem revisão ·do orador.) - Sr. Presidente, gos
taria de fazer o registro de que não é apenas, no 
meu ponto de vista, merecedor do voto favorável, e 
com todo o respeito ao Senador Lauro Campos, que 
tem uma posição por todos nós conhecida e respei
tada a propósito de empréstimo externo, posição filo
sófica e ideológica sua que temos que respeitar. 
Mas este empréstimo, no mundo real, no mundo das 
alternativas possíveis para os Estados brasileiros, é 
inegavelmente são. É pedagógico, porque nenhum 
Estado consegue ter acesso a recursos do BIRD ou 
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do BID - Banco lnteramericano de Desenvoivimen
to, ou a qualquer outr3 agência de desenvolvimento 
se não estiver com as suas finanças em dia, se não 
tiver capacidade de investimento, capacidade de 
contrapartida e de pagamento; e o Estado do Rio 
Grande do Sul demonstrou ter. 

Quanto à finalidade, quero aqui fazer justiça ao 
Senador Pedro Simon - não é porque S. Exll não 
mencionou o Estado de Santa Catarina que vou ficar 
em algum momento agastado; fico muito feliz porque 
o meu Estado recolheu do Rio Grande do Sul não 
apenas ensinamentos, mas boa parte da população 
que ocupa o nosso espaço de maior densidade agrí
cola e agroindustrial, no nosso oeste, é oriunda do 
Rio Grande do Sul e lá conseguiram desenvolver 
plenamente as suas funções. Há uma similaridade 
muito grande entre a economia do Rio Grande do 
Sul e a do oeste catarinense. É verdade que o meu 
Estado já teve acesso a essa linha de crédito, quan
do ela se intitulava Projeto de Microbacias, que se 
desenvolveu por mais de um governo. Esse Projeto, 
hoje, tem características melhores ainda, mais am
plas e vem ao encontro do desejo de todos nós de 
termos o Brasil não apenas com mais riquezas mas 
com um maior número de donos dessa riqueza. 
Esse é o grande sentido desse projeto. Não nos 
basta que o Brasil seja mais rico, o importante é que 
haja um número maior de donos dessa riqueza. 

Por isso, não apenas dou meu voto favorável, 
mas faço aqui questão de enaltecer um dos pionei
ros desse Projeto de Microbacias, que foi o Governo 
do Paraná na administração do Governador José Ri
cha. Faço questão de fazer justiça, porque é um ex
companheiro nosso e o Estado do Paraná desenvol
veu isso posteriormente. Está aqui o Senador Osmar 
Dias que tem experiência; o Senador Vilson Kleinü
bing poderia falar ... Sem dúvida alguma, é um-proje
to pedagogicamente correto, socialmente equilibrado 
e economicamente justo. 

O SR. PRESIDENTE (Antonio Carlos Magalhães) 
-Continua a discussão. (Pausa.) 

Não havendo quem peça a palavra, encerro a 
discussão. 

Em votação. 
Os Srs. Senadores que o aprovam queiram 

permanecer sentados. (Pausa.) 
Aprovado, com o voto contrário do Senador 

Lauro Campos. 
O SR. JOSÉ EDUARDO OUTRA - Sr. Presi

dente, peço que registre a minha abstenção, pelos 
mesmos motivos da última votação, dia 17, em em
préstimo semelhante. 

O SR. PRESIDENTE (Antonio Carlos Magalhães) 
-A Ata registrará o ponto de vista de V. Exll. 

O Projeto vai à Comissão Diretora para a reda
ção final. (Pausa.) 

O SR. PRESIDENTE (Antonio Caries Magalhães) 
- Sobre a mesa, parecer oferecendo a redação final 
que será lido pelo Sr. 12 Secretário, Senador Renal
do Cunha Lima. 

É lido o seguinte 

PARECER Ne 322, DE 1997 
·(Da Comissão Diretora) 

Redação final do Projeto de Resolu
ção ne 77, de 1997. 

A Comissão Diretora apresenta a redação final 
do Projeto de ResoluÇão nº '17, de 1997, que autori
za o Estado do Rio Grande do Sul a contratar opera
ção de crédito externo, com garantia da União, junto 
ao Banco Internacional para Reconstrução e Desen
volvimento- BIRD, no valor de US$100,000,000.00 
(cem milhões de dólares norte-americanos), equiva-. 
lentes a R$104.610.000,00 (cento e quatro milhões, 
seiscentos e dez mil reais), em 31 de jáneiro de 
1997 destinados ao financiamento de parte do Pro
jeto de Conservação dos Recursos Naturais e Com
bate à Pobreza e do Êxodo Rural. 

Sala de Reuniões da Comissão, 19 de junho 
de 1997.- Antonio Carlos Magalhães, Presidente 
- Ronaldo Cunha Lima, Relator - Geraldo Melo -
Lucídio Portella. 

ANEXO AO PARECER N2 322, DE 1997 

Faço saber que o Senado Federal aprovou, e 
eu, , Presidente, nos termos do art. 
48, item 28, do Regimento Interno, promulgo a se
guinte 

RESOLUÇÃO Nº , DE 1997 

Autoriza o Estado do Rio Grande do 
Sul a contratar operação de crédito exter
no, com g-arantia da União, junto ao. Ban
co Internacional para Reconstrução e De
-senvolvimento - BIRP, no valor de 
us$1 oo,ó:®,ooo.oo (cem milhões de dõla-

: res norte-americanos), equivalentes a 
R$104.610.000,00 (cento e quatro milhõ
es, seiscentos e dez mil reais}, em 31 de 
janeiro de 1997, destinados ao financia-_ 
mente de parte do Projeto de Conserva
ção dos Recursos Naturais e Combate à 
Pobreza e do Êxodo Rural. 

O Senado Federal resolve: 
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Art. 12 É o Estado do Rio Grande do Sul autori
zado a contratar operação de crédito externo, junto 
ao Banco Internacional para Reconstrução e Desen
volvimento - BIRD, no valor de US$100,000,000.00 
(Cem milhões de dólares norte-americanos), equiva
lentes a R$104.610.000,00 (cento e quatro milhões e 
seiscentos e dez mil reais), em 31 de janeiro de 
1997. 

Parágrafo único. Os recursos advindes da ope-
ração de crédito externo referida neste artigo desti
nam-se ao' financiamento parcial do Projeto de Con
servação dos Recursos Naturais e Combate à Po
breza e do Êxodo Rural- Pró-Rural 2000. 

Art. 22 A operação de crédito deverá ser reali
zada nas seguintes condições: 

a) credor: Banco Internacional para Reconstru
ção e Desenvolvimento- BIRD; 

b) garantidor. República Federativa do Brasil; 
c) Valor: US$100,000,000.00 (cem milhões de 

dólares norte-americanos), equivalentes a 
R$104.610.000,00 (cento e quatro milhões, seiscen
tos e dez mil reais), a preços de 31 de janeiro de 
1997; 

d) juros: 0,5% a.a. (cinco décimos por cento ao 
ano) acima da taxa equivalente ao custo dos Quali
fied Borrowings cotados no semestre precedente ao 
período de juros a iniciar, incidentes sobre o saldo 
devedor do principal, a partir da data de cada de
sembolso; 

e) comissão de crédito (Commitment Charge) : 
0,75% a.a setenta e cinco centésimos por cento ao 
ano) sobre o montante não desembolsado, contados 
a partir da data de cada desembolso! 

f) condições de pagamento: 
- do principat. em vinte prestações semestrais, 

iguais e consecutivas, no valor de US$5,000,000.00 
(cinco milhões de dólares norte-americanos) cada 
uma, vencendo-se a primeira em 12 de novembro de 
2002 e a última em 1 9 de maio de 2012; 

- dos juros: semestralmente vencidos, em 19 

de maio e 1 º de novembro de cada ano; 
- da comissão de crédito: semestralmente ven

cida, nas mesmas datas estipuladas para o paga
mento dos juros; 

Parágrafo único. As datas estipuladas para re
pagamento poderão ser prorrogadas para manter 
correlação com a efetiva data de assinatura do con
trato. 

Art. 3º É a União autorizada a conceder ga,ran
tia ao Estado do Rio Grande do Sul na operação de 
crédito externo referida no art. 1º desta Resolução. 

Parágrafo único. A autorização prevista neste 
artigo é condiciomida a que o Estado do Rio Grande 
do Sul vincule como contragarantia à União, as 
transferên_ciasJederais a que faz jus, complementa
das por suas receitas próprias, mediante formaliza
ção de contrato de contragarantia com mecanismo 
de cjébito automático em conta corrente. 

Art. 42 A autorização concedida por esta Reso
- lução deverá ser exercida no prazo máximo de qui
nhentos e quarenta dias contados a partir de sua pu
blicação. 

Art. 5º Esta Resolução entra em vigor na data 
de sua publicação. 

-0 SR. PRESIDENTE (Antonio Garfos Magalhães) 
- Aprovado o Projeto e estando a matéria em regime de 
urgência, 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 (Antonio Carlos Magalhães) 
-Esgotada a matéria constante da Ordem do Dia. 

Sobre a mesa, parecer que será lido pelo Sr. 1 º 
Secretário, Senador Ronaldo Cunha Lima. 

É lido o seguinte: 
PARECER Nº 323, DE 1997 
Da Comissão de Assuntos Econõmi

cos, sobre o Ofício "S" nº 45, de 1997 
(Ofício Presi n2 1.592, de 1o-6-97, na ori
gem), do Sr. Presidente do Banco Central 
do Brasil encaminhando solicitação do 
Governador do Estado de Minas Gerais, 
para emissão de Letras Financeiras do 
Tesouro do Estado de Minas Gerais -
LFTMG, destinadas ao giro da Dívida Mo
biliária do Estado, vencível no 2º semes
tre de 1997. 

Relator: Senador Francelina Pereira 

I - Relatório 

~Vem a esta Casa offcjo do Senhor Presidente 
__ do Banco Central do Brasil encaminhando solicita
--ção do Governo do Estado d~ Minas Gerais para 
emissão de Letras Financeiras do Tesouro do Esta
do de Minas Gerais (LFTMG), cujos recursos servi-
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rão ao giro de sua dívida mobiliária com vencimento 
no 22 semestre de 1997. 

O pleito está submetido aos termos da Resolu
ção n• 69/95, que dispõe sobre limites globais e_con- _ 
dições para as operações de crédito interno e exter
no dos Estados, do Distrito Federal, dos Municípios 
e suas autarquias, inclusive o lançamento de títulos 
da dívida pública. 

A emissão de LFTMG, ora sob análise, apre
senta as seguintes características: 

a) quantidade: a ser definida na data de resga
te dos títulos a serem substituídos, mediante aplica
ção da Emenda Constitucional n2 3, deduzida a par
cela a ser definida pelo Senado Federal; 

b) modalidade: nominativa-transferível; 
c) rendimentos: igual ao das Letras Financeiras 

do Tesouro Nacional- LFTN, criadas pelo Decreto 
Lei nº 2.376, de 25-11-87; 

d) prazo: 5 (cinco) anos; 
e) valor nominal: R$1 ,00 (Seiic); 
f) características dos títulos a serem substituí

dos: 
SE LIC 

Título Vencimento Quantidade 

511826 12..7-1997 132.045.544.919 

511825 12..7-1997 122.597.857.423 

511824 12..8-1997 147.861.639.641 

511824 12-8-1997 161.982.570.742 

511826 12..9-1997 188.539.645.745 

511826 12..10-1997 240.885.980.783 

511824 12-11-1997 456.958.481.253 

511826 12..12-1997 550.693.136.802 

Cbs.: eomo pode ser oeservadó. a quaiitldade- lOta! de-tí: 

tu1os é de 2.001.564.857.308 LFTMG. Este montante decorre do 

fato da emissão dos referidos títulos ter sido efetuada em 1992. 

quando a moeda vigente era o cruzeiro. que foi transtonnado em 

cruzeiro real, com a divisão por 1.000, e em real, com a divisão 

por 2.750. O valor financeiro dos títulos, em 28·2-97, representa 

R$1.266.124.144,39. 

g) previsão de colocação e vencimento dos tí· 
tufos a serem emitidos: 

SEUC 

Colocação Venc:imento Título Data-Base 

12-7-1997 12-7-2002 511826 12-7-1997 

15-7-1997 12..7-2002 511812 15-7-1997 

12..8-1997 12-8-2002 511826 12..8-1997 

15-8-1997 12-8-2002 511812 15-8-1997 

12..9-1997 12..9-2002 511826 12-9-1997 

12..10-1997 12..10-2002 511826 12..10-1997 

3-11-1997 12-11-2002 511824 3-11 -1997 

12-12·1997 12..12-2002 511826 1!!..12·1997 

h) forma de colocação: através de ofertas pú
blicas, nos termos da Resolução nº 565, de 20-9-79, 
do Banco Central; 

i) autorização legislativa: Lei nº 9.589, de 9-6-
88, Decreto n2 29.200, de 19-1-89, e Resolução n2 

1.837, de 23-1-89. 

__ c_ Oc processo encontra~se adequadamente ins
truído, de acordo com as exigências do art. 13 da 
Resolução acima referida. 

O Banco Central do Brasil pronunciou-se sobre 
a operação através do Parecer Dedip/Diare-97/0403 
de 5-6-97, no qual analisa as condições para emis
são dos títulos, tendo constatado que se encontra 
dentro dos limites previstos, preconizando um per
centual de rolagem de 96,80%, em função dos limi
tes de comprometimento já assumidos pelo Estado 
de Minas Gerais. 

Ressalta o referido parecer, a extrapolação dos 
limites previstos no art. 38 do ADCT e na Lei Com
plementar n2 82, de 1995, quanto às despesas de 
pessoal, que atingiram 78,58% das receitas corren
tes líquidas, em 1995. 

Igualmente, observa o Banco Central que os li
mites previstos nos arts. 32 e 42 da Resolução n2 69, 
de 1995, deste Senado Federal, encontram-se tam
bém extrapolados pela ope_ração ora analisada 

. A dívida mol:iiliária do Estado de Minas Gerais 
atil'lQÍLJ; em Tevéreiro de -1997,--0--montante de 
R$9.074 milhões, representada por Letras Rnancei
ras do Tesouro do Estado de Minas Gerais -
LFTMG. 

A operação sob análise resultará em alonga
mento do perfil da dívida mobiliária daquele Estado 

~com vencimento dos títulos na seguinte proporção: 
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21,3% em 1998, 18,8% em 1999, 20,0% em 2000, 
12,3% em 2001 e 27,6% em 2002. 

É o relatório. 
li-Voto 

O Estado de Minas Gerais vem se caracteri
zando por adequado controle de sua dfvida mobiliá
ria, tendo, igualmente, respeitado as disposições do 
Senado Federal, contidas na Resolução n2 69, de 
1995, as quais tem sido rigorosamente obedecidas 
pelo Estado, dentro da polftica geral de controle do 
endividamento do setor público. 

Especifrcamente no que se refere à dfvida mo
biliária estadual, a rolagem de trtulos ora analisada 
vem ocorrer em momento de significativas dificulda
des no cumprimento do orçamento estadual, em fun
ção do decréscimo nas receitas efetivamente reali
zadas, fenômeno que tem sido também observado 
na maioria das unidades da federação. 

Por oportuno, cabe ressaltar que a situação de 
descumprimento do disposto na Lei Rita Camata, 
apontada no referido parecer, vem sendo objeto de 
um processo de adequação por parte do Governo do 
Estado de Minas Gerais, já reduzido o percentual de 
78,6% em 1995, para 72,8% nos primeiros meses 
de 1997, pretendendo-se a consecução do patamar 
legal de 60% ao final do próximo exercício orçamen
tário. 

Igualmente, a margem de poupança negativa, 
apontada no mesmo parecer, vem sendo significati
vamente reduzida no presente exercfcio, em função 
da liquidação de diversos compromissos do Tesouro 
Estadual, tendo já sido obtido um valor positivo no 
balancete de abril de 1997, pelo que toma-se ade
quada, dentro do que prevê a Resolução n2 69, de 
1995, em seu art. 10, a autorização de elevação 
temporária dos referidos limites. 

No sentido de manter os princfpios que vem 
norteando as decisões desta Comissão de Assuntos 
Econômicos, em relação a matérias similares, e com 
base na avaliação da situação conjuntural que ora 
se apresenta, considero adequada a rolagem de par
cela equivalente a 98% da dívida mobiliária estadual, 
vincenda no 22 semestre de 1997. 

Igualmente, com vistas ao perfeito conheci
mento desta Casa sobre as condições de negocia
ção dos títulos a serem emitidos, e ao exemplo do 
que foi determinado para outras autorizações simila
res, consideramos adequado incluir os §§ 12 e 22 do 
art. 32 e o art. 42 , no Projeto de Resolução ora sub
metido à apreciação dos ilustres pares. 

Concluindo, pois, que se encontram atendidas 
as condições estabelecidas na Resolução n2 69/95, 
sou de parecer favorável ao atendimento do pleito 
do Governo do Estado de Minas Gerais, nos termos 
do seguinte: 

PROJETO DE RESOLUÇÃO N2 78, DE 1997 
Autoriza a elevação temporária dos 

limites de endividamento do Estado de 
Minas Gerais para que possa emitir, atra
vés de ofertas públicas, Letras Financei
ras do Tesouro do Estado de Minas Ge
rais (LFTMG), destinando-se os recursos 
ao giro de sua dfvlda moblllárla com ven
cimento no 22 semestre de 1997. 

O Senado Federal resolve: 

Art. 12 É o Estado de Minas Gerais autorizado, 
nos termos da Resolução n2 69, de 1995, a elevar os 
limites de endividamento e comprometimento previs
tos na mesma resolução, para efetivar a operação 
de crédito autorizada no art. 22 desta resolução. 

Art. 22 É o Estado de Minas Gerais autorizado, 
nos termos da Resolução n2 69, de 1995, a emitir 
Letras Financeiras do Tesouro do Estado de Minas 
Gerais (LFTMG), para giro de sua dívida mobiliária 
com vencimento no 22 semestre de 1997. 

Art. 32 A emissão deverá ser realizada nas se
guintes condições: 

a) quantidade: a ser definida na data de resga
te dos tftulos a serem substitufdos, mediante aplica
ção da Emenda Constitucional n2 3, equivalente à 
rolagem de 98% (noventa e oito por cento) da dívida 
mobiliária do Estado vencível no segundo semestre 
de 1997; 

b) modalidade: nominativa-transferfvel; 
c) rendimentos: igual ao das Letras Financeiras 

do Tesouro Nacional - LFTN, criadas pelo Decreto 
Lei n2 2.376, de 25-11-87; 

d) prazo: 5 (cinco) anos; 
e) valor nominal: R$1,00 (Selic); 
f) características dos títulos a serem substituí

dos: 

SELIC 

Tftulo Vencimento Quantidade 

511826 1!!..7-97 132.045.544.919 

511825 15-7-97 122.597.857.423 

511824 12.8-97 147.861.639.641 
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g) previsão de colocação e vencimento dos ti
tu/os a serem emitidos: 

SELIC 

Colocação 

11!..7-1997 

15-7-1997 

12..8-1997 

Vencimento Tftulo 

11!..7-2002 511826 

12..7-2002 511812 

12..8-2002 511826 

Data-Base 

12..7-1997 

15-7-1997 

12..8-1997 

h) fonna de colocação: através de ofertas pú
blicas, nos tennos da Resolução nQ 565, de 20-9-79, 
do Banco Central; 

I) autorização legislativa: Lei nll 9.589, de 9-6-
88, Decreto nQ 29.200, de 19-1-89, e Resolução nll 
1.837, de 23-1-89. 

§ 12 A publicação do anúncio do leilão para 
oferta dos títulos referidos neste artigo será feita 
com antecedência mínima de três dias de sua reali
zação. 

§ 211 O Estado de Minas Gerais encaminhará 
ao Senado Federal, para exame da Comissão de 
Assuntos Económicos, toda a documentação refe
rente à oferta dos títulos emitidos ao amparo desta 
resolução. 

Art. 411 No prazo máximo de quatorze dias após 
concluída a operação de emissão dos títulos. autori
zada nesta resolução, o Banco Central do Brasil en
caminhará ao Senado Federal, para exame da Co
missão de Assuntos Econômicos, todos os registras 
de compra e venda dos títulos, até o tomador final. 

Art. 5° A presente autorização deverá ser exer
cida no prazo de duzentos e setenta dias, a contar 
de sua publicação. 

Art. 62 Esta resolução entra em vigor na data 
de sua publicação. 

Sala das Comissões, 19 de junho de 1997.
José Serra, Presidente - Francelino Pereira, Rela
tor - Waldeck Omelas - Levy Dias - Bello Parga 
- Jonas Pinheiro - José Eduardo Outra - Abdlas 
Nascimento - Edison Lobão - José Fogaça -
Eduardo Suplicy - Ney Suassuna - Oamar Dias -
Freitas Neto- Esperidião Amln. 

LEGISLAÇÃO CfTADA, ANEXADA 
PELA SECRETARIA GERAL DA MESA 

DECRETO-LEI NQ 2.376, 
DE 25 DE NOVEMBRO DE 1997 

Dispõe sobre a dívida mobiliária in
terna da União, e dá outras providências 

............................. u ................................................................. . 

LEI COMPLEMENTAR Nll 82, 
DE 27 DE MARÇO DE 1995 
Disciplina os limites das despesas 

com o funcionalismo público, na forma 
do art. 169 da Constituição Federal 

O Presidente da República. 
Faço saber que o Congresso Nacional decreta 

e eu sanciono a seguinte Lei: 
Art. 111 As despesas totais com pessoal ativo e 

inativo da Administração direta e indireta, inclusive 
fundações, empresas públicas e sociedades de eco
nomia mista, pagas com receitas correntes da 
União, dos Estados, do Distrito Federal e dos Muni
cípios não poderão, em cada exercício financeiro ex
ceder. 

I - no caso da União, a sessenta por cento da 
respectiva receita corrente líquida, entendida esta 
como sendo o total da receita corrente, deduzidos os 
valores correspondentes às transferências por parti
cipações constitucionais e legais, dos Estados, Dis
trito Federal e Municípios na arrecadação de tributos 
de competência da União, bem como as receitas de 
que trata o art. 239 da Constituição Federal, e, ain
da, os valores correspondentes às despesas com o 
pagamento de benefícios no âmbito do Regime Ge
ral da Previdência Social; 

11 - no caso dos Estados, a sessenta por cento 
das respectivas receitas correntes líquidas, entendi
das como sendo os totais das respectivas receitas 
correntes, deduzidos os valores das transferências 
por participações, constitucionais e legais, dos Muni
cípios na arrecadação de tributos c:te· competência 
dos Estados; 

III - no caso do Distrito Federal e dos Municí
pios, a sessenta por cento das respeCtivas receitas 
correntes. 

§ 12 Se as despesas de que trata este artigo 
excederem, no exercício da publicação desta Lei 
Complementar, aos limites nele fixados, deverão re
tomar àqueles 1imites no prazo máximo de três exer
cícios financeiros, a contar.daquele em que esta Lei 
Complementar entrar em vigor, à razão de um terço 
do excedente por exercício. 

§ 22 A União, os Estados, o Distrito Federal e 
os Municípios publicarão, até trinta dias após o en
cerramento de cada mês, demonstrativo da execu
ção orçamentária, do mês e até o mês, explicitando, 
de forma individualizada, os valores de cada item 
considerado para efeito do cálculo das receitas cor
rentes líquidas, das despesas totais de pessoal e, 
conseqüentemente, da referida participaçio . 
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§ 3º Sempre que o demonstrativo de que trata 
o parágrafo anterior, no que tange à despesa acu
mulada até o mês, indicar o descumprimento dos li
mites fixados nesta- Lei Complementar, ficarão veda
das, até que a situação se regularize, quaisquer revi
sões, reajustes ou adequações de remuneração que 
impliquem aumento de despesas. 

Art. 22 Esta Lei Complementar entra em vigor 
no primeiro exercício financeiro subseqüente ao da 
data de sua publicação. 

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

FERNANDO HENRIQUE CARDOSO - Presi
dente da República, Luiz Carlos Bresser Preira. 

O SR. PRESIDENTE (Antonio Carlos Magalhães) 
-0 parecer lido vai à publicação. 

O Projeto de Resolução nº 78, de 1997, resul
tante do parecer lido anteriormente, ficará perante 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. 4º da Resolução nº 
37, de 1995, do Senado FederaL 

O SR. PRESIDENTE (Antonio Carlos Magalhães) 
-Concedo a palavra ao Senador Carlos Bezerra por 
5 minutos, nos termos do Regimento. 

O SR. CARLOS BEZERRA (PMDB-MT. Pro
nuncia o seguinte discurso. Sem revisão do orador.) 
- Sr. Presidente, Srªs e Srs. Senadores, ontem, para 
o Pará, para o Mato Grosso e para a Amazônia foi 
um dia histórico. 

Na companhia do Ministro Eliseu Padilha, do 
Governador de Mato Grosso, Dante de Oliveira e do 
Governador do Pará, Almir Gabriel, do Senador Ja
der Barbalho, nosso Líder no Senado, do Senador 
Coutinho Jorge, de vários Deputados Federais e Es
taduais, Prefeitos, Vereadores e do povo, f<>i lança
da, de forma definitiva, a construção da BR-163, da 
famosa estrada Cuiabá-Santarém, que coiis1itui uma 
luta de mais de 20 anos dos nossos Estados - Mato 
Grosso e Pará- e que, para o orçamento_ deste ano, 
não veio nenhum centavo de recurso. 

Nós, aqui, na Comissão de Orçamento, usando 
uma emenda regional, liderada pelo Deputado José 
Priante, do Pará, colocamos R$33.800 milhões para 
a construção dessa estrada. A partir daí, o Presiden
te da República determinou que se colocasse essa 
estrada no Plano Brasil em Ação. E, ontem, o Minis
tro garantiu, até o final do ano que vem, a constru
ção de um trecho até Rurópolis, no Pará, de mais de 
200 Km, e a construção de todo o trecho de mais de 
100 Km que falta em Mato Grosso. 

Quero dizer que este é um fato auspicioso para 
o Brasil todo. Essa estrada pode ser comparada à 
Belém-Brasília, construída por Juscelino e Bernardo 
Sayão. Foi a última grande estrada do Brasil, com 
um efeito altamente positivo em toda a região de 
Goiás, do Tocantins, do Pará; efeitos de desenvolvi
mento incalculável. O Senador Jader Barbalho num 
discurso ontem em Santarém, dizia com muita,felici
dade que aquilo não representava apenas a constru
ção de uma estrada, mas, sim, constituía um projeto 
de desenvolvimento para aquela região. Porque 
essa estrada, além da Hidrovia Teles Pires-Tapajós, 
que vai ser viabilizada brevemente, fará a integração 
do Amazonas ao Pará e a Mato Grosso. 

E somente no trecho do Pará poderíamos re
solver todo o problema de assentamento no Brasil 
para a reforma agrária. Porque aquela área é um va
zio, é uma área totalmente desocupada e que tem 
muitas terras de boa qualidade e boa fertilidade. E 
há ali próximo o Porto de Santarém, que é o melhor 
porto de água doce do BrasiL Para os agricultores 
de Mato Grosso isso representa uma economia de, 
pelo menos, R$2,00 por saca de soja. É que os pro
dutores vão ganhar com a implantação dessa estra
da. 

Além da construção do asfalto que foi lançada 
ontem, é idéia do Ministério fazer um processo de 
recuperação nos trechos mais críticos da estrada 
para viabilizar até o ano que vem a comunicação, o 
ano todo, entre Cuiabá e Santarém. Viabilizar o ano 
que vem a trafegabilidade nessa estrada. Nós, hoje, 
no Mato Grosso, levamos a nossa produção para 
Paranaguá. É um absurdo! Estradas congestiona
das, distâncias enormes, longas, porto congestiona
do. Existem regiões que nem se consegue caminhão 
para o transporte, dado o estado precário das nos
sas estradas e da distância. 

Com a viabilização da Cuiabá-Santarém, vas
tas regiões do Estado, hoje inviabilizadas, vão se 
viabilizar para a produção. Aquelas que hoje estão 
produzindo e·m situação precária, ficarão em situa
ção de privilégio, deixarão de ser o fim de linha no 
Brasil para ser o começo de linha; vão ficar numa 
esplêndida posição. Com isso, Mato Grossc deverá 
aumentar muito a sua produção agrícola. 

Mato Grosso está viabilizando não só a Cuia
bá-Santarém como a Hidrovia Teles Pires-Tapajós, a 
Hidrovia Madeira-Amazonas, a Hidrovia Araguaia
Tocantins e a Hidrovia do rio Paraguai, com a ferro
via que também vai chegar a Cuiabá dentro de pou
co tempo, que é a Ferronorte, que está em constru
ção. A principal obra da Ferronorte deverá estar 
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pronta até o ano que vem, que é a ponte sobre o rio um __ novo _Muniçípio, somos testemunhas do entu-
Paraná, na divisa de São Paulo com Mato Grosso siasmo com que as novas comunidades autônomas 
do Sul. se assenhoreiam do seu próprio destino. 

Portanto, é com imensa alegria que registro Parece que nessas novas comunidades corre 
este fato, é o retomo do Brasil ao desenvolvimento. sangue novo. Elas se dispõem a enfrentar e a supe-
Está de parabéns o Governo Fernando Henrique rar os g~ndes .obstác_ulos para a consolidação muni-
Cardoso por essa iniciativa. O Brasil, que precisa ge- cipal. Unem-se na solução dos problemas locais. 
rar dois milhões de empregos por ano, que é um Sentem o orgulho cívico de escolher os que deverão 
país que não pode ficar parado, tem que se desen- · representá-las no cenário político dos novos territó-
volver, precisa de obras dessa natureza para garan- rios e do Estado, 
tiro seu futuro, para garantir o futuro das novasge_-___ Nesses M!Jnicípios, Sr. Presidente, c;omo que 
rações. - - -- - ~se:inicia uma noya-vida, -festejando-se a cada ano, 

E essa estrada, que volto a enfatizar, repetindo com fogos e música, as etapas que vão sendo ven-
as palavras do nosso Líder, não é apenas uma es- cidas com inaudifQs_ Sé!Ctiffcios. 
trada, é um projeto de desenvolvimento; tenho certe- - Sabemos qye a grande maioria dos Municípios 
za que dentro de pouco tempo vai gerar milhares e brasileiros é depende.oie das quotas que recebe do 
milhares de empregos no Mato Grosso, no Pará, e Fundo de Participação dos Municípios, um instru-
será novamente uma nova fronteira agrícola e mente de grande visão e oportunidade criado para 
agroindustrial para o País. não somente amparar, mas devolver às células-ma-

Portanto, Sr. Presidente, Sr% e Srs. Senado- ter da nacionalidade a contnbuição que elas ofere-
res, registrando este fato, parabenizo a todos da cem ao desenvolvimento nacional. Daí a preocupa-
Bancada do Estado do Pará, que muito lutou por ção, sempre suscitada, quando se criam novos Mu~ 
essa obra, da Bancada do Estado de Mato Grosso, nicípios, sobre o que lhes caberá, no FPM, e as con-
principalmente nosso Líder Senador Jader Barbalho seqüências dos desmembramentos para os Municí-
e o Senador Coutinho Jorge, que na Comissão de pios-mãe. 
Orçamento, como Vice-Presidente, ajudou muito na Meu Projeto de Lei Complementar procura se-
articulação de recursos para essa obra. Estamos to- luções que superem tais problemas, fixando diretri-
dos de parabéns. Esperamos que essa estrada seja zes que, protegendo os novos, não prejudiquem os 
concluída o mais breve possível, para o bem do quinhões que devam receber os Municípios des-
Mato Grosso, do Pará e do Brasil. membrados. 

Muito obrigado, Sr. Presidente. Como se recorda, a Lei Complementar nº 62, 
O SR. PRESIDENTE (Antonio Carlos Magalhães) de 28/12/89, estabelecendo normas sobre o cálculo, 

- Ce>ncedo a palavra ao Senador Edison Lobão. a entrega e o controle das liberações dos recursos 
O SR. EDISON LOBÃO (PFL-MA. Pronuncia o dos Fundos de Participação, determinou que os cri-

seguinte discurso. Sem revisão do orador.) - Sr. térios de distribufç-ªo cios rec\J{l>OS_ ali definidos se-
Presidente, Srªs e Srs. Senadores, estou apresen- iiãni rriantrdos até. o exerdcio de 1991, inclusive, e 
tando à consideração do Senado um Projeto de Lei que lei específica disporiasobre_os coeficientes a vi-
Complementar com o objetivo de atender não se- gorarem ·a partir de 1992, com base no resultado do 
mente aos novos 533 Municípios instalados em ja- Censo de 1990, realizado pela Fundação IBGE. 
neiro deste ano, em todo o País, mas igualmente No entanto, quando, em 1992, os dados do 
aos chamados Municípios-mãe, que tiveram des- censo populacional realizado pelo IBGE, em 1991, 
membrados seus territórios para a criação das novas tomaram-se disponíveis, e o Tribunal de Contas efe-
entidades públicas. tl!.OU os novos cálculos relativos à distribuição do 

A criação de um novo Município é sempre mo- Fundo de Participação dos Municípios - FPM, verifi-
tivo de júbilo para as instituições políticas._ É a e_rner: co_u-se que, com relação ao chamado FPM-interior 
são, em lugares tantas vezes distanciados dos prin- (ou seja, excluindo as -capitais), a atualização dos 
cipais centros nervosos do País, de uma nova célula dados popuiac[Qnais ~o. reajuste das faixas de habi-
pátria, uma nova semente que conquistou a sua au- tarites resultariam na diminuição dos coeficientes de 
tonomia e o direito de crescer com os seus próprios 2.829 Municípios. Esse número correspondia a 
recursos. 63,38% do total de Municípios, os quais tiveram per-

Nós, políticos, que já tivemos a oportunidade da de populaçãoou taxa de crescimento de popula-
de acompanhar a criação e o desenvolvimento de ção inferior à média-nacional. 
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Quanto aos demais, em número de 1.609, não so
freriam alteração de coeficiente, pois cresceram à mes
ma taxa da população nacional, e apenas 25 Municípios 
teriam seus percentuais elevados, já que tiveram cresci
mento populacional superior à média nacional. 

Em função dessa perspectiva, definiu-se, me
diante a Lei Complementar nº 74/93, de 30.04.93, 
que os coeficientes para distribuição do FPM perma
neceriam aqueles fixados para 1992, à exceção dos 
Municípios que cederam habitantes para novas uni
dades municipais criadas até 1993, e das unidades 
criadas, cujos coeficientes seriam atualizados de 
acordo com os dados do Censo de 1991. 

Desde então, permanecem as regras estabele
cidas pela Lei Complementar nº 74/93, resultando 
que, como o IBGE só forneceu ao TCU os dados 
atualizados referentes aos novos Municípios, estes 
foram introduzidos no rateio, mantendo-se inaltera
dos os coeficientes dos demais. 

Em suma: o projeto que vou submeter ao Sena
do faz justiça aos Municípios recém-criados, sem negli
genciar o amparo devido àquelas entidades que, per
dendo parte do seu território e da sua população por 

· força dos desmembramentos, não têm condições de 
se submeter a perdas abruptas de recursos. Necessi
tam, quando menos, de um período de tempo para se 
adaptarem à redução da sua participação no FPM. 

Na Câmara dos Deputados já tramitam várias 
proposições· que versam sobre o mesmo assunto, 
embora algumas conflitantes entre si e nem sempre 
favoráveis aos critérios adotados pela proposição da 
minha iniciativa. 

Creio que não será uma demasia que também de
batamos o problema nesta Casa, já que se precisa en
contrar uma solução urgente para as centerias de Muni
cípios, uns desmembrados e outros criados, em épocas 
de dificuldades financeiras que preocupam o País. 

Era o que eu tinha a dizer, Sr. Presidente. 
O SR. PRESIDENTE (Antonio Carlos Magalhães) 

- Com a palavra o Senador Josaphat Marinho. (Pausa) 
S. Ex" declina da palavra. 
Sobre a mesa, requerimento que será lido pela 

Srª 1~ Secretária, em exercício, Senadora Regina 
Assumpção. 

É lido o seguinte: 

REQUERIMENTO N2 433, DE 1997 
Requeremos urgência, nos termos do art. 336, 

alínea b, do Regimento Interno, para o Projeto de 
Resolução nº 78, de 1997, que autoriza a elevação 
temporária dos limites de endividamento do Estado 
de Minas Gerais para que possa emitir, através de 

ofertas públicas, Letras Financeiras do Tesouro do 
Estado de Minas Gerais (LFTMG), destinando-se os 
recursos ao giro de sua dívida mobiliária com venci
mento no 2º semestre de 1997. 

Sala das Sessões, 19 de junho de 1997.- Se
nador Hugo Napoleão, Senador Jader Barbalho, Sena
dor Sérgio Machado, Senadora Regina Assumpção. 

O SR. 'RESIDENTE (Antonio Carlos Magalhães) 
- Não havendo objeção do Plenário, vou submeter a 
votos o requerimento que acaba de ser lido. 

O Srs. Senadores e Senadoras que o aprovam 
queiram permanecer sentados. (Pausa.) 

Aprovado. 
A matéria constará da Ordem do Dia da próxi

ma terça-feira. 
O SR. PRJ:SJDENTE (Antonio Carlos Magalhães) 

-Voltando-se à lista de oradores, concedo a palavra 
ao Senador Sebastião Rocha (Pausa.) 

Com a palavra o Senador Ademir Andrade. 
(Pausa.) 

S. ~declina da palavra. 
Coll! a Péllªvra. o S~nador Abd_ias Nascimento. 
O SR. ABDIAS NASCIMENTO (BLOCO-RJ. 

Pronuncia o seguinte discurso.) - Sr. Presidente, 
Srªs e Srs. Senadores, sob a proteção de Olorum, 
inicio este prgnu_nciªrnento. 

- - - É com grata satisfação que subo a esta tribuna 
para compartilh<l.Lçom meus ilustres colegas desta 
Casa a oportunidade de reverenciarmos as memó
rias de dois homens de magna importância para a 
história e para a cultura deste País. 

Quis o destino, com a riqueza que sempre nos 
reserva, apontar dois modos e dois tempos para 

_ olhai1'TIOS u_I"Q=;;.ó _ _tcgg dos_aoQs de 1_600. E alo de uma 
época de mudanças, de fervuras no caldeirão da li
berdade, que por aqui era levado em fogo brando 
pelas elites, pois a escravidão se colocava como 
princípio motor da vida em terras brasileiras. Tão tí
midas eram as vozes que ousavam erguer-se pela li
berdade dos africanos e seus descendentes escravi
zados que, não fosse por eles próprios, não se sabe 
por quanto tempo mais se estenderia aquela tragé
dia que então parecia infindável. 

Dois modos, dois olhares e dois afro-brasileiros 
que marcariam de forma definitiva a vida nacional, 
influenciando as gerações vindouras com o exemplo 
de suas trajetórias de vida -apesar de tão díspares
e de suas realizações. Refiro-me, em primeiro lugar, 
a Luís Gama, poeta satírico, precursor do abolicio
nismo, nascido em Salvador, Bahia, no dia 21 de ju
nho de 1830, sobre quem me deterei mais adiante, e 
a Joaquim Maria Machado. de . Assis, nascido na 
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mesma data, oito anos depois, no Rio de Janeiro. 
Um afro-brasileiro que iria destacar-se no campo das 
Letras, como poeta, romancista, critico e cronista, 
enriquecendo a Literatura Brasileira de páginas pri
morosas, como as de Dom Casmurro e Memórias 
Póstumas de Brás Cubas. 

A importância da obra de Machado de Assis 
para a cultura brasileira ninguém pretende- nem po
deria - ofuscar. Não foram poucas, porém, as críti
cas que lhe fizeram alguns de seus contemporâ
neos, homens que viviam a plenitude da causa aboli
cionista, quanto à sua postura de aparente indiferen
ça por aquele movimento. Embora se impusesse 
com todo o talento às exigências intelectuais da épo
ca e demonstrasse uma singular habilidade em dri
blar as futricas e maledicências dos círculos intelec
tuais - pelo que merece todo o nosso respeito e ad
miração -, raras foram as oportunidades em que Ma
chado de Assis demonstrou simpatia pela causa de 
seus irmãos escravizados. Não por acaso, ao en
dossar as palavras elogiosas com que o •mulato• 
Machado fora homenageado na imprensa após sua 
morte, conhecido intelectual da época fez uma única 
ressalva: "não se deveria chamá-lo de mulato, pois 
ele preferiria ser considerado um grego e não um 
negro". Sua genialidade, que mais tarde granjearia o 
reconhecimento como um dos mestres da Literatura 
Universal, nunca se somou ao legado libertário de 
um José do Patrocínio, de um Cruz e Souza ou de 
Luís Gama. Assim, foi praticamente à sua revelia 
que a história, persuasiva como só ela sabe ser, 
acabou incorporando o menino franzino do morro ca
rioca do Livramento, que um dia iria fundar e presidir 
a Academia Brasileira de Letras, à galeria dos gran
des gênios afro-brasileiros. 

Berrí diversa foi a trajetória de Luís Gama, mar
cada por fatos que poderiam ter-lhe afetado a humani
dade, tê-lo embrutecido, fazendo-o fraquejar diante do 
drama da escravidão e das possibilidades de que dis
punha para sobreviver. Sua mãe, uma mulher africana 
de nome Luísa Mahin, é hoje considerada um refer
encial mítico da identidade e das lutas dos afro-brasi
leiros contra o racismo. Descrita pelo próprio Luís 
Gama como "muito altiva, geniosa, insofrida e vingati
va•, Luísa Mahin foi, na verdade, uma revolucionária 
cuja freqúente participação em projetas insurrecionais 
- inclusive as famosas revoltas dos Malês na Bahia -
acabaria por levá-la várias vezes à prisão, até sua via
gem sem retomo ao Rio de Janeiro, em 1837. 

Na personalidade, na figura emblemática de 
sua mãe, de quem se viu separado desde os sete 

anos de idade, que Luís Gama construiu sua própria 
identidade, sua _llloral e ~E!US valores libertários que 
tanto contribuíram para o entendimento e a constru
ção da luta pela abolição da escravatura no Brasil. 

Sobre o pai, um abastado fidalgo cujo nome sem
pre ocultou -talvez como forma de bani-lo da lembrança 
-, Luís Gama, em carta ao amigo Lúcio Mendonça. data
da de 25 de julho de 1880, contou o seguinte: 

Meu pai, não ouso afirmar que fosse 
branco, porque tais afirmativas, neste País, 
constituem grave perigo perante a verdade, 
no que concerne à melindrosa presunção 
das cores humanas: era fidalgo; e pertencia 
a uma das principais famílias da Bahia, de 
origem portuguesa. Deve poupar à sua infe
liz memória uma injúria dolorosa, e o faço 
ocultando o seu nome. ( ... ) Ele foi rico; e, 
nesse tempo, muito extremoso para mim: 
criou-me em seus braços. Foi revolucionário 
em 18:37-:- Era -apaixonado pela diversão da 
pesca e da caça; muito apreciador de bons 

- cavalos; jogava bem as armas, e muito melhor 
de baralho, amava as súcias e os divertimen
tos: esbanjou uma boa herança, obtida de 
uma tia em 1836; e, reduzido à pobreza extre
ma. a 1 o -de novembro de 1840, em compa
nhia de Luís Cândido Ouintela, seu amigo in
separável e hospedeiro, que vivia dos proven
tos de uma casa de tavolagem na cidade da 
Bahia, estabelecida em um sobrado de quina, 
ao largo da praça, vendeu-me, como seu es
cravo, a bordo do patacho ·saraiva". 

Outra contradicáo viveria Luís Gama. Embora 
tivesse apenas 10 ános de idade, sua naturalidade 
era a Bahia, tenra de escravos famosos pela rebel
dia. Por sua origem, viu-se seguidamente escolhido 
e rejeitado em diversos pontos de venda de escra
vos, antes de ser comprado. Passou o restante da 
infância vivendo na periferia de uma casa-grande, 
em São Paulo, envolvido em funções como as de 
copeiro, sapateiro e alfaiate. Só aos 17 anos apren
deu a ler e contar, graças à amizade e ajuda do jo
vem Antônio Rodrigues do Prado Júnior, estudante 
de humanidades que mais tarde viria a ser juiz. 

Tão logo domina as letras, Luís Gama trata de 
-reünirprovas de que nascera livre, e vai "assenta~ 
-praça•. Entre 1848 e 1854, chega ao posto de cabo. 
Mas sua carreira militar é interrompida depois de 
submetido a conselho por suposta insubordinação, 
por ameaçar UCT1oJic:iaigue o hayi_a insultado. 

~~c . Emi:Jor~ •. cqmo poeta, tenha publicado apenas 
um livro- Primeiras Trovas Burlescas de Getulino 
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-, Luís Gama conseguiu, com sua verve satírica, em 
plena escravidão e em pleno Romantismo, abalar a 
unanimidade em tomo dos rígidos cãnones literários 
europeus vigentes naquele tempo.--A oralidade afri
cana, o olhar do afro-brasileiro, a afronta à norma 
culta do idioma são pulsantes nos versos de Luís 
Gama. Como se ele estivesse falando para uma cul
tura sobre as idiossincrasias de outra, o que ressalta 
nos versos do poema "Quem Sou Eu", conhecido 
popularmente como "Bodarrada": 

Bodes há de toda casta 
Pois que a espécie é muito vasta ( ... ) 
Bodes ricos, bodes pobres 
Bodes sábios, importantes 
E também alguns tratantes ... 
Aqui nesta bca terra, 
Marram todos, tudo berra( ... ) 

Tão rico é o nosso passado que decerto Ola
rum nos há de guiar para que não percamos - pois 
este é um iminente perigo - as riquezas do nosso 
presente. Quanto mais explícita, mais surpreendente 
- e às vezes cruel - se faz a história. Quantas de 
nossas crianças hoje, com o simples acesso a uma 
escola e alguma alimentação, não mudariam suas 
vidas, seus destinos, como ocorreu com Luís Gama 
- em condições ainda mais difíceis que as atuais. 

Quero evitar recorrências, mas não posso. Luís 
Gama é ainda um símbolo de moral e dignidade. Foi 
um afro-brasileiro que, como Gregório de Matos dois 
séculos antes, ironizou os ridículos da corte e das 
elites que tanto influíram e ainda influem em nossas 
vidas, até mesmo na forma como nos tratamos no 
quotidiano. Não posso, assim, deixar de celebrá-lo. 
Não falo do louvor formal, insosso, das homenagens 
vazias. Falo da vibr3.ção de meu espírito por ances
tral com quem me identifico na maioria das agruras, 
dentre as quais o sofrimento do cárcere, pelas razõ
es desiguais da justiça em nosso País, a qual pune 
aqueles que lutam para fazer valer os princípios fun
damentais da cidadania e do direito. 

Mas o grande feito de Luís Gama, abolicionista 
desde 1850, foi ter conseguido, com sua atividade 
como prático de advocacia, mesmo serri o diploma 
acadêmico, a alforria para mais de 500 de seus ir
mãos em cativeiro. Conhecido e respeitado como 
grande tribuno pela eloqüência na defesa da causa 
dos humildes, seus brilhantes discursos - como 
aponta seu biógrafo Sud Menucci - infelizmente-se 
perderam, pois ·não foram registrados. 

Alvo de uma perseguição política que o levou a 
perder o emprego público, Luís Gama participou de 
partidos políticos, quase sempre se desiludindo ante 

a predominância, entre os "progressistas• de então, 
da idéia de uma república escravocrata Raul Pom
péia, em artigo intitulagQ__"A_última Página de um 
Grande Homem•, publicado na Gazeta de Notícias, 
do Rio de Janeiro, em 12 de setembro de 1882, as
sim o descreveu: 

( .•. ) Luís Gama fazia de tudo: literatura, 
consolava, dava conselhos, demandava, sa
crificava-se, lutava, exauria-se no próprio ar
dor, como uma candeia iluminando à custa 
da própria vida as trevas de desespero da
quele povo de infelizes, sem auferir uma 
sombra de lucro, entendendo que advogado 
não significa o indivíduo que vive dos janta
res que lhe paga Têmis; entendendo que se 
deve fazer um pouco de justiça grátis. E, 
com essa filosofia, empenhava-se de corpo 
e alma, fazia-se matar pelo bem. 

Luís Gama faleceu, vítima de diabetes, em 24 
de agosto de 1882, sem ver uma abolição da qual 
decerto discordaria na forma como foi feita. Seu le
gado, porém, permanece presente na luta dos afro
brasileiros contra o racismo e a discriminação em 
nosso País. E por mais que o Brasil avance em dire

_çiio à plena justiça e à igualdade para todos, sonho 
de todos nós, terell'lOS s?mpre em Luís Gama um 

_referem<ial ff~ luta e sacrifício pela causa da liberda
de. 

Axé, Luís Gama! 
O SFt PRESIDENTE (Antonio Carlos Magalhães) 

- Cor1cedo a palavra, para uma comunicação, por 
cinco minutos apenas, ao Senador Geraldo Melo, 
após o que terão a palavra, de acordo com as listas, 
o Senador Eduardo Suplicy e a Senadora Emília Fer
nandes. 

O SR. GERALDO MELO (PSDB-RN. Para 
uma comunicação inadiável. Sem revisão do ora
dor.) - Sr. Presidente, sinto-me no dever de comen
tar nesta Casa a decisão tomada pelo Governo Fe
deral, na área de saúde, de extinguir a Geme e o 

_Instituto Nacional de Alimentação e Nutrição -INAN. 
_E'~ns_o_que a prudência recomenda que sobre uma 

decisão como essa só se opinasse pelo acerto ou o 
erro quem conhece as razões que conduziram o Go
verno Federal a entender como necessária essa de
cisão. Pessoalmente, como conheço o desejo de 

. aÇe_rtª-I.dO Presidente Fernando Henrique Cardoso, 
_já d?snonstrado desde o início do seu Governo, bem 

como a seriedade do Ministro dª-~IÍ.çie, JJão.Jenh.o. 
aiívícfa de que eles _tornaram e_§sa_decisao tendo em 

vista o interesse naçionaLPortanto, embora não co
nheça as razões do Governo, o propósito desse co-
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mentário não é o de criticar, de dizer que sou a favor 
dessa declsão ou que sou contrário a ela. O que -de
sejo é assinalar pelo menos dois aspectos. Primeiro, 
o Brasil continua sendo um país em que o problema 
de alimentação é crucial e que o problema da nutri
ção, em conseqüência, também o é. E, num país as
sim, ao ser extinto o Instituto Nacional de Alimenta
ção e Nutrição, necessariamente as atribuições e as 
responsabilidades dele deverão ser substituídas de 
algum modo. Quero apenas expressar a minha aspi
ração de que as responsabilidades do INAN não se
jam extintas, mas substituídas por algum tipo de es
trutura capaz de realizar pelo menos os programas 
que aquele Instituto realizava até agora. 

O segundo aspecto é que, ao encerrar suas 
atividades, encerra-se a gestão do Presidente Lauro 
Bezerra, norte-rio-grandense, meu amigo pessoal, 
que conheço desde criança, irmão do nosso compa
nheiro Senador Fernando Bezerra, que realizou um 
grande trabalho na Presidência do INAN. 

O Presidente Lauro Bezerra, enquanto lá este;
ve, propôs modificações na estrutura do INAN e dos 
programas de alimentação e nutrição, que não sei se 
foram ou não considerados. Sou testemunha do tra
balho sério, austero, eficiente, competente que reali
zou ali, como em toda a parte por onde passou até 
hoje. Sobretudo, como norte-rio-grandense e como 
amigo dele, quero dar o meu testemunho, Sr. Presi
dente, Sr% e Srs. Senadores, da integridade, da 
austeridade, da seriedade e da honradez que fize
ram a marca registrada e a mais importante na vida 
do Presidente Lauro Bezerra. 

Encerro minhas palavras, repetindo algo que 
em algum momento eu já disse neste plenário e que 
alguém antes de mim também já afirmou: só sabe
mos se uma vida foi boa quando ela termina. Eu, 
como amigo e conterrâneo do Dr. Lauro Bezerra, ao 
término do trabalho dele na presidência do INAN, 
posso dizer que foi um bom trabalho, um belo traba
lho. Orgulho-me de tê-lo conhecido e de ter presen
ciado seu desempenho. Quero dar-lhe _os parabéns. 

Penso que era meu dever fazer este registro 
no dia de hoje, Sr. Presidente. 

O SR. PRESIDENTE (Antonio Carlos Magalhã
es) - Concedo a palavra ao Senador Jefferson Pé
res. (Pausa.) 

Concedo a palavra ao Senador Gilvam Borges. 
(Pausa.) 

Concedo a palavra ao Senador Flaviano Melo. 
(Pausa.) 

Concedo a palavra ao Senador Eduardo Supli
cy por permuta com o Senador Lauro Campos. 

O SR. EDUARDO SUPLICY {BLOCOII"T-SP. 
Pronuncia o seguinte discurso. Sem revisão do ora
dor.) - Sr. Presidente Antonio Carlos Magalhães, 
Srls e Srs. Senadores, há alguns meses, Herbert de 
Souza, o Betinho, fez uma proposição no sentido de 
que as empresas passassem a registrar, por meio 
do balanço social, a interação delas próprias com a 
comunidade onde atuam. Deveriam fazer especial
mente o registro do faturamento das empresas, da 
sua lucratividade, do valor adicionado, do número de 
pessoas que ali estão operando para o resultado so
cial da empresa, a interação com investimentos em 
prol da comunidade ou da cidade onde atuam, a 
preocupação com o meio ambiente, e assim por 
diante. 

O jornal· Gazeta Mercantil resolveu associar
se a essa idéia e, no dia de ontem, trouxe um suple
mento especial denominado 'A Empresa Cidadã', 
com inúmeras reportagens sobre o aprendizado do 
novo papel das empresas, que começam a assumir 
tarefas tradicionalmente atribuídas ao Estado tam
bém no campo social. 

Há reportagem sobre a Comissão de Valores 
Mobiliários, que irá colocar em audiência pública, a 
partir de hoje, a instrução que propõe a adoção do 
balanço social para as empresas de capital aberto, 
um instrumento que irá avaliar o seu desempenho 
social. 

Trata-se de proposição no sentido de que, jun
to com as Informações Anuais deste ano, com prazo 
de entrega à autarquia em maio de 1998, também se 
apresente o balanço social. 

A idéia básica, segundo Francisco da Costa e 
Silva, Presidente da CVM, é de o balanço social inte
grar o IAN, ficando a critério daS companhias a sua 
publicação pela imprensa, juntei-com as demonstra
ções financeiras. 'Caso as compãnhias queiram re
duzir o custo de divulgação, PQ.Çierão optar pela al
ternativa de anexar o balanço social ao IAN. As in
formações estariam disponíveis para o mercado na 
autarquia e também através da página da CVM, na 
Internet", clestacou o Presidente da CVM. Podere
mos, por meio dos <;omputadores, da Internet, avan
çar muito no que diz respeito ao grau de informação 
da interação das empresas com todas as comunida
des. 

Há nesse suplemento da Gazeta Mercantil 
uma entrevista com Betinho, diversos exemplos de 
resgate de cidadania dos jovens, empresas que, em 
especial, têm tomado iniciativas relevantes como O 
Boticário, que produz cadernos reciclados e faz doa
ção dos mesmos. Há o exemplo da empresa baiana 
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Ferbasa que criou um modelo de participação na 
educação. Há também o exemplo de uma reforma 
agrária particular que está sendo feita em fazendas 
de certas regiões do País. Enfim, há exemplos de 
ações comunitárias que atraem a participação de 
bancos, inclusive do Banco do Brasil, bem como re
ferência à Fundação Brade5co, no que diz respeito a 
seu trabalho com educação, e à Usiminas, que aju
dou a construir lpatinga, além de exemplos de eletri
cítários de Campinas, que têm procurado desenvol
ver fontes de energia com controle social. Há, tam
bém, referência à França, onde, desde 1977, a lei 
obriga a divulgação de um balanço social; há a preo
cupação crescente, na França, com o meio ambiente 
e com o crescimento sustentável. Enfim, a referência 
ao projeto de autoria das Deputadas Marta Suplicy, 
Maria da Conceição Tavares e Sandra Starling, do 
Partido dos Trabalhadores, na mesma direção. 

Gostaria de registrar, Sr. Presidente, o editorial 
da Gazeta Mercantil, publicado hoje, sobre este 
tema. 

"Segundo noticiamos ontem, em maté
ria de primeira página, a Comissão de Valo
res Mobiliários (CVM) está colocando em 
audiência pública uma Instrução Normativa 
cujo propósito é a adoção do chamado "ba
lanço social" por parte das empresas de ca
pital aberto. A iniciativa tomou como base 
um modelo sugerido pelo Instituto de Análi
ses Sociais e Económicas (lbase). 

No mesmo dia divulgamos um relatório 
da Gazeta Mercantil, sob o título • A Empre
sa Cidadã", no qual era enfatizada a impor
tância de as empresas brasileiras alentarem 
para a dimensão social, em sentido amplo, 
da sua atuação e de adotarem o balanço so
cial como forma de expô-la ·ao público. 
Como informa no relatório o nosso diretor
presidente, Luiz Fernando Ferreira Levy, 
esta empresa está participando da campa
nha do sociólogo Herbert de· Souza, presi
dente do lbase, no sentido de incentivar as 
empresas a divulgar seus balanços sociais. 

O que vem a ser isso? 
O economista Vladimir Antonio Rioli, 

que, ao ocupar a vice-presidência de Finan
ças do Banespa em 1992, estimulou o ban
co a fazer e a divulgar seu balanço social, 
explica em artigo publicado no livro Full Dis
closure, escrito por equipe, que esse "é o 
instrumento utilizado para divulgar à comuni
dade informações sobre o desempenho eco-

nômico, financeiro e social da empresa e so
bre o seu relacionamento com a sociedade". 

E como se faz isso em termos práticos? 
Não vimos ainda o modelo que a CVM 

está submetendo ao debate, mas a suges
tão do professor Rioli é que, aos demonstra
tiVos contábels que a legislação exige e que 
as empresas normalmente divulgam, seja 
juntado um demonstrativo do valor adiciona
do que mostre a riqueza gerada pela empre
sa, sua distribuição entre os agentes envol
vidos em seu processo de atuação e infor
mações sobre o conjunto de elementos que 
afetam ou influem na comunidade e no meio 
ambiente. 

E por que essa sofiSticação? 
Porque na economia modema as em

presas não vivem apenas para suas finalida
des intrínsecas, para cuidar exclusivamente 
de seu desempenho como empresas, mas 
carregam responsabilidades sociais, com 
seus funcionários, com seus clientes e for
necedores, com seus acionistas, com a co
munidade em que atuam, com o meio am
biente. O que, aliás, foi enfatizado por Rinal
do Campos Soares em seu discurso de pos
se como presidente do Fórum Gazeta Mer
cantil neste ano. E também porque o público 
não quer saber apenas se a empresa está 
se saindo bem, mas qual a contribuição que 
ela está dando ao desenvolvimento e à me
lhoria da sociedade como um todo. 

A divulgação de tudo isso é adversa 
para as empresas? 

Ao contrário, quanto mais transparente 
e convincente for seu balanço social, mais 
positiva será sua imagem de "boa cidadã" 
junto ao público e menor a possibilidade da 
formação de juízos equivocados a seu respei
to. Reduz-se também o ensejo de políticos de
magogos servirem-se de preconceitos contra 
o mundo dos negócios e contra o capitalismo 
para proporem ao governo medidas perturba
doras do mercado ou forçarem a aprovação 
de legislações antiempresariais. 

Essa campanha, portanto, não visa fa
zer uma reverência protocolar à opinião pú
blica. Visa ampliar a dose de respeito que 
todos devemos a ela numa democracia, o 
fortalecimento das próprias empresas, o 
maior arejamento das atividades de negó-
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cios, a ampliação das informações e do co
nhecimento do público sobre a vida empre
sarial. 

Nesse sentido, o projeto de lei em tra
mitação na Câmara dos Deputados, assina
do pelas deputadas Marta Suplicy, Maria da 
Conceição Tavares e Sandra Starfing, todas 
do PT, e que institui o balanço social para 
empresas públicas e privadas com mais de 
cem funcionários, não deve ser visto pelos 
empresários, por causa da filiação partidária 
de suas signatárias, como mais uma pres
são burocrática provocadora, mas sim anali
sado como instrumento de modernização e 
avanço nas relações entre empresas e so
ciedade- o que, aliás, é a tendência aponta
da em todos os países em que a livre inicia
tiva se consolidou. 

Quero registar, Sr. Presidente, minha concor
dância com esse editorial da Gazeta Mercantil. À 
medida que puderem as empresas divulgar o valor 
adicionado por cada uma delas, num determinado 
período de tempo, definindo-se o valor adicionado 
como a diferença entre o valor de venda de bens e 
serviços produzidos menos o custo das matérias-pri
mas e insumos, como serviços etc., resultando o va
lor adicionado naquilo que cada empresa tem dispo
nível para, ao longo daquele período, pagar de salá
rio aos trabalhadores, de juros, lucros e aluguéis aos 
proprietários do capital, de impostos ao governo, à 
comunidade, sendo o resíduo o lucro. É do valor adi
cionado que as empresas pagam essas diversas ca
tegorias de rendimentos. À medida que se tiver cla
ramente a definição do valor adicionado pelas em
presas, o número de trabalhadores no início e no fi
nal do período, informações como, por exemplo; o 
número de pessoas que estão trabalhando em cada 
segmento, informações adicionais sobre a folha de 
pagamentos, o rendimento médio, o número de ho
mens e mulheres, o número de deficientes que a 
empresa contrata, o número de mulheres em postos 
de chefia e responsabilidade, para que se tenha uma 
idéia mais clara de como anda a empresa, o conjun
to das empresas e a sociedade no que diz respeito 
ao avanço do reconhecimento da participação da 
mulher, assim como também dos negros. 

Sr. Presidente, à medida que obtivermos maio
res informações avançaremos no sentido de termos 
uma sociedade muito melhor informada, para que 
toda a comunidade possa influenciar sobre a deci
slo do que fazer com o próprio valor adicionado, a 
riql.lua. criada no País. Certamente isso constituirá 

um passo importante para o Brasil, melhor informa
do, poder decidir como distribuir melhor a nossa ri
queza, em cada comunidade. 

Acredito, Sr. Presidente, que é muito importan
te avançarmos na democratização das instituições; 
para isso é extremamente relevante a melhor quali
dade de informações. 

Eis por que cumprimento a Gazeta Mercantil, 
Herbert de Souza, a CVM e as Deputadas Marta Su
plicy, Maria da Conceição Tavares e Sandra Star
ling; pelo esforço na direção da publicação do balan
ço social. 

Muito obrigado. 

Durante o discurso do Sr. Eduardo Su
plicy, o Sr. 'Antonio Carlos Magalhães, Presi
dente, deixa a càdeira da presidência, que é 
ocupada pelo Sr. Geraldo Melo, 1fl Vice-Pre
sidente. 

O SR. PRESIDENTE (Geraldo Melo) - Conce
do a palavra à nobre Senadora Emilia Fernandes. 

A SR• EMIUA FERNANDES (P'FB-RS. Pro
nuncia o seguinte discurso. Sem revisão da orado· 
ra.) - Sr. Presidente, Sr§s e Srs. Senadores, quero, 
esta tarde, registrar um acontecimento que conside
ro da mais alta relevância. Refiro-me à realização do 
III Encontro da Frente Nacional de Parlamentares e 
Executivos Portadores de Deficiência. que se reali
zou nos dias quatro e cinco de junho próximo passa
do aqui em Brasília, bem como manifestar o meu 
apoio e a minha solidariedade às principais preocu
pações e propostas construídas durante os debates 
aqui ocorridos. 

A Frente Nacional de Parlamentares e Executi
vos Portadores de Deficiência é um movimento que 
congrega prefeitos,· Vereadores e Deputados de vá
rios Estados brasileiros, com o objetivo de lutar, de 
forma unificada, na busca de soluções para os gra
ves problemas enfrentados pela população portado
ra de deficiência. 

Por ocasião do encontro, foi eleita a direção da 
Frente, que norteará os seus rumos daqui em diante, 
que passou a contar com o Deputado Distrital do DF, 
Benfcio Tavares, na Presidência; o Vereador de Por
to Alegre, Paulo Brum, na 14 Secretaria; e o também 
Vereador de Belo Horizonte, Leonardo Mattos, na 2~ 
Secretaria. 

É importante ressaltar aqui que o Vereador 
gaúcho Paulo Brum é o 1 2 Secretário da Federação 
Rio-Grandense de Entidades de Deficientes Físicos, 
de importante atuação tanto a nível estadual quanto 
nacional, e que realizou importante encon1ro de ca-
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ráter estadual, no último dia 20 de maio, no Rio 
Grande do Sul. 

Outro momento importante do encontro nacio
nal, que fazemos questão de ressaltar, _foi a audiên~· 
cia com o Ministro da Justiça, Senador I ris Rezende, 
que contou com a participação de cerca de trinta 
pessoas. Nesse encontro, estiveram presentes, 
além da Coordenação eleita, a Deputada Estadual 
Tânia Rodrigues e o Deputado Federal Carlos San
tana, ambos do Rio de Janeiro; nós também integra
mos esse grupo. 

Naquela oportunidade, levamos ao novo Minis
tro da Justiça, além de preocupações e sugestões, o 
apelo para que S. Exª seja o porta-voz das reivindi
cações dos portadores de deficiência junto ao Go
verno Federal. 

Nesse se:-~tido, durante audiência com o novo 
Ministro da Justiça, os integrantes da Frente Parla
mentar entregaram um documento detalhado com 
suas reivindicações e ressaH:mam a necessidade ur
gente de dar à Coordenadoria Nacional de Integra
ção para a Pessoa Po~:~dora de Deficiência- Corde 
- o papel de órgão articulador da política nacional 
para o setor, podendo, inclusive, vi i a se transformar 
esta em Conselho Nacional dos Direitos dos Porta
dores de Deficiência. Foram, ainda, apresentadas 
outras sugestões, como a de buscar mecanismos 
para garantir a participação das entidades repre
sentativas das pessoas portadoras de deficiências 
no planejamento, na execução, na avaliação dessas 
políticas e, principalmente, de atribuir funções deli
berativas e fiscalizadoras àquele órgão. 

Atualmente, temos dados que evidenciam cla
ramente a necessidade de o Governo assumir, de 
forma consistente, o seu compromisso com essa 
parcela significativa da população. 

Hoje, cerca de 1 O% da população brasileira, 
segundo estimativa da ONU, uma vez que o Brasil 
não tem dados oficiais registrados - e é importante 
que se ressalte -, é de portadores de deficiência, que_ 
vivem uma situação de profundo abandono, atingi
dos por inúmeras dificuldades de toda ordem, sem 
atendimento sistemático e, principalmente, desprovi~ 
dos de uma política efetiva de âmbito nacional para 
o setor. 

Medidas que assegurem cada vez mais e am
pliem os direitos dos portadores de deficiência gue a 
Constituição de 1988 reconheceu é uma outra reivin
dicação fundamental da Frente Nacional dos Parla
mentares e Executivos portadores de deficiência, 
que integra o documento aprovado e já encaminha
do ao Executivo Federal. 

Diz o documento que "os portadores de defi
ciência não buscam a atenção paternalista, mas sim 
políticas públicas que permitam manter a saúde, in
gressar nas escolas, desempenhar atividades produ
tivas, locomover-se com facilidade, dispor dos equi
pamentos que minimizem as suas dificuldades, para 
que assim possam retribuir ao País ps investimentos 
que venham a ser feitos em seu benefício. • 

É importante destacar que essa reivindicação, 
bem como outras de caráter específico, não são no
vas, pois já -integram documento elaborado pela Or
ganização Nacional de Entidades de Deficientes Fí
sicos, há quase quatro anos, e que, apesar do tem
po, continua profundamente atualizado. O que falta é 
sua implementação! 

A situação dos portadores de deficiência no 
País é grave, exigindo urgentemente um programa 
de prevenção de deficiências, que passa pelo com
bate aos altos índices de acidentes de trabalho e de 
trânsito, ao aumento da violência urbana, ao baixo 
atendimento matemo-infantil, à falta de controle de 
doenças infecto-contagiosas, agravadas pela falta 
de vacinas, bem como, de forma, talvez até mais 
grave, pela fome, causada pelo desemprego, pela 
concentração de renda e pelas desigualdades regio
nais. 

_ C_o!:no objetivo de contribuir para a solução de 
tão graves problemas, a Frente Nacional de Parla
mentares e Executivos Portadores de Deficiência de
fende um conjunto de medidas profundamente jus
tas, que apelo, desta tribuna, sejam consideradas, 
estudadas e, principalmente, levadas à prática pelas 
autorida(jes, para fazE)[ justiça com essa parcela da 

- popuía~o. que, além dos problemas vividos por to
dos os brasileiros, ainda sofre com a sobrecarga da 
discriminação. 

Esse documento amplo foi entregue ao Minis
tro da Justiça para que S. Exª faça chegar às mãos 
do Presidente da República. 

Destaco os pontos principais: 
• a regulamentação de princípios cons

titucionais que asseguram a totalidade dos 
direitos conquistados em 1988; 

· a implementação de políticas de saú
de, prevenção e reabilitação; 

iniciativas-- específicas na área da 
-ooucaÇão que permitam ao deficíente com-
--partilhar dos bens culturais; 

- medidas que assegurem o acesso ao 
mercaâo de trabalho e que eliminem a dis
criminação; 
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- uma politica previdenciária diferencia
da, que leve em consideração a especifici
dades do setor; 

Por outro lado, há necessidade de uma política 
previdenciária diferenciada, que leve em considera
ção as especificidades do setor. 

Aqui, eu abriria parêntese para registrar que os 
integrantes desse encontro foram, por intermédio de 
uma representação, ao Gabinete do Senador Beni 
Veras. S. Ex" está analisando a reforma da Previ
dência. 

Sri!s e Srs. Senadores, não seria este o mo
mento oportuno de pensarmos mais humanitaria
mente nos portadores de deficiência que conseguem 
levar adiante o seu trabalho durante 20, 30 e 35 
anos de contribuição? Será que eles não merece
riam uma aposentadoria especial para que, ao me
nos, tivessem a certeza de que chegariam à conclu
são do seu tempo de serviço? Sabemos das dificul
dades e da limitação, inclusive do tempo de vida, 
que os portadores de deficiência têm. Precisamos 
olhar essa realidade para procurarmos alternativas 
para os seus problemas. Entendo que esse aspecto 
não está sendo contemplado na reforma da Previ
dência. 

Concluirei os pontos destacados do documento 
elaborado: 

- Medidas práticas que garantam o di
reito de locomoção e acesso aos edifícios 
de uso público e logradouros. 

Temos de fazer com que isso seja co
mum e não esporádicos em alguns casos e 
em alguns locais. 

- Políticas de comunicação que viabili
zem o acesso de portadores de deficiências 
auditivas e visuais às informações; 

- estímulo ao desenvolvimento do es
porte e lazer. 

Seriam esses os pontos básicos. 

A Sr! Benedita da Silva - Permite-me V. Ex" 
um aparte, Senadora Emília Fernandes? 

A SR! EMlLIA FERNANDES- V. Ex" tem mui
to a dizer, não só pela sua luta mas especificamente 
por um projeto seu, que vai ser aprovado e que está 
diretamente relacionado com a questão da educação 
dos portadores de deficiência. Concedo o aparte a
V. Exª com muita satisfação. 

A Sr! Benedita da Silva - Senadora Emília 
Fernandes, estou ouvindo com muita atenção o pro-

nunciamento de V. Ex". Foi oportuno esse encontro, 
assim como a participação de V. Ex", que tem, nesta 
Casa, como uma educadora, acompanhado e tra
balhado cada vez mais para que possamos, pelo 

-menos, diminuir a desigualdade e a discriminação. 
V. Ex• mencionou o fato de não termos ainda um 
percentual total dos portadores de deficiência no 
País. Esse percentual é de aproximadamente 1 O% 
da população regional. Foram realizadas pesqui
sas no período da Assembléia Nacional Constituin
te, quando colocamos mais de nove artigos, pará
grafos e incisos, tomando a Constituição muito 
rica no que diz respeito aos direitos dos portado
res de -deficiêncía. Já naquela ocasião, víamos 
que 1 O% da população municipal, de qualquer Es
tado, era de portadores de deficiências variáveis. 
Então, isso nos chamou a atenção, e V. Ex"' bem 
enfatiza que a questão primeira é a educacional: a 
educação é especial, educação esta que deve ser 

-levada em conta desde o primeiro grau até o ensi
no superior, porque há uma inteligência colocada 
nos portadores de deficiência que faz com que 
eles superam muito mais que nós o seu aprendiza
do. Eles têm um mecanismo próprio. Nós é que 
não temos os instrumentos necessários para aju
dá-los na sua formação. Como V. Ex" diz, temos 
de ser mais humanos em relação ao implemento 
dessa política, porque eles não estão necessitan
do de piedade. Eles têm direitos adquiridos, que 
precisamos garantir. A profissionalização é um de
les. Encontramos desde barreiras arquitetônicas 
até a falta de material didático, dependendo da de
ficiência do portador. É importante que possamos 
assumir esse compromisso. V. Ex" nos chama a 
atenção de que precisamos avançar e que não é 
novidade o que estão apontando agora no fórum. 
Além da Constituição brasileira já ter garantido, já 
tivemos promessas de iniciativas governamentais 
que poderiam abraçar proposições que, neste mo
mento, estão sendo feitas e aqui pleiteadas por V. 
Exª. Pode contar com o nosso apoio, na certeza 
de que seremos vigilantes e fiscalizadores, porque 
é um direito de cidadania e é pertinente o que V. 
Exª nesse momento coloca. Muito obrigada. 

A SR~ EMILIA FERNANDES - Agradeço o 
aparte de V.Ex". Sabemos também da sua luta, dos 
inúmeros projeto~u:~uetemaoresentado, como o re
cente e importantE)_f:liOiE;!!O_gi.Je RJQRÕE:!_ ª~ lingtJagem 

-dos sinais. 
É importante ressaltar que a própria Frente foi 

criada com a idéia de integrar portadores de defi
ciência, sejam eles dó Executivo· ou do Legislativo, 
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mas está aberta a todos aqueles que, pela vivência 
politica, tenham no mínimo sensibilidade sobre a im
portância do assunto e entendam que deva ser trata
do como compromisso de Governo, como compro
misso de sociedade e, principalmente, como com
promisso do Congresso Nacional. 

Então, é por isso que também não podemos 
deixar de considerar nesta avaliação a necessidade 
imperiosa de prover o setor de recursos orçamentá
rios, oriundos de fontes estáveis. Temos visto várias 
iniciativas, contudo insuficientes e tímidas. Precisa
mos de recursos que sustentem a implementação de 
políticas adequadas, com eficiência, com rigoroso 
planejamento e, acima de tudo, com continuidade, 
para que possamos realmente dizer: o País tem um 
compromisso com os portadores de deficiência. Des
sa forma, o compromisso sairá da formalidade, do 
papel, da nossa Constituição e passará à prática. 
Isso é o fundamental. 

Sr. Presidente, segundo os integrantes da 
Frente, •as conquistas alcançadas pelos movimen
tos sociais, como a promulgação da Constituição de 
1988, trouxe a ampliação da participação na vida so
cial, cuitural, econômica e política para os portado
res de deficiência física", mas, apesar disso, há um 
grande contingente que ainda é motivo de grande 
preocupação, por viver em extrema dificuldade, e a 
maioria não tem, muitas vezes, nem condições da 
própria sobrevivência. 

É nesse sentido, Sr. Presidente, Sr"s e Srs. 
Senadores, que, antes de concluir, trago a preocu
pação e também um pedido de esclarecimento ao 
Ministro da Previdência. U no Correio Braziliense, 
na edição do último dia 13 de maio; que "milhares de 
brasileiros portadores de deficiência e idosos com 70 
anos ou mais deixarão de receber neste ano o Bene
fício da Prestação Continuada (BPC)". 

Autor da denúncia, o Sr. Paulo Eduardo Ro
cha, pesquisador do Instituto Sócio-Econõmico 
(lnesc) e representante da sociedade civil no 
Conselho Nacional de Assistência Social 
(CNAS), adverte que, de acordo com os dados 
do Orçamento de 1997, dos recursos previstos 
para o Benefício da Prestação Continuada, da 
ordem de R$380 milhões, restam apenas 
R$292,5 milhões - devido a contingenciamento e 
outros cortes. Esse valor é suficiente para pagar 
apenas 203.170 benefícios, quando, apenas no 
primeiro semestre, já havia sido concedidos- 435 
mil benefícios, com uma estimativa de se chegar 

a 550 mil até o final do ano. São os dados que nos 
apresentaojornal. 

Diante desse quadro, apelo ao Ministro da 
Previdência que dê esclarecimentos sobre essa 
denúncia, ao mesmo tempo em que, se confirma
da a existência dessas dificuldades, informe a so
ciedade brasileira sobre quais medidas estão sen
do tomadas para enfrentar o problema, sem prejuí
zo para os milhares de idosos e portadores de de
ficiência, que não podem ser privados de receber 
esses recursos, que, apesar de mínimos, assegu
ram a sobrevivência da maioria deles. 

Reafirmando o meu apoio aos dirigentes e 
integrantes da Frente Nacional de Parlamentares 
e Executivos Portadores de Deficiência - que 
realizarão um novo encontro nacional no Rio 
Grande do Sul, no mês de outubro próximo -, 
·conclamo a todos para que se engajem na luta 
por essa causa. Ressalto, mais uma vez, a ur
gência de o País formular uma politica nacional 
abrangente para o setor, com dotação dos recur
sos financeiros necessários para cumprir com as 
metas definidas, o qual deve ter, sem dúvida, 
como articulador uma Coordenadoria Nacional 
forte, que, no âmbito do Governo, possa delibe
rar e ser estimulada, valorizada e, acima de 
tudo, participativa, com a presença dos portado
res de deficiência, para dar as suas idéias e con
tribuições, levar as suas reivindicações. 

Por outro lado, faria mais um apelo ao Pre
sidente da República. Quanto à contribuição aos 
portadores de deficiência e às pessoas idosas, 
há um compromisso público do Presidente Fer-

-nando Henrique, registrado há mais de um ano, 
no sentido de que o valor seria aumentado e a 
faixa de abrangência também seria ampliada. 
Queremos que o Presidente reveja e cumpra 
esse compromisso público que assumiu com a 
população brasileira. 

Era esse o registro que tínhamos a fazer 
nesta tarde, Srs. Senadores, na certeza de que 
esta Casa, que em várias oportunidades tem de
monstrado o seu compromisso com o combate 
às desigualdades, também se engajará no traba
lho de valorização das pessoas portadoras de 
deficiência. 

Muito obrigada. 

DOCUMENTO ILQf!.fi_SE REEER.E_ A 
SR. EM/LIA FERNANDES EM SEU PRO· 
NUNCIAMENTO: 
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Brasília, 4 de junho de 1997 

Exmo. Sr. 
Fernando Henrique Cardoso 
Presidente da República Federativa do Brasil 
Palácio do Planalto 
Brasília - DF 

Senhor Presidente, 

Junho de 1997 

Em 1993, mais precisamente no dia 21 de setembro "Dia Nacional de 
Luta da Pessoa Portadora de Deficiência", a ONEDEF - Organização Nacional de 
Entidades de Deficientes Físicos, entregava ao presidente da República de então, 
Dr. Itamar Franco, mais um dos muitos documentos que já se produziu em nosso 
País, tratando de questões relacionadas com nosso segmento, que segundo 
estimativas da ONU, já que· não contamos com dados oficiais produzidos por 
nosso País, representa 10% {dez por cento) da população. 

Quase quatro anos depois, reúne-se em Brasília a Frente Nacional 
de Parlamentares e ExecÜtivos Portadores de Deficiência, movimento apartidário 
que congrega prefeitos, .'vereadores e deputados de vários estados brasileiros, 
com objetivo de lutar unificadamente pela solução dos graves problemas vividos 
em nosso País pela população portadora de deficiência. 

Revendo o documento entregue 4 anos antes, a Frente Parlamentar 
chega a conclusão de que deve retomar parte do texto daquele documento. Afinal 
pouco ou nada se avançou em relação às nossas reivindicações. Ousaríamos 
dizer que em alguns casos o que se produziu foi retrocesso, como por exemplo no 
caso específico da COROE - Coordenadoria Nacional de Integração para a 
Pessoa Portadora de Deficiência, criada pela Lei 7853 de 1988. Este órgão que já 
esteve ligado a Presidência da República, de governo em governo vagou pela 
Esplanada dos Ministérios encontrando-se hoje apensado ao terceiro escalão do 
Ministério da Justiça. 
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As conquistas alcançadas pelos movimentos soctals com a 
promulgação da ConstituiÇão de 1988 trouxe para parcela de nosso segmento a 
ampliação da participação na vida social, cultural, económica e política. Temos 
hoje portadores de deficiência ocupando postos de trabalho adequados as suas 
potencialidades, em escolas de todos os níveis de ensino, em movimentos 
culturais e na vida pública. 

Esta diferença observada nos últimos anos, porém, não pode 
mascarar o quadro de profundo abandono da maioria dos nossos companheiros. 
A maior parcela dos portadores de deficiência ainda se encontra imersa na 
miséria e desprovida do atendimento sistemático de 011e precisa para assumir a 
condição de cidadão. 

Desse modo, a reivindicação síntese que os parlamentares e 
executivos portadores de deficiência trazem a V.Exa. é a formulação de uma 
política de âmbito nacional, que assegure os direitos que a Constituição de 
1988 reconheceu e os amplie. 

Não buscamos a atenção paternalista. Queremos poJíticas públicas 
que nos permitam manter a saúde, ingressar nas escolas, desempenhar 
atividades produtivas, locomover-nos com facilidade, dispor dos equipamentos 
que minimizem nossas dificuldades, para poder retribuir ao País os investimentos 
que venham a ser feitos em nosso benefício. Não podemos ficar a mercê da 
implantação de políticas pela metade. Queremos que o goverl"!o de V.Exa. 
enxergue que cada portador de deficiência integrado a sociedade e a atividade 
produtiva significa um dependente a menos para a Previdência Social. 

A integração da pessoa portadora de deficiência, sabemos, envolve 
múltiplas variáveis, sobretudo em País que sistematicamente vem descuidando de 
suas minorias. Sem vontade, as po.liticas públicas, ainda. que formuladas, não se 
implementam; sem atas normativos, os princípios jurídicos não se concretizam em 
direito; sem cc-responsabilidade social, as leis não vicejam, e o exercício do 
direito será solapado por quantos o possam praticar ou se sintam impunes para 
praticá-los. 

Outra questão importante é a garantia da continuidade orçamentária 
para os programas que devem ser desenvolvidos.· A ausência de fontes estáveis 
impede o planejamento, o crescimento seguro do atendimento e faz com que 
ocorra interrupções em programas existentes ou que venham a existir. 

Nosso País precisa de programa efetivo de prevenção de deficiências. 
Temos altos índices de acidentes no trabalho, trânsito e ultimamente verificamos 
aumento considerável do nível de violência urbana. O baixo atendimento materno
infantil e a falta de controle de muitas doenças infecto-contagiosas, agravadas 
pela falta de vacinas são também responsáveis pelo aumento diário de portadores 
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do;;; deficiência. Outra das causas importantes na produção de deficiência é sem 
.;;ombrr:~ de dúvidas a fome, causada por desigualdades regionais e pela má 
Jistribuição de renda verificada em nosso País. Com este diagnóstico a 
prevenção de deficiências não pode ser apenas uma ação executada pelo 
sistema básico de saúde. Sem a integração de ações por parte de vários 
ministérios seguramente se comprometerá toda e qualquer ação que possa estar 
sendo, ou vir a ser implementada neste campo específico. 

Pelo exposto solicitamos de V.Exa. a implantação de política social 
que adapte e readapte as pessoas portadoras de deficiência, a partir das 
seguintes questões: 

POÚTICA NACIONAL DE RESGATE DA PESSOA PORTADORA DE 
DEFICIÊNCIA 

Pretendemos seja formulada política de âmbito Nacional, que 
assegure a todo portador de deficiência a consecução de seus direitos. No início 
dos anos 80, a ONU sugeriu aos países-membros que o atendimento aos 
portadores de deficiência deveria contar com organismo ligado as mais altas 
esferas da tomada de decisões, que coordenasse, supervisionasse e avaliasse a 
execução das políticas específicas. Neste sentido, nos Estados Unidos da 
América a matéria está afeta a Casa Branca; n.a Inglaterra - que hoje têm como 
ministro da Pasta da Educação e do Emprego um portador de deficiência visual -
ao Gabinete do Primeiro Ministro; na França as políticas são formuladas por um 
Ministério Extraordinário, vinculado a Presidência da República. No Brasil, a 
despeito da existência da COROE - Coordenadoria Nacional para Integração da 
Pessoa Portadora de Deficiência, que hoje inclusive como já dissemos 
anteriormente se encontra na situação mais desfavorável das que já esteve, 
~pensad_a ao 3o escalão do Ministério da Justiça, o que vemos é a total falta de 
1ntegrac;:_ao na consecução da política para os portadores de deficiência. Deste 
modo sao nossas reivindicações: 

1 o _ Que se planeje e execute Censo Nacional que detecte o contingente real de 
pessoas portadoras de deficiência; 

zo - Que se recoloque a COROE - Coordenadoria Nacional de Integração para a 
Pessoa Portadora de Deficiência como órgão articulador da política nacional 
ao nível da Presidência da República; 

3° - Que se busque mecanismos que garantam a participação das entidades 
representativas das pessoas portadoras de deficiência no planejamento, 
execução e avaliação da política nacional; 
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4° - Que se atribua função deliberativa e fiscalizadora ao até então Conselho 
Consultivo da COROE; 

REGULAMENTAÇÃO DE PRINCÍPIOS CONSTITUCIONAIS 
ASSECURATÓRIOS DE DIREITOS 

A Constituição da República, é a diploma legal que valorizou a pessoa 
portadora de deficiência oferecendo-lhe direitos e consagrando sua luta pela 
busca da conquista da cidadania. Por outro lado, não é menos certo que ainda 
hoje numerosos princípios consagrados pela Constituição estão ainda pendentes 
de regulamentação. Aqui reivindicamos: 

so - A manutenção dos direitos assegurados aos portadores de deficiência pela 
Constituição de 1988, bem como a regulamentação de princípios 
constitucionais ainda pendentes, tais como: 
- a necessidade de se prover a adaptação dos prédios. públicos ao livre 
acesso dos portadores de deficiência, inclusive no que diz respeito ao direito 
universal de participação no processo eleitoral através do voto (Art. 227, 
parágrafo 2° e Art. 244), 
- a criação de programas de prevenção de deficiências, de atendimento 
especializado e de treinamento para o trabalho (Arl227, parágrafo 1°, 11), 
- a implantação do ensino especializado na rede pública de ensino (Art. 208, 
III), 
- a implantação de programas de habilitação e reabilitação de pessoas 
portadoras de deficiência e a promoção de sua integração a vida comunitária 
(Art. 203, IV), 
- a implantação de programas de atenção à saúde, assistência pública, 
proteção e garantia das pessoas portadoras de deficiência (Art. 23, 11). 

so - A formulação de estratégias que coíbam o descumprimento da legislação, em 
especial, da garantia de vagas a portadores de deficiência· e trabalhadores 
reabilitados em empresas com mais de cem empregados (Lei 8213 de 24 de 
julho de 1991) e do tratamento não discriminatório em exames pré
admicionais; 

POLÍTICA DE SAÚDE, PREVENÇÃO E REABILITAÇÃO 

O Brasil acumula condicionantes de multiplicação do número de casos 
de deficiências por formas variadas: desnutrição matemo-infantil, acidentes de 
trabalho e trânsito, doenças infecto-contagiosas, falta de cuidados pré e pós
natais. Estima-se que açóes preventivas poderiam evitar 40% dos casos de 
deficiência mental, 60% das ocorrências de deficiência visual e a maioria dos 
casos de deficiência auditiva e fisica, especialmente, neste último caso as 
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provocadas por problemas no parto e por acidentes no trânsito. Em razão do 
exposto reivindicamos: 

7o - O combate a desnutrição, sobretudo a matemo-infantil; 

8° - A universalização dos exames que propiciem diagnósticos precoces; 

go - A massificação de campanhas de educação para o trânsito; 

1 ao- A implantação de políticas de prevenção dos acidentes do trabalho; 

11°-0 tratamento domiciliar ao portador de deficiência que não puder deslocar-se; 

12°- O estimulo à pesquisa sobre tratamentos e equipamentos para portadores de 
deficiência; 

13°- Aumento do volume de recursos do SUS destinados ao serviço de órtese e 
prótese ( o atual montante ainda é insuficiente ), principalmente aos 
portadores de deficiência carentes; 

POLÍTICA PREVIDÊNCIÁRIA 

29°- Instituição do seguro-reabilitação em substituição a aposentadoria por 
invalidez; 

30°- Aposentadoria integral aos vinte anos de contribuição, aos portadores de 
deficiência que comprovadamente estejam impossibilitados de continuar 
exercendo suas funções; 

31°- Revisão da Lei 8.742, de 07 de dezembro de 1993, regulamentada pelo 
Decreto no 1.744, de 08 de dezembro de 1995. 

DIREITO DE LOCOMOÇÃO E ACESSO AOS EDIFÍCIOS DE USO 
PÚBLICO E LOGRADOUROS 

32°- Implantação de medidas que levem ao cumprimento da legislação que trata da 
questão da adaptação dos meios de transporte urbanos ou não; 

33°- Implantação de sinais de trânsito sonoros; 

34°- Normas .de adaptação dos edifícios e logradouros já existentes ou que 
venham a existir com a conseqüente adequação dos mesmos ao uso da 

. pessoa portadora de deficiência; 

35o- Isenção de impostos e simplificação da legislação para importação de 
equipamentos, órteses e próteses; 
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COMUNICAÇÃO 

36°- Implantação de política de comunicações que assegure o acesso as 
informações por parte de portadores de deficiências auditivas e visuais; 

3r- Universalização da impressão em braile; 

38°- Garantia, em todas as emissoras de televisão, de uso de !egend<ls nos 
principais programas, noticiários e comunicações oficiais; 

ESPORTE E LAZER 

O esporte praticado por portadores de deficiência tem se constituído 
em importante instrumento de conscientização social para a quebra de barreiras e 
estigmas. Os resultados alcançados por nossos atletas em competições 
internacionais tem demonstrado de forma inequívoca nosso potencia! nesta área. 
Porém ainda são poucos os portadores de deficiência reinseridos socialmente 
pelo esporte. Em razão disto sugerimos: 

39o- A adequação e a construção de praças esportivas ao uso dos portadores de 
deficiência; 

40°- A obrigatoriedade do apoio também ao desporto paraolímpico por parte das 
empresas públicas e estatais que apoiam o desporto olímpico, além de se 
viabilizar recursos dos concursos de prognósticos e do Ministério dos 
Esportes para o desporto paraolímpico. 

Desse modo e confiantes de que V.Exa., dotado da senS'ibi!idade que 
as causas sociais exigem, dará conseqüência aos pleitos aclamados pelos 
parlamentares presentes ao 3° Encontro Nacional de Parlamentares e Executivos 
Portadores de Deficiência, aproveitamos a oportunidade para reiterar nossos mais 
caros protestos de estima e apreço. 

Cordialmente, 

Frente Nacional de Parlamentares e 
Executivos Portadores de Deficiência 

231 
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O Sr. Ademir Andrade - Peço a palavra para 
uma comunicação inadiável, Sr. Presidente. 

O SR. PRESIDENTE (Geraldo Melo)- Tem V. 
Exª a palavra para uma comunicação inadiavel pelo 
prazo de cinco minutos, na forma regimental. 

O SR. ADEMIR ANDRADE (PSB/BLOCO-PA. 
Para uma breve comunicação. Sem revisão do ora
dor.) - Sr. Presidente, gostaria de fazer o registro de 
um evento extremamente importante realizado no 
Estado do Pará. 

Foi realizado ali o Fórum dos Secretários de 
Transportes do Brasil. Estavam presentes vinte Se
cretários de Transportes de vários estados brasilei
ros e sete representantes. Discutiram o transporte 
no Brasil e fizeram algo muito significativo: desloca
ram-se, em um barco da Enasa, em uma viagem de 
Belém ao município de Tucuruí. A viagem, tanto de 
ida quanto de volta, durou vinte e quatro horas. 

Em Tucuruí, eles tiveram oportunidade de co
nhecer a nossa hidrelétrica, a maior hidrelétrica intei
ramente nacional do País. Os Secretários visitaram 
as eclusas, ou melhor, o local onde deveriam ter 
sido construídas as eclusas da hidrelétrica. Após o 
conhecimento que foi a eles repassado, convence
ram-se da importância da construção das eclusas e 
reconheceram a falta de consciência do Governo em 
não tê-las feito no tempo devido. É bom que se es
clareça que as eclusas de Tucuruí estavam projeta
das para ser construídas na mesma época em que 
foi feita a hidrelétrica de Tucuruí. Àquela altura, te
riam custado apenas 3% do valor total da obra, valor 
esse que tinha sido estimado em US$2,4 bilhões e 
finalizou em US$6 bilhões, ou seja, quase o triplo do 
custo estimado originalmente. 

O Governo, entretanto, não se interessou em 
fazer as eclusas. E isso trouxe um enorme prejuízo à 
Região Norte do Brasil, porque inviabilizou a imple
mentação da hidrovia Araguaia-Tocantin·s·, um proje
to que criava 4.800 quilómetros de vias ·navegáveis 
nos rios Araguaia e Tocantins. Por essa hidrovia iria 
escoar toda a produção do Centro-O.este brasileiro, 
inclusive para a exportação. O barateãmento do fre
te dos produtos regionais possibilitaria um aumento 
da produção agrícola para 20 milhões de toneladas 
de grãos, cu seja, praticamente um terço a mais do 
que se produz hoje. Mas o Governo não enxergou 
isso à época. 

Hoje todos percebem a importância da constru
ção das eclusas e criticam os Governos militares que 
barraram o rio impossibilitando.a sua nav_egabilidade. 

E o que está ocorrendo? O Governo brasileiro 
tem necessidade de -iniciar a segunda etapa da 

construção da hidrelétrica de Tucuruí, pois a quanti
dade de energia que estamos produzindo está-se 
tomando insuficiente para atender à demanda do 
País. E os meios políticos começam a se mobilizar, 
pois não vamos aceitar que seja feita a segunda eta
pa da hidrelétrica de Tucuruí sem que, concomitan
temente, construam-se as eclusas que viabilizarão a 
hidrovia. 

Portanto, o Fórum de Secretários foi muito im
portante, pois sensibilizou politicamente os outros 
estados brasileiros para a necessidade de alocar re
cursos do orçamento da União para essa obra. 

A propósito, foi eleito Presidente do Fórum dos 
Secretários do Brasil o Secretário de Estado do 
Pará, Dr. Amaro Klautau. 

Consideramos o ato de extrema importância, já 
que vem em seqüência à comissão que lá levamos, 
quando houve a Comissão das Obras Inacabadas, 
no Senado Federal. Convencemos os integrantes da 
Comissão a visitar as eclusas da Hidrelétrica de Tu
cu ruí. 

Há agora todo um processo de luta. Os empre
sários, a FIESP e a Associação Comercial do Pará, 
recentemente, entraram na justiça contra a Eletro
norte, que barrou o rio impedindo a sua navegabili
dade. 

Percebo, assim, que todos os setores da Re-
gião Norte, apoiàdos àgorá por forças políticas de 
outto~r Estados do Brasil, Senadores de outros esta
dos que visitaram a Região, promovem uma marcha 
pela construção das eclusas de Tucuruí e, conse
qüentemente, a concretização da hidrovia Ara
guaia!Tocantins. Isso significa a mudança do local 

-de desenvolvimento.deste País. Vai gerar um grande 
--desenvolvimento riaRegião-Noriee vai Sígnificar 

mais um passo em~ diniçâo à iguald-ade, pela qual 
tanto lutamos no Senado Federal. 

Fico feliz de ver realizado no meu estado, no 
Município de Tucuruí, o Fórum de Secretários de 
Transportes de todo o País, especialmente porque 
os Secretários saíram de lá convencidos da impor
tância das obras a que me referi. 
___ Era o que tinha a dizer, Sr. Presidente. 

ó SR. PRESTDENTE (Geraldo Melo) - Conce
do a. palavraao-nobre-Senacfor Romero Jticá. (Pausa) 

- Concedo a p~lavra ao nobre-Senador Guilher-
me Palmeira. (Pausa.) 

Concedo a palavra ao nobre Senador Renan 
Calheiros. 

O SR. EDUARDO SUPLICY - Sr. Presidente, 
peço a palavra. pela ordem. 
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O SR. PRESIDENTE (Geraldo Melo) -Tem V. 
Exª a palavra, pela ordem. 

O SR. EDUARDO SUPLICY (PT-SP. Pela or
dem. Sem revisão do orador.) - Sr. Presidente, per
mita-me fazer um registro de trinta segundos. 

Em resposta a um artigo em que o Sr. Henri
que Poloponsky afirmava ter sido o autor da propos
ta de transformar o Ministério da Guerra em Ministé
rio do Exército, o Ministro do Exército, General Zenil
do de Lucena fez, em carta, seu reconhecimento ao 
Sr. Henrique Poloponsky. Da referida carta, eu gos
taria de ler um trecho: 

"O compromisso com a verdade revela 
o grande jornalista. 

Sempre que o argumento é genuíno e 
consistente, é arrebatador, e, invariavelmen
te, provoca mudanças." 

O General, em nome do Ministério do Exército, 
agradece e rende •a merecida homenagem àquele 
que lançou a semente". 

Era o que tinha dizer, Sr. Presidente, para que 
o fato conste dos Anais. 

O SR. PRESIDENTE (Geraldo Melo)- Conce
do a palavra o nobre Senador .Otoniel Machado. 

O SR. OTONIEL MACHADO (PMDB-GO. Pro
nuncia o seguinte discurso. Sem revisão do orador) -
Sr2 Presidente, Srªs e Srs. Senadores, o Plano de 
Safra 97/98, divulgado na última semana pelo Minis
tério da Agricultura, pode ser considerado uma boa 
notícia para o setor agropecuário nacional. Não é, 
ainda, a resposta adequada a um segmento econó
mico que, além de sustentar o Plano Real, é o único 
a apresentar superávit na balança comercial. Mas, 
certamente, trouxe alguns avanços significativos. 

É bom lembrar que o setor primário, desde o 
início do programa de estabilização económica, vem 
mantendo os preços dos alimentos abaixo da infla
ção e, agora, mais do que nunca, oferece a única 
possibilidade de equilíbrio das nossas reservas cam
biais. 

Na realidade, os R$8,5 bilhões anunciados 
pelo Governo para financiar a próxima safra agrícola 
representam um aumento de 37% em relação ao vo
lume liberado no ano passado. Entretanto, ainda é 
insuficiente para um setor cuja produção está avalia
da em tomo de R$100 bilhões. Os recursos prometi
dos aos produtores rurais significam apenas 8,5% do 
que a agropecuária movimenta na agricultura brasi
leira. 

Outra boa notícia para o campo foi a redução 
das taxas de juros de 12% para 9,5%. Em termos 

nominais, os juros caíram, mas é preciso entender 
que, se comparadas com a inflação, subiram. Essas 
taxas são 35% superiores à inflação prevista para os 
próximos 12 meses, em torno de 7%. 

Em termos reais, nossos juros são quase o do
bro dos cobrados no mercado internacional, cujas ta
xas oscilam entre 5 e 6% ao ano. Não podemos es
quecer que a agropecuária brasileira está inserida 
num quadro de economia aberta no mercado mun
dial. Portanto, se os preços recebidos pelos produto
res rurais estão globalizados, os custos da produção 
agrícola também deveriam estar. 

Infelizmente, a questão do crédito agrícola não 
se resume· ao voltJme de dinheiro disponível, à ex
pansão da produção. -o problema é muito maior, 
pois boa parte do setor primário brasileiro está endi
vidada e não tem mais garantias a oferecer aos ban
cos para obter empréstimos. Trata-se do mesmo en
trave que sempre- atingiu os pequenos produtores 
que empregam apenas a mão-de-obra familiar. Es
ses, nunca tiveram garantias para dar aos bancos. -

O Governo anunciou a liberação de R$1 ,5 bi-. 
!hão ao Programa Nacional de Apoio à Agricultura 
Familiar (Pronaf). Os juros caíram de 9% para 6,5% 
ao ano, mas não foi criado qualquer mecanismo que 
facilite a liberação dos recursos para esses produto
res. Seria necessário que houvesse um Fundo de 
Aval, a exemplo do que foi criado pelo Sebrae, para 
atender aos pequenos empresários urbanos. 

O endividamento da produção rural, estimado 
no final de 1995 em R$21 bilhões, foi parcialmente 
contornado, no ano passado, com a securitização 
dos débitos agrícolas até o limite de R$200 mil por 
produtor. No total, foram refinanciados R$7 bilhões, 
envolvendo 240 mil contratos de crédito e 190 mil 
produtores. Tal operação de emergência apenas ga
rantiu momentaneamente o retomo dos agricultores 
ao mercado do crédito. Sem renda para investir na 
expansão de suas culturas ou em ganhos de· produti
vidade, esses produtores, hoje, enfrentam a possibi-

-lidade de não obt!!rem os recursos necessários ao 
pagamento da prifT1eira parcela da securitização. 

As lavouras ele soja do Centro-Oeste transfor
maram-se nos chamados "bolsões" de endividamen
to. A inadimplência desses sojicultores, há dois 
anos, era estimada em R$1 ,5 bilhão. securitização, 
limitada a um salcjo devedor de apenas R$200 mil 
por produtor, apenas amenizou essa situação. Mas a 
conjuntura favorável de preços no mercado interna
cional pode ajudar a reverter esse quadro. 

Onde há preço, haverá renda e investimentos. 
Hoje, os preços da soja estão 40% acima da média 
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histórica. As projeções indicam que deve manter-se 
nesse nível na próxima safra. Assim, a Federação 
da Agricultura do Estado de Goiás estima que a pro
dução de soja do Centro-Oeste deverá crescer de 
10a 15%. 

Plantar soja poderá ser um bom negócio no 
ano que vem, pelo menos é o que se percebe de 
uma rápida análise do mercado internacional; tam
bém é o que quer nos dizer o Plano de Safras, anun
ciado pelo Ministério da Agricultura. O mesmo pode
rá acontecer com a cultura do algodão, cujos preços 
de mercado estão entre 30% e 40% acima daqueles 
obtidos na última safra. A expectativa da Federação 
da Agricultura do Estado de Goiás é de que a produ
ção de algodão deverá aumentar de 20 a 30%. 

Todavia, definitivamente, essa não é a realida
de das lavouras de milho. O futuro dessa cultura é 
incen:o e preocupa o setor produtivo, conforme anali
sa a Confederação Nacional da Agricultura, ao redu
zir entre 3% e 4,7% os preços mínimos do milho na 
região Centro-Oeste. O Governo orientou para uma 
redução dessas lavouras. Assim, se a produção de 
soja e de algodão tendem a crescer no Centro-Oes
te, a de milho, com certeza, irá diminuir. 

O agricultor que plantou milho está sem preço, 
sem renda e sem condições de pagar suas dívidas. 
Não estímulo para continuar plantando. Os preços 
de mercado estão 15% abaixo do mínimo oficial fixa
do para o produto. Optou-se por reduzir os preços 
mínimos do milho para desestimular a produção da 
Região Centro-Oeste, onde o Governo mantém um 
estoque de cerca de dois e meio milhões de tonela
das de milho em Goiás, que poderá ultrapassar as 
três milhões de toneladas no final do ano. 

Os produtores ainda tentaram convencer a 
área económica e diminuir o limite dos financiamen
tos para o milho em troca da manutenção dos pre
ços mínimos mas não obtiveram sucesso. Com tanto 
desestimulo, a única conclusão possível é de que 
parte da área plantada com milho deverá ser substi
tuída pela soja. Estima-se uma redução na produção 
em tomo de dez a quinze por cento. Tanto o CNA 
quanto a Faeg alertam para a possibilidade de abas
tecimento de milho, já que todos os índices projetam 
um aumento no consumo desse cereal. 

Mais uma vez, chegamos a uma só conclusão: 
a agricultura brasileira não pode continuar sendo 
conduzida por ações emergenciais, para atender si
tuações meramente conjunturais. O País precisa de 
uma política agrícola séria, consistente e amplamen
te debatida com o setor produtivo, no âmbito do 
Conselho Nacional de Política Agrícola- CNPA. É o 

que determina a nossa legislação, infelizmente, mui
tas vezes desrespeitada. 

QJ:~NE'A-é_o foro adequado para o encaminha
mento ~as ~!'ir:açõe§ c!Qs produtores primários, que 
hoje são, reconhecidamente, os geradores de em
prego, renda e divisas no interior do País. É lá que 
deveriam ser discutidas algumas reivindicações do 
setor pra o bom andamento do plantio da próxima 
safra. A Federação da Agricultura do Estado de 
Goiás, por exemplo,_ espera que os recursos para fi
nanciar 11 comQra_cle calcário para a correção do 
solo, anunciados em R$40 mil por produtor, sejam li
berados imediatamente. Da presteza deste atendi
mento depender? a eficiéDcia dQ CkJ!tivo. _ 

Redu;!:ir_o_s custo§ 9a produção é outra aspira
ção que une produtores e Governo. Para tanto, é 
fundam~n_tªf qi.Je as ,.g~nÇiglS Qartcáries_ disponham 

- C!é ril_cursos o maiS-rapidamente possível, para que 
os produtores possam comprar antecipadamente os 
insumos básicos. Tal procedimento garantirá a aqui
siçãodestes insumos a preços menores, já que não 
haveria concentração de demanda. 

O Sr. João Rcx:ha - Senador Otoniel Machado, 
V. Ex'! me permite um aparte? 

O SR. OTONIEL MACHADO - Ouço V. Ex", 
Senador João Rocha. 

_Q ~r, JQiiQ___Bj)Cba - Nobre Senador Otoniel 
Rocha, o pronunciamento de V. Ex" é importante 
porque, neste momento, o Pais, o Governo começa 
. a entender a importância da agroindústria como 
mola de alavancagem de nosso desenvolvimento no 
equilíbrio de nossa balança comercial, como lem
brou V. Ex". Talvez poucos saibam e tenham conhe
cimento que, no ano de 1996, do total das exporta
ções de nosso País -cerca de 47 bilhões - 37% vie
ram da atividade agroindustrial. Isso representou, 
m.ais ou_menos, US$18 bilhões. Para o ano de 1937, 
o (3oyemo projeta exportações em tomo de US$50 
bilhões. Desse total, a agroindústria se fará presente 
com mais de US$20 bilhões. Perdemos muito tempo 
relegando a plano secundário nossa verdadeira vo
cação para essa atividade que gsra emprego e equi
líbrio para a estabilidade do Plano Real. E, hoje, o 
produtor rural mendiga recursos para viabilizar a pro
du_çM a_grícpJa._ V, _EJ(ª _bem colocou a garantia de 
R$8 bilhões que temos do Governo Federal para a 
agricultura; mesmo assim, não vejo esse valor como 
sUficiente, porque prod_uzimos muito]:l()uco ainda. 
Ontem mesmo~-ém reunião no Ministério da Agricul
tura, da qual participou o Secretário da Agricultura do 
meu estado, recebemos exata'm!mte o Plano de 
Meta Agrícola, safra 97/98, de cerca de 80 milhões 
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de toneladas. Desses 80 milhões de toneladas, no
bre Senador, Sr. Presidente, temos previsão de pro
dução de mais ou menos 32 milhões de toneladas 
de milho e pouco menos de 28 milhões de toneladas 
de soja. Existe realmente essa preocupação do Go
verno em relação a incentivar o produtor rural que 
hoje quase não planta milho, porque o preço mínimo 
está praticamente abaixo do preço de custo. Então 
nessa reunião, em que estava também o Secretário 
de Agricultura do Rio Grande do Sul, sugerimos que 
o Governo busque uma forma de incentivar também 
a produção de milho. O milho é elemento fundamen
tal para a alimentação, inclusive do nosso rebanho 
suíno, da avicultura, além de ser fonte de divisa para 
o nosso País. Houve também, nobre Senador, uma 
sugestão de que se fizessem operações casadas no 
financiamento da lavoura de soja; que se utilizasse 
um percentual daquele financiamento da lavoura de 
soja exatamente na plantação de milho, porque foi 
discutido que a soja hoje tem não só facilidade de fi
nanciamento, relativamente aos exportadores, por 
intermédio do CCA - Contratos de Antecipação de 
Câmbio -, mas também marcado garantido lá fora e -
preço compensador. Porque se se deixar a critério 
do produtor, hoje, lamentavelmente, a maioria des
ses recursos de financiamento seria deslocada para 
o produto soja e geraria um problema imediato na 
produção do milho, o que traria uma série de dificUl
dades para o nosso País. O Ministério pediu, e nós 
colocamos algumas sugestões ao Ministro, anterior
mente acompanhados do Presidente da Federação 
de Agricultura do meu estado, do Estado do Rio 
Grande do Sul e do Secretário de Agricultura do Rio 
Grande do Sul e do Tocantins. Fomos reivindicar, 
nobre Senador, condições para que o Tocantins não 
fique relegado na sua produção nessa safra, porque 
é um estado sacrificado, não por falta de chuvas, 
mas por excesso delas. Coincidentemente, o estado 
que estava conosco tinha sido sacrificado na sua co
lheita de grãos exatamente por falta de chuvas, o 
Rio Grande do SuL Considero muito importante a co
locação de V. Ex'! porque esse é um tema que deve 
ser discutido, além de outro colocado por V. Exª. O 
Governo destacou para 1997 financiamento para o 
Pronaf no valor de US$1 ,5 bilhão. Desse total, 
R$600 milhões para a área de investimentos. Mas o 
que está acontecendo? Os bancos estão exigindo 
garantias absurdas de 130% para uma empresa fa
miliar. Isso inviabiliza totalmente a aplicação desses 
recursos, porque ninguém terá condições de tomar o 
dinheiro, já que não terá a garantia real suficiente 
para viabilizar esse financiamento. V. Exª colocou 

bem como opção o seguro de crédito. A colocação 
que fizemos ao Ministro foi a de que esse pequeno 
produtor dos financiamentos gerados nos últimos 
dois anos do Pronaf está com índice de inadimplên
cia que não chegá a 2%. Como se vê, o pequeno 
paga em dia suas dívidas, cumpre com rigor seus 
compromissos, porque o único patrimônio que tem é 
o crédito. O rico, não; o rico negocia e renegocia. E 
esse programa, o Pronaf, tem uma finalidade social 
tão grande, tão importante, que o dinheiro à disposi
ção tem que ser aplicado no Norte, no Nordeste, no 
Centro-Oeste, no Brasil todo; mas o critério existente 
hoje, a forma como o Governo quer fazer, possivel
mente, vai inviabilizar o Pronaf. Outro tema que V. 
Exª igualmente expôs com precisão foi o da renego
ciação, que nós também-levamos-ao Sr. Ministro. A 
renegociação nãc)pode ser em curtíssimo prazo, no 
caso do meu estado, o Tocantins. Inicialmente, que
riam renegociar a dívida em somente dois anos. Ora, 
se o cidadão perdeu 50% ·ou 60% do principal mais 
o seu lucro, essa safra tem que ter um prazo mínimo 
de seis ou sete anos para ser paga, para não inviabi
Tízar a -prodUÇãó~-pãra -que-oprooutorpossa conli
nuar produzindo hoje, amanhã e sempre. Se se in
viabilizar a produção, o Governo também não vai re
ceber, e vamos desmotivar quem quer realmente 
cuidar da terra. Assim, Senador, temos essas obser
vações que coincidem com as do estado de V. Exª, 
nosso vizinho, nosso irmão. Temos realmente que 
buscar esse grande caminho para o País, que é o da 
produção de grãos. Produzimos muito pouco. Sr. 
Presidente, nobre Senador Otoniel Machado, esta
mos nos vangloriando porque o Brasil vai chegar a 
quase 80 milhões-de toneladas de grãos. Os Esta
dos Unidos, neste ano, produziram 150 milhões de 
toneladas, só em milho. E o interessante é que hou
ve crescimento reaL Quando o irmão de V. Exª era 
Ministro da Agricultura, a nossa safra de milho deve 
ter chegado a 15 ou 18 milhões de toneladas. À épo
ca, os Estados Unidos produziam, em média, 80 mi
lhões a 90 milhões ·ae toneladas de milho; com o de
senvolvimento da tecnologia, já chegaram a 150 mi
lhões de toneladas. Temos que fazer a integração 
do homem do campo com a tecnologia, nobre Sena
dor, porque, senão, não vamos ter competitividade. 
Temos que ter escoamento barato de produção. Co
metemos um crime muito grande com o País ao 
construir uma malha viária de 150 mil quilômetros, 
mas não temos néll1 20 mil quilômetros de ferrovia. 
Vi uma análise feita nos Estados Unidos há poucos 
dias sobre a importância da ferrovia. Não falo so
mente da nossa Ferrovia Norte-Sul, que vai cortar o 
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Brasil longitudinalmente e vai gerar um pólo novo 
de desenvolvimento. Falo de um País de 8,5 mi
lhões de quilómetros quadrados com menos de 20 
mil quilómetros de ferrovia em pleno funcionamen
to. Temos, portanto, que direcionar nosso País 
para o transporte de massa. Os Estados Unidos 
arrependem-se hoje, nobre Presidente, de não te
rem aberto mais ferrovias, porque apenas o trans
porte rodoviário custa ao Governo americano hoje, 
anualmente, US$300 milhões, para acabar com a 
poluição e recuperar estradas. Estamos com a vo
cação totalmente errada. Enquanto o mundo está 
lutando contra a poluição, estamos incentivando 
indústrias de automóveis em nosso País. Lamento, 
mas acho importantíssima a colocação de V. ExJ! 
nesse momento. O Brasil deve se encontrar; o 
Brasil deve produzir. E essa Marcha para Oeste, 
que incluí o estado de V. ExJ! e o meu Estado de 
Tocantins, há que acontecer para o bem do nosso 
País. Agradeço e peço desculpas pela demora do 
meu aparte. 

O SR. OTONIEL MACHADO - Agradeço ao 
nobre Senador, que, como nós, também entende o 
sacrifício dos agricultores, heróis anônímos do nosso 
País. Obrigado a V. EJcõ!. 

Por fim, esta é a política que os produtores ru
rais brasileiros esperam e merecem alcançar. O mo
mento é de estímulo a um setor cuja importância 
económica estratégica os países agrícolas do Pri
meiro Mundo, como Estados Unidos, Canadá e 
União Européia, reconhecem há muito tempo, por 
meio de ações efetivas de estímulo à produção e de 
proteção interna. Mas não se advoga o protecionis
mo. O Brasil vem demonstrando competrtividade su
ficiente para entrar no mercado, mesmo sem subsf: 
dios governamentais. 

É hora, no entanto, de garantirmos igualdade 
de condições à produção agropecuária nacional, 
para que esta possa enfrentar o disputado mercado 
internacional de alimentos. A lei existe e precisa ser 
aplicada, anulando-se as práticas desleais do co
mércio que prejudicam o campo brasileiro. Assim, 
sustentado por política agrícola competente e firme, 
o campo terá as necessárias condições para ofere
cer safras cada vez maiores, ·obtidas a custos mais 
baixos pelo produtor e repassadas a preços meno
res à população. 

Muito obrigado. 
O SR. PRESIDENTE (Geraldo Melo) - Conce

do a palavra ao Senador Lauro Campos. (Pausa.) 
Concedo a palavra ao Senador Romeu fuma. 

(Pausa.) 

Concedo a palavra ao Senador Jonas Pinheiro. 
(Pausa.) 

Concedo a palavra ao Senador Freitas Neto. 

O SR. FREITAS NETO (PFL-PI. Pronuncia o 
seguinte discurso. Sem revisão do orador.) - Sr. 
Presidente, Sr'!s e Srs. Senadores, faleceu no último 
domingo, dia 15 de junho, em Cajazeiras, na Paraí
ba, o Sr. João Claudino Sobrinho. Seu nome, o 
nome de sua família, é hoje também o nome de um 
dos mais importantes grupos económicos do Nor
deste brasileiro. 

Nascido a 25 de julho de 1899, em Uiraúna, 
então um povoado chamado Belém, o Sr. Joca Clau
dino, como era conhecido, trabalhou desde muito jo
vem na fazenda de seus pais Antonio Claudino e 
Maria da Conceição. 

Premido pelas dificuldades na vida do cam
po, dura àquelaépoca como o é agora, mudou-se 
para a cidade de Luís Gomes, no Rio Grande do 
Norte, com a esposa Francisca Fernandes e os 
quatro primeiro filhos. Lá iniciou vida nova, adqui
rindo uma mercearia e estabelecendu-se como pe
queno comerciante. Seis anos depois, transferiu
se para a cidade paraibana de Cajazeiras, onde 
prosseguiu nos negócios. F'oi em Cajazeiras, onde 
viveria por mais de 60 anos, que criou e educou 
seus dezesseis filhos. Hoje, a eles somam-se 63 
netos e 70 bisnetos. 

A vinculação maior da família Claudino com o 
Piauí iniciou-se em 1968. Seus filhos João e Valdecy 
instalaram nesse_ aoo. ~m_Teresioa, uma loja de de
partamentos, o Armazém Paraíba. Essa escolha, 
gue muito bQora_.o P.iauí, teJte_a_o.rigem_na localiza
ção estratégica de sua capital, verdadeiro coração 
das regiões Norte e Nordeste, ond~_pre~ndiam ex
pandir seus negócios.-ConsegUiram alcançar essa 

-méta. -o- Grupo ClauaTno nofe-SElesprciia inclusive 
por outras áreas do País, permanecendo como um 
referencial para o Nordeste. · · 

Trabalhadores_ qedicados e empresários inspi
rados, os irmãos Claudino prosperaram em seu ne
gócio, criando u~ fórmula de sucesso que inclui ar
rojo e criatividade. O grupo cresceu, sendo hoje for
mado por treze empresas sólidas que proporcionam 
mãis de 12 mil empregos diretos. O grupo tem hoje 
atuaÇão destacada em diversos setores da-vida eco
nómica nacional. 

Exemplo dela é a Claudino S.A. Lojas de De
p~f!a_m~!l~(ls,gyaraíba, guE;_fºl1ta_çom_r:n?i~ d_e 100 
pontos de venda, não só no Piauí, mas também no 
-rvla.rarihao~ Pará, Tocantins, Ceará, Bahía e São 
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Paulo. Atinge mais de 300 cidades brasileiras com 
um ágil sistema de venda domiciliar. 

Fazem parte do grupo também a indústria de 
roupas Guadalajara, fabricante da marca Onix 
Jeans, que produz 4 milhões de peças por ano e as 
exporta para os Estados Unidos e para os países do 
Mercosul; a Socimol, indústria de colchões, móveis e 
estofados, equipada com modema tecnologia euro
péia; a indústria têxtil Metídieri, que produz um dos 
melhores linhos do País na sua fábrica instalada em 
São Paulo; os shopping centers Teresina, na capi
tal piauiense, e Colonial, em São Luís; a construtora 
Sucesso, com importantes obras de construção civil 
e rodoviária em diversos Estados, hoje iniciando as 
obras do São Luís Shopping, também no Maranhão. 

Completam o grupo o Rápido London, trans
portadora de carga, a moderníssima gráfica e editora 
Halley, o frigorífico Frigotíl, a companhia de equipa
mentos rodoviários Colon, a Sucesso Publicidade, e, 
ainda, a Houston do Nordeste, importante montado
ra de fogões, bicicletas e eletrodoméstícos, que co
mercializa marcas exclusivas e parte agora para no
vas iniciativas na área.-

Todo esse importante complexo econômíco, 
fruto do empenho, da audácia e da competência dós 
irmãos João e Valdecy, tem suas raízes no trabalho 
árduo do Sr. Joca Claudíno, a quem presto minhas 
homenagens, em meu próprio nome e no do Estado 
que represento, que, para nosso orgulho, conta com 
a sede do Grupo Claudino. 

Sr. Presidente, Sr"s. e Srs. Senadores, era 
este o registro que gostaria de fazer neste instante, 
tendo em vista o exemplo de vida que o Sr. Joca 
Claudino deixou e o trabalho de seus filhos;- que 
transformaram os seus negócios num verdadeiro 
conglomerado econômíco, com sede na capital do 
Estado do Piauí e atuação em vários Estados do 
Nordeste, inclusive no Sudeste do País, no Estado 
de São Paulo. 

Muito obrigado. 
O SR. PRESIDENTE (Geraldo Melo)- Conce

do a palavra ao Senador Sebastião Rocha, infor
mando a S. Exª que o término da sessão será às 18 
horas e 30 minutos. Considerando a necessidade 
das formalidades de encerramento, o nobre Senador 
dispõe de 32 minutos. 

O SR. SEBASTIÃO ROCHA (Bioco/PDT-AP. 
Pronuncia o seguinte discurso. Sem revisão do ora
dor.)- Sr. Presidente, Sr"s. e Srs. Senadores, minha 
presença na tribuna, nesta tarde, tem como principal 
escopo fazer ecoar pelo Brasil afora o grito de socor
ro dos moradores da região do Vale do Jari, que 

compreende os Municípios de Laranjal do Jari e Vi
tória do Jari, no Amapá; e Almeirim, no Estado do 
Pará, onde vivem aproximadamente 100 mil pes
soas. 

Embora seja um contestador do processo de 
colonização da Amazônia e, portanto, questione a 
concepção do Projeto Jari, implantado às margens 
do rio Jari, e que abrange os Estados do Pará e do 
Amapá, defendo com êrifase, determinação e entu
siasmo, a recuperação econômica da empresa Jari 
Celulose, que, uma vez implantadii na nossà região, 
tem sido uma mola propulsora da economia local, 
apesar das inúmeras mazelas provocadas em fun
ção, sobretudo, do processo intenso de migração de 
uma população carente de emprego e da falta de 
condições mais dignas. de sobrevivência, resultando 
numa grande massa populacional totalmente excluí
da das atenções básicas nas áreas de saúde, edu
cação, lazer e bem-estar social geral. 

Recentemente, um incêndio no sistema de ge
ração de energia elétrica provocou a paralisação 
temporária da fábrica de celulose, situação que pode 
perdurar por apróximàdárrienté seis meses, tendo 
como principal conseqüência o desemprego em 
massa de aproximadamente 7.500 pessoas - 1.500 
é-mpn:Jgõs ·airetos e 6:000 indiretos ~. agravando ain
da mais a situação de exclusão a que estão submeti
dos tantos brasileiros. 

Recebemos desde ontem, em Brasília, repre
sentantes do Movimento SOS Jari, integrado pelos 
Prefeitos de Almeirim, Aracy Sentes; de Laranjal do 
Jari, Manoel Gomes Coelho; e de Vitória do Jari, 
Luíz França Meirão Barroso, vereadores, repre
sentantes dos trabalhadores e dos empresános dos 
municípios da região. Vieram aqui com o principal 
objetivo de sensibilizar e mobilizar os .Parlamentares, 
os Ministros de E:stado, o Presidente do BNDES e, 
sobretudo, o Presidente âa República, em favor das 
reivindicações que constam de um ·manifesto, que 
solícito à Mesa seja transcmo na íntegra nos Anais 
da Casa. 

Sobre a questão da região do Jari, elaborei um 
trabalho que faço questão de apresentar à Casa e 
que tem como base publicações literárias de dois _ 
ilustres paraenses que estão morando na região: 
Cristóvão Lins, que publicou o livro • Jari, 70 Anos de 
História", e Osvaldíno Raio!, que publicou "A Utopia 
da Terra na Fronteira da Amazônia'. 

Também aproveito a prestimosa contrib~ição 
de Irene Garrido Filha e Lúcio Flávio Pinto. Ao final 
do trabalho apresento a proposta de um programa 
de desenvolvimento para a Região do Vale do Jari. 
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Sr" Presidente, Srªs e Srs. Senadores, é cada 
vez maior a presença de empresas multinacionais 
na Amazônia, cujo interesse é facilmente compreen
sível: naquela· região se encontra a maior reserva 
mundial de recursos naturais. Os países industriali
zados são cada vez mais carentes de matérias-pri
mas e de alimentos. E a floresta amazónica repre
senta poderoso pólo de atração, por causa da cres
cente diminuição das áreas de florestas tropicais do 
mundo, seja pela destruição resultante da utilização 
irracional feita pelas multinacionais, seja pela política 
de preservação de seus recursos, postas em cursos 
em várias nações, sobretudo a Ásia. 

As riquezas minerais abundantes e de alto teor 
existentes na Amazônia, são extremamente cobiça
das. Além da madeira, a celulose é produto dos mais 
cotados no mercado internacional. Além disso, há 
extensas superfícies onde é possível desenvolver a 
pecuária a baixos custos, comercializando a carne 
frigorificada no mercado mundial. Cereais são culti
váveis, também a custos baixos, em suas férteis vár
zeas. 

Somem-se a esses atrativos de peso para as 
multinacionais, as facilidades sob formas de isenção 
de impostos e de incentivos, associadas aos lucros 
substancialmente acrescidos pelos baixos salários 
dos trabalhadores. 

Esse quadro de amplas facilidades atraiu e 
continua atraindo inúmeras empresas de capital es
trangeiro que se estabeleceram na Zona Franca de 
Manaus, Mato Grosso, Rondônia, Pará, Amapá e 
em toda Amazônia. 

Dados recentes de sensoriamente remoto cole
tados pelo INPE indicam que extensas áreas da 
Amazônia brasileira vêm sendo modificadas de flo
restas para pastagens e terrenos agrícolas, cabendo 
ressaltar que, mesmo com a fiscalização dos órgãos 
competentes, cerca de 70% a 80% de todo o des
matamento registrado na Amazônia é ilegal. · 

A Amazônia, de acordo com dados também co
letados pelo INPE, já perdeu, ao longo deste século, 
cerca de 500 mil quilómetros quadrados de suas flo
restas tropicais nativas. A taxa anual de desmata
mento, que estava em queda desde o final de déca
da de 80, voltou a crescer a partir de 1991 , de O ,37% 
para 0,40% no período de 1992 a 1994. Isso equiva
le a um aumento anual de área desmatada de cerca 
de 15 mil quilómetros quadrados. 

Somente agora os órgãos federais estão exi
gindo a utilização de métodos racionais na extração 
de madeiras. Até há pouco tempo, para cada árvore 
derrubada na floresta amazónica outras 27 eram 

destruídas, seja porque estavam enredadas pelos 
mesmos cipós, seja pela abertura de estradas. Essa 
é apenas uma das marcas deixadas pela extração ir
responsável de madeiras na Amazônia. 

A esse respeito, a Edição 1.500 da Revista 
Veja, de 18 de junho do corrente ano, denuncia o 
mais novo pesadelo ecológico brasileiro: madeireiros 
da Ásia chegam ao Amazonas depois de deixar um 
rastro de destruição em outros países. 

Pelo Porto de Manaus desembarcam na cidade 
tratares e guindastes e, amarrados por cabos de 
aço, enormes comboios de troncos de árvores con
gestionam os afluentes do Amazonas. Segunda a 
revista, os responsáveis por isso são cinco grupos 
madeireiros internacionais que, estimulados pelas 
autoridades !ceais e- ignorados pela fiscalização do 
lbama, estão instalando grandes serrarias na Região 
Amazónica. 

Em toda a região Amazónica, existem, no mo
mento, 22 empresas estrangeiras em operação, a 
maioria da Ásia, mas há também empresas de capi
tal americano, português, dinamarquês e de outros 
países. 

O receio de que as madeireiras asiáticas repi
tam na Amazônia o que fizeram no Vietnã, no Cam
boja e na Tanândia e o que agora estão fazendo na 
África, na América Central e na América do Sul en
sejou a criação de uma comissão de investigação na 
Câmara dos Deputados, que, até agora, já ouviu de
poimentos de vários ecologistas, madeireiros e fun
cionários do Governo. Mas desconhecemos quais
quer providências adotadas por aquela comissão. 

O Projeto Jari é um exemplo típico da ocupa
ção da Amazônia nos moldes do desenvolvimento 
capitalista: as multinacionais e os grandes centros 
metropolitanos mundiais sugam os recursos naturais 
das chamadas regiões subdesenvolvidas, industriali
zando-os e fazendo a comercialização internacional 
à base, portanto, da mínima aplicação de capitais e 
com a obtenção de rendimentos máximos ou super
lucros. E é oportuno lembrar que, nas terras do Pro
jeto Jari, estão presentes quase todos os múltiplos 
recursos da Amazônia. 

Esse projeto é, portanto, um exemplo didático 
de que a política do Governo de estímulo à expan
são do setor exportador, com omissão do desenvol
vimento do mercado interno, acentua visivelmente a 
nossa dependência económica. 

O Amapá é, sem dúvida, um dos Estados bra
Sileiros mais atingidos por esse processo de apro
priação, com o capital estrangeiro avançando sobre 
o camponês amapaense, expropriando-o e, em se-
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guida, explorando-o. Essa forma de expropriação na 
região redundou na separação do camponês da ter
ra, com a falsa propagação de independência eco
nómica em razão dos ~altos salários" oferecidos por 
essas empresas. 

Foi durante o Governo Vargas que se adotou o 
entendirnento de que era preciso promover o desen
volvimento das áreas de fronteira com 'segurança 
nacional', o que acabou contribuindo para a ocupa
ção desordenada do Amapá e sua fronteira, em 
grande parte como conseqüência da política até hoje 
em curso que impossibilita o Estado de promover a 
sua organização política e abre o caminho para a ex
ploração econômica dos recursos da fronteira por 
esses grandes grupos económicos nacionais e e es
trangeiros. 

Pode-se creditar a essa estratégia equivocada 
de desenvolvimento associada à política interna de 
concentração dos investimentos na capital ama
paense, presentes nos Governos nomeados e tam
bém nos eleitos, a exclusão da sociedade nos desti
nos da fronteira, preferindo-se optar pelo 'desenvol
vimento' do território apoiado na abertura do proces
so de açambarcamento da riqueza do Amapá pelos 
grandes grupos económicos nacionais e internacio
nais, causando danos irreparáveis na sua economia 
e no seu sistema produtivo. 

Esse processo de apropriação começou signlfi
cativamente em 1946, com o surgimento da lcomi, 
dona das jazidas de manganês do Amapá, iniciando 
uma fase marcada pela expectativa de melhores 
dias, pelo sofrimento e pela lenta apropriação da ter
ra camponesa, seguida pelas mudanças no proces
so de ocupação da Amazônia, com destaque para a 
chegada na Amazônia, em 1967, do bilionário norte
americano Da11iel Ludwig. 

A realidade parece demonstrar "que a expro
priação do camponês de sua terra não promove a 
criação de um novo trabalhador urbano, de um tra
balhador de indústria, porque ele é um trabalhador 
rural, um trabalhador diferente das exigências do sis
tema capitalista. E, particularmente, o camponês 
amapaense é um produtor antigo, formado dentro de 
uma história social ligada à terra da fronteira norte 
do País, que lhe dá todo o perfil cultural e a particu
laridade do seu sistema de produção, do seu 
modo de vida. É dessa forma que a expropriação 
do camponês amapaense promove potencialmente 
um favelado, exatamente porque ele terá imensas 
dificuldades de se inserir em um sistema de produ
ção que seja diferente do seu". Este, um excerto do 

livro A Utopia da Terra na Fronteira da Amazônia, de 
1992~ âe aüfõ-riã-de Osvãldln_o_Raiõl 

Tomemos como exemplo dessa realidade, Sr. 
Presidente, o Município de Serra do Navio, organíza
~:~o-eumanlza.do--emplena selva ama.Zôríica,-·que · 
-esta com seus âias contados. Com aproximadamen
te três mil habitantes, Serra do Navio tem o menor 
índice de analfabetismo do País e emprega quase 
todos os seus moradores em idade produtiva. Mas a 
exploração do manganês, finalidade da criação do 
município, acaba nos próximos anos, e a vila modelo 
poderá se transformar numa cidade fantasma. 

A verdade é que o minério já está exaurido e a 
Indústria e Comércio de Minérios- lcomí, que explo
ra a jazida de manganês desde 1953 e sustenta to
das as atividades do ·município, poderá retirar-se de 
Serra do Navio an.tes mesmo do fim do ano 2000. 
Vale ressaltar que seu contrato de exploração encer
ra no ano 2003. 

É nessas condições, sem nenhum cuidado, 
sem planejamento e de forma irracional, que a mão
de-obra é aproveitada no interesse dos grandes pro
jetas e reaproveitada exaustivamente, numa escala 
que vai da expropriação campon!3sa à favelização 
urbano-rural, sem risco de nenhuma conseqüência 
política. Isso ocorre por causa das facilidades políti
co-econômicas do controle da exploração dos recur
sos naturais e da mão-de-obra. 

_ Dian_tª-dE;!_to_gQ e§.se quªçlro de pobreza é co
mum, portanto, o reagrupamento da população den
tro da área de influência dos grandes projetas, se
gundo seus interesses quanto ao aproveitamento da 
terra e da mão-de-obra. Assim ocorreu com o grupo 
Caem i que tomou conta da mã_o-de-ot:Jra de Porto 
Grande, causando um deslocamento da população, 
interrompendo o ciclo natural e deixando a impres
são de fracasso da atividade extrativista a que esta
va ligado. 

-A bem da verdade, essa realidade sempre pre
dominou no Amapá. Até mesmo a aspirada autono
mia política alcançada a partir da promulgação da 
Constituição de 1988 foi quase que uma ficção, tal 
tem sido a sua dependência em relação à União, até 
mesmo para o pagamento dos servidores. 

Agora é a Chamflora - Amapá Agroflorestal 
Ltda., que se estabelece no Amapá para executar 
um projeto de reflorestamento e produção de cava
cos ou chips de madeira, com a produção total vol
tada para o mercado internacional e sintonizada com 
os interesses da Champion Internacional Co. Essa 
empresa adquiriu recentemente a Amapá Celulose -
AMCEL, que pertencia ao grupo Caemi. O custo do 
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investimento total no Amapá está estimado em mil são ocupados por florestas cultivadas (associa
US$250 milhões, gastos com a aquisição das terras, - -aas·a-4()0-mir hectares de florestas nativas). A Jari 
com o reflorestamento e com a construção da unida
de industrial e sua infra-estrutura. Está prevista a 
construção de um terminal privativo na área de Porto 
Santana, no rio Amazonas, para receber navios de 
grande calado. 

Somente em 1999, a Champion começará a 
detalhar a sua nova unidade industrial de cavacos, 
provavelmente instalada no Município de Porto 
Grande, que entrará em operação por volta do ano 
2002 ou 2003, com um custo estimado de US$20 
milhões. 

Todavia, é bom que se diga que o empreendi
mento, que gerará 2.000 empregos diretos, enfrenta 
graves denúncias no Amapá, com indícios de ilegali
dades na aquisição de terras pelo grupo Champion, 
merecendo das autoridades providências enérgicas 
e urgentes, sobretudo em relação à apropriação in
devida de terras públicas federais. 

Creio que chegou o momento de o Governo 
Federal olhar com maior carinho para a Amazônia. A 
implementação de projetas no Amapá são indispen
sáveis e prementes. Não podemos mais esperar o 
amanhã. É preciso que a União assuma as suas res
ponsabilidades e coloque à disposição do Estado do 
Amapá, das milhares de pessoas que lá estão pro
duzindo para este País, em condições tão adversas, 
os recursos necessários para prosseguirem esta ca
minhada que hoje está, como vimos de todo o ex
posto, ameaçada pela falência e pela destruição. 

11- O PROJETO JARI 
2.1 - Retrospectiva Histórica 
Começo esta parte do meu pronunciamento, 

Sr. Presidente, Sri's e Srs. Senadores, perguntando . 
por que o representante número um do capitalismo 
mundial investiu cerca de US$1 ,3 bilhão numa re
gião atrasada e distante dos grandes centros consu
midores para só começar a ter retomo do seu inves
timento 13 anos após iniciar a implementação de 
seus projetas, concluindo-os apenas depois de 18 
anos, com remotas possibilidades de estar vivo nes
ta ocasião? 

Por mais de 15 anos, o povo brasileiro procu
rou uma resposta para esse aparente enigma, que 
fazia de Daniel Ludwig um caso singular e inquietan
te. Mas quando ele transferiu o controle do empreen
dimento para um grupo de empresas nacionais, com 
enormes perdas financeiras no início de 1982, pou
cos tinham resposta convincente para apresentar. 

O projeto Jari é um empreendimento localizado 
numa área de 1,6 milhão de hectares, dos quais 115 

sempre foi um dos maiores latifúndios do mundo. 
. Pertenceu primeiro ao cearense José Júlio de An

drade que, em 1948, a vendeu a um grupo de portu
gueses. Toda a região vivia do extrativismo até que, 
em 1967, o americano Daniel K. Ludwig comprou as 
terras sonhando com um eldorado produtivo para 
abastecer o mundo. 

José Júlio de Andrade foi talvez o maior latifun
diário do mundo. Suas terras no Estado do Pará, nos 
municípios de Almeirim, Porto de Móz e no Amapá to

~talizavam uma area ae3 milhões de hectares. 
José Júlio era natural do Ceará, onde nasceu 

em julho de 1862. Ainda moço veio para o Pará, es
tabelecendo-se inicialmente na cidade de Benevi
des, situada às margens da estrada de ferro Belém
Bragança. Nessa cidade, José Júlio trabalhou na 
agricultura com seu tio que já residia no local, cha
mado João Pinto de Andrade. Nessa época, José 
Júlio tinha entre 17 e 18 anos. 

------------------- --- ---------------

Sua permanência em Benevides foi curta. Em 
1882, seguiu para a região do rio Jari, na localidade 
de Limão, onde ficou pouco tempo, mudando-se 
para o local denominado Padaria. Foi nesse lugar 
que José Júlio realmente teve contato direto com a 
potencialidade da região. Trabalhava como serin
gueiro e coletor de castanha, vendendo sua produ
ção para o comércio ambulante da época, que era 
feito na base do transporte a vela óu mesmo a remo. 

Para um homem que tinha apenas o primário 
construir, no prazo de 15 ou 20 anos, a fortuna em 
terras que compõem a Jari é, sem dúvida, um feito 
fabuloso. José Júlio casou-se em 1897 com Laura 
Neno, natural de Porto de Móz, ·no Pará, e filha do 
Intendente de Almeirim, Manuel Maia da Silva Neno. 
O apoio do sogro e sua compreensão adiante de 
seus conterrâneos acerca do valor dos títulos de 
propriedade foram o grande ponto de partida para a 
construção-âo império latífundiãrló criado por José 
Júlio. 

José Júlio foi um vitorioso porque conhecia o 
potencial de seus castanhais, dos seringais e de to
dos os recursos naturais existentes em suas terras. 
Acredito que se o Governo Federal tivesse tido a 
sensibilidade de implementar uma política direciona
da para a borracha e para a castanha, provavelmen
te, não ocorreria esse processo de colonização que 
tantos danos causou ao Amapá. 

A castanha foi, incontestavelmente, o maior ne
gócio que José Júlio explorou. A produção era sele-
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cionada, sendo os maiores frutos exportados para a 
Europa com a marca Jari, onde até hoje é conhecida 

Apesar da febre da borracha já haver passado 
quando José Júlio iniciou sua vida empresarial no 
Jari, a extração da borracha se constituiu no seu se
gundo negócio, após a castanha. Convém lembrar, a 
título de informação, que, em 1910, a borracha qua
se igualou-se ao café em exportações, tendo partici
pado com 39% e o café com 42% das exportações 
brasileiras. 

Como político, José Júlio chegou a Senador. 
Nunca perdeu eleições em Almeirim. Retirou-se da 
região dos municípios de Almeirim, Mazagão e Porto 
Móz em 1948, já tendo, nessa ocasião, vendido sua 
pecuária da região do rio Aquiqui e, posteriormente, 
a Jari para um grupo de portugueses. José Júlio fa
leceu em 24 de junho de 1953, com 85 anos, no -Rio 
de Janeiro. 

A história da Jari já estava marcada por confli
tos, e a presença de Ludwing acabou por criar mais 
preconceitos contra o projeto. Dizia-se que ele, já 
velho e sem herdeiros, deixaria tudo para o Tesouro 
americano e que a região do Jari seria transformada 
em território independente. Por essa razão foi difícil 
conseguir o registro definitivo das terras. -

A maior aventura de Ludwing foi trazer do Ja
pão, pelo mar, duas plataformas, uma com a fábrica 
de celulose e a outra com a unidade geradora de 
energia. Foram montadas no estaleiro lshikawajima
Harina e custaram quase U$300 milhões. A platafor
ma de celulose tem 200 metros de altura e 250 me
tros de comprimento. O transporte durou três meses 
e não tem paralelo na história da navegação. 

Quando a fábrica ficou em condições de fun
cionar, -houve um imprevisto. Faltou matéria-prima, 
pois o tipo de árvore escolhido por Ludwing (a Gme
lina) não se adaptou à região. Depois que o em
preendimento passou ao controle nacional, em 1982, 
a Gmelina foi substituída pelo Pinus (que permite a 
fabricação de celulose de fibra longa, da qual a Jari 
Celulose é a única produtora brasileira). Atualmente, 
a fábrica da Jari Celulose utiliza 1 00% de eucaliptos 
como matéria-prima, todo ele produzido por cultivo 
na própria área da empresa. 

Ludwig já estava muito doente quando foram 
iniciadas as negociações para a nacionalização-do 
projeto. Uma forte amizade o ligava a Augusto Traja
no de Azevedo Antunes, cujo grupo, a Caemi, explo
rava manganês na Serra do Navio, no Amapa, por 
interonédio da !comi. Antunes empenhou-se junto 
aos presidentes de 23 grandes grupos brasileiros 
para montar a operação nacionalização. Cada grupo 

entrou com o equivalente a U$2 milhões no capital 
da Jari. O Banco do Brasil e o BNDES ficaram como 
acionistas da Companhia Florestal Monte Dourado. 
A transferência foi efetivada no dia 22 de janeiro de 
1982. Alguns planos foram abandonados ou rediscu
tidos a partir daí. As plantações de arroz foram ven
didas. O caulim (minério usado para dar brilho e con
sistência ao pa.Q§Itp~a!>soupara a Caemi. 

2.2 - Como o Projeto Jari atraiu mais de 60 
mil pessoas para sua área de influência 

Mais de 60 mil pessoas moram na área de in
fluência dQ projeto Jari. Destas, somente 7,3 mil são 
_empregados d_iretos e indiretos das empresas da re
gião. Osd_e_majs _ _yi\ferngo comércio, da madeira, do 
gi:uimpo. Ém Monte DC)urado, são 18 mil. Outros 42 

__ mil_ocupªm_a_se_de_dos Municípios de Laranjal do 
Jari e de Vitóri_a_do_ Jari, do outro lado do rio. São fa
velas organizadas sobre palafitas. O rio serve para 
todas as necessidades. Quatro canais de televisão 
são captados na região por parabólicas em Monte 
Dourado. A Companhia Monte Dourado usa a TV 
Jari para enviar reCados (textos) de utilidade pública. 

Laranjal do J?ri, que durante IQ(lgos anos ab-
- -~C>rv~_u Q_e_xc:~ªnte di:ui:tão-de-obra atraída pela ex

pectativa criada pelo projeto Jari, converteu-se em 
Município em 1967. Até então, era apenas um 
amontoado de palatitas na margem oposta a Monte 
Dourado. Lá, a 36 horas de barco de Belém e a 12 
horas de Macapá, estabeleceram-se os que foram 
tentar a sorte no Jari, mas que não se podiam insta
lar em Monte Dourado devido ao controle da empre
sa. Acostumada ao padrão caboclo de viver à beira 
do rio, a população riã() se convenceu inteiramente 
de que tinha de mudar para a área seca. 

-- É esse o retrato da ocupação que não respeita 
as tendências regionais e nem tampouco a tradição 
ocupacional de toda uma região. É simplesmente 
inacreditável. Sáo_se[s quilómetros de palafitas à 
margem do Jari e outros tantos nas vielas e passare- . 
las erguidas sobre a várzea dq_ rio. Metade dos_ 35 

-mil habitantes vive-nessas condições. Por baixo, o 
lixo flutua. 

Barcos com motor de popa, conhecidos como 
catraias, atravessam os 250 metros de água escura 
que separam as duas cidades, diª_e noite. Nª yja 
principal do Laranjal do Jari, uma espécie de deck, 
centenas de palafltas de dois andares cumprem du
pla função: residência em cima e comércio embal~o. 

Enquanto Monte Dourado - que nem Município 
é, e sim distrito de_ Almeirim - dispõe de saneamen
to, escQI? e ::;a_úcle para _ _todos, as Prefeituras de La
ranjal do Jari e de Vitória do Jari tentam equilibrar-se 
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com R$2,8 milhões para pagar o funcionalismo, man
ter 41 escolas e levar água a 1 O% da população. 

Como já mencionamos anteriormente, o Ama
pá perdeu mais que muitos dos Estados brasileiros. 
Perdeu pela expropriação das suas riquezas natu
rais e perdeu também pela desorganização da sua 
economia. O Projeto Jari, após longos anos, não 
conseguiu reverter a sua magnitude em prol do 
Amapá. Por questão de justiça, o Estado brasileiro 
tem que promover ações e investimentos que visem 
reverter o quadro de pobreza absoluta herdado pela 
atuação do capital estrangeiro na região. 

O Brasil é um país independente e a Amazônia 
é nossa. Porém, para conquistar urn futuro que seja 
a imagem e a semelhança da grandeza deste País, 
é preciso que os nossos governantes -estejamtarn= 
bém, pelo menos, à altura da dimensão desta imen
sa terra brasileira. 

É triste constatar-se que sobre a Amazônia va
lem mais os ditames vindos de fora do que as aspi
rações, os anseios e os temores do povo que ali ha
bita. A colonização ali encetada causou irreparáveis 
danos, e, sem esperança, aguardam que o Governo 
Federal se comova e faça o desenvolvimento efetivo 
da região, proporcionando-lhes os recursos essen
ciais para o seu crescimento. 

Não podemos continuar nesta postura de sub
missão aos interesses internacionais. Não podemos, 
a título de modernidade, a título de abertura para o 
mercado internacional, renunciar à grandeza nacio
nal. É preciso buscar no conhecimento dos pensado
res, talvez, os conceitos mais elementares do que é 
o sentido de liberdade, de respeito, de soberania e 
de independência, porque esta vocação à servidão 
voluntária, por certo, após 150 anos de inde
pendência, ainda não saiu da cabeça de grande par
te do pensamento nacional e, sobretudo, dos nossos 
governantes. 

A verdade pura e simples é que a atuação da 
Jari no Amapá desorganizou e perverteu a produção 
camponesa com o processo de expropriação a que 
foi submetida. Uma imensa e sofrida população de 
brasileiros ocupa o Vale do Jari. Este contingente 
está acostumado a casas edificadas sobre palafitas 
armadas na várzea do Rio Jari. Esses aglomerados 
surgem, porque o objetivo principal da empresa nun
ca foi a solução dos problemas sociais. Cerca de 
15% a 20% da populaÇão dos dois municípios ama
paenses são trabalhadores da Jari. 

A verdade é que a intensa mobilidade demo
gráfica no Projeto Jari, representada pelas idas e 
vindas de trabalhadores, do Maranhão principalmen-

te, para a área da Jari e dela para o Estado de ori
gem ou, então, para outro local de atividade, é resul
tante das péssimas -condições de trabalho dentro da 
mata, em acampamentos rústicos, e dos salários pa
gos, que se consomem no custo da passagem da 
terra natal para o "eldorado", no dinheiro que enviam 
à famma, que permanece nas áreas de origem, nas 
despesas com a própria alimentação. 

É em nome dessa gente que me sinto no dever 
de cobrar uma ação do Governo Federal no sentido 
de reverter o quadro existente de absoluta pobreza e 
desesperança. Em nome dessa gente, invoco o res
peito nacional, a firme vontade, em atendimento ao 
-apelo de todos eles que esperam que o Brasil lhes 
dê as vistas e as mãos para tirá-los da miséria, da 
-ameaça, do retrocesso a-que estão submetidos e 
condenados ao fracasso. 

O Amapá é um Estado novo, é um Estado re
cém-criado, um Estado que se encontra em fase de 
implantação. É uma obra inacabada, situação esta 
que o coloca num momento extremamente delicado 
no seu processo de afirmação, de progresso e de 
desenvolvimento econômico. 

Além da Jari Celulose S. A., temos uma outra 
empresa de propriedade do Grupo Caemi, a Caulim 
da Amazônia, ou Caâam-; quE:f explorá e beneficia. o 
caulim, que serve para revestimento de papel (é o 
que toma o papel brilhante e acetinado). Tem fatura
mento anual de cerca de US$96 milhões e sempre 
foi lucrativa. É controlada pela Caemi, do Grupo 
Azevedo Antunes. 

A mina está situada no Estado do Amapá, po
rém a matéria-prima é transportada por tubulação 
subaquática e industrializada em Monte Dourado 
(PA) onde se situa a Cadam, no Estado do Pará, o 
que é uma grande injustiça para os moradores do 
Estado do Amapá que habitam em condições precá
rias, em palafitas sobre a várzea do Rio Jari. 

A reserva da mina da caulim é de aproximada
mente 250 milhões de toneladas conhecidas. A via
bilidade da exploração é de aproximadamente 250 
anos e o custo por tonelada extraída é de US$9, en
quanto o valor da tonelada exportada é de US$100. 

Atualmente, uma das coisas que mais ofende o 
pessoal da Jari échamá-la de "projeto". A fase de 
projeto, para eles, To! encerrada com instalação da 
indústria em 1978. 

A Jari Celulose, a partir da sua nacionalização, 
adotou a racionalização. As florestas contínuas e 
uniformes foram abandonados. Surgiram "ilhas" cul
tivadas dentro da mata nativa. A idéia é aproveitar 
só terrenos planos para plantar e preservar as en-
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costas e os cursos dágua. Esse modelo tem propor
cionado a redução dos custos de produção, porque di· 
mínuí a necessidade de fertilizantes e evita erosões. 

A empresa está desenvolvendo uma série de 
ações para transformar o que começou com uma 
aventura na selva em um negócio rentável. O inves
timento na fábrica localizada à margem do Jari, na 
divisa do Pará com o Amapá, é de US$33 milhões 
em quatro anos. 

Desde que foi implantada, em 1967, a Jari só 
registrou lucro uma vez, em 1994. Um lucro contábíl 
de US$7 milhões. Os investimentos previstos têm 
por objetivo reduzir os custos até 1998, aumentar a 
produção de 285 mil para 350 mil toneladas por ano 
e tomar real a principal vantagem competitiva da 
companhia: a proximidade da matéria-prima. A dis
tância média entre floresta e fábrica na Jari, 45 quiló
metros, é a menor do mundo. 

Faz parte do programa também a redução de 
mão-de-obra, com a mecanização cada vez maior 
da colheita. 

Em 1996, a Jari investiu recursos financeiros 
para equipar a fábrica com um sistema de branquea
mento da celulose com o uso de oxigênío, em vez de 
cloro. O processo será concluído em 1998. Hoje, 
pelo menos a metade da produção já não usa cloro. 

O investimento seguinte deverá ser a constru
ção de uma usina hídrelétrica no Rio Jari, que deve 
sanar em definitivo os problemas de energia da re
gião e ainda resultar em economia. Atualmente, o 
suprimento de energia vem de uma termoelétrica ali
mentada a óleo combustível. 

A propósito dessa usina geradora, um incêndio 
ocorrido recentemente avariou seriamente o seu pai
nel de controle, provocando a paralisação da fábrica 
da Jari Celulose por seis meses. 

A esse respeito, apresentei requerimento pe
rante a Presidência da Comissão destinada a definir 
uma politica para o desenvolvimento económico e 
social da Amazônia, propondo a constituição de uma 
comissão de Senadores para verificar in loco a re
percussão social resultante da paralisação da fábrica 
da Jari Celulose. 

Em função do tempo, Sr. Presidente, vou con
cluir o meu pronunciamento mencionando apenas 
dois aspectos: nós, membros da Comissão Parla
mentar da Amazônia, incluindo Deputados Federais 
e Senadores, e os representantes do Movimento 
SOS Jari, tivemos uma audiência, hoje, com o ·~ínis
tro das Minas e Energia, Dr. Raimundo Brito, que 
nos deu algumas esperanças com relação à construL 

çãO definitiva da=Hidroelétrica de Santo Antônio, no 
RioJari. 

A Jari Celulose possui uma concessão antiga, 
mas em funçãode _nã() ter apresentado, até o mo
mento, o cronograma de construção da hidroelétrica, 
essa concessão está ameaçada de cassação. No 
entanto, em função da audiência, o Ministro nos con
cedeu o prazo de 90 dias para decidir se cassa ou 
não a concessão. Decidiu também apoiar um con
sórcio, que pode ser criado entre os Estados do 
Amapá e do Pará, juntamente com a iniciativa priva
da, para construir de uma vez por todas a Hidroelé
trica de Santo Antônio. 

Também nos falou da possibilidade de comple
mentação de recursos da União, através de emen
das ao Orçamento Geral da União, manifestando 
apoio ao pleito junto ao BNDES para liberação de re
cursos para a Hidroelétrica de Santo Antônio ... 

O SR. PRESIDENTE (Geraldo Melo) -Apelo a 
V. EJr! que apresse a conclusão do seu discurso. V. 
Ex!! já ultrapassou dois minutos do seu tempo. 

O SR. SEBASTIÃO ROCHA - Estou me ba
seando naquele relógio do painel, Sr. Presidente. 

O SR. PRESIDENTE (Geraldo Melo)- Na rea
lidade, V. EJr! já ultrapassou três minutos. Aquela in
dicação na cor verde é que marca o tempo de V. 
Ex!!. 

Peço a V. Ex" que conclua. 
O SR. SEEIA~TI~O ROCHA ~.Obrigado, Sr. 

Presidente._ JI.!JE!nas leio rapidamente os nove itens 
que compõem uma proposta de programação de um 
programa que deve constar como plano. mínimo para 
o desenvolvimento da região do Vale do Jari. 

1 - Implementação da Hidrelélrica de Santo 
Antônio e sua interligação com a Hídrelétrica de Pa-
redão; ... 

2 - Conclusão da BR-156, com sua ligação de-
finitiva até a cidade de Laranjal do Jari; 

3 - Construção da ponte sobre o Rio Jari; 
4- Implantação da Escola Agrotécníca; 
5 - Desenvolvimento do turismo, em função da 

belíssima Çachoeíra de Santo Antônio, que fica no 
Rio Jari; 

6 - Construção do terminal de cargas e passa
geiros no Laranjal do Jari e Vitória do Jari; 

7 - Saneamento básico e habitação popular 
em Laranjal do Jari e Vitória do Jari; 

8 - Açóes de geração de empregos; e 
9 - Estudo de viabílídade para implantação de 

uma área de livre comércio. 
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Agradeço, Sr. Presidente, a benevolência de V. 
Exª e peço desculpas pelo longo discurso que decidi 
proferir nesta tarde. 

Muito obrigado. 

SEGUE, NA ÍNTEGRA DISCURSO 
DO SR. SENADOR SEBASTIÃO ROCHA: 

Senhor Presidente, 
Senhoras e Senhores Senadores, 
É cada vez maior a presença das empresas 

multinacionais na Amazônia, cujo interesse é facil
mente compreensível: naquela região se encontra a 
maior reserva mundial de recursos naturais. Os paí
ses industrializados são cada vez mais carentes de 
matérias-primas e de alimentos. E a floresta amazô
nica representa poderoso pólo de atração, por causa 
de crescente diminuição das áreas de florestas tropi
cais do mundo, seja pela destruição resultante da 
utilização irracional feita pelas multinacionais, seja 
pela política de preservação de seus recursos, pos
tas em curso em várias nações, sobretudo na Ásia. 

As riquezas minerais abundantes e de alto teor 
existentes na Amazônia, são extremamente cobiça
das. Além da madeira, a celulose é produto dos mais 
cotados no mercado internacional. Além disso, há 
extensas superfícies onde é possível desenvolver a 
pecuária a baixos custos, comercializando a came 
frigorificada no mercado mundial. Cereais são culti
váveis, também a custo baixos, em suas férteis vár
zeas. 

Somem-se a esses atrativos de peso para as 
multinacionais, as facilidades sob formas de isenção 
de impostos e de incentivos, associadas aos lucros 
substancialmente acrescidos pelos baixos salários 
dos trabalhadores. 

Esse quadro de ampla facilidade atraiu e conti
nua atraindo inúmeras empresas de capital estran
geiro que se estabelecem na Zona Franca de Ma
naus, Mato Grosso, Rondônia, Pará, Amapá e em 
toda Amazônia. 

Dados recentes de sensoriamente remoto cole
tactos pelo lnpe indicam que extensas- áreas da 
Amazônia brasileira vêm sendo modificadas de flo
restas para pastagens e terrenos agrícolas, cabendo 
ressaltar que, mesmo com a fiscalização dos órgãos 
competentes, cerca de 70% a 80% de todo o des
matamento registrado na Amazônia é ilegal. 

A Amazônia, de acordo com dados também co
letados pelo lnpe, já perdeu, ao longo deste século, 
cerca de 500 mil quilômetros quadrados de suas flo
restas tropicais nativas. A taxa anual de desmata
mento, que estava em queda desde o final da déca
da de 80, voltou a crescer a partir de 1991, de 0,37% 

para 0,40% no período de 1992 a 1994. Isso eqüiva
le a um aumento anual de área desmaiada de cerca 
de 15 mil quilômetros quadrados. 

Somente agora os órgãos federais estão exi
gindo a utilização de métodos racionais na extração 
de madeiras. Até pouco tempo, para cada árvore 
derrubada na Floresta Amazônica, outras 27 eram 
destruídas, seja porque estavam enredadas pelos 
mesmos cipós, seja pela abertura de estradas. Esta 
é apenas uma das marcas deixadas pela extração ir
responsável de madeiras na Amazônia. 

A esse respeito, a Edição 1500 da revisão Veja 
de 18 de junho do corrente, denuncia o mais novo 
pesadelo ecológico brasileiro: madeireiros da Ásia 
chegam ao Amazônas depois de deixar um rastro de 
destruição em outros países. 

Pelo Porto de Manaus desembarcam na cidade 
tratores e guindastes e, amarrados por cabos de 
aço, enormes comboios de troncos de árvores con
gestionam os afluentes do Amazonas. Segundo a 
revista, os responsáveis por isso são cinco grupos 
madeireiros internacionais que, estimulados pelas 
autoridades focais e ignorados pela fiscalização do 
fbama estão instando grandes serrarias na região 
Amazônica. 

Em toda região Amazônica existem no momen
to 22 empresas estrangeiras em operação, a maioria 
da Ásia, mas há também empresas de capital ameri-

sano,_ POrtll,QUês, _gÍflª-m9rgl,!êS_e_clE! 9_utrº~RaÍSf3~·- ___ _ 
Dreceio de que as madeireiras asiáticas repi

tam na Amazônia o que fizeram no Vietnã, no Cam
boja e na Tailândia, e agora estão fazendo na África, 
na América Central e na América do Sul, ensejou a 
criação de uma comissão de investigação na Câma
ra dos Deputados, que até agora já ouviu depoimen
tos de vários ecologistas, madeireiros e funcionários 
do governo, mas que desconhecemos quaisquer 
providências adotadas por aquela comissão. 

O projeto Jari é U!Tl exemplo típico da ocupa
ção da Amazônia nos moldes do desenvolvimento 
capitalistas: as multinacionais e os grandes centros 
metropolitanos mundiais sugam os recursos naturais 
das chamadas regiões subdesenvolvidas, industriali
zando-os e fazendo a comercialização internacional, 
à base, portanto, da mínima aplicação de capitais e 
com a obtenção de rendimentos máximos, ou super
lucros. E é oportuno lembrar que nas terras do proje
to Jari estão presentes quase todos os múltiplos re
cursos da Amazônia. 

Esse projeto é, portanto, um exemplo didático 
de que a política do governo, de estímulo á expan
são do setor exportador, com omissão do desenvof-
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vimento do mercado interno, acentua visivelmente a de vida. É dessa forma que a expropriação do cam-
nossa dependência econômica. ponês amapaense promove, potencialmente, um !a-

O Amapá é, sem dúvida, um dos estados brasi- velado, exatamente porque ele terá imensas dificul-
leiros mais atingidos por esse processo de~apropria- dades de se inserir em um sistema de produção que 
ção, com o capital estrangeiro avançado sobre o seja diferente do seu. • (Osvaldino Raio I - A Utopia 
camponês amapaense expropriando-o e, em segui- da Terra na Fronteira da Amazônia, 1992). 
da, explorando-o. Essa fonna de expropriação na re- Tomemos como exemplo dessa realidade Se-
gião redundou na separação do camponês da terra, nhor Presidente, o município de Serra do Navio, or-
cem a falsa propagação de independência econômi- ganizado e urbanizado em plena selva amazônica, 
ca em razão dos "altos salários" oferecidos por es- que está com seus dias contados. Com aproximada-
sas empresas. - =--mente três mil habitantes, Serra do Navio tem o me-

Foi durante o governo Vargas que se adotou o nor índice de analfabetismo do país e emprega qua-
entendimento de-que era preciso promover o desen- se todos os seus moradores em idade produtiva. 
volvimento das áreas de fronteira com "segurança Mas a exploração do manganês, finalidade da cria-
nacional" o que acabou contribuindo para a ocupa- ção do município, acab? nos próximos anos, e a vida 
ção desordenada do Amapá e sua fronteira, em modelo poderá se transforrnàr numa cidade !antas-
grande parte como conseqüência da política até hoje ma. 

A verdade é que o minério já está exaurido e a 
Indústria e Comércio de Minérios (!COMI), que ex
plora a jazida de manganês desde 1953 e sustenta 
todas as atividades do município, poderá se retirar 
de Serra do Navio antes mesmo do fim do ano 
2.000. Vale ressaltar que seu contrato de exploração 
encerra no ano de 2.003. 

em curso que impossibilita o Estado de promover a 
sua organização política e abre o caminho para a ex
ploração econômica dos recursos da fronteira por 
esses grandes grupos econômicos nacionais e es
trangeiros. 

Pode-se acreditar a essa estratégia equivoca
da de desenvolvimento associada à política interna 
de concentração dos investimentos na capital ama
paense, presentes os governos nomeados e tam
bém nos eleitos, a exclusão da sociedade nas deci
sões dos destinos da fronteira, preferindo-se optar 
pelo "desenvolvimento" do território apoiado na aber
tura do processo de açambarcamento da riqueza do 
AmaJ:>á pelos grandes grupos econômicos nacionais 
e internacionais, causando danos irreparáveis na 
sua economia e no seu sistema produtivo. 

Esse processo de apropriação começou, signi
ficativamente, em 1946, com o surgimento da !comi, 
dona das jazidas de manganês do Amapá, iniciaodo 
uma fase marcada pela expectativa de melhores 
dias, pelo sofrimento, e pela lenta apropriação da 
terra camponesa, seguida pelas mudanças no pro
cesso de ocupação da Amazônia com destaque 
para a chegada na Amazônia, em 1967, do bilionário 
norte-americano Daniel Ludwig. 

A realidade parece demonstrar "que a expro
priação do camponês de sua terra não promove a 
criação de um novo trabalhador urbano, de um tra
balhador de indústria, porque ele é um trabalhador 
rural, um trabalhador diferente das exigências do sis
tema capitalista. E, particularmente, o camponês 
amapaense é um produtor antigo, fonnado dentro de 
uma história social ligada à terra da fronteira norte 
do País, que lhe dá todo o perfil cultural e a particu
laridade de seu sistema de produção, de seu modo 

É nesssas condições, sem nenhum cuidado, 
sem planejamento e de fonna irracional que a mão
de-obra é aproveitada no interesse dos grandes pro
jetes e reaproveitada exaustivamente, numa escala 
que vai da expropriação camponesa á favelização 
urbana-riJral, sem risco de nenhuma conseqüência 
política. Isso ocorre por causa das facilidades políti
co-econômicas do controle da exploração dos recur
sos naturais e da mão~de-obra. 

Diante de todo esse quadro de pobreza é co
mum, portanto, o reagrupamento da população den
tro da área de influência dos grandes projetes, se
gundo seus interesses quanto ao aproveitamento da 
terra e da mão-de-obra. Assim ocorreu com o grupo 
CAEM! que tomou conta da mão-de-obra de Porto 
Grande, causando um deslocamento da população, 
interrompendo o ciclo natural e deixando a impres
são de fracasso da atividade extrativista a que esta
va ligado. 

A bem da verdade, essa realidade sempre pre
dominou no Amapá. Até mesmo a aspirada autono
mia política alcanÇada a partir da promulgação da 
Constituição de 1988, foi quae que uma ficção, tal 
tem sido a sua dependência em relação á União, até 
mesmo para o pagamento dos servidores. 

Agora é a Chamflora - Amapá Agroflorestal 
Ltda., que se estabelece no Amapá para executar 
um projeto de reflorestamento e produção de cava-
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cos ou chips de madeira, com a produção total vol
tada para o mercado internacional e sintonizada 
com os interesses da Champion Internacional Co .. 
essa empresa adquiriu recentemente a Amapá~ Ce
lulose (AMCEL) que pertencia ao grupo Caemi. O 
custo do investimento total no Amapá está estima
do em US$ 250 milhões, gastos com a aquisição 
das terras, com o reflorestamento e com a constru
ção da unidade industrial e sua infra-estrutura. Está 
prevista a construção de um terminal privativo na 
área de Porto Santana, no rio Amazonas, para rece
ber navios de grande calado. 

Somente em 1999 a Champion começará a de
talhar a sua nova unidade industrial de cavacos, pro
vavelmente instalada no município de Porto Grande, 
que entrará em operação por volta do ano 2002 ou 
2003, com um custo~estimado deu-S$ 20 milhões. 

Todavia, é bom que se diga, que o empreendi
mento que gerará 2.000 empregos diretos, enfrenta 
graves denúncias no Amapá, com indícios de ilegali
dades na aquisição de terras pelo grupo Champion, 
merecendo das autoridades providências enérgicas 
e urgentes, sobretudo em relação à apropriação in
devida de terras públicas federais. 

Creio que chegou o momento do Governo Fe
deral olhar com maior carinho para a Amazônia. E a 
implementação de projetes no Amapá são indispen
sáveis e prementes. Não podemos mais esperar o 
amanhã. É preciso que a União assuma as suas res
ponsabilidades e coloque à disposição do Estado do 
Amapá, das milhares de pessoas que lá estão pro
duzindo para este país, produzindo em condições 
tão adversas, os recursos necessários para~ prosse
guirem esta caminhada que, hoje, está, como vimos 
de todo o exposto, ameaçada pela falência e pela 
destruição. 

11 - O Projeto Jari 
2.1 - Retrospectiva Histórica 
Começo esta parte do meu pronunciamento, 

Senhor Presidente, Srªs e Srs. Senadores, pergun
tando por que o representante número um do capita
lismo mundial investiu cerca de US$ 1 ,3 bilhão numa 
região atrasada"édistante dos grandes centros con
sumidores para só começar a ter retorno do seu_In
vestimento 13 anos após iniciar a implementação de 
seus projetes, concluindo-os apenas depois de 18 
anos, com remotas possibilidades de estar vivo nes
ta ocasião? 

Por mais de 15 anos, o povo brasileiro procu-
rou uma resposta para esse aparente enigma, que 
fazia de Daniel Ludwig um caso singular e inquietan
te. Mas quando ele transferiu o controle do empreen-

dimento para um grupo de empresas nacionais, com 
enormes perdas financeiras no início de 1982, pou

_.cos ti!Jha _resposta convincente para apresentar. 
O projeto Jari é um empreendimento localizado 

numa área de 1 ,6 milhão de hectares, dos quais 115 
mil são ocupados por florestas cultivadas (associa
das a 400 mil hectares de floresta natiVas). A Jari 
sempre foi um dos maiores latifúndios do mundo. 
Pertenceu primeiro ao cearense José Júlio de An
drade que, em 1948, o vendeu a um grupo de portu
gueses. Toda região vivia do extrativismo até que, 
em 1967, o americano Daniel K. Ludwig comprou as 
terras sonhando com um eldorado produtivo para 
abastecer o mundo. 

José Júlio de Andrade foi talvez o maior latifun-
_diário~ do~ mundo. Suas terras no Estado do Pará, 
nos municípios de Almeirim, Porto de Móz e no 
Amapá, totalizavam uma área de três milhões de 
hectares. 

José Júlio era natural do Ceará, onde nasceu 
em julho de 1862. Ainda moço veio para o Pará, es
tabelecendo-se inicialmente na cidade de Benevi
des, situada às margens da estrada de ferro Belém
Bragança. Nessa cidade, José Júlio trabalhou na 
agricultura com seu tio que já residia no local, cha
mado João Pinto de Andrade. Nesta época José Jú
lio tinha entre dezessete e dezoito anos. 

Sua permanência em Benevides foi curta. Em 
1882 seguiu para região do rio Jari, na localidade de 
Limão, onde ficou pouco tempo, mudando-se para o 
local denominado Padaria. Foi neste lugar que real
!!1-l'lll& José ..JúJio_ ~Ye~ contado direto com a poten
cialidade da região. Trabalhava como seringueiro e 
coletor de castanha, vendendo sua produção para o 

~~omércio_ ambulante da época, que era feito na base 
do transporte a vela ou mesmo a remo. 

Para um homem que tinha apenas o primário, 
construir no prazo de quinze ou vinte anos a fortuna 
em terras que compõe a Jari, é, sem dúvida, um fei
to fabuloso. José Júlio casou-se em 1897 com Laura 

-Neno, natUral de-Porto MÓz, no f'ará, e. filha do ln
tendente de Almeirim, Manu.elMaia_da Silva Neno. O 
apoio do sogro e a sua compreensão adiante de 
seu~_~ont~rrâne.®jicer~9Q.J@i()Ld_q:;; !ítY!C>s ·~qe 
propriedad~ foram o grande ponto de partida para a 
construção do império latifundiário criado por José 
Júlio. _ ..,---

JõSé-;:Jufiõ:J:oLum wolios_Q porque con •• ecra o 
potencial de seus castanhais;dos seringais e de to
dos os recursos llati..irais-existentes em suas terras, 
e acredito que se o Governo Federal tivesse tido a 
sensibilidade de implementar uma política direciona-
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da para a borracha e para castanha, provavelmente 
não ocorreria esse processo de coloniiaÇào que tan
tos danos causou ao Amapá. 

A castanha foi, incontestavelmente, o maior ne
gócio que José Júlio explorou. A produção era selecio
nada, sendo os maiores frutos exportados para a Eu
ropa com a marca Jari, onde até hoje é conhecida. 

Apesar da febre da borracha já haver passado 
quando José Júlio iniciou sua vida empresarial no 
Jari, a extração da borracha se constituiu no seu se
gundo negócio, após a castanha. Convém lembrar, a 
título de infonnação, que em 1910 a borracha quase 
igualou-se ao café em exportações, tendo participa
do com 39% e o café com 42% das exportações bra
sileiras. 

Como político José Júlio chegou a Senador. 
Nunca perdeu eleições em Almeirim. Retirou-se da 
região dos municípios de Almerim, Mazagão e Porto 
de Móz, em 1948, já tendo nessa ocasião vendido 
sua pecuária da região do rio Aquiqui e, posterior
mente, a Jari para um grupo de portugueses. José 
Júlio faleceu em 24 de junho de 1953, com 85 anos, 
no Rio de Janeiro. 

A história da Jari já estava marcada por confli
tos e a presença de Ludwig acabou por criar mais 
preconceitos contra o projeto. Dizia-se que ele, já 
velho e sem herdeiros, deixaria tudo para o Tesouro 
americano e que a região do Jari seria transformada 
em território independente. Por essa razão foi difícil 
conseguir o registro definitivo das terras. 

A maior aventura de Ludwig foi trazer do Ja
pão, pelo mar, duas plataformas, uma com a fábrica 
de celulose e a outra com a unidade geradora de 
energia. Foram montadas no estaleiro lshikawajima
Harina e custaram quase US$300 milhões. A plata
forma de celulose tem 200 metros de altura e 250 
metros de comprimento. O transporte durou três me
ses e não tem paralelo na história da navegação. 

Quando a fábrica ficou em condições de fun
cionar, houve um imprevisto. Faltou matéria-prima, 
pois o tipo de árvore escolhido por Ludwig (a Gmeli
na) não se adaptou à região. Depois que o empreen
dimento passou ao controle nacional, em 1982, a 
Gmelina foi substituída pelo Pinus {que permite a fa
bricação de celulose de fibra longa, da qual a Jari 
Celulose é a única produtora brasileira). Atualmente 
a fábrica da Jari Celulose utiliza 100% de eucaliptos 
como matéria-prima, todo ele produzido por cultivo 
na própria área da empresa. 

Ludwig já estava muito doenté quando foram 
iniciadas as negociações para a nacionalização do 
projeto. Uma forte amizade o ligava a Augusto Traja-

n~de Azevedo_Aotunes, cujo grupo, a Caeme, ex
plorava . maQgan$~ na Serra do Navio, no Amapá, 
através da lcomi. Antunes empenhou-se junto aos 
presidentes de 23 grandes grupos brasileiros para 
montar a operação nacionalização. Cada grupo en
trou com o equivalente a US$2 milhões no capital da 
Jari. O Banco do Brasil e BNDES ficaram como acio
nistas da Companhia Florestal Monte Dourado. A 
transferência foi efetivada no dia 22 de janeiro de 
1982. Alguns planos foram ai:Jandonados ou rediscu
tidos a partir-daí. As plantações de arroz foram ven
didas. O caulim (minério usado para darbrilho e con
sistência ao papel) passou para ;;t Caemi. 

2.2 - Como o Projeto Jari atraiu mais de 60 
mil pessoas para sua área de influência. 

Mais de 60 mil pessoas moram na área de in
fluência do projeto Jari. Destas, somente 7,3 mil são 
empregados diretos e indíretos das empresas da re
gião. Os demªis víyern_clo comércio, da madeira, do 
garimpo. Em Monte Dourado são 18 mil. Outros 42 
mil ocupam a sede dos municípios de Laranjal do 
Jari e de Vitória do Jari, do outro lado do rio. São fa
velas organizadas sobre palafitas. O rio serve para 
todas as necessidades. Quatro canais de TV são 
captados na região por parabólicas em Monte Dou
rado. A Companhia Monte Dour<i_do usa a TV Jari 
para enviar recad~s (textQS) @ IJ!ilidac!E! pública. 

Laranjal do Jari que durante longos anos ab
sorveu o excedentEl de mão-de-obra atraído pela ex
pectativa criada pelo Jari, se converteu em município 
em 1967 é então, era apenas um amontoado de 
palafitas na marge!Tl oposta àMoflte Dourado. Lá, a 
36 horas de barco de Belém e 12 horas de Macapá, 
se estabeleceram os que foram tentar a sorte no 
Jari, mas que não podiam se instalar em Monte Dou
rado por causa do controle da empresa._Acostuma
da ao padrão cabloco de viver a beira do rio, a po
pulação não se convenceu inteiramente de que tinha 
de mudar para a área seca. 

. É esse o retrato da ocupação que não respeita 
as tendências regionais e nem tão pouco a tradição 
ocupacional de toda uma região. É simplesmente 
inacreditável. São 6 km de palafitas à margem do 
Jari e outros tantos nas vielas e passarelas erguidas 
sobre a várzea do rio. Metade dos 35 mil habitantes 
vive nessas condições. Por baixo, o lixo flutua. 

_Barcos.com motor de popa conhecidos corno 
_g~t~las"atraveS§arn os 250 metros de água escura 
que separam as duas cidades dia e noite. Na via 

J>rirr.cJp_aj d.e>_l,.ªraJ]aL do_ Jg_ri,_u~ . e9pécie de D~k. 
centenas de palafitas de dois andares cumprem du
pla função: residência (em cima) e comércio (em baixo). 
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Enquanto Monte Dourado - que nem município 
é, e sim distrito de Almerim- dispõe de saneamento, 
escola e saúde para todos, as prefeituras de Laranjal 
do Jari e de Vitória do Jari tentam se equilibrar com 
R$2,8 milhões para pagar o funcionalismo, manter 
41 escolas e levar água a 1 O% da população. 

Como já mencionamos anteriormente, o Ama
pá perdeu mais que muitos dos estados brasileiros. 
Perdeu pela expropriação das suas riquezas natu
rais e perdeu também pela desorganização da sua 
economia. O projeto Jari, após longos anos, não 
conseguiu reverter a sua magnitude em prol do 
Amapá. Por questão de justiça, o Estado brasileiro 
tem que promover ações investimentos que visem 
reverter o quadro de pobreza absoluta herdado pela 
atuação do capital estrangeiro na região. 

O Brasil é um País independente e a Amazônia 
é nossa. Porém, para conquistar um futuro que seja 
a imagem e a semelhança da grandeza deste País 
da dimensão desta imensa tenra brasileira. 

É triste constatar-se que sobre a Amazônia va
lem mais os ditames vindos de fora do que as aspi
rações, os anseios e os temores do povo que ali ha
bita. A colonização ali encetada causou irreparável 
danos e sem esperança, aguardam que o Governo 
Federal se comova e faça o desenvolvimento efetivo 
da região, proporcionando-lhes os recursos essen
ciais p<~ra.o.seu crescimento. 

Não podemos continuar nesta postura de sub
missão aos interesses internacionais. Não podemos, 
a título de modernidade, a título de abertura para o 
me~do internacional, renunciar à grandeza nacio
nal. E preciso buscar, no conhecimento dos pensa
dores·, talvez, os conceitos mais elementares do que 
é o sentido de liberdade, de respeito, de soberania e 
de independência, porque esta vocação à servidão 
voluntária, por certo, após 150 anos de Inde
pendência, ainda não saiu da cabeça de grande par
te do pensamento nacional, e sobretudo dos nossos 
governantes. 

A verdade pura e simples é que atuação da 
Jari no Amapá desorganizou e perverteu a produção 
camponesa com o processo de expropriação que foi 
submetida. Uma imensa e sofrida população de bra
sileiros ocupa o Vale do Jari. Este contingente está 
acostumado em casas edificadas sobre palafitas ar
madas na várzea do rio Jari. Esses aglomerados 
surgem porque o objetivo principal da empresa nun
ca foi assolação dos problemas sociais. Cerca de 15 . 
a 20% da população dos dois municípios amapaen
ses são trabalhadores da Jari. 

A verdade é que a intensa mobilidade demo
gráfica, no projeto Jari, representada pelas idas e 
vindas de trabalhadores, do Maranhão, principal
mente, para a área da Jari, e dela para o estado de 
origem, ou então para outro local de atividade, é re
sultante das péssimas condições de trabalho dentro 
da mata, em acampamentos rústicos, onde os salá
rios pagos se consomem no custo da passagem da 
tenra natal para o "eldorado", no dinheiro que enviam 
à família, que permanece nas áreas de origem, nas 
despesas com a própria alimentação, etc. 

É em nome dessa gente, que me sinto no de
ver de cobrar uma ação do governo federal no senti
do de reverter o quadro existente de absoluta po
breza e desesperança. Em nome dessa gente, invo
co o respeito nacional, a firme vontade, em atendi
mento ao apelo de todos eles que esperam que o 
Brasil lhes dê as vistas e as mãos para tirá-los da 
miséria, da ameaça, do retrocesso a que estão sub
metidos e condenados ao fracasso. 

O Amapá é um estado novo, é um estado re
cém-criado, um estado que encontra em fase de im
plantação. É uma obra inacabada, situação esta que 
o coloca num momento extremamente delicado no 
seu progresso de afirmação, de processo e de de
senvolvimento ec.onômico. 

2.3 - Principais negócios do grupo Azevedo 
Antunes 

··- - JARrCEUJCOSE S/A 
- Produz celulose, matéria-prima para a fabri

cação de papel, com faturamento anual de cerca de 
R$ 145 milhões. Até hoje não deu lucro, exceto con
tábil, registrado em 1994. É controlada pela Jari, por 
sua vez controlada pela holding Jata, que é controla
da pela família Azevedo Antunes. 

- Área total de 1 ,6 milhão de hectares, na flo
resta amazônica, 70% das terras ficam no Pará e 
30% no Amapá, com fronteira sul no rio Amazonas. 

• Áreá com pl~ii1tios de is mil hectares; 
• Área ocupada total de 115 mil hectares; 
• Tem 9 mil quilômetros de estradas internas; 
• A capacidade atual de produção é De 285 mil 

toneladas por ano; 
• Produtividade da floresta {só é usada a plan

tada) de 29 metros cúbicos de madeira por hecta
. re/ano e seis toneladas de celulose por hectare/ano, 
em média; 

• Custo por tonelada produzida- US$ 480,00; 
• lnvestimentOSJlrevistos até 1998-_US$ 22Q 

milhões, dos qu_ais US$ 112 milhões para a constru
ção da Hidrelétrica de Santo Antônio; 

• Receita líquida em 1994- US$128,4 milhões; 
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• Endividamento - US$ 330 milhões; 
• Número de funcionários - 4.500; 
• Monte Dourado é a sede da empresa, com 

18 mil habitantes, 1 hospital de 100 leitos, 4 ambula
tórios e 4 escolas; 

• Exportação - 70% da produção; 
• Outras atividades -criação de búfalos; 
• A população total na região do Jari é de apro

ximadamente 70 mil pessoas; 
• Aeroporto com 1 ,8 mil metros de pista e vôos 

diretos entre Monte Dourado e Belém. 
CAULIM DA AMAZÔNIA (CADAM) 
- Explora e beneficia caulim, que serve para 

revestimento de papel (é o que toma o papel brilhan
te e acetinado), Tem faturamento anual de cerca de 
US$ 96 milhões e sempre foi lucrativa. É controlada 
pela Caemi, do grupo Azevedo Antunes. 

- A mina está situada no Estado do Amapá po
rém a matéria prima é transportada por tubulação 
subaquática e industrializada em Monte Dourado 
(PA) onde se situa a Cadam. 

-Reservas: 250 milhões de toneladas conhecidas; 
- Viabilidade: da exploração: aproximadamen-

te250 anos; 
- Custo por tonelada extraída: US$ 9,00; 
- Valor da tonelada exportada: US$ 1 00,00; 
- Relação tonelada explorada/exportação: 

ton. de minério equivale a 600 Kg do produto (60%); 
- Relação exportação/mercado interno: 
• 90% para o mercado externo; 
• 10% para o mercado interno. 
-Impostos: 
A Cadam, em 1996, recolheu R$ 1.038 milhõ

es em ICMS para o Amapá e, em 1997, a previsão é 
que esse recolhimento caia para R$ 216.000, um 
Valor 5 vezes menor, em decorrência da isenção 
concedida para a parcela da produção destinada à 
exportação, mantendo-se a cobrança do ICMS ape
nas com relação á produção comercializada interna
mente. 

- CFEM (1996): 
• Município de Laranjal do Jari - R$ 

937.000,00 
• Estado do Amapá- R$ 314.000,00. 
Obs.: Não gera recolhimento para o estado do 

Pará. 
-ICMS (em 1996): 
• Estado do Pará- R$311.000,00. 
- ISS (1996): 
• Almerim-PA- R$32.000,00. 
• Produção em 1996 - 685.000 toneladas, 

aproximadamente 1 milhão de toneladas/minério; · 

-Vendas em 1996-626.000 toneladas. 
MSL 
- Explora e beneficia bauxita refratária, insumo 

para o setor siderúrgico. Fatura cerca de US$17 mi
lhões por ano e quando dá lucro são bem pequenos 

-No ano passado, foi de US$153 mil. É con-
tratada pela Caemi, da família Azevedo Antunes. 

Perfil de Laranjal do Jari e Vitória do Jari (São 
os dois municípios do Amapá que sofreram Jllaior 
impacto com a implantação do projeto Jari). 

• Habitantes - 35 mil; 
• Escolas-41; 
• Crianças em idade escolar fora da escola -

2500; 
• Evasão escolar- ·1 O% (1995); 
• Economia- pescado, agricultura e comércio; 
• Agências bancárias - zero; 
• Receita - R$2,8 milhões/ano; 
• Hospitais - zero; 
• Água tratada- 20% das casas. 
Perfil de Monte Dourado (PA) 
• Habitantes -12 mil; 
• Escolas - 5; 
• Crianças em idade escolar fora da escola- zero; 
• Evasão escolar- zero; 
• Economia - indústria; 
• Agências bancárias - 3; 
• Leitos hospitalares -100 (um hospital); 
• Água tratada e esgoto- 100% das casas. 
2.3- Perspectiva para o futuro . . 
Atualmente uma das coisas que mais ofende o 

pessoal da empresa é chamá-la de "projeto". A fase 
de projeto, para elas, foi encerrada com a instalação 
da indústria, em 1978. 

A Jari Celulose a partir da sua n-acionalização, 
adotou a racionalização. As florestas contínuas e uni
formes foram abandonadas. Surgiram "ilhas' cultiva
das dentro da mata nativa. A idéia é aproveitar só ter
renos planos para plantar e preservar as encostas e os 
cursos dágua. Esse modelo tem proporcionado a redu
ção dos custos de produção, porque diminui a necessi
dade de fertilizantes e evit~ erosões. 

A empresa está desenvolvendo uma série de 
ações para transformar o que começou com uma 
aventura na selva em um negócio rentável. O inves
timento na fábrica localizada à margem do Jari, na 
divisa do Pará com o Amapá, é de US$33 milhões 
em quatro anos. . . . 

Desde que foi implantada, em 1967, a Jan so 
registrou lucro uma vez, em 1994. Um lucro contábil 
de US$7 milhões. Os investimentos previstos têm 
por objetivo reduzir os custos até 1998, aumentar a 
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produção de 285 mil para 350 mil toneladas por ano 
e tomar real a principal vantagem competitiva da 
companhia: a proximidade da matéria-prima. A dis
tância média entre floresta e fábrica na Jari, 45 quilô
metros, é a menor do mundo. 

Faz parte do programa também a redução de 
mão-de-obra, com a mecanização cada vez maior 
da colheita. Para isso, são usados 'tratores' equipa
dos com ar-condicionado, operados por uma só pes
soa, capaz de agarrar uma árvore, eliminar os ga
lhos e cortá-la rente ao chão. 

Em 1996, a Jari investiu recursos financeiros 
para equipar a fábrica com um sistema de branquea
mento da celulose com o uso de oxigênio, em vez de 
cloro. O processo será concluído em 1998. Hoje, 
pelo menos a metade da produção já não usa cloro. 
Menos poluente, o novo sistema é praticamente uma 
exigência dos principais clientes no exterior, para 
onde seguem 70% da produção. Outros recursos te
rão que ser investidos até o final do corrente ano. 
Além do processo de branqueamento, são necessá
rios recursos para uma série de adaptações para 
compensar a idade da fábrica, instalada em 1978, e 
tomá-la mais produtiva. 

O investimento seguinte deverá ser a constru
ção de uma usina hidrelétrica no rio Jari, que deve 
sanar em definitivo os problemas de energia da re
gião e ainda resultar em economia. Atualmente, o 
suprimento de energia vem de uma termoelétrica ali
mentada a óleo combustível. 

A propósito dessa usina geradora, um incêndio 
ocorrido recentemente avariou seriamente o seu pai
nel de controle provocando a paralisação da fábrica 
da Jari Celulose por seis meses. Tal fato trará gra
ves problemas sociais com numerosa ocorrência' de 
desempenho na região, tendo em vista que dos 4,5 
mil empregos gerados pela empresa, 60% são terce
rizados (cerca de 2,7 mil). Estes trabalhadores· pode
rão ser dispensados por suas empresas.-ameaçados 
de ter seus contratos suspensos com o grupo Cae-
mi, ainda que temporariamente. · · 

A esse respeito, apresentei requenniento pe
rante à Presidência da Comissão destinada a definir 
uma política para o desenvolvimento econômico e 
social da Amazônia, propondo a constituição de uma 
comissão de senadores para verificar ln loco a re
percussão social resultante da paralisação da fábrica 
do Jari Celulose. 

O projeto da construção da Hidrelétrica de 
Santo Antônio já está totalmente definido e deve 
custar US$112 milhões na primeira fase (33,3 MW, 
com 1 O% cedidos à -cTdaàe- de· Laranjal do Jari). 

Como a construção é modular, a usina poderá, no 
futuro, gerar até 100 MW. 

Porém a situação do grupo no momento não é 
boa. A edição de 8-7-97 do Jornal do Brasil, anun
cia que o Tesouro Nacional vai ter que injetar dinheiro 
novo - pelo menos US$40 milhões - para tentar salvar 
o projeto Jari, que vive uma espécie de concordata 
branca A solução para sobrevivência do projeto passa 
pelo equacionamento da dívida de US$270 milhões 
com o BNDES, Banco do Brasil e outros bancos priva
dos. A direção da empresa procura ainda um sócio 
para que mais dinheiro seja aplicado na companhia. 
Segundo a mesma matéria no JB não há corno evitar 
o desembolso. Uma decisão do Conselho Monetário 
Nacional (CMN} na época em que o Banco do Brasil e 
BNDES entraram corno sócios do empreendimento, 
em 1983, já previa o_gasto. 

-~té Q primeiro semestre de 1996, o prejuízo da 
Caemi era de R$26,5 milhões. A empresa fechou o 
semestre vendendo 6% menos do que no ano ante
riQr.Mas a receita aumJ:lníou pela alta das cotações 
do minério de ferro - principal produto de exportação 
da MBR - no mercado internacional. Passou de 
R$164,3 milhões para R$176,5 milhões. 

A movimentação do grupo Azevedo Antunes jun-
- to_a_grupos privados e junto ao próprio Governo, no 

caso da Jari, parece mostrar a fragilidade de um grupo 
dividido no seu interior por uma briga entre os herdei
ros de Azevedo Antunes. Os atuais controladores da 
Caemi, da companhia do Jari e da Jata, outra holding 
na área de produtos florestais, desde o afastamento de 
Azevedo Antunes, vêm manifestando discordância so
bre os rumos gerais dos negócios. 

Entendo que a crise por que passa a Jari Celu
lose é um problema típico de uma empresa privada 
como qualquer outra. Mas persiste a questão social, 
do desemprego que a sua paralisação acarretará, e 
cabe a nós políticos, lutarmos para proteger o em
prego de milhares de pais de famílias que perderão 
o seu emprego com a paralisação da fábrica. 

Após a ocorrência do recente incêndio que danifi
cou o painel de controle da usina geradora, participei 
de uma reunião com a direção da empresa, prefeitos 
da região e secretários do Governo do Estado do Pará, 
-ocasião-em que foram relatados os principais proble-
mas e reivindicações imediatas da empresa: 

• o plantio e o corte de madeira foi paralisado 
com reflexo direto na economia da região, com a 

--craJ:rdá acentuaaa na-arrecadação âo ICMS e ISS; 

• crise no fornecimento de água e energia para 
o Hospital e escolas; 
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• pleiteam a implementação de um programa 
emergencial para geração de empregos na região, 
com o cadastramento dos eventuais desempregados; 

• por ser o BNDES acionista da empresa e titu
lar da apólice de seguros, solicitam o nosso empe
nho junto aquele Banco com vistas à liberação do 
seguro para agilizar o funcionamento da fábrica de 
celulose no menor espaço de tempo possível, garan
tindo com isso o emprego dos trabalhadores, embo
ra o propósito da direção da empresa seja o de in
cialmente não demitir ninguém; 

• liberação junto ao BNDES de US$40 milhões 
para garantir o início das obras da primeira etapa da 
Hidrelétrica de Santo Antônio, resolvendo a grave 
crise de energia da região; 

• reescalonamento da dívida principal e rene
gociação com outros credores da dívida de US$180 
milhões. 

• liberação emergencial pelo BNDES de 
US$20 milhões para sanar os problemas decorren
tes do incêndio e para realizar a manutenção anual 
preventiva. 

É fundamental que o Governo Federal através 
do BNDES atenda essas reivindicações emergen
ciais. São recursos em valores ínfimos se compara
dos ao que foi gasto no socorro do Proer às institui
ções bancárias falidas em conseqüência de gestões 
desastrosas. 

Nós todos que representamos o Brasil pobre 
temos que postular para que se estabeleça uma iso
nomia na Federação, para que sejam diminuídos os 
desníveis regionais, porque neste País deve haver 
uma harmonia entre o Sul e o Norte e o Centro-Oes
te. Este País deve ter uma só alma, um só coração, 
em que pulse a mesma brasilidade, o sentimento na
cionaL Isso só será possível se for tratada cada re
gião com justiça e tendo em vista as peculiaridades 
locais. Precisamos buscar esse equilíbrio, funda
mental para a sobrevivência da Pátria. 

2.4 -A Questão Energética 
É de fundamental importância o fator energéti

co especialmente para uma região com a dimensão 
geográfica da Amazônia. Por isso, é necessário que 
os investimentos em infra-estrutura na região sejam 
direcionados para o aproveitamento interno de nos
sas riquezas. 

Hoje, por exemplo, a energia produzida por Tu
curuí é aproveitada pela região Sudeste. Por essa 
razão, buscamos o empenho do Governo Federal no 
sentido de criar uma infra-estrutura de aproveita
mento dessa energia pela própria Amazônia. 

Essa é uma idéia que temos defendido siste
maticamente. Em discurso proferido em 9 de março 

· de 1995, já dizia que o aproveitamento desse poten
cial energético seria possível através da interligação da 
usina de Tucuruí à região oeste do Pará (Tramo Oes
te) e à margem esquerda do rio Amazonas atendendo 
diversas localidades dos Estados do Pará (Attamira, 
Santarém, ttaituba, Almerim, Alenquer e outras), Ama
pá (Macapá, Santana, Laranjal e VItória do Jari e ou
tras) e Amazonas (Manaus, l!acoatiara e outras). 

Lamentavelmente, não obstante nossos repeti
dos apelos, prevaleceu na saída do linhão de Tucu
ruí a tensão de 230Kw. Isso significa que a opção 
por 230Kw ao invés de 500Kw como sempre defen
di, que a energia através do linhão jamais chegará 
ao Amapá. Por outro lado, sou totalmente cético com 
relação ao gás de urucum como solução definitiva 
para o suprimento de energia na região. 

Por isso, mais uma vez quero reafirmar, que a 
solução para esse problema crucial está na construção 
da Hidrelétrica de Santo Antônio e, posteriormente, na 
construção de uma linha de transmissão interligando-a 
à Hidrelétrica Coracy Nunes, no rio Araguai. 

llf - Programa Especial de Des~nvolvimento do 
Vale do Jari 

O quadro de pobreza a que está submetida a po
pulação do Amapá, em especial os que habitam as 
margens do Jari, está muito bem identificado CO!ll a 
apropriação do manganêspela Bethlehem Steel, com 
a visão exploradora da Amazônia por Daniel Ludwig e 
todo o avanço de uma frente pioneira que veio produzir 
o fenômeno da favelização em plena selva amazónica. 
Uma miséria que aparece com a formação de uma 
imensa favela nas cercanias do projeto de Jari e vai se 
consolidar na periferia de Macapá, com a proliferação 
das invasões, dos pedintes, com os crescentes níveis 
de delinqüência, prostituição e a multiplicação das 
doenças e os riscos de epidemia. 

No contesto desse fenômeno de multiplicação da 
miséria, creio ser o momento do Governo Federal ado
lar urna posição firme, de socorro, criando os instru
mentos capaZes de reverter essa situação lastimável. 

É nesse sentido, Sr. Presidente, S~ e Srs. Sena
dores, que estou propondo a criação do Programa Es
pecial de Desenvolvimento do Vale do Jari, a exemplo 
de inúmeros outros programas do Governo Federal bem 
sucedidos e que foram responsáveis diretos pelo desen
volvimento de áreas selecionadas em todo o País. 

A propósito, em recente entrevista à revista 
Veja, a economista Lena Lavinas mostra, que depois 
de quatro décadas de redução nas desigualdades, o 
movimento inverteu-se. As desigualdades regionais 
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estão recrudescendo. O fosso entre ricos e pobres 
voltou a ampliar-se. A razão desse retrocesso, segun
do a economista, está no abandono dos programas de 
desenvolvimento regional. É precisamente o que mos
tra a economista Lana Lavinas, ao apontar programas 
do Governo Federal como os responsáveis pelo em
preendimentos que mais resultados positivos trouxe
ram na busca do desenvolvimento do País. 

Embora a Constituição Federal determine a 
busca de redução das desigualdades regionais, em 
especial nos seus arts. 43 e 176, há mais de uma 
década inexistem programas nacionais com essa fi
nalidade. Mais do que isso, reduziram-se atualmente 
a quase zero os investimentos em infra-estrutura, 
justamente os que proporcionam às regiões pobres 
alguma condição para competir no mercado interno. 

Basta que observemos os resultados obtidos 
nas áreas de atuação de programas federais como o 
pólo petroquímico da Bahia, o Polocentro, Polama
zônia, o Projeto Sertanejo e outros. O êxito desses 
programas demonstra que é possível selecionar urna 
determina região do território brasileiro e promover 
harmoniosamente o seu desenvolvimento por meio 
da execução de projetes tecnicamente eleitos. No 
caso da Amazônia e em particular do Amapá, será 
necessário adotar o zoneamento ecológico, que é 
um poderoso instrumento de desenvolvimento regio
nal e não apenas restritivo ao desenvolvimento, 
como defendem alguns setores. Os investimentos 
hoje em todo o mundo são seletivos, condicionados 
a cuidados com a natureza, porque a redução dos 
recursos naturais é o maior obstáculo à expansão da 
produção capitalista. 

O grau de heterogeneidade no nosso País é 
alarmante. As diferenças se estendem a todos os 
campos: alfabetização, escolaridade, expectativa de 
vida, atendimento médico, infra-estrutura de sanea
mento, quilómetros de rodovia, nível de emprego, in
dicadores de renda. E na verdade estão aumentando. 

É preciso que o Governo Federal viabilize a 
criação de um programa federal com medidas con
cretas e estruturadas para se fazer frente aos desní
veis regionais e ao vergonhoso fosso hoje existente 
entre as regiões ricas e as mais pobres do País. 

A região do Vale do Jari precisa de um progra
ma desse porte, coerente e capaz de conduzir ao 
desenvolvimento sustentável e a sua ocupação ra
cional. Precisa de providências urgentes que lhe ga
rantam um fluxo permanente e previsível de recur
sos financeiros. 

Da programação desse programa devem cons
tar, como plano mínimo: 

a. Implementação da Hidrelétrica de Santo An
tônio e sua interligação com a Hidrelétrica de Pare
dão; 

b. Conclusão da BR-156; 
c. Construção de ponte sobre o rio Jari; 
d. Implantação de Escola Agrotécnica; 
e. Turismo; 
f. Construção do terminal de cargas e passa

geiros no Laranjal do Jari e Vitória do Jari; 
g. Saneamento básico e habitação popular em 

Laranjal do Jari e Vitória do Jari;; · 
h. Ações de geração de emprego; 
i. Estudo de viabilidade para implantação de 

uma área de livre comércio. 
Tenho um sentimento muito especial pela 

Amazônia e, em particular, pelo Amapá. Todos es
ses anos de convívio me obrigaram a construir algu
mas idéias formuladas ao longo das estradas de se
ringais, nas audiências com os seringueiros, com os 
seringalistas, com os empresários, com o povo, com 
o colono. Daí a plena convicção de que somente 
urna ação do governo federal consubstanciada na 
execução de um programa especial de desenvolvi
mento pode promover o crescimento daquela região 
esquecida e resgata a cidadania daquele imenso co
nigente sofrido de brasileiros. 
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DOCUMENTO A QUE SE REFERE O 
SR. SENADOR SEBASTIÃO ROCHA EM 
SEU PRONUNCIAMENTO: 

Monte Dourado, 19 de junho de 1997 

Coordenadores e Membros da Bancada da Amazônia (Câmara 

dos Oepulados Federais e Senadores da República 

Da: Comissão SOS Jari 

Ref.: Exposição de Motivos 

Um empreendimento em uma área remota como a Amazô

nia, se defronta com certos obstáculos, que comparados a áreas 

mais desenvolvidas: que dispõSm de recursos. se constituem em 

grandes dificuldades, sejam elas econÔI)lic,as, de _saúde pública e 

mesmo de tempo para execução do empreendimento. 
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Essas dificuldades ainda tomam proporções maiores quan

do o empreendimento é de maior risco, como o agro-florestal, sujei

to a pragas e doenças que são peculiares a uma região tropical_ 

Para exemplificar o fato, a Jari levou trinta anos, completa

dos em 1997, para dominar tecnicamente a sua essência florestal 

que lhe viesse assegurar matéria prima para o seü empreendi

mento de produção de celulose_ 

As primeiras experiências com Gmelina arboraa, depois de 

vários anos de pesquisa intensiva, chegou-se a realidade que o furr 

go Seratocistes fimbriata, seria um grande obstáculo a vencer, daí a 

empresa, depois de exaustiva pesquisa com grande dispêndio eco
nómico, optar pelo Eucafyptus, cujos clones hoje pesquisados asse
guram matéria prima para uma atividade autosustenlávet 

O atraso cultural e económico da região devido depender 

somente de um modelo, no caso o do extrativisrno, que perdurou 

por mais de meio século (1898-1967), fez com que a mesma não 

estivesse preparada para empreendimentos mais evoluídos, onde 

a Empresa Jari precisou dotar a área de todas as necessidades 

básicas, como hospital, escolas, água e esgotos tratados e tudo 

mais que o ser humano possa ter para viver dignamente. 

Devido essa realidade, onde a empresa precisou fazer si

multaneamente as duas operações. social básica e a parte eco
nómica, não deixou de dificultar o empreendimento na sua princi

pal finalidade, a produtiva, fato este que não aconteceria em uma 

região de maior desenvolvimento socioeconómico como já nos re

ferimos, que o Estado a dotou de todos os recursos básicos, onde 

destacamos a geração de energia, assegurando desde o princípio 

maios favoráveis_ 
Os problemas ocorrtdos recentemente com a área de gera

ção de energia da Jari, e não havendo nenhuma outra fonte que 

a substitua devido a carência na região deste fator imprescindível 

de desenvolvimento do mundo moderno, impossibüitam a Empre

sa de continuar produzindo celulose, causando um problema so
cioeconómico que atinge diretarnente uma população composta 

de aproximadamente 100-000 pessoas, que dependem direta ou 

indiretamente das atividades económicas da mesma. com conse

qüências imprevisíveis de avaliação. 

Esta é a oportunidade de alguém nos ajudar neste mo
mento difícil que estamos passando, para termos a confiança de 

que a Amazônia não se constitui apenas um tema de 1neratura 

em prosa e versos e sim de dotá-la de condiçóes capazes de mu

dar para melhor o seu padrão de vida, acelerando o aproveita

mento e a criação de riqueza para o seu povo_ 

E como proposta, que em nosso entendimento solucionará 

o problema, não de uma Empresa, mas de uma região como um 

todo, onde lemos a convicção que esse órgão de desenvolvimen

to tem este conhecimento e se sensibilizará pela causa, expomos 

a seguir: 

1. Dijsponibilizar recursos via BNDES, que possibilitem o 

retomo das operações da Fábrica de Celulose, o mais breve, pos

sível, utilizando a verba do seguro e complementando com o que 

for necessário, no caso de haver necessidade. 

. 2. Proeorcionar _financiarnerrto através do BNDES pars 

construção da hidroelétrica de Santo 1\rltqnio, asseg~rando de 

maneira permanente e sem os riscos_ atuais, para que a região te· 
nha tranquilidade e possa atrair mais riquezas,_n_ãQ..çl_epende_!ld_o 

apenas do sucesso ou insucesso de uma única fonte eGQnómjca, 
no caso a Empresa Jari_ 

Os recursos para esta obra já estáo orçados, precisam ser 

liberados no menor espaço de tempo __ possível para o. início das 

obras_ 

Solicitamos ta111_bém a e~e órgão que verifique a possibili

dade de uma outra empresa executar a obra, onde a Jari cederia 

a concessão da C()nstrução_pa ~=-e os estudos já efetuados. 

3. Disponibilizar recursos através do BNDES para modern

izar a Fábrica de Celulose possibilnBndo o aumento de sua pro

dução de 27§.009 tonelad<!Slano para 350.000 toneladas e assim 

proporcionar maior circ::u.l<tçã...9 d.e riqueza na região. 

4_ Promover entendimento entre o BNDES e os credores 

da Jari (Bancos) para um reescalonamento da dívida, com prazo 

compatível, partindo do princípiO de que o empreendimento tem 

hoje autosuficiência em matéria prima para fabricação de celulo

se, o que lhe assegura uma tranqüilidade de produção, com os 

riscos apenas que são inerentes a modalidade do empreendimen" 

to. 

Cabe nesta exposição abordar a interdependência das di

ferentes atividades, que dependem da continuação ou não das 

atividades da Empresa, e que daremos o exemplo com grande 

otimismo, acreditando corno verdadeira a aceitação de nossa pro

posta_ 
a) Empregados da Empresa e Firmas que prestam servi

ços industriais na Fábrica_ 

Com a imediata retomada dos serviços para que a fábrica 

volte a operar, os funcionários não perderão o emprego e as fir

mas continuarão com seus contratos de prestadoras de serviços 

e com o reaparelhamento da fábrica ainda terão mais atividades. 

b) Municípios da região (Almeirim, Laranjal do Jari e Vitória 

do Jari). 

- Não havendo demissões em massa, os Municípios não le

rão pressão de pessoas desempregadas, fator este que já se 

constitui hoje em delicado problema, mesmo com a Empresa pro

duzindo celulose. As firmas conservando seus contratos, gerarão 

impostos aos Municípios para atendimento dos programas so

ciais; 
c) Comércio da região. 

Os funcionários conservando seus empregos, as firmas os 

seus contratos de prestadores de serviços, o comércio se mante

rá atendendo as necesSidades daS citadas áreas_ 

d) Firmas floresials. 

Essas sem dúvida serão !IS mais afetadas. deviao ao pe

ríodo que a fábrica necessna para retomar as operações. onde a 

madeira cultivada não deve ser estocada em grandes quantida

des. Porém. com um cronograma moderado, que mantenha a 
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operação das mesmas, poderá chegar-se a um estágio satisfa

tório evitando que as mesmas sejam fechadas. 

Resumindo os fatos nanados nesta exposição de motivos, 

fica evidente que o fator limitante de desenvolvimento da Região 

do Vale do Jari é o fator energético, onde a "Comissão SOS. 

Jari", em nome de 3 Municípios, que abrange uma população de 
100 mil pessoas•, apela para este órgão de desenvolvimento, que 

libere imediatamente os recursos necessários para a cons1rução 

da Hidroelétrica de Santo AntOnio, que sem dúvida é a maneira 

mais racional para preservar o progresso até hoje alcançado e di

namizar o futuro da Região 

E ao finalizarmos esta exposição de motivos, mais urna 

vez somos forçados a pedir a esse órgão de desenvolvimento, 

que nos ajude a viver, porque nas condições que se apresentam, 

sobreviveremos, porém, como bugres e nunca como civilizados 

com possibilidades de ser úteis à pátria. 
Atenciosamente, 

Pela Comissão SOS. Jari: 

Prefeito Municipal de Almeirim- Sr. Amcy Bentas 

V100-Prefeito Mun. de Almeirim- Sr. Marivalclo P. da Costa 
Prefeito Mun. de laranjal do Jari- Sr. Manoel da Conceição 

Prefeito Municipal de VItória do Jari - Sr. Luis Barroso 
Rotary Clube Monte Oouredo/L. Jari- Sr. Juvelino Savaris 

Engenheiro Agrônomo- Sr. Cristovão T. de A. Uns 

Empreijeiros Ror estais - Sr. Oinaldo P. Fernandes 

Associação Comercial de L do Jari- Sr. Monoel G. de Souza 

Sintracel (Sindicato Trab. lnd. PapaVCel.) -Sr. tvanildo Uchôa 

Câmara Municipal de Almeirim- Sr. Ataliba L de Carvalho 

Câmara Municipal de V. do Jari- Sr. Adirei F. Andrade 

Câmara Municipal de L. do Jari -Sr. Oscar Amaral 

Imprensa - Sr. Mamed Leal 
O SR. PRESIDENTE (Geraldo Melo) - A Mesa 

tem consciência da importância do seu pronunciamento 
para o Estado que V. Exll representa e para o Pais. 

O SR. PRESIDENTE (Geraldo Melo) - O Sr. 
Senador Edison Lobão enviou à Mesa proposição 
cuja tramitação, de acordo com o disposto no art. 
235, III, a, 3, do Regimento Interno, deve ter início 
na Hora do Expediente. 

A proposição será anunciada na próxima sessão. 

O SR. PRESIDENTE (Geraldo Melo) - Os Srs. 
Senadores Odacir Soares, Pedro Simon, Gilvam 
Borges e Mauro Miranda enviaram discursos à Mesa 
para serem publicados na forma do disposto no art. 
203 do Regimento Interno. 

S. Ex!'s serão atendidos. 

O SR. ODACIR SOARES (PFL-RO) - Sr. Pre
sidente, Sr"s e Srs. Senadores, do operoso Prefeito 
Municipal de Cacoal, Sr. Divino Cardoso Campos, 
recebi, não faz muito, um ofício que está a merecer 
a classificação de altamente relevante, sobretudo 

pela análise clarividente que faz dos programas de 
saúde projetados para a região amazônica e nela 
executados. Tendo-se proposto a empreender uma 
administração inteiramente devotada à equação dos 
problema básicos de Cacoal, S. Sa. vê seus eleva
dos propósitos, no que respeita ao setor Saúde, es
barrarem em múltiplos obstáculos, dentre os quais 
ele cita, como mais graves, a inadequação das políti
cas de saúde e respectivos programas aplicados à 
região e a escassez de meios com que contam os 
administradores municipais, para investir em progra
mas prioritários de saúde, tais como saneamento bá
sico, saúde preventiva, vigilância sanitárias epide
miológica e ambiental. 

Em face de tais condições adversas, o lúcido 
Prefeito de Cacoal conclama as lideranças políticas 
de Rondônia e os responsáveis pelo Setor Saúde, 
no plano federal, no estadual e no municipal, a reve
rem com urgência os investimentos e as políticas de 
saúde voltados para o Norte do País, em geral, e 
para Rondônia, em particular. 

Da análise de S. Sa., quero destacar uma pas
sagem digna de ser citada integralmente, dada a lu
cidez com que identifica os elementos diferenciado
res que justificam alterações impositivas a serem fei
tas nas políticas de investimentos do Ministério da 
Saúde, em Rondônia e demais Estados amazônicos. 
Cito o documento subscrito pelo Prefeito de Cacoal: 

"Ternos uma grande extensão territorial 
que dificulta sobremaneira as ações de saú
de e que onera substancialmente o custo des
sa ações. O clima é tropical com elevado grau 
de umidade e calor intenso, facilitando, entre 
outras coisas, deterioração e contaminaÇão 
alimentares, proporcionando o surgimento de 
doenças diarréicas, infecções intestinais, ver
minose, desidratação e desnutrição. 

A elevada densidade pluviométrica, 
com freqüentes inundações, proporciona a for
mação de extensas lagoas nas proximidades 
dos cursos de água, com escoamento mínimo, 
condição determinada por um relevo plano, 
prestando-se à proliferação de insetos, vetores 
de várias doenças endêmicas na região. 

A maioria das cidades, formadas sem 
planejamento adequado, apresentam siste
mas de saneamento deficitário ou ausente, 
inadequado abastecimento de água e, quase 
sempre, para pequena parcela da população. 
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Falta de coleta de lixo sisteiná.tica, regular, 
e na maioria das vezes ausência desse serviço, 
faltando também tratamento dos dejetos, o que 
contribui para a contaminação dos mananciais e 
causa sérios prejuízos às populações, demons
trado nos altos índices de "hepatites" e de outras 
doenças infecto-contagiosas, na região. 

Déficit acentuado de melhorias públi
cas, inclusive energia elétrica permanente, 
cuja recente instalação, obedeceu a critérios 
principalmente políticos e que ainda não foi 
estendida a toda a população. 

Inviabilidade de produção agrícola de
vido a políticas agrária e agrícola equivoca
das, onde o produtor rural é desestimulado 
por falta de financiamento, ou por financia
mentos de alto custo, sem garantia de preço 
justo e de saída para a produção. Isto dete~
mina a inadimplência, a venda das proprie
dades, o êxodo rural e o surgimento das 
grandes "fazendas", estabelecendo-se os 
grandes bolsões humanos na periferia das 
cidades, formados por trabalhadores sem 
trabalho, sem profissão, sem habitação, so
brecarregando o já precário sistema urbano. 

Ações político-administrativas demagó
gicas que penalizam os habitantes da Amazô
nia, proibindo ou limitando atividades extrati
vas, sem um trabalho prévio de conscientiza
ção e orientação e sem estabelecimento de 
um programa de exploração dos múltiplos re
cursos naturais de forma racional, sustentada 
e restauradora, em nome de uma Ecologia ra
dical, deformada e irracional. 

Tentativas inconseqüentes de reforma 
agrária, onde se recebem grandes áreas de 
terras e nenhum recurso para trabalhar ne
las, exigindo-se em contra-partida que o co
lono ocupe a área, permaneça nela e a tor
ne produtiva, expondo-o às doenças regio
nais e ao isolamento por falta de estradas e 
de apoio em educação e saúde. 

Modelo de atendimento médico-hospi
talar paternalista, centralizado em ações cu
rativas, com proposta de "dar tudo' e dando, 
efetivamente, quase nada, por causa do bai
xo investimento em saúde no País, principal
mente na Região Norte, cujo valor é· cerca 
de 2,5 reais por habitante/mês. (Cacoal)". 

A esses óbices originários de uma visão inade
quada da realidade amazónica, o denotado Prefeito 
de Cacoal, acrescenta outras de não menor perti
nência, tais, como a incapacidade dos políticos e ad
ministradores de encarar como investimentos as 
aplicações de recursos, na melhoria da saúde públi
ca; a opção preferencial destes por "grandes obras" 
com dividendos políticos e retornos financeiros ime
diatos; a precariedade dos orçamentos estaduais e 
municipais, quase que totalmente comprometidos 
com o custeio da 'máquina administrativa", não lhes 
sobrando margem para investimentos na melhoria 
da qualidade de vida da população. 

Acredito; Sr.· Presidente que ante os argumen
tos do zeloso Prefeito de Cacoal, autoridade alguma 
permanecerá insensível aos seus reclamos pela ele
vação dos investimentos federais em Rondônia, as
sim como pelo direcionamento destes a projetes 
mais consentâneas com as realidades peculiares à 
Região Amazónica. 

Visando a esse desiderato, é que estou envian
do cópia do citado ofício a S. Exª o Sr. Ministro da 
Saúde, Caries Cesar Silva de Albuquerque, certo de 
que este há de lhe-dar a melhor acolhida. 

É o que penso, Sr. Presidente. 

Muito obrigado. 
O SR. PEDRO SIMON (PMDB-RS) - Sr. Presi

dente, Sr'!s e Srs. Senadores, a seca que atingiu o 
Estado do Rio Grande do Sul, nos primeiros meses 
deste ano, deixou prejuízos de graves proporções. O 
encerramento da safra gaúcha de- soja revela perdas 
da ordem de 1,123 milhão de toneladas, numa área 
plantada de 2,9 milhões de hectares. 

A demorada estiagem, que atingiu a legumino
sa durante o período de enchimento dos grãos (mês 
de março), prolongou-se durante todo o mês de abril 
e parte de maio deste ano, afetando, especialmente, 
os cultivares de soja dos ciclos médio e tardio. 

Tal ocorrência veio agravar a já aflitiva situação 
dos produtores de soja, atingidos que haviam sido 
por estiagem semelhante, durante a safra do ano 
passado. Com efeito, a safra anterior alcançou 4,3 
milhões de toneladas, como rendimento de apenas 
1.565 kg/ha. Como parâmetro para comparação 
basta assinalar que as safras 1991/92 e 1994/95, 
com uma área plantada de 3,06 milhões 'de tonela

-aa.s-; commeaf<f de T.B%kg/ha. 

Evidentemente, não foi somente a safra de 
soja atingida pela seca. A cultura do milho, com per
das superiores a 12%, indica outro dos itens de per-
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da. Além disso, um Estado onde a pecuária contribui 
com importante parcela da produção de origem agrí
cola, as pastagens ressequidas deram origem a 
enormes quebras na produção de leite e carne. 

Este, Srªs e Srs. Senadores, um resumo do 
quadro descrito pelas seguintes lideranças dos pro
dutores do Estado do Rio 'Grande do Sul: Sr. Enio 
Ernesto Cocco, Presidente da Cooperativa Tritícola 
de Santa Bárbara do Sul - Contrisabal; Sr. Valter 
Vontobel, Presidente da Cooperativa Tritícola Saran
di Ltda; Sr. Darei Roque Tubiana, Presidente da 
Cooperativa Tucurunduva Ltda; o Sr. Gilberto Antô
nio Piccinini, Presidente da Cooperativa dos Suino
cultores de Encantado Ltda., e dirigentes da Coope
rativa Agropecuária Mista Assisense, de São- Fran
cisco do Sui-RS. 

Com base no exposto, o que reivindicam é, re
sumidamente, o seguinte: 

a) que seja autorizada a prorrogação para paga
mento após a última parcela das prestações vincendas 
dos financiamP.ntos de quotas-partes e securitização; 

b) que seja reavaliado cronograma de amorti
zações dos financiamentos concedidos para investi
mentos via Finame-bndes. 

Deste modo, Sr. Presidente, estou encaminhando, 
nesta data, aos Srs. Ministros da Agricultura e Abasteci
mento e do Planejamento, conespondência sofiCitando que 
exaninem esses pedidos com a necessária atenção às difi
culdades ÍIT1JOSlaS, pelas intertlJéries, às atividades agríco
las, que a elas continuam sujeitas, apesar de toda a evolu
ção tecnológica do mundo atual. 

Muito obrigado. 
O SR. GILVAM BORGES (PMDBcAP) - Sr. 

Presidente, Srªs e Srs. Senadores: no dia,10 do cor
rente mês, foi lido, na Comissão de Constituição e 
Justiça do Senado, o substitutivo do ilustre Senador 
Beni Veras à proposta de emenda constitucional já 
aprovada na C'i.mara dos Deputados. gue trata da re
forma do sistema previdenciário brasileiro. 

Segundo declarações do próprio Senador Beni 
Veras, publicadas, na mesma data, pelo Jornal do 
Senado, o substitutivo "busca corrigir distorções 
como a aposentadoria precoce e a existência de ca
tegorias privilegiadas". Precisamos, realmente, aca
bar com privilégios inaceitáveis, da mesma forma 
que se toma necessário estabelecer limites razoá
veis, não de idade, mas de tempo de contribuição, 
para a concessão da aposentadoria. -

Aproveitando c momento em que o assunto 
volta à pauta no Senado Federal, gostaríamos de 
deixar claro nosso posicionamento quanto a dois as
pectos de fundamentai importância nessa questão. 

Em primeiro lugar, devemos levar em conta 
não sermos uma Assembléia Constituinte, mas sim 
um Poder Constituinte Derivado. Não temos, portanto, 
autorização para rasgar a Constituição Federal, nem 
para legislar à sua margem, podendo somente modifi
cá-la ou completá-la naquilo que interessa ao bem pú
blico. Preocupamo-nos com os debates e proposições 
que almejam ferir o direito adquirido e de legalidade 
estrita, especialmente o direito constituído pelos traba
lhadores, quando a Constituição Federal em seu artigo 
60, § 42 e inciso IV, expressamente proíbe a delibera
ção sobre proposta tendente a abolir os direitos e 
garantias individuais, previstos no artigo 52 da Carta 
Magna, onde se incluem o direito adquirido, o ato ju
rídico perfeito e a coisa julgada. 

Logo, qualqyer modificação necessária no sis
tema previdenciário terá necessariamente que res
peitar esses pressupostos, sob pena de violação do 
Estado Democrático de Direito. 

No que tange à restrição em matéria de aposen
tadoria, faz-se mister, em primeiro lugar , o respeito ao 

_direito adquirido e constituído dos já aposentados e em 
segundo, que se leve em conta o tempo de contribui
ção previdenciária e não o "tempo de serviço". 

Não somos possuidores de saber jurídico sufi
ciente para defender questões de direito, como S. 
Exª, o Senador Jos_9Phat Marinho, que tem acudido 

_em_defe::;a _ _da Carta Magna quando ameaçada de in
terv!!_nção em suaS_C(áusulas pétreas. Temos, po
rém, conhecimento do anseio do povo, do seu pen
samento, de sua necessidade, do respeito necessá
rio à nossa Constituição, que garante direitos e im
põe nossos deveres. 

Em seu relatório, S. Exª, o Senador Beni Ve
ras, traz inúmeros_ quadros e gráficos estatísticos, 
para demonstrar a urgente necessidade de modifica
ção do sistema de previdência social, evitando assim 
sua ruína. São quadros e gráficos que levam os 
mais desavisados a acreditar no caos estabelecido, 
Em um deles, encontramos dadosde países onde 
em cinqüenta anos,_ dobra o número de idosos, em 
termos relativos, fazendo-nos crer num_ momento 
onde tOda -a- população brasileira será de idosos, 
como se o controle da natalidade no Brasil fosse 
comparável ao dos pªíses desenvolvidos. 

Observamos_ em outro trecho que_cerca de 
15% da populaçãobrasi-leirité~de beneficiário~dire~_ 
tos do regime previdenciário e, se somados os de
pendentes, chegaríamos ao total de 60 milhões de 
pessoas vinculadas ao sistema. 

Não podemos esquecer, porém, que a Previdên
cia Social, como o nome bem diz, deve ter um caráter 



Junhodel9~9~7 ______________________ A~N~A=IS~D=O~S~E=N~A=D~O~FE~D~E=RAL===-------------------------~--2 __ 57 

exclusivamente social, onde, apesar de existir um 
custo a ser coberto, não podemos fazê-lo quebrando 
direitos adquiridos ou trazendo insegurança jurídica e 
injustiça social; admitir-se a ruptura de relações jurídi
co-trabalhistas pactuadas de forma legítima no passa
do teria como resultado mais visível permanente inse
gurança para a classe trabalhadora, agregando mais 
um ingrediente amargo ao quadro de desemprego es
trutural com que o Brasil se defronta na atualidade. 

Temos diversos problemas a considerar. 

1. Os casos em que empresários deixam de re
colher suas contribuições, embora as cobrem de 
seus trabalhadores; 

2. O problema da má gestão dos recursos pre
videnciários por parte do Governo, onde o Tesouro 
Nacional utiliza, indevidamente, recursos da Previ
dência para pagar contas de outras alçadas; 

3. Os históricos problemas de corrupção que 
têm marcado a existência do INSS em nosso país. 

Portanto, culpar os trabalhadores pela ruína da 
Previdência nos parece ser o caminho de menor re
sistência, mas não o de melhor resultado. 

Não é honesto, ao nosso ver, quebrar direitos e 
garantias conquistadas a duras penas pelos traba
lhadores, para simplesmente entregar mais recursos 
a uma instituição que se encontra em estado de fa
lência crônica, não pela alegada inexistência de dis
ponibilidades financeiras, mas pela falta de capaci
dade de gerir o muito que possui. 

Aparentemente, alguém poderia imaginar que 
somos contrários à reforma do sistem~Cprévfaenciã=
rio brasileiro; somos, sim, a favor de um Estado de 
Direito forte que cumpra o seu dever primeiro, prote
gendo e amparando seus cidadãos, discordamos da 
maneira pela qual se pretende fazer essa mudança 
e dos pontos a serem alterados. 

Somos favoráveis a uma reforma previdenciá
ria que estabeleça a contribuição necessária para 
garantir atendimento ao cidadão - o que, até o mo
mento, é notoriamente precário - mas que, paralela
mente, respeite as conquistas dos trabalhadores, ar
duamente alcançadas após anos e anos de esforço 
e lutas em defesa de seus direitos. 

Outro aspecto que consideramos de suma impor
tância diz respeito à paridade entre vencirrientos de ser
vidores da ativa e aposentados. É inaceitável que o tra
balhador, passados alguns anos de sua aposentadoria, 
venha a ter seus vencimentos defasados, como, aliás, 
ocorreu em anos recentes. A relação existente entre o 
vencimento do trabalhador da atíva e o aposentado 

deve ser mantida inalterada ao longo do tempo, visto 
que o aposentado contribuiu e contribuí para o síste

- ma_ na expectatíyçl_ de_ envelhecer com dignidade. 

Sr. Presidente, Sr"s e Srs. Senadores, foi publi
cado em vários meios de comunicação o relatório da 
pesquisa da ONU sobre a qualidade de vida, refe
rente ao ano de 1994, onde, de um total de 175 paí
ses, o Brasil figurava na 68~ (sexagésima oitava) po
sição, abaixo da Argentina, do Uruguai e do Para
guai, apesar de possuir um PIB que o coloca em 102 

(décimo) lugar. Cabe esclarecer que o relatório da 
ONU visava avaliar o bem estar social e não o tama
nho da riqueza do país. 

Está na hora de o Brasil parar de discutir solu
ções paliativas, passa11do a encarar o problema de 
frente, mostrando poosuír condições de distribuir 
igualitariamente a renda que produz. 

Sr. Presidente, Sr"s e Srs. Senadores, na opor
tunidade em que c Senado Federal se prepara para 
discutir tão importante assunto, não poderíamos dei
xar de tecer esses comentários, firmando nossa po
sição sobre os dois pontos que nos parecem essen
ciais para a reforma da Previçlência: a necessidade 
de preservar os direitos adquiridos dos trabalhado
res e a paridade de vencimentos entre empregados 
da atíva e inatívos. 

Era o que tínhamos a dizer. 
Muito obrigado. 

O SR. MAURO MIRANDA(PMDB-GO) - Sr. 
Presidente, Sr"s e_ Srs. Senadores, os movimentos 
culturais de Goiás, tão ricos no seupatrimônío literá
rio e artístico, quanto dinâmicos no seu intenso pro
cesso evolutivo, têm uma dívida inestimável com o 
matutino "O Popular'', do grupo Jaime Câmara. É 
através do espaço de um caderno especial do jornal 
de maior circulação em meu Estado que vamos en
contrar, diariamente, a melhor qualidade informativa 
~obre fatos, coisas e pessoas que fazem a vida de 
muitas faces de nosso efervescente processo criati
vo nos diversos campos da cultura. 

A edição do último dia 8 produz um retrato fiel da 
grandeza humana de Bernardo Élís, o escritor mais 
festejado da literatura_goían-ª· ~m enti!'l'!ÍSta ~ínada _ 
por Ecilene Camargo, oromanci§ta, ensaísta e contis
ta desnuda o perfil do homem fiel às raízes telúricas, 
escravo da simplicidade e idealista que não se dobrá 
Ali estão um pouco_ do_ menino da infância reprimida 
em Corurnbáde Qol~~~_m_uijoç!Q DQrnem gue,_nQS __ 

- séus 81 anos de ó!:íserváção crítica das homens e dos 
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costumes soc1a1s, transformou seus textos literários 
numa tribuna candente contra as injustiças. 

Advirto os nobres colegas de que não preten
do cometer um atentado analítico sobre a grande 
obra de Bernardo Élis. Não tenho o privilégio de 
conhecê-la, como gostaria de conhecer. E, tam
bém, se a conhecesse, ela não seria tema para 
um único e breve discurso, tão rica e intensa que 
é, tão profunda como a dizem aqueles que se de
ram ao deleite de analisá-la, como Nelly Alves de 
Almeida e Moema de Castro e Silva Olival. A cau
sa que me traz a esta tribuna é mais modesta. Ela 
tem o sentido de homenagem ao nome ilustre que 
mais contribuiu para enriquecer a presença de 
Goiás na História da literatura brasileira, ao lado 
de saudosos expoentes como Carmo Bernardes e 
Cora Coralina. 

A entrevista de Bernardo Élis reflete sentimen
tos de frl.lstração, sem a pequenez das amarguras. 
Chegou ao fechado colégio de intelectuais da Aca
demia Brasileira de Letras. Conta, sem gabar-se, 
que seu principal romance, ·o Tronco", está na déci
ma edição, um fenômeno raro para os limites de ti
midez do nosso mercado editorial. Fala de seus pró
ximos quatro projetes de livros, temendo que a saú
de combalida lhe negue vida para concluí-los. E não 
deixa de trair a vaidade contida pela timidez, ao falar 
de sua curiosidade para ver o romance "O Tronco" e 
o conto "A Enxada" nas telas do cinema. Essas duas 
obras são de importância marcante na literatura de 
denúncia social de Bernardo Élis, e estão adiantadas 
como empreendimentos cinematográficos. 

Apesar de todo o reconhecimento público de 
seu património literário, Bernardo Élis não deixa de 
ver-se como um intelectual de província, ou tratado 
como tal, na repercussão de sua obra. Vive de mo
desta aposentadoria de três salários mínimos, fala 
da vida espartana dividida com a mulher querida, e 
não esconde alguns queixumes sobre os limites im
postos aos escritores que permaneceram longe dos 
grandes centros. Reproduzo aqui o desabafo como
vedor desta figura admirável e emblemática de nos
sas letras: 

"Eu me sinto excluído, porque todo o interior 
do Brasil, fora Río de Janeiro e São Paulo, é ex
cluído do mercado. Então a literatura brasileira só 
existe mesmo como mercado para quem mora em 
algum desses dois locais. Eu até consegui demais, 
porque cheguei à Academia Brasileira de Letras. 
( ... ) Eu acho que eu tinha direito a uma projeção 
maior no país. Eu luto por isso. Estou fazendo par
te, embora com 81 anos e adoentado, para divul-

gar a literatura de Goiás, que ainda é muito desco
nhecida". 

É esse sertanejo de letras sensíveis e brilhan
tes, que não apenas escreveu estórias, mas que 
produziu uma grande obra de crítica social compará
vel em profundidade a José Américo de Almeida, 
José Lins do Rego, Gilberto Freyre e Guimarães 
Rosa, que precisa ser ouvido. Com ele, nos seus 81 
anos, está chegando ao fim a rica escola dos soció
logos sem diploma que fizeram os clássicos sobre a 
alma do povo, sobre a opressão, sobre as desigual
dades gritantes na convivência entre o capital e o 
trabalho. Acredito que ainda haja espaços para res
gatar a verdadeira dimensão do nome de Bernardo 
Élis como exemplo de vida, de tra_tJai!l_o, deh,Jtª- pe
las causas dos oprimidos. 

Para o seu enorme e encantado público de 
leitores, Bernardo Élis já deu os seus recados. Fal
ta-lhe, para completar a rica biografia, o reconheci
mento oficial pela obra que vai perdurar sem as limi
tações do tempo. Eu gostaria que desaparecesse 
pelo menos um pouco da tristeza desse ilustre goia
no que considera "muito frustrante a profissão de 
escrever", e que diz que, "se nascesse de novo, tal
vez não mexesse com literatura·. Ele é digno de to
das as homenagens que possam ser tributadas a 
alguém que precisa ser alimentado de alegrias, 
para prosseguir na luta e ser devolvido à crença por 
suas causas. 

Sugiro ao Ministro Francisco Weffort que leia 
com carinho o texto ao mesmo tempo singelo e elo
qüente da entrevista de Bernardo Élis, e que pense 
numa homenagem ao nosso grande escritor. Não sei 
se a modéstia de Bernardo Élis· será agredida por 
este meu apelo. O que quero é que seja revitalizada, 
no corpo envelhecido do escritor, um pouco da alma 
jovem e vigorosa que entusiasmou Guimarães Rosa, 
quando falou de •o Tronco" como algo •verdadeiro, 
belo, palpitante, novo•. Peço um sopro de entusias
mo que devolva a Bernardo Élis o espírito que está 
impresso no conto "Ontem, como hoje, como ama
nhã, como depois", como que tratando de seu pró
priotempoTnfiriitõ;e-quefoi perpetuado pelo julga
mento insuspeito do autor de "Sagarana": "Ninguém, 
em país nenhum, nenhum tempo, parte alguma, es
creveu coisa melhor". 

Era o que eu tinha a dizer, Sr. Presidente. Mui
to obrigado. 

_ 0 Sfl. f>RESI!:)_EN_TE (Ge.raJdo Melo) -A Presi
dência designa !Jar-a_ a sessª-o deliberativa ordinária 
-de terça-feira, dia vinte e quatro do-corr~nte, às qua
torze horas e trinta minutos, a seguinte: 
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ORDEM DO DIA 

Dia 24.6.97, terça-feira, às 14h 30min: Sessão deliberativa ordinária 

Proposição 
(Autor/N' Ori1!em) 

1 
Projeto de Resolu
ção n° 78. de 1997 

Comissão de Assun
tos Econõmicos 

2 
Requenmento n' 
399. de 1997 

Ademir Andrade 

3 
Requenmento n' 
400, de 1997 

José Eduardo Dutra 
e outros 

4 
Requerimento n' 
412, de 1997 

Nev Suassuna 

5 
ProJeto de Lei da 
Câmara n' 114. de 
1995 

(n' 2.1~2/91. na 
Casa de origem) 

6 
Projeto de Lei da 
Câmara n" 45. de 
1996 

(n' 57/95. na Casa 
de origem) 

Ementa /Instrução 

Autoriza a elevação temporária dos limites de endivida
mento do Estado de Minas Gerais para que possa emitir. 
através de ofenas públicas. Leuas Financeiras do Tesouro 
do Estado de Minas Gerais (LFIMG). destinando-se os 
recursos ao giro de sua divie.. mobiliária com vencimento 
no 2' semestre de 1997. 

Apresentado como conclusão do Parecer n' 393/97-CAE. 

Solicita, nos termos regimentais, tramitação conjunta do 
Projeto de Lei do Senado n' 42. de 1996, com o Projeto de 
Lei da Câmara n' 93. de 1996. que já se encontra apensa
do aos Projetas de Lei do Senado n's 239. de 1995. e 188. 
de 1996, por tratarem todos de contrato temporário de 
trabalho. 
Solicita. nos termos regimentais. que o Projeto de Lei da 
Câmara n' 93, de 1996, que dispiJe sobre o contrato de 
trabalho por prazo determinado. seja submetido ao exame 
da Comissão de Constituição, Justiça e Cidadania além 
da de Assuntos Sociais. constante do despacho inicial. 

Solicita. nos termos regimentais. a retirada do Projeto de 
Lei do Senado n' 188, de 1996, de sua autoria que dispõe 
sobre o contrato individual de trabalbo em regime espe
cial e dá ontras providências. 

Dispõe sobre a manutenção de empregados em convênios 
medicas e dá outras prO\~dêncms. 

Parecer n' 176/97-CAS. favorável. 

Acrescenta inciso ao an. 4 73 da Consolidação das Leis do 
Trabalho - CL T (permissão para que o empregado deixe 
de comparecer ao serviço se estiver prestando vestibular). 

Parecer n' 124/97 -C AS, favorável. 

Informações 

Discussão. em rumo único. 

Em regime de urgência. nos 
termos do Requerimento n' 
433/97. 

Poderão ser oferecidas 
emendas até o ence:munento 
da discussão. 
Votação, em rumo único. 

Votação, em rumo único. 

Votação. em rumo único. 

Discussão. cm rumo uruco. 

Discussão. em rumo único. 

O SR. PRESIDENTE (Geraldo Melo) - Nada mais havendo que tratar, 
está encerrada a sessão. 

(Levanta-se a sessão às 18h33min.) 
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ATA DA 83• SESSÃO DELIBERA TIV A ORDINÁRIA, 
REALIZADA EM 18 DE JUNHO DE 1997 
(Publicada no DSF, de 19 de junho de 1997) 

RETIFICAÇÃO 

Na página 11844, la coluna, na Ordem do Dia, item 1 

onde se lê: 

O Projeto de Lei do Senado no 136 
vai também à Comissão de Constituição, 
Justiça e Cidadania, conforme deliberado 
agora pelo Plenário, mantida a decisão 
terminativa na Comissão de Assuntos Sociais. 

leia-se: 

O Projeto de Lei do Senado n° 
136, de 1995, conforme deliberado agora pelo 
Plenário, volta à Comissão de Assuntos 
Sociais para exame das emendas, e em seguida 
vai à Comissão de Constituição, Justiça e 
Cidadania, nos termos do Requerimento n° 
380, de 1997. 

Junho de 1997 
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AGENDA CUMPRIDA PELO PRESIDENTE 
ANTONIO CARLOS MAGALHÃES 

19/06/97 
Quinta-feira 

10:30 - Sr. José Antônio do Nascimento Brito, Presidente do 
Jornal do Brasil 

11:30 - Despacho Interno 

15:30 - Sessão Deliberativa Ordinária do Senado Federal 

19:00 - Posse do Ministro limar Gaivão na Presidência do TSE 
TSE - Praça dos Tribunais Superiores- Bloco C 
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Ata da 85ª Sessão Não Deliberativa 
em 20 de junho de 1997 

3ª Sessão Legislativa Ordinária, da 50ª Legislatura 
Presidência dos Srs. Antonio Carlos Magalhães, Geraldo Melo, Jefferson Péres 

Nabor Júnior e José Fogaça. 
(Inicia-se a sessão às 9h) 

O SR. PRESIDENTE (Geraldo Melo) - Decla
ro aberta a sessão. 

Sob a proteção de Deus, iniciamos nossos tra
balhos. 

O. Sr. 12 Secretário em exercício, Senador Na
bar Júnior, procederá à leitura do Expediente. 

É lido o seguinte: 

EXPEDIENTE 

PARECERES 

PARECER N2 324, DE 1997 

Da Comissão de Constituição, Justi
ça e Cidadania, sobre o Projeto de Lei da 
Câmara n218, de 1997 (n2 4.797194, na ori
gem), de iniciativa do Superior Tribunal 
de Justiça, que "dispõe sobre a reestru
turação da Justiça Federal de 12 grau da 
1! Região, e dá outras providênciasM. 

Relator: Senador Edison Lobão 

De iniciativa do Superior Tribunal de Justiça, e 
já aprovado pela Câmara dos Deputados, o projeto 
tem por objetivo criar 35 Varas na Justiça Federal de 
12 Grau da 1ª Região, sendo 16 em Minas Gerais, 
12 na Bahia, 6 em Goiás e uma no Amazonas. 

Já não era sem tempo. 
Os números n~o deixam dúvida: as Varas da 

Justiga Federal na 1• Região estão l~eralmente entu
lhadas de processos à espera de julgamento. 

Somente nos Estados a serem atendidos com 
a ampliação das Varas da Justiça Federal- Amazo
nas, Bahia, Goiás e Minas Gerais - foram distribuí
dos o ano passado 86.409 processos, julgados 
38.200, ficando um resíduo de 48.209 processos. 

Como esses quatro Estados possuem apenas 
39 Varas, a média de processos distribuídos por 
Vara é superior a 2.000. Cada Vara julgou, em mé
dia, 1.000 processos, o que resulta num esforço so
bre-humano para os juizes, em prejuízo até da quali
dade do julgamento. 

Nesses mesmos Estados tramitam na Justiça 
Federal 172.994 processos, dos quais 59.227 so

" mente em Minas Gerais, onde há apenas 17 Varas 
instaladas. Cada uma dessas Varas julgou o ano 
passado, uma média de 1.300 processos. 

E a tendência é o crescimento acelerado do 
número de ações ajuizadas. 

Em 1989 as Varas da 1• Região julgaram 
5.731 proces,sos, número que, em 1992, alcançou 
18.666. Com a Constituição de 1988 e, posterior
mente, o Plano Real, as demandas se aceleraram, 
atingindo 30.945 o ano passado. 

Esse crescimento decorre da amplitude da 
competência da Justiça Federal. Excluindo-se as 
causas trabalhistas e as falências e concordatas, to
das as demais espécies de causas podem ser julga
das pela Justiça Federal, desde que participem ativa 
ou passivamente das demandas, a União, autar
quias e fundações públicas federais, e as empresas 
públicas federais. 

Além disso, a competência concorrente previs
ta na Constituição (art. 109, § 22) atrai numerosas 
causas do foro de domicílio do autor, ou da seção ju
diciária onde o fato objeto da demanda ocorreu, para 
outros foros, considerados mais convenientes para a 
parte interessada, ou mesmo para os advogados, 
como, por exemplo, o Distrito Federal. 

Considerando _que desde 1987 o número de 
Varas Federais na 1ª R~ião cgntinua inalterado, 
não tbi cilícii imaginar a sitl.mção ~vida pelos juizes 
no dia-a-dia de sua atividade judicante. Cada Juiz 
Federá! em Minas - dados de abril deste ano -tem 
a seu cargo 4.684 processos. 

A criação d~_mais 3!5Yiir~ na.Ju~tiça Federal 
da 11 Região, vai minorar esse quadro, embora não 
o resolva definiíivamente._ 

Dados projetados pelo Tribunal Regional Fede
ral da 1~ Região informam que, com as novas Varas 
instaladas, o Amazonas ficará com 4; a Bahia com 
21; Goiás com 12 e Minas Gerais com 33. 

Ainda é pouco. 
Mesmo assim, mantido o atual nível de novas 

demandas judiciais, haverá · um incremento de 
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33,33% nos processos julgados no Amazonas; 
133,33% na Bahia; 1 00% em Goiás e 94,12% em 
Minas Gerais. 

~lém de melhorar a produtividade das Seções 
Judiciárias, pelo incremento dos processos julgados, 
a criação de novas Varas Federais vai, ainda, permi
tir que sejam absorvidos processos atualmente jul
gados nas Comarcas das localidades onde não exis
tem Varas Federais. 

Além disso, a interiorização da Justiça Federal, 
hoje limitada às grandes cidades, também será, pelo 
menos em parte, atendida pelas novas Varas, que 
não ficarão localizadas apenas nas capitais dos Es
tados. 

O projeto é constitucional e jurídico. Está am
parado no caput do art. 110 e no parágrafo único do 
art. 169 da Constituição. 

Há viabilidade orçamentária, conforme de
monstrativo de suficiência de dotação para as des
pesas, encaminhado pelo Tribunal Regional Federal 
da 1 ~ Região. 

Somos, portanto, pela aprovação do projeto, na 
forma como veio da Câmara dos Deputados. 

Sala das Comissões, 18 de junho de 1997.
Bernardo Cabral, Presidente - Edison Lobão, Re
lator - Ney Suassuna - Lúcio Alcântara - Pedro 
Simon - Regina Assumpção - Romeu Tuma .,.. 
Epitácio Cafeteira -Jefferson Péres - Ramez Te
bet - José Eduardo OUtra - José Fogaça - Jo
saphat Marinho. 

LEGISLAÇÃO CITADA, ANEXADA PELA 
SECRETARIA-GERAL DA MESA 

CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA 
FEDERATIVA DO BRASIL 

Art 1 09. Aos juízes federais compete proces
sar e julgar. 

§ 22 As causas intentadas contra a União po
derão ser aforadas na seção judiciária em-que for 
domiciliado o autor, naquela onde houver ocorrido o 
ato ou fato que deu origem à demanda ou onde es
teja situada a coisa, ou, ainda, no Distrito Federal. 

Art. 110. Cada Estado, bem como o Distrito Fe
deral, constituirá uma seção judiciária, que terá por 
sede a respectiva capital, e varas localizadas segun
do o estabelecido em lei. 

Art. 169. A despesa com pessoal atiVo e inatfvo 
da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos Mu-

nicípios não poderá exceder os limites estabelecidos 
em lei complementar. 

Parágrafo único. A concessão de qualquer van
tagem ou aumento de remuneração, a criação de 

. cargos ou alteração de estrutura de carreiras, bem 
como a admissão de pessoal, a qualquer título, pe
los órgãos e entidades da administração direta ou in
direta, inclusive fundações instituídas e mantidas 
pelo Poder Público, só poderão ser feitas: 

PARECER N!! 325, DE 1997 

. Da Comissão de Relações Exterio
res e Defesa Nacional sobre o Projeto de 
Decreto Legislativo n2 22, de 1993 (n2 
197/92, na Câmara dos Deputados), que 
"aprova o texto da Emenda n2 3 ao Con
vênio Constitutivo do Fundo Monetário 
Internacional". 

Relator: Senador José Bianco 

I - Relatório 

Embasado no art. 49, inciso I, da Constituição 
Federal, o então Presidente da República, Senhor 
Fernando Collor de Mello, através da Mensagem nº 
87, de 19 de março de 1992, encaminhou (fls. 4) aos 
Senhores Membros do Congresso Nacional o texto 
das alterações propostas ao Convênio Consultivo do 
Fundo Monetário Internacional, acompanhado da 
competente Exposição de Motivos 
DPEIDAV096/FMI-PAIN-LOO, de 12 de março de 
1992, da lavra dos ex-Ministros Francisco Resek e 
Marcílio Marques Moreira, titulares, respectivamente, 
dos Ministérios das Relações Exteriores e da Econo
mia, Fazenda e Planejamento, hoje Ministério da Fa
zenda. 

2. Quando da sua tramitação pela Câmara dos 
Deputados, a matéria foi ali discutida e aprovada, 
com pareceres favoráveis das suas Comissões de 
f'lelações .l;xteriores (corn votos. contrários dos De
putados Paulino Cícero de Vasconcelos e Luiz Gus
hiken), de Finanças e Tributação e de Constituição e 
Justiça e de Redação, dentro das suas respectivas 
competências regimentais. Discutida em turno único 
e votado o projeto correspondente, este foi aprovado 
com os votos contrários do PT _e do PDT, os quais 
alegaram a desnecessidade da medida, por a consi
derarem afrontosa "ao direito soberano de os esta
dos deliberarem livremente sobre os compromissos 
internacionais", e desrespeitosa por refletir "sobretu
do no cerceament<> çla prerrogativa constitucional 
conferida ao Poder Legislativo de resolver, definitiva-
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mente, sobre os tratados celebrados pelo Presidente 
da República". 

3. Em prosseguimento-à tramitação normal da 
matéria, foi esta aprovada com a sua redação final, 
nos termos oferecidos por seu relator, Deputado Nil
son Gibson. Já como Projeto de Decreto Legislativo 
n2 197-B, de 1992, oriundo da Câmara dos Deputa
dos, chega ao Senado Federal a referida espécie 
normativa (fls. 1 e 2), para exame e emissão do 
competente parecer. 

É o relatório. 
11- Voto do Relator 

4. Aproximando-se o fim da Segunda Guerra 
Mundial, já em fins de 1944, não bastava contar e 
enterrar os mostos e pensar os feridos oriundos do 
terrível conflito. Urgia, igual e paralelamente, soer
guer, econômica e financeiramente, os países des
troçados pelo extenso conflito bélico. O Fundo Mo
netário Internacional surgiu, então, naquele mesmo 
ano de 1944, em julho, propugnando pelas referidas 
idéias, as quais podemos assim resumir. expansão e 
desenvolvimento equilibrado do comércio internacio
nal, disciplina cambial, alocação de recursos aos 
países-membros e redução dos desequilíbrios nos 
balanços internacionais de contas. Com pouco mais 
de 50 anos de existência - produto que foi da Confe
rência de Bretton Woods, de 1944 -, o FMI continua 
trabalhando para fazer jus à finalidade de sua cria
ção: solucionar problemas monetários mundiais. 
Hoje, mais do que nunca, por efeito da globalização 
crescente da economia e suas naturais complexida
des. Prossegue, assim, monitorando a economia 
mundial. E, mais do que isso, propiciando a adoção 
de políticas econômicas viáveis, com sistemas cam
bial e monetário mais estáveis e transparentes, em 
benefício de toda a comunidade internacional. 

5. Parece-nos óbvio que, dentro-do acima ex
posto, os objetivos contidos no ideário do FMI só po
derão ser alcançados, em sua plenitude satisfatória, 
mediante os recursos financeiros dos países signa
tários da entidade, sem os quais pouco ou quase 
nada pode ser realizado dentro da programação es
tatutária do organismo internacional, acima exempli
ficada •. 

6. E evidente que a Emenda n" 3, ora examina
da e discutida, objetiva inserir no-corpo constitutivo 
do FMI alguns princípios mais rígidos, que possam 
evitar inadimplências indesejáveis entre os Estados
Membros, no que concerne às suas obrigações con
tratuais. Tais princípios almejam alcançar outras hi
póteses de descumprimento obrigacional, com suas 

respectivas penalidades, as quais não foram previs
t'ªs anterio_rmJ')Jlt~, l;lªs _atiQgE)m gualquer obrigação 
em geral não-cumprida e, conforme a espécie infrin
gida, a penalidade correspondente variará do impe
dimÉmto de utilizar os recursos gerais da entidade, 
passando pela suspensão dos direitos de voto e a 
hipótese de revogação de mandatos outorgados, até 
atingir a medida penal mais gJ;a.ve, consistente na 
solicitação para que o país inadimplente se retire da 
entidade. Nessa hipótese, a decisão partirá da Junta 
de Governadores, adotada por maioria, "com oitenta 
e cinco por cento do total de poder de votos", garan
tida, evidente e àhtecipadamente, ampla defesa, 
seja oral ou escrita. Trata-se, portanto, na espécie, 
de gradações penais perfeitamente razoáveis e cos
tumeiramente adotadas pelo Direito, no caso de dis
trates contratuais. 

7. Em face do acima exposto, somos pela 
aprovação integral da Emenda n2 3 ao Convênio do 
Fundo Monetário Internacional, nos exatos termos 
do projeto de decreto legislativo ora sob exame. 

É o pareeer, s~m.j. 
Sala das Comissões, 17 de junho de 1997.

Romeu Tuma, Vice-Presidente no exercício da Pre
sidência- José Bianco, Relator- Levy Dias- Emí
lia Fernandes - Jose Agripino - Humberto Luce
na - Bernardo Cabral- Joel de Hollanda - Eduar
do Suplicy - Casildo Maldaner - Guilherme Pal
meira. 

Documento anexado nos termos do art. 250, 
parágrafo único, do Regimento Interno. 

RELATÓRIO 
Da Comissão de Relações Exterio

res e Defesa Nacional, sobre o Projeto de 
Decreto Legislativo n2 22, de 1993 (Proje
to de Decreto Legislativo n2 197-B, de 
1992, na CD), que "Aprova o texto da 
Emenda n2 3 ao Convênio Constitutivo do 
Fundo Monetário Internacional". 

Relator. Senador Ronan Tito 

I - Relatório 
Com fulcro no art. 49, Inciso I, da Carta Funda

mental, o Excelentís_simo SenhorPresidenteda Re
publica, por via da Mensagem n2 87, de 19-3-92, 
~ubmete~; à resolução definitiva dos membros do 
Congresso Nacional o texto da Emenda n2 3 ao Con
vênio Constitutivo do Fundo Monetário Internacional. 

2. Quando da sua regular tramitação na Câma
ra dos Deputados, a matéria obteve aprovação unâ
nime das Comissões de Finanças e Tributação, de 
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Constituição e Justiça e de Redação (fls. 15), bem 
como da Comissão de Relações Exteriores, esta 
com os votos contrários dos Deputados Paulino Cí
cero de Vasconcelos e Luiz Gushiken, sendo o pri
meiro com Declaração de Voto, na qual despende, 
em síntese, os seguintes argumentos discordantes 
do texto em exame: 

a) o FMI já dispõe de meios coercitivos para tal 
fim, através da edição de relatórios sobre os Esta
dos-Membros; 

b) o grupo de países devedores do Fundo tem 
pouca representatividade no organismo, o que toma 
ociosa a aprovação das emendas propostas; e 

c) a proposição "representa uma afronta ao di
reito soberano de os Estados deliberarem livremente 
sobre os compromissos internacionais", com refle
xos, "sobretudo, no cerceamento da prerrogativa 
constitucional conferida ao Poder Legislativo de re
solver, definitivamente, sobre os tratados celebrados 
pelo Presidente da República". 

Finalmente, o ilustre Deputado pede a rejeição 
da Emenda ora em discussão. 

3. Finda a tramitação da matéria na Câmara 
Baixa, inclusive com a aprovação de sua Redação 
Final, é chegada a vez deste Senado Federal enga
jar-se no seu exame. 

É o relatório. 
11- Voto do Relator 

4. A presença tradicional do Fundo Monetário 
Internacional na América Latina teve, inicialmente, o 
fito de solucionar questões complexas relacionadas 
com o balanço de pagamentos dos países da área. 
O Brasil, um dos maiores devedores do Fundo, tem 
tido problemas com a instituiçãQ iotemaciQoal por 
não poder cumprir as metas monetárias e fiscais por 
ele instituídas. Todavia, um programa económico ob
jetivando reduzir substancialmente os desacertos da 
economia nacional foi devidamente considerado ain
da no Governo anterior, havendo o Presidente Ita
mar Franco dado continuidade ao processamento 
das negociações, com os ajustes que se fizeram ne
cessários, inclusive quanto a um relacionamento 
mais profissional do País com o FMI. 

5. Por outro lado, é consabido que os países
membros do FMI pagam quotas financeiras de parti
cipação, quotas essas que revertem em benefício_ 
quando da necessidade de operações urgentes de 
assistência financeira patrocinadas por aquele orga
nismo internacional. Em assim sendo, a revisão das 
quotas financeiras existentes ou subscrição de no
vas quotas para os países-membros da instituição 
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internacional em evidência, se faz necessária. Afinal, 
os reajustes monetários que se realizam internamen
te em cada país-membro do FMI obedecem, via de 
regra, aos mesmos princípios e às mesmas razões 
invocadas pela entidade financeira internacional. 
Nesta, os gastos com operações de assistência fi
nanceira aos países filiados estão a exigir a subscri
ção de novas quotas de contribuição. É natural, por
tanto, que aquela organização financeira intemacio-

- _nal_adote medidas_ mais flex[veis para inviabilizar os 
ates de inadimplência sistemática por parte de paí
ses que se beneficiam da ajuda financeira que lhes é 
concedida. 

6. Por fim, estamos de pleno acordo, também, 
com a parte final do bem lançado parecer do ilustre 
relator na Câmara Baixa, Deputado Eduardo Siquei
ra Campos, quando assevera: 

"Além dos malefícios anteriormente as
sinalados em não se dotar o Fundo de 
meios· mais eficazes para a cobrança de 
seus créditos, a não-ratificação da Emenda 
n2 3 implicará na impossibilidade do Brasil 
aumentar o seu número de quotas, num mo
mento em que o FMI faz um reajuste no seu 
montante global. Nesse caso, em primeiro 
lugar, o País perderá o peso relativo atribuí
do a -sua atiialposição e, em segundo lugar, 
como efeito mediato da não adesão, verá 
boa parte de suas demandas financeiras in
ternacionais frustradas ou, no mínimo, difi
cultadas, na medida que, atualmente, o FMI 
representa uma espécie de indicador de cre
dibilidade não só para credores estatais, 
corno inclusive para os bancos privados.· 

7. Registre-se, ainda, na espécie, o cumpri
mento perfeito do mandamento constitucional pátrio 
- art. 49, inciso I - que concede ao Congresso Na
cional a competênciàexclusiva para "resolver defini
tivamente sobre tratados, acordos ou ates mtema
cionais que acarretem encargos ou compromissos 
gravosos ao património nacional;", aí incluídos, evi
dentemente, quaisquer emendas que, a posteriori, 
venham- ser aditadas áo texto original. - -

8. Em face ao exposto, votamos pela aprova
ção integral do projeto de decreto legislativo em 
questão, que • Aprova o texto da Emenda nº 3 ao 
Convênio Constitutivo do Fundo Monetário Interna
cional". 

- É o parecer, sub censura. 

Sala da Comissão, Presidente, Relator. 
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Dá Comissão de Relações Exterio
res e Defesa Nacional, sobre o Projeto de 
De"creto Legislativo n2 18, de 1997 (n2 
328196, na Câmara dos Deputados), que 
aprova o texto do Acordo sobre Coopera
ção Científica e Tecnológica, celebrado 
entre o Governo da República Federativa 
do Brasil e o Governo da Malásia, em 
Kuala Lumpur, em 29 de janeiro de 1996". 

Relator. Senador Casildo Maldaner 

I - Relatório 
Submete-se à Comissão de Relações Exterio

res e Defesa Nacional desta Casa o Projeto de De
creto Legislativo n2 18, de 1997, que objetiva apro
var o texto do Acordo de Cooperação Científica e 
Tecnológica celebrado em janeiro de 1996 entre o 
Governo da República Federativa do Brasil e o Go
verno da Malásia, em Kuala Lumpur. 

Por meio da Mensagem nº 542/96, o Excelen
tíssimo Senhor Presidente da República, de confor
midade com o art. 49, I, da Constituição Federal, 
submeteu ao Congresso Nacional o texto do Acordo, 
acompanhado de Exposição de Motivos do Senhor 
Ministro de Estado das Relações Exteriores, na qual 
se expõe que, em função do desenvolvimento verifi
cado na Malásia nos últimos anos e da prioridade 
atribuída ao sudeste asiático pela política externa 
brasileira, a cooperação científico-tecnológica entre 
os dois países deverá assumir novas proporções. 

O Acordo, exarado em onze artigos, visa à 
cooperação em campos de interesse mútuo, especi
ficamente nas áreas de: pesquisa industrial; micro
eletrônica; biotecnologia; padronização dos serviços 
científicos e de teste; meio ambiente; gerenciamento 
da vida selvagem e dos recursos marinhos; senso
riamente remoto; informação científica e tecnológica; 
treinamento de gerenciamento em ciência e tecnolo
gia, e meteorologia. 

No âmbito dessa cooperação, prevê-se o inter
câmbio de profissionais das diversas áreas e a im- .. 
plementação conjunta de programas, projetas e ativi
dades, nos termos acordados em cada caso. 

Com o propósito de implementar o Acordo, 
será estabelecida uma Comissão Mista, que deverá 
reunir-se alternadamente no Brasil e na Malásia. O 
Brasil far-se-á representar pelos Ministérios da!; H e-__ 
fações Exteriores e da Ciência e Tecnologia; a Malá
sia, pelo seu Ministério da Ciência, Tecnologia e 
Meio Ambiente. 

Adicionalmente, fica estabelecido que os direi
tos da outra Parte contratante de adotar e executar 
medidas relacionadas a sua segurança interna não 
serão limitados pelo presente Acordo. 

Fica previsto que a proteção dos direitos de 
propriedade .intelectual será assegurada segundo as 
leis e regulamentos dos dois países, em conformida
de com os acordos internacionais neles vigentes. 

Possíveis divergências quanto à interpretação 
ou aplicação das cláusulas deverão ser resolvidas 
em concordância das duas Partes. 

O acordo vigorará até que uma das Partes noti
fique à outra, por via diplomática, com pelo menos 
seis meses de antecedência, sua intenção de de
nunciá-lo sem prejuízo de qualquer proposição em 
andamento. 

Na Câmara dos Deputados, a presente Propo
sição mereceu aprovação da Comissão de Ciência, 
Tecnologia, Comunicação e Informática, da Comis
são de Constituição e Justiça e de Redação, da Co
missão de Relações Exteriores, e do Plenário. 

11- Voto 
A celebração de acordos para o intercâmbio 

científico e tecnológico é procedimento fundamental 
para o enriquecimento da experiência do País, em 
qualquer área do conhecimento. 

É especialmente interessante o estabelecimen
to de um tal intercâmbio entre nosso País e a Malá
sia ante as perspectivas de desenvolvimento tecno
lógico e científico vislumbradas para aquele país 
asiático, haja vista o grande crescimento económico 
e tecnológico que este vem experimentando nas 
duas últimas décadas. 

Como parte de uma política de desenvolvimen
to implementada a partir de 1970, a Malásia tem in
vestido preferencialmente no seu setor industrial, de
liberadamente buscando deixar de ser uma econo
mia alicerçada nas exportações de commodities, 
para se tomar um exportador de manufaturados, es
pecialmente de produtos eletrônicos: Tem também 
buscado atrair investimentos estrangeiros e fortale
cer o seu comércio exterior. 

Como resultado, em 1993, a Malásia tomou-se 
o maior exportador mundial de circuitos integrados e 
outros dispositivos semicondutores. O seu PIB cres
ceu 1.100%, o nível de pobreza caiu 70%, e sua ren
da per capita saltou de US$380, em 1970, para 
US_$2..277, em 1990. Para o ano 2020, quando a 
Malásia pretende ter-se tornado uma nação indus
trializada, a previsão é de uma renda per capita de 
US$7.380. 
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O país é apontado por observadores interna
cionais como uma das 'Novas Nações Exportado
ras' e, juntamente com Cingapura e a Indonésia, for
ma o 'Triângulo de Crescimento Asiático'. 

Dentro da sua política de desenvolvimento, o 
governo malaio tem enfatizado o investimento em in
fra-estrutura para implantação de indústrias, na pro
moção da pesquisa e desenvolvimento, no treina
mento de técnicos especializados, e no tratamento e 
armazenamento seguro de resíduos tóxicos. Esses 
são, justamente, pontos contemplados no Acordo 
sobre Cooperação Científica e Tecnológica assinado 
com o Brasil. 

Vale destacar, igualmente, o empenho com 
que a Malásia tem-se dedicado a melhorar suas leis 
de proteção à propriedade intelectual, cobrindo pa
tentes, direitos autorais e marcas registradas. Esse é 
um sinal bastante positivo para a cooperação preten
dida 

Além de todo o exposto, é de se destacar o in
tt:resse da política externa brasileira em estreitar os 
laços com o sudeste asiático. 

Assim, em face dos argumentos apresentados, 
nosso voto é !'Elia aprovação do projeto de Decreto 
Legislativo n218, de 1997. 

Sala das Comissões, 17 de junho de 1997. -
Romeu Tuma, Vice-Presidente, no exercício da Pre
sidência - Casildo Maldaner, Relator - Benedita 
da Silva - Levy Dias - José Agripino - Humberto 
Lucena - Bernardo Cabral - Joel de Hollanda -
Eduardo Suplicy - Guilherme Palmeira. 

O SR. PRESIDENTE (Geraldo Melo}- O expe
diente lido vai à publicação. 

O SR. PRESIDENTE (Geraldo Melo} -o Proje
to de Lei da Câmara n2 18, de 1997 (n2 4.797/94, na 
Casa de origem), cujo parecer foi lido anteriormente, 
ficará perante a Mesa durante cinco dias úteis, a fim 
de receber emendas, nos termos do art. 235, 11, d, 
do Regimento Interno, combinado com o art. 42 da 
ReSolução nº 37, de 1995, do_ S~nado Federal. 

O SR. PRESIDENTE (Geraldo Melo} - Esgo
tou-se ontem o prazo previsto no art. 91, § 32 , do 
Regimento Interno, sem que tenha sido interposto 
recurso no sentido da apreciação pelo Plenário das 
seguintes matérias: 

- Projeto de Lei do Senado nº 180, de 1995, 
de autoria do Sr. Senador Gilvam Borges, que altera 
a redação da letra a', do art. 75, da Lei n2 8.213, de 
7 de julho de 1991, que dispõe sobre os Planos de 
Benefícios da Previdência Social; e 

- Projeto de Lei do Senado n2 8, de 1996, de 
autoria do Senador Valmir Campelo, que proíbe a 
venda de bebidas alcoólicas nos estabelecimentos 
comerciais situados nas margens das rodovias, e dá 
outras providências. 

As matérias foram apreciadas conclusivamente 
pela Comissão de Assuntos Sociais. O Projeto de 
Lei do Senado nº 180, de 1995, rejeitado, vai ao Ar
quivo; e o de n2 8, de 1996, aprovado, vai à Câmara 
dos Deputadof>. · 

O SR. PRESIDENTE {Geraldo Melo)- Sobre a 
mesa, projeto de lei que será lido pelo Sr. 12 Secre
tário em exercício, Senador Nabor Júnior. 

É lido o seguinte: 

_PROJETO DE LEI DO SENADO N2120 
DE 1997- COMPLEMENTAR 

Estabelece normas sobre a fixação 
de coeficientes no Fundo de Participação 
dos.Municípios e dá outras providências. 

O Presidente da República: 
Faço saber que o Congresso Nacional decreta . 

e eu sanciono a seguinte Lei Complementar: 
Art. 12 Ficam mantidos, para o exercício de 

1997 e seguintes os coeficientes de participação dos 
municípios fixados para o exercício de 1997, à exce
ção daqueles que puderem ter seus coeficientes ele
vados, na forma do disposto a seguir. 

Parágrafo único. Com base nos dados oficiais 
do IBGE, os municípios que apresentem incremento 
de população poderão ter seus coeficientes eleva
dos, observados os limites das faixas de número de 
habitantes estabelecidos no § 22 do art. 91 da Lei nº 
5.172/66. 

Art. 22 Esta Lei Complementar entra em vigor 
na data de sua publicação. 

Art. 32 Rca revogado a Lei Complementar n2 

74, de 30 de abril de 1993, e demais disposições em 
contrário. 

Justificação 

Consoante a Lei Complementar n2 74/93, em 
vigor, os coeficientes dos municípios fixados em 
1996 seriam mantidos para o exercício de 1997, de
vendo ser revistos os daqueles que cederem popula
ção para a criação de novas unidades municipais 
instaladas em 1997, e que os coeficientes para os 
municípios instalados a partir de 31 de dezembro de 
_1996. seriamJixados a partir de nova tabela de fai
xas de população elaborada com base no censo po
pulacigllaLQ~:JJl:J.;!J reªlizado pelo IBGE. No entanto, 
a atualização dos índices dos municípios desmem-
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brados não pôde ser ainda efetuada, pois não esta
vam disponíveis os dados oficiais do IBGE para es
ses municípios. 

É sabido que a disposição de manter os coefi
cientes dos demais municípios sem ajustá-los aos 
resultados do censo de 1991, conforme preconizava 
a legislação anterior, deveu-se à perspectiva de que, 
se ajustados os coeficientes, haverá substantiva 
queda de receita de FPM para a maioria dos municí
pios. 

Brevemente quando forem encaminhados ao 
TCU os dados da contagem populacional efetuado 
pelo IBGE em 1996, serão automaticamente revisa
dos os coeficientes dos municípios desmembrados · 
cujas receitas ver-se-ão drasticamente reduzidas. 
Ora, é notório que os municípios, principalmente os 
do interior, têm no FPM sua principal fonte de recei
ta. A queda dos coeficientes dos municípios des
membrados provocará uma mudança abrupta nos 
seus patamares de participação no FPM, podendo · 
resultar em situação desastrosa para as finanças 
dessas unidades. Esse quadro será ainda agravado, 
se o declínio de população decorrente do desmem
bramento for tal que o município que fazia jus à Re
serva do FPM seja também dela excluído. 

Desta feita, considerando a concessão do be
nefício do congelamento para todos os demais muni
cípios, que não tiveram seus coeficientes alterados 
pelos dados censitários de 1991, é de todo justificá
vel que os 533 municípios que cederam população 
para a criação de _novas unidades sejam também 
comtemplados com a possibilidade de manutenção 
de seus atuais índices. 

Entretanto, não seria justo congelar os índi
ces de participação dos municípios que tiveram 
ganhos expressivos de população e que; por con
seguinte, fariam jus a aumento de coeficiente. 
Nesses casos, a Lei anuirá o aumento do índice 
de participação, o que se justifica em vista dá-pre~ 
visível elevação de despesas decorrente do incre
mento de população. Assim, por analogia aos que 
tiveram os coeficientes mantidos, a situação mais 
favorável seria o ajuste desses coeficientes pelos 
limites das faixas de habitantes estabelecidos na 
Lei nº 5.172/66, ou seja, sem ajuste das faixas pe
los resultados do Censo do IBGE de 1991. Da 
mesma forma, a possibilidade de elevação de coe
ficiente propiciaria o ingresso na reserva do FPM 
daqueles municípios cujo incremento de população 
os tenha alçado a faixa mais alta de habitantes que, 
na tabela anterior ao censo de .1991 , corresponde a 
156.216 habitantes. 

A título de esclarecimento, saliento que os mu
nicípios instalados a partir de 31 de dezembro de 
1996 tiveram seus coeficientes atribuídos com base 
natabela de faixa de habitantes atualizada pelo cen
so de 1991, devendo assim permanecer, o que nos 
parece adequado, uma vez que esses municípios ti
veram seus índices estabelecidos pela primeira vez 
em 1997, dentro dessa norma. 

Com a convicção de que essa proposta irá be
nefiCiar a grande maioria dos nossos municípios, 
conto com o apoio dos nobres pares para sua apro
vação. 

. Sala das Sg!ssões, 2() dejunho de 1997. - Se
- nador Edison l..oi)iiQ. 

LEGISLAÇÃO CITADA, ANEXADA 
PELA SECRETARIA-GERAL DA MESA 

LEI N2 5.172, DE 25 DE OUTUBRO DE 1966 
Dispõe sobre o Sistema Tributário 

Nacional e institui normas gerais de direi
to tributário aplicáveis à União, Estados e 
Municípios. 

SEÇAO III 
Critério de Distribuição do Fundo de 

Participação dos Municípios 

Art. 91. A distribuição do Fundo de Participa-
- ção dos Municípios, a que se refere o art. 86, far-se

á atribuindo, a cada Município, um coeficiente indivi
dual de participação, estabelecido da seguinte for
ma: 

Categoria do Município segundo seu núme
rode habitantes: 

Coeficiente 
1- até 10.000, para cada 2.000 ou 

- --· fração excedente..................................... 0,2 
11- acima de 10.000 até 30.000: .................. . 
a) pelos primeiros 10.000 .............................. 1 ,O 
b) para cada 4.000 ou fração excedente 

mais .........•...•.....•.••...•....••.......•................. 0,2 
III - acima de 30.000 até 60.000: 
a) pelos primeiros 30.000 .............................. 2,0 
b) para cada 6.000 ou fração excedente, 
mais............................................................... 0,2 
IV- acima de 60.000 até 100.000: 
a) pelos primeiros 60.000 .............................. 3,0 
b) para cada 8.000 ou fração excedente 

mais ............•........•.................................... 0,2 
V- acima de 100.000.................................... 4,0 
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§ 12 Para-os efeitos deste artigo, consideram
se os municípios regularmente instalados até 31 de 
julho dos anos de milésimos O (zero) e 5 (cinco), atri
buindo-se a cada Município'instalado nos anos inter
mediários uma parcela deduzida das quotas dos Mu
nicípios de que se desmembrarem calculada propor
cionalmente ao número de habitantes das áreas a 
ele incorporadas. 

§ 22 Os limites das faixas de números de habi
tantes previstas neste artigo serão reajustados sem
pre que, por meio de recenseamento demográfico 
geral, seja conhecida oficialmente a população total 
do País, estabelecendo-se os novos limites na pro
porção do aumento percentual daquela população, 
por referência ao recenseamento de 1960. 

§ 3º Aos Municípios resultantes de fusão de 
outras unidades será atribuída quota equivalente à 
soma das quotas individuais dessas unidades até 
que se opere a revisão nos anos de milésimos O 
(zero) e 5 (cinco). 

LEI COMPLEMENTAR Nº 74, DE 30 DE ABRIL DE 1993 

Estabelece normas sobre a fixação 
de coeficientes no Fundo de Participação 
dos Municípios, e dá outras providências 

O Presidente da República. 
Faço saber que o Congresso Nacional decreta 

e eu sanciono a seguinte Lei Complementar: 
Art. 1 º Ficam mantidos os coeficientes de parti

cipação dos Municípios fixados para o exercício de 
1992, revisando-se os daqueles que cederam popu
lação para novas unidades municipais criadas em 
1993. 

Parágrafo único. O Censo de 1991, realizado 
pela Fundação IBGE, será utilizado para fixação dos 
coeficientes de distribuição dos Municípios criados e 
instalados em 1993. 

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

Art. 3º Fica revogada a Lei Complementar n2 

72, de 29 de janeiro de 1993, e demais disposições 
em contrário. 

(À Comissão de Assuntos Econômi
cos.) 

O SR. PRESIDENTE (Geraldo Melo) -O proje
to será publicado e remetido à comissão competente. 

Sobre a mesa, ofício que será lido pelo Sr. 1º 
Secretário em exercício, Senador Nabor Júnior. 

É lido o seguinte: 

OF. N2 125/97-GLPFL 

Brasília, 18 de junho de 1997 

Senfior ~residente, 
Nos termos regimentais, solicito a minha subs

tituição pelo Senador Edison Lobão na Comissão 
Mista incumbida do estudo e parecer de Medida Pro
visória n2 1548-32, dé 1 O de junho de 1997, que "cria 
a Gratificação de Desempenho e Produtividade -
GDP das atividades de finança's, controle, orçamen
to e planejamento, e dá outras providências•. 

Cordialmente, - Senador Hugo Napoleão, Lí
der do PFL no Senado Federal. 

O SR. PRESIDENTE (Geraldo Melo) - Será 
feita a substituição solicitada. 

Passamos à lista de oradores. 
Concedo a palavra ao Senador Jonas Pinheiro. 
O SR. JONAS PINHEIRO- (PFL- MT. Pro-

nuncia o seguinte-discurso.)- Sr. Presidente, Sena
dor Geraldo Melo,· ao iniciar o meu pronunciamento 
solicito o apoio dos Senadores da República presen
tes nesta sessão, Nabor Júnior, representante do 
Estado do Acre, Jefferson Péres e Bernardo Cabral, 
ambos representantes do Estado do Amazonas, 
para um assunto urgente que está sendo tratado na 
Câmara dos Deputados, e que, possivelmente na 
próxima semana, será tratado aqui no Senado Fede
ral. Refiro- me ao setor da borracha. 

O setor de produção de borracha natural no 
Brasil vem passando por um período de crise, em 
deçorrência, entre_ o_lltrQ.s fatore~ da forte concorrên
cia de produtos oriundos -d-o sudeste asiático, onde 
recebem elevados subsídios diretos e indiretos. 

Esses subsídios, que atingem cerca de 70%, 
·aJiaâoàsvanfagéns c7editícias concedidas à expor
tação, possibilitam que a borracha natural importada 
chegue em nosso País a um preço inferior ao custo 
interno de produção, não assegurando, portanto, aos 
produtores nacionais, a lucratividade mínima neces
sária. 

A política nacional para a borracha, em vigor, 
prevê a cobrança de uma taxa conhecida como 
TORMB, incidente sobre a borracha comercializada, 
cujos· recursosaeveriam serTeveTtidos em ativida
des governamentais de apoio ao setor de produção 
da borracha natura[ · 

Prevê, tambem, além de outros mecanismos, o 
contingenciamento, isto é, que as importações de 
borracha somente ocorram após o escoamento da 
produção nacional. 

Entretanto, Sr. Presidente, Sf!s e Srs. Senado
res, esses mecanismos previstos na política nacional 
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para a borracha têm sido inócuos, devido a falhas na 
sua aplicação e a prática, pelas indústrias consumi
doras, de mecanismos de 'escape' da legislação em 
vigor. 

Apesar de os produtores nacionais de borracha 
de cultivo estarem aumentando a sua produção, a 
participação do extrativismo tem diminuído. Tal fato 
vem gerando uma profunda crise social no segmento 
extrativista na Região Norte, deixando os seringuei
ros em situação de penúria. 

O agravamento desse quadro, aliado ao inte
resse de se proceder à desregulamentação do setor 
dentro dos princípios da política macroeconômica 
adotada, levou a que o Governo Federal encami
nhasse ao Congresso Nacional o Projeto de Lei n2 

3.100, de 1977, dispondo sobre a concessão de 
subvenção econômica aos produtores de borracha 
nacional e a revogação da legislação atualmente em 
vigor. 

Esse projeto visa obter autorização para que o 
Poder Executivo possa conceder, pelo prazo de oito 
anos, subvenção econômica aos produtores, corres
pondente à diferença entre os preços de referência 
das borrachas naturais, fixados pelo Executivo, e os 
dos produtos congêneres no mercado internacional. 

A instituição da subvenção temporária, com va
lor de teta estabelecido e com redução de 20% a 
cada ano, a partir do quarto ano, tem o propósito de 
assegurar aos produtores de borracha natural as • 
condições necessárias ao gradativo ajuste do setor 
às novas condições de mercado. 

Esse projeto, Sr. Presidente, que se encontra 
em tramitação na Câmara dos Deputados, foi incluí
do em regime de urgência e submetido à apreciação 
de cinco comissões técnicas no âmbito daquela 
Casa. Pela importância e pela urgência, os relatores 
promoveram amplo e profundo debate sobre a maté
ria, com a participação efetiva de parlamentares e 
representantes dos segmentos da produção de culti
vo e da borracha nativa. 

Tive a oportunidade de acompanhar todo esse 
processo de debates, que contou inclusive com a 
participação efetiva da Senadora Marina Silva e que 
culminou com um processo de negociação com o 
Governo Federal e o estabelecimento de um substi
tutivo. 

Nesse substitutivo, além de terem sido incorpo
rados diversos aprimoramentos julgados imprescin
díveis, está cof1substanciada uma elevação no valor 
limite desse subsídio, que poderá ser revisto peri
odicamente, de R$0,72, por quilo, de um determina
do tipo de borracha, para R$0,90. Esse o subsídio. 

Portanto, acresce-se ao valor do produto conforme o 
mercado internacional. Valor esse que veio a melhor 
atender às necessidades do setor. 

Por outro lado, incorporou também dispositivos 
que vieram a dar uma maior atenção ao segmento 
extratíVísta, prev~ndQ a~d~o cie medidas destina
das a promover a ascensão econômica e social dos 
seringueiros da Amazônia, através de mecanismos 
específiCos ao uso múltiplo da Floresta Amazônica e 
de programas de promoção social. 

O substitutivo aprovado estabelece que essa 
lei entrará em vigor 60 dias após a sua publicação, 
com igual prazo para a sua regulamentação. 

Sr. Presidente, Srlls e Srs. Senadores, acredito 
que essa lei vem em resposta aos frequentes apelos 
ocorridos na Câmara dos Deputados e no Senado 
Federal, e pelos representantes dos diversos seg
mentos do setor de borracha natural. 

Dentro dos procedimentos constitucionais, 
esse projeto de lei deverá agora merecer a aprecia
ção do Senado Federal, antes de ser submetido à 
sanção presidencial. 

Sr. Presidente, tomo a liberdade de fazer um 
apelo a: V. Ex!', aos Líderes e aos meus Pares nesta 
Casa para que ~sse_projeto_ ele I~L!epha uma trami
taÇão no Senado Federal em regime de urgência, 
para que possa ser votado antes do recesso parla
mentar. Caso não seja possível a sua votação den
tro desse prazo, que seja incluído na pauta da con
vocação extraordinária, para que possa ser votado 
no mês de julho. 

O Sr. Bernardo Cabral - Permite-me V. Exª 
um aparte? 

O SR. JONAS_PII\Itll'IRQ.,-_Coocedo o~parte 
ao nobre Senador Bernardo Cabral, com muito pra
zer. É um homem interessado pelo assunto, como 
amazônida e representante que é do nosso Estado 
do Amazonas. 

O Sr. Bernardo Cabral - Senador Jonas Pi
nheiro, associo - Jfr~-ª ~S§_e apeiQ_que y_. ExªJaz ao 
eminente Presidente Geraldo Melo, que conduz os 
trabalhos desta s~~o. no_ sentido ela ioclus_áo na 

-páuta dá convocação extraordinária que ocorrerá no 
mês de julho. Não é uma simples adesão no sentido 
de solidariedade a quem se encontra na tribuna, 
mas de enfileirar-me na luta que V. Exª tem mantido 
nesta Casa ao longo (jo seu mandato. E dou o meu 
testemunho do desempenho de V. Exª durante os 
trabalhos -da ___ Assembléia Nacional constituinte, 
quando fomos companheiros. A Bancada do Norte, 
toda ela, seja da A111azônia Ocidental ou Oriental, a 

- - esta altura está-a-senHr;-e Cfe forma bem veemente. 
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o que é e~e· problema dá borrdch~. E V. Ex" diz 
bem, não é apenas um problema econômico, é niti
damente social. O que causou de prejuízo àqueles 
Estados que compõem a região - ainda há pouco eu 
me referia a isso - o descaso, o abandono, a omis
são em relação à borracha, seja em relação ao seu 
preço, ao" cultivo, à importação da sintética, que co
meçou a vir em tão pouco tempo, só nós, oriundos 
dali, podemos avaliar. De modo, Senador Jonas Pi
nheiro, que depois de terem acabado com os bancos 
que financiavam a borracha propriamente dita, no 
sentido da sua safra, transformando-os em siglas, o 
que acabou resultando na última, Banco da Amazô
nia, e da extinção da Sudhevea, todas essas particu
laridades talvez agora V. Ex!! consiga minorar com 
esse apelo no sentido de que possamos aprovar um 
projeto de lei em boa hora. Quero que V. Ex" sinta, 
na hora em que me perfilo ao seu lado, que há so
bretudo a manifestação de quem conhece a região e 
deseja, conseqüentemente, lhe dar a solidariedade 
que V. EJé-! merece. 

O SR. JONAS PINHEIRO - Muito obrigado, 
Senador Bernardo Cabral, companheiro de longa 
data de lutas a favor do povo brasileiro, respeitado 
que é, por merecimento, pelo seu trabalho. Evidente
mente incorporo ao meu pronunciamento, com muito 
prazer, o aparte de V. EJé-!. 

O setor da borracha, que todos nós conhece
mos e praticamos, evidentemente não pode ser 
abandonado. São milhares de famílias que hoje, 
como disse, passam penúria, pelo abandono de que 
esse setor tem sido vitima. V. EJé-! lembrou-se muito 
bem da Sudhevea, que tinha um trabalho extraordi
nária, e que, ao ser incorporada ao lbama, que ab
sorveu também outros órgãos, como a Sudepe e o 
IBDF, com certeza perdeu aquela vocação de traba
lhar exatamente com o programa da borracha. 

E essa lei, que está sendo discutida, e será 
brevemente aprovada na Câmara, queremos aprová 
-la, também aqui no Senado, antes da convocação 
extraordinária, se possível. Não sendo possível, evi
dentemente aqui fica o apelo ao nosso eminente 
Presidente Geraldo Melo: para que incorporemos 
esse projeto - nº 3.1 00, da Câmara - , a fim de que 
faça parte dos substitutivos da convocação da ses
são extraordinária do mês de julho. 

O Sr. Jefferson Péres- Permite- me V. EJé-! 
um aparte? 

O SR. JONAS PINHEIRO - Com muito prazer, 
recebo o aparte do eminente Senador Jefferson Pé
res, também companheiro nosso dos Estados ama
zónicos. 

O Sr. Jefferson Péres Senador Jonas Pi-
nheiro, nesta sessão amazônica de hoje, e também 
nordestina, graças ao nosso eminente Presidente, 
-Senador Geraldo Melo, v: ExB dá mostra, mais uma 
vez, da sua vigilância quando se trata de assuntos 
da nossa região, principalmente envolvendo a eco
nomia rural. V. Ex" diz bem, o Governo se redime 
agora de um erro - não este Governo, refiro - me ao 
poder público - , o erro que foi a extinção da Sudhe
vea e do subsídio que sustentava a produção da 
borracha nos seringais silvestres da Amazônia, sob 
o entendimento equivocado de que a borracha é 
uma atividade antieconômica. Talvez seja, devido ao 
subsídio indireto de que desfruta o produto asiático, 
como v. Ex" acentuou, -mas a exploração dos serin
gais ainda tem um papel social importantíssimo na 
Amazônia, e não apenas econômico. Afinal de con
tas, Senador Jonas Pinheiro, a extração de látex 
ocorre na floresta com preservação ecológica, sem 
afetar o meio, ambiente e absorvendo um enorme 
contingente de mão-de-obra, funcionando o serin
gueiro quase que como um guarda florestal, impe
dindo ou pelo menos minimizando a pressão demo
gráfica sobre as cidades. A concessão de subsídio 
agora vai assegurar a sobrevivência dessa atividade, 
e espero que não se restrinja apenas à produção de 
borracha, mas à exploração múltipla da floresta, am
pliando-se cada vez mais o uso das reservas extrati
vistas. De forma que nós, da Bancada Amazônica, 
temos o dever de zelar para que esse projeto tramite 
com rapidez, se necessário antes do advento do re
cesso. Creio que devemos, todos nós, motivar, pro
vocar os líderes dos partidos para que tramite no Se
nado em regime de urgência urgentíssima. Parabéns 
a V. Ex'l, mais urna vez, pelo papel que desempe
nhou nos entendimentos que resultaram nesse pro
jeto mandado pelo Executivo, e pela sua presença 
na tribuna desse Senado! 

O SR. JONAS PINHEIRO - Muito obrigado, 
Senador Jefferson Péres. De fato, trabalhamos nes
se projeto na Câmara dos Deputados exatamente 
pensando na sua urgência, ou seja, para que che
gasse nesta Casa já em condições de ser aprovado 
pelos nossos companheiros Senadores da Repúbli
ca sem que tivesse necessidade de novas emendas, 
pois dessa forma perderíamos tempo, e o tempo 
urge neste instante em que nossos irmãos seringuei-

-_ ros e seringalistas _estão a sofrer econômica e social
mente. 

O Governo hoje vem redimir um programa que 
ele próprio criou. Lembro muito bem do Probor - 1, 

- do Probor- 2 e do Probor- 3, programas de incenti-
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vo que, posteriormente, com a falta de apoio ao se
ter, foram destruídos pelo próprio Governo. No meu 
trabalho cotidiano de censionista agrícola, de censio
nista rural no meu Estado de Mato Grosso, pude ob
servar que a borracha era um produto extremamente 
incentivado, porque-fixava o homem ao campo. Um 
hectare de seringal dá trabalho permanente para 
três famílias. 

O Sr. Nabor Júnior - V. Ex'! me permite um 
aparte? 

O SR. JONAS PINHEIRO - Ouço V. Ex'! com 
prazer. 

O Sr. Nabor Júnior - Senador Jonas Pinhei
ro, desejo também expressar o meu apoio ao apelo 
que V. Exª está formulando na tribuna do Senado 
Federal, na sessão de hoje, para viabilizar a SJ)rova
ção do Projeto n.2 3.100, de 1997, oriundo do Poder 
Executivo, que se encontra em tramitação na Câma
ra dos Deputados, e que, provavelmente, será vota
do na próxima semana. Esse projeto é realmente im
portante para minimizar a crise que afeta o setor de 
produção de borracha, principalmente na Amazônia. 
V. Exª, que é um homem estudioso desses proble
mas, pela sua condição, pela sua formação profis
sional, homem ligado ao setor rural, tem demonstra
do aqui nesta Casa, como o fez anteriormente na 
Câmara dos Deputados, uma atuação voltada princi
palmente para o apoio aos produtores rurais; tem 
acompanhando com o maior interesse não só as ne
gociações em nível de Poder Executivo, mas tam
bém a tramitação do projeto na Câmara dos Deputa
dos. Espero que efetivamente o projeto seja aprova
do na Câmara dos Deputados, na próxima semana, 
e tenhamos condições de votá- lo no Senado Fede
ral até o término do primeiro período da sessão le
gislativa do corrente ano. Se isso não for possível, 
vamos nos empenhar junto às lideranças dos diver
sos Partidbs com assento no Senado Federal para 
que o Projeto de Lei (1. 2 3.'100 seja incluído na pauta 
das matérias que serão apreciadas durante a convo- ' 
cação extraordinária do Congresso no mês de j!Jlho. 
Espero realmente que tenhamos um instrumento 
que possa, se não resolver definitivamente o proble
ma da produção de borracha vegetal no Brasil, so
bretudo na Amazônia, ao menos contribuir com 
aqueles que ainda se dedicam a essa atividade, na 
região Norte do País, permitindo a continuidade de 
seu trabalho. Nós percebemos que os seringais es
tão se esvaziando diutumamente. Eu, que sou oriun
do do Estado do Acre e já exerci a atividade de se
ringalista, conheço o resultado nefasto causado pelo 
abandono do setor e do êxodo rural na região. As ci-

dades crescem de maneira exagerada e o interior se 
esvazia devido à falta de apoio ao produtor de borra
cha, pois essa atividade era responsável, principal
mente no meu Estado, pela manutenção de 2/3 da 
população nos seringais. Hoje ocorre exatamente o 
inverso, ou seja, talvez tenhamos 60% ou 70% da 
população do Estado residindo nas cidades e ape
nas 40% ou 30% no interior. O projeto visa oferecer 
subsídios aos produtores de borracha, a fim de con
tinuar desenvolvendo suas atividades e provendo a 
manutenção de suas famílias. Parabéns a V. Exª 
pelo oportuno pronunciamento faz no dia de hoje. 

O SR. JONAS PINHEIRO - Muito obrigado, 
Senador Nabor Júnior. Nós, brasileiros, sobretudo 
nós que estamos ligados a esse setor, às vezes nos 
envergonhamos do que aconteceu com a borracha, 
com a hevea brasiliensis; até o nome científico é 
brasileiro. o-srasil foi o primeiro e único produtor de 
borracha nativa no passado, pois 1 00% da borracha 
que se produzia no mundo era brasileira. Hoje, ver
gonhosamente, 65% a 70% da borracha consumida 
no Brasil é importada. 

Sr:' Presidente, em função do nosso tempo, 
que se expira, vou concluir, esclarecendo, mais uma 
vez, que a rapidez na tramitação dessa matéria é 
fundamental para que, com o seu retardamento, não 
sejam provocadas reações no mercado de compra e 
venda de borracha no País, com a paralisação de 
compras pelas indústrias e conseqüente prejuízo 
para os produtores. 

Espero, assifll,_ qu~com a_;wrovação desse 
projeto de Iei se estará dando mais um passo no 
processo de desregulamentação da economia brasi
leira, mas com as devidas e necessárias salvaguar
das aos produtores nacionais de borracha natural. 

Agradeço aos nobres Senadores que me pres
tigiaram com seus belíssimos apartes. Com certeza, 
na próxima semana, o Senado Federal estará dando 
uma resposta com a aprovação desse projeto de 
máximo interesse para o setor de borracha natural 
no Brasil. 

Muito obrigado. 
O SR. PRESIDENTE (Geraldo Melo)- A Mesa 

acolhe com tódCl mteres5e e com toda atenção o 
apelo de V. Exi, Senador Jonas Pinheiro, com rela
ção ao PL n2 3.100, de 1997. Esclarece, entretanto, 
que o projeto ~tá em tramitação na Câmara dos 
Deputados, não tendo chegado ainda ao Senado 
FEideral. 

Enquanto V. EXª falava, a Mesa solicitou infor
mações sobre o projeto e tem a dizer que, no último 
dia 12 de junho, o projeto foi retirado da Ordem do 
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Dia da Câmara dos Deputados em virtude de ter 
sido designada Relatara a Deputada Regina Lima, 
que pediu prazo para apresentação do seu parecer; 
tramitando, entretanto, em regime de urgência. O 
Senado Federal deve aguardar a chegada do projeto 
para dar-lhe o tratamento que V. Ex" reivindica. 

Por outro lado, com relação à inclusão na pau
ta da convocação extraordinária, sabe V. Ex!! que 
essa convocação não será de iniciativa do Congres
so. O Congresso tem conhecimento de que o Poder 
Executivo está inclinado a convocar extraordinaria
mente o Poder Legislativo; portanto, a pauta será 
preparada pelo próprio Poder Executivo, que será o 
autor da convocação. Entretanto, nada impede o 
Congresso de fazer chegar ao Poder Executivo su
gestões, o que será feito oportunamente, acolhendo 
portanto inteiramente o apelo de V. Ex". 

O SR. JONAS PINHEIRO - Sr. Presidente, o 
que gostaríamos é exatamente isto: que esta Casa 
se empenhe junto ao Poder Executivo, porque já es
tamos fazendo esses entendimentos com os Líderes 
de todos os Partidos, inclusive com o Líder do Go
verno nesta Casa, o nobre Senador Elcio Alvares. 

Obrigado. 
O SR. PRESIDENTE (Geraldo Melo) - A Mesa 

confirma as informações que deu. As providências 
serão tomadas com a rapidez necessária. 

Voltamos à lista de oradores. 
Com a palavra o nobre Senador Romero Jucá. 

(Pausa.) 
Concedo a palavra ao nobre Senador Jefferson 

Péres. • 
O SR. JEFFERSON PERES (PSDB - AM. Pro-

nuncia o seguinte discurso. Sem revisão do orador.) 
- Sr. Presidente, Srs. Senadores, meu pronuncia
mento desta manhã, de certa forma, complementa o 
do ilustre Senador Jonas Pinheiro, porque vou dar 
curso à preocupação dos meios de comunicação na
cionais com a ameaça que ronda a Amazônia na for
ma da chegada das grandes madeireiras asiáticas, 
que se dispõem a explorar madeira na minha região 
com vistas à exportação. 

Não existe de minha parte nenhum sentimento 
de xenofobia, Sr. Presidente, Srs. Senadores. A xe
nofobia em mim morreu com os meu arroubos de ju
ventude. Hoje, estou suficientemente amadurecido 
para saber que o capital estrangeiro é necessário, 
que o mundo, gostemos ou não, está num processo 
de globalização e que é um romantismo inútil pensar 
que se pode deter esse processo. No entanto, a in
serção no processo de globalização não pode ser 
feita, evidentemente, sem as cautelas que podemos 

e devemos adotar para que os interesses nacionais 
sejam preservados. 

É conhecido, Sr. Presidente, o desastre ecoló
gico que essas madeireiras ocasionaram em algu
mas regiões do sudeste asiático, sobretudo na Ilha 
de Bornéu, uma região tropical, situada na área 
equatorial, de condições ecológicas muito semelhan
tes às da Amazônia. Ela dispõe de grandes recursos 
financeiros, de modema tecnologia e é capaz de 
muita eficiência na extração de madeira, mas num 
processo extremamente ineficaz, porque pode nos 
custa caro, muito caro, em termos ecológicos. 

O lbama jura que essas empresas terão que 
cumprir planos de manejo florestal, devidamente mo
nitorados pelo órgão. 

Ora, Sr. Presidente, em primeiro lugar, manejo 
florestal na Amazônia ainda é algo que precisa ser 
testado com experiências que ainda não foram feitas 
em grande escala. Não se sabe se o manejo adota
do em outras regiões do globo será adequado para a 
Amazônia, em primeiro lugar. Em segundo lugar, du
vido muito da capacidade do lbama de fazer monito
ramento desses projetes, tendo em vista a sua es
cassez de quadros humanos em quantidade e. em 
qualidade, principalmente numa região com a vasti
dão da Amazônia. 

Uma dessas madeireiras, para V. Ex" ter uma 
idéia, adquiriu há dois anos uma reserva de mais de 
um milhão de hectares, Sr. Presidente. Uma área do 
tamanho de um país como o Líbano, por exemplo. 
São dez mil quilómetros quadrados, a serem explo
rados por u111a únJca mªdE!ireira. 

Evidentemente que-a floresta é um recurso que 
podemos explorar, seja para a produção de madeira, 
seja para a de papel e celulose. Não queremos que 
a Amazônia seja um jardim botânico; mas não que
remos, evidentemente, cair no extremo oposto, que 
seria uma exploração predatória que levasse a uma 
devastação suicida. 

Sr. Presidente, Srs. Senadores, 'a Amazônia é 
floresta'. O ilustre escritor paraense, Leandro Tocan
tins, no livro intitulado Na Amazônia o Rio Comanda 
a Vida, disse isso. É verdade, toda a nossa popula
ção está condicionada aos ciclos dos rios, mas é a 
floresta que comanda os rios. Sem floresta, não tere
mos rios ou, pelo menos, teremos rios mas sem a 
regularidade que os rios apresentam hoje na Amazônia 

É curioso . verificar, e causa até surpresa em 
pessoas estranhas à região, que sendo a região com 
a maior bacia hidrográfica do mundo - a Amazônia é 
quase um arquipélago tamanha a extensão das 
águas dos seus rios, paranás, furos e igapós; vista 
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do alto, muitas vezes não se sabe o que existe,_ se é 
terra ou água·- na Amazônia jamais acontece, por 
exemplo, o que acontece na Região Sudeste, por 
exemplo: cheias súbitas que em 24 horas arrasam 
cidades e plantações. 

Apesar do mundo enorme de águas, o ciclo se 
processa com absoluta regularidade. Na região do 
Baixo Rio Negro, por exemplo, em Manaus, as 
águas começam a subir rigorosamente em outubro e 
paulatinamente vão subindo, centímetro a centíme
tro, e, em junho, em São João ou em São Pedro, dia 
29, as águas começam rigorosamente a baixar len
tamente. 

Não somos vítimas de enchentes súbitas, por 
quê? Exatamente porque a vegetação ciliar das mar
gens, que impede o assoreamento dos rios, evita -
apesar das chuvas pesadíssimas que caem durante 
todo o ano na nossa região - que ocorram essas en
chentes catastróficas. 

Se ocorrer desmatamento - e não precisa evi
dentemente se desmatar toda a Amazônia, basta, 
repito, que ocorra a destruição de grande parte des
sa mata ciliar, protetora das margens - a Amazônia 
conhecerá essas enchentes destruidoras que afetam 
outras regiões do País, para não falar da destruição 
do solo, que é muito frágil e não resiste a dois ou 
três meses de colheita na maior parte da Região 
Amazónica. 

De forma que, Sr. Presidente, é preciso muita 
cautela e muito cuidado com a chegada dessas mul
tinacionais da madeira. A comissão da Câmara que 
trata do assunto prorrogou seus trabalhos por mais 
seis meses exatamente preocupada com' a vinda 
dessas grandes empresas, principalmente da Malásia. 

A posição do Governo brasileiro $ ambígua e 
preocupante. Agora mesmo, na reunião de Harare, 
no Zimbábue, cujo tema era "Florestas. Tropicais", o 
Governo brasileiro se absteve de votar e permitiu 
que fosse rejeitada a proibição da extração de mog
no, apesar de, contraditoriamente, ter um decreto, 
uma medida provisória do Governo Federal que proí
be por dois anos a exploração dessa espécie flores
tal e da virola. Apesar disso, absteve-se e deixou 
que fosse rejeitada a proibição de extração do mog
no, uma das madeiras mais nobres da Região Ama
zónica e realmente ameaçada de extinção. 

Louvo, portanto, a preocupação dos Srs. Depu
tados, e seria talvez conveniente que o Senado tam
bém criasse aqui uma subcomissão. Vou talvez pro
por a medida para que acompanhemos também a 
atividade do Governo Federal, por intermédio do Mi
nistério do Meio Ambiente, no sentido de rigorosa-

mente fiscalizar _a i!TlRiantação e _a atuação dessas 
madeireiras na minha Região, antes que seja muito 
tarde, Sr. Presidente. 

Era o que tinha a dizer. 
O SR. PRESIDENTE (Geraldo Melo) -Sobre a 

mesa, requerimento que será lido pelo Sr. 12 Secre
tário em exercício, Senador Nabor Júnior. 

É lido o seguinte: 

REQUERIMENTO N2 434, DE 1997 

Senhor Presidente, 
Requeiro, na forma regimental, as seguintes in

formações a serem fornecidas pelo Excelentíssimo 
Ministro de Estado· da Fazenda, relativas ao Progra
ma de Reestruturação e de Ajuste Fiscal do Estado 
de Rondônia: 

a - total de recursos emprestados pela Caixa 
Econômii:aFederafao Govemo-âo Estado de Ron
dônia, para a execuÇão êo Programa de Demissão 
Voluntária; 

b - se esses recursos estão em conta específi
ca, para a mencionada finalidade e se a Caixa Eco
nómica Federal monitora a sua movimentação; e, 

c - total de servidores do Estado, por categoria 
funcional, que aderiram ao Programa de Demissão 
Voluntária e respectivo montante gasto com as suas 
dispensas. 

Justificação 

O Estado de Rondônia aderiu ao Programa de 
Reestruturação e Ajuste Fiscal proposto pelo ·Gover
no Federal, como condição para rolagem da sua dí
vida 

A execução de um Programa de Demissão Vo
luntária é um dos componentes pactuados pelo Go
verno de Rondônia. 

O Senado Federal deve dispor de informações 
relacionadas ao Programa de Reestruturação e de 
Ajuste Fiscal, inclusive em relação ao Programa de 
Demissão Voluntária, para examinar a adimplência 
ou a inadimplência do Estado em relação ao acordo 
firmado com o Governo Federal, em vista do exame 
da normalidade de sua proposta de refinanciamento 
de dívidas. 

Brasília, 20 de junho de 1997. - Senador Er
nandes Amorim, PPB- RO. 

(À Mesa para decisão) 

O SR. PRESIDENTE (Geraldo Melo) - O re
querimento lido será despachado à Mesa para deci
são, nos termos regimentais. 

- ' 
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O SR. PRESIDENTE {Geraldo Melo)- O Se
nhor Presidente da República enviou ao Congresso 
Nacional a Medida Provisória n2 1.578, adotada em 
17 de junho de 1997 e publicada no dia 18 do mes
mo mês e ano, que 'dispõe sobre a administração 
do Instituto de Resseguros do Brasil - IRS, sobre a 
transferência e a transformação de suas ações, e da 
outras providências'. 

De acordo com as indicações das lideranças, e 
nos termos dos §§ 42 e 52 do art. 22 da Resolução nº 
1/89 - CN, fica assim constituída a comissão mista 
incumbida de emitir parecer sobre a matéria: 

Titulares 

Bernardo Cabral 
Romero Jucá 

Jáder Barbalho 
Nabor Júnior 

Carlos Wilson 

SENADORES 

PFL 

PMDB 

PSDB 

Suplentes 

Carlos Patrocínio 
Gilberto Miranda 

Gerson Camata 
Carlos Bezerra 

OsmarDias 

Bloco Oposição (PT/PDT/PSB/PPS) 

José Eduardo Outra Sebastião Rocha 

PTB 
Regina Assumpção Emília Fernandes 

DEPUTADOS 

Titulares Suplentes 

PFL 

Lima Netto 
Ney Lopes 

José Mendonça Bezerra 
Aroldo Cedraz 

Bloco (PMDB/PSD/PSL) 

Geddel Vieira Lima 
Wagner Rossi 

Aécio Neves 

PSDB 

Bloco (PT/PDT/PC do 8) 
Neiva Moreira 

PTB 

José Luiz Clerot 
Confúcio Moura 

Arnaldo Madeira 

José Machado 

Etevalda Grassi de Menezes Fernando Gonçalves 

De acordo com a Resolução n2 1, de 1989 -
CN, fica estabelecido o seguinte calendário para a 
tramitação da matéria: 

Dia 20·6-97 - Designação da Comissão Mista; 

Dia 23-6- 97- Instalação da Comissão Mista; 
Até 23·6-97 - Prazo para recebimento de 

emendas e para a Comissão Mista emitir o parecer 
sobre a admissibilidade; 

Até 2-7-97- Prazo final da Comissão Mista; 
Até 17-7-97- Prazo no Congresso Nacional. 

O SR. PRESIDENTE (Geraldo Melo) - Será 
feita a devida comunicação à Câmara dos Deputa
dos. 

Concedo a palavra ao nobre Senador Laura 
Campos. {Pausa.) 

Concedo a palavra ao nobre Senador Casildo 
Maldaner. (Pausa.) 

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, Srs. Senadores, acho que este é o 
momento - porque já começa a ficar tarde - de 
abordar um assunto sobre o qual o Senado, como 
um todo, precisa se debruçar, com a atenção que o 
caso merece. Quero me referir ao chamado direito 
de paridade. Tenho, aqui e acolá, ouvido falar que 
os aposentados, sejam aqueles oriundos da função 
pública ou da relação de emprego, causam perturba
ção na economia nacional. É evidente que se trata 
de uma evasiva, para não usar um termo mais forte, 
quando o aposentado, neste País, é tratado como se 
fosse um cidadão que não tivesse, ao longo da sua 
vida, batalhado por um País melhor. 

Agora mesmo, o Diário da Manhã, Sr. Presi
dente, edição do dia 16 de junho, traz um artigo de 
autoria de um consultor aposentado do Poder Legis
lativo, que tanto contribuiu nos trabalhos da Assem
bléia Nacional Constituinte. 

Eu me refiro ao Professor Alaor Barbosa, que 
dá ao seu trabalho esse titulo: Iminente Erro na Câ
mara dos Deputados. Para o que o Professor Alaor 
Barbosa quer chamar a atenção do Legislativo? 
Para o risco iminente, prestes a acontecer, desse 
erro -leio alguns trechos, Sr. Presidente: 

·A Câmara dos Deputados está na imi
nência de cometer um ato de tremenda sub
versão do processo legislativo. Subversão 
de oídem constitucional e de ordem regi
mental. Depois de alterar, de modo substan
cial, o projeto de emenda à Constituição nº 
33, que trata da chamada Reforma da Previ
ciência. Social, rejeitando alguns pontos e 
reescrevendo outros, e tendo remetido esse 
Projeto para ó Senacfo Federal a fim de ser 
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revisado como determinam a Constituição e 
os Regimentos das duas Casas no Congres
so Nacional, está a Câmara na iminência de 
votar, dentro de um outro projeto de emenda à 
Constituição-o da Reforma Administrativa ... 

... e aqui o ponto fundamental... 
- uina questão sobre a qual já decidiu 

no projeto da Previdência, que é a da pari
dade de direitos entre os servidores aposen
tados e os em atividade. Um absurdo bis in 
idem." 

Esse projeto de reforma da Previdência chegou 
à Comissão de Constituição, Justiça e Cidadania e, 
ali, no dia 10, uma terça- feira, foi lido o parecer do 
eminente Senador Beni Veras. A ele, a Presidência 
da Comissão de Constituição, Justiça e Cidadania 
deu o prazo máximo para a apresentação de emen
das. E o que aconteceu neste dia 17 foi um tal nú
mero de emendas, que chamou a atenção para a 
problemática. 

E por esta razão, mais de 150 emendas ofere
cidas, o próprio Relator, Senador Beni Veras, pediu 
tempo para ver as que podia acolher e rejeitar, a fim 
de não fazer um trabalho fora do contexto da res
ponsabilidade que S. Exª apresenta. 

Pelas Lideranças e pela unanimidade da Co
missão, foi permitido que o Relator pudesse ter o 
tempo que julgasse necessário - sete, dez dias, ou 
coisa que o valha - para examinar em profundidade 
essas emendas. 

Acontece, Sr. Presidente, que o Professor 
Alaor Barbosa chama a atenção para um aspecto 
que eu já havia informado aos companheiros da Co
missão de Constituição, Justiça e Cidadania. Qual é 
esse aspecto? É que uma das alterações que a pro
posta oriunda do Palácio do Planalto recebeu na Câ
mara dos Deputados foi exatamente uma nova reda
ção no art. 40 da Constituição e seus parágrafos. E 
é exatamente este artigo - e daqui a pouco contarei 
a sua história - que trata da situação jurídica dos 
aposentados, que assegura a eles o direito de igual
dade com os servidores em atividade, quanto ao va
lor permanente que possam receber e quanto tam
bém às suas modificações. 

Vou ler o artigo, Sr. Presidente. 

'Art. 40. O servidor será aposentado: 

§ 49 Os proventos da aposentadoria 
serão revistos, na mesma proporção e na 
mesma data, sempre que se modificar a re
muneração dos servidores em atividade, 

~ ~ 

sendo também estendidos aos inativos 
quaisquer benefícios ou vantagens poste
riormente concedidos aos servidores em ati
vidade, inclusive quando decorrentes da 
transformação ou reclassificação do cargo 
ou função em que se deu a aposentadoria, 
na forma da lei.' 

Vall)OS desdobrar o artigo, Sr. Presidente, fa
zendo as seguintes observações: de que trata ele na 
sua essência? Da revisão dos proventos da aposen
tadoria. Em que proporção? Sempre na mesma pro
porção e na mesma data em que se modificar a re
muneração dos servidores em atividade. E aí, diz: 

• .•. sendo também estendidos aos i nati
vos quaisquer benefícios ou vantagens pos
teriormente concedidos aos servidores em 
atividade .. .' 

E mais, chamo a atenção: 

• •. .inclüs.ive quando decorrentes da 
transformação ou reclassificação do cargo 
ou função em que se der a aposentadoria." 

Este artigo, com os seus parágrafos, foi redigi
do numa manhã, na casa do hoje Ministro Paulo 
Afonso, do Tribunal de Contas, então Secretário -
Geral da Mesa, com a minha presença, com a pre
sença do eminente Presidente da Assembléia Nacio
nal Constituinte, saudoso Deputado Ulysses Guima
rães, do Relator Adjunto António Carlos Konder 
Reis, e ali eu explicava a quantidade de pedidos da
queles servidores que tinham sido aposentados corn 
a quantia 'x" e que, três ou quatro anos depois, esta
vam com os seus proventos absolutamente erodi
dos, escarificados, liquidados, sofrendo o vexame 
daquela aposentadoria que não correspondia à atua
lidade. 

Por isso, nós, ante aquela situação, fizemos 
ver que não era possível que um homem, depois de 
trabalhar tanto tempo, encanecido, sem condições 
de conseguir um outro trabalho, visse os seus pro
ventos absolutamente liquidados na sua capacidade 
aquisitiva. 

O Sr. Jefferson Péres - Permite-me V. Ex~ 
um aparte, Senador Bernardo Cabral? 

O SR. BERNARDO CABRAL - Vou concluir e 
o darei, com muita honra. 

E se colocou, também, observe V. Exª, Sr. Pre
sidente, inclusive quando decorrente da transforma
ção ou reclassificação do cargo ou função. Por quê? 
Porque os cidadãos se aposentavam em uma no
menclatura e os governadores, mais adiante, muda-
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vam essa nomenclatura, faziam a transformação do 
cargo, ainda que fosse no mesmo sentido do traba
lho produzido e, com isso, retiravam a possibilidade 
de qualquer atualização. 

Este artigo veio tratar desta matéria. 
Na Câmara, Sr. Presidente, o Governo não lo

grou o êxito que queria, porque a Câmara conseguiu 
assegurar o direito de igualdade, resistiu a todas as 
pressões e manteve esse direito, que é urna garantia 
constitucional, de paridade entre aposentados e ativos. 

O Sr Jefferson Péres - V. Ex'! me permite um 
aparte? 

O SR. BERNARDO CABRAL - Ouço o emi
nente Senador Jefferson Péres. 

O Sr. Jefferson Péres - Senador Bernardo 
Cabral, infelizmente eu estava tratando de um as
sunto com o assessor e não pude ouvir o seu pro
nunciamento desde o início. Mas creio que V. Exº 
aborda a defesa da paridade dos vencimentos com 
os proventos dos aposentados. 

O SR. BERNARDO CA~RAL- É isso! 
O Sr. Jefferson Péres - Senador Bernardo 

Cabral, é verdade que o texto pretende preservar o 
valor real· da aposentadoria, sob o fundamento de 
que o Governo Federal não pode dar aumento aos 
funcionários em atividade, porque, ao se aplicar 
esse aumento automaticamente aos proventos, isso 
excede a capacidade do Tesouro de atender ades
pesa. Senador Bernardo Cabral, a preservação do 
valor real estabelecido em lei não me convence; tal
vez, na Inglaterra ou na Suécia sim, mas vivemos 
em um País chamado Brasil, onde nem sempre os 
índices oficiais de inflação acompanham a real ele
vação do custo de vida. O salário mínimo começou 
com um valor aproximado, hoje, de R$100 e, ao lon
go de tempo, veio perdendo o poder de compra. Re
ceio muito que com os aposentados aconteça o 
mesmo e que a preservação do valor real, ao longo 
de três, qu~tro, cinco anos, fique no papel, mesmo 
com a inflação em 7% a 8% ao ano - pior ainda se 
houver um recrudescimento do processo inflacioná
rio. Por isso, Senador Bernardo Cabral, só não vou 
votar porque sou aposentado. Infelizmente, sinto -
me eticamente impedido, mas não posso ·deixar de 
dizer que estou inteiramente a favor daqueles· que 
entendem que a manutenção da paridade é absolu
tamente indispensável para evitar que a médio ou 
longo prazo os funcionários públicos inativos sejam 
miserabilizados. Parabéns pelo seu pronunciamento. 
Muito obrigado. 

O SR. BERNARDO CABRAL - Senador Jef
ferson Péres, eu não poderia esperar de V. Exª outra 

atitude senão essa. Por quê? Porque sabemos que, 
se há uma classe que sofre na pele a desdita do ter
mo 'aposentado', é aquele cidadão que, não mais 
podendo exercitar um outro trabalho, vê-se curvado; 
como V. Ex" ressaltou, a uma inflação que nunca 
acompanha o sentido real do poder aquisitivo da 
moeda, e, encanecido, repito mais uma vez, vê que 
ele é um homem envelhecido, muito embora não 
seja en'!ileeido. 

Ora, Sr. Presidente, no Brasil, o velho é tratado 
com d~sprezo, basta que se passe na rua para ou
vir: - E aquele veltto! Sobretudo se for um velho 
aposentado, que não tenha como prover a sua sub
sistência e a da companheira, também envelhecida, 
para sentir que o que ele ganha, a cada dia que pas
sa, não mais corresponde ao tempo em que se apo
sentou. 

Uma das baleias de que se fala hoje é que a 
moeda está forte e que, portanto, não precisam os 
aposentados, um ou outro, ou ambos, ter essa preo
cupação - aí me refiro ao marido e à mulher. Esse é 
um ledo engano, Sr. Presidente. Quem se der ao tra
balho de cotejar vai verificar que o valor de uma ces
ta básica ,referente há um ou dois anos agora é outro. 

O que discuto não é apenas essa garantia 
constitucionai; quero chamar a atenção para aquilo 
que eu já havia dito desta tribuna: essa matéria foi 
decidida pela Câmara, manteve a paridade, garantiu 
o direito constitucional e, agora, já vem para ser ana
lisada pela reforma. 

Veja bem, Sr. Presidente, não posso deixar de 
aceitar a tese de que, no ca59 da reforma adminis
trativa, se o Senado vai decidir a matéria pela Câma
ra, que foi quem a garantiu em uma reforma e agora 
a inclui em outra, vou ficar com o argumento que já 
havia expendido, reforçado pelo Professor Alaor, 
quando diz: 'Não pode esta, sem passar por cima 
das normas constitucionais e regimentais, tomar a 
apreciar a mesma matéria'. 

Por que, Sr. Presidente? O art. ·60, § 52 , da 
Constituição Federal é de uma clareza meridiana, 
quando diz: 

'Art. 60 - A Constituição poderá ser 
emendªda mediant~ proposta: 

§ 52 - A matéria constante de proposta 
de emenda rejeitada ou havida por prejudi
cada não pode ser objeto de nova proposta 
na mesma sessão legislativa'. 

Ora, Sr. Presidente, isso foi derrubado na pro
posta que tratava exatamente da reforma previden-
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ciária, e devo declarar que, em verdade, o Senador 
Beni Veras não aceitou a derrubada daquilo que 
aprovou a Câmara. Mas, no seu substitutivo, tam
bém há uma solução, que, afinal, acaba negando 
aos aposentados o direito de igualdade que vimos 
na Constituição. 

Se a matéria já foi apreciada lá, quando teve 
esse aspecto rejeitado, a tese, Sr. Presidente, é a de 
que não poderia ser novamente tratada, ainda que 
pela via oblíqua, em outra emenda. 

Sr. Presidente, aqui há um vício de origem: a 
matéria não pode ser objeto de dois Projetos de 
Emenda à Constituição. Mas foi! O que acontece? 
Provavelmente, essa anomalia constitucional, se não 
tivermos cuidado, terá de ser examinada posterior
mente pelo Supremo Tribunal Federal. 

Chamo a atenção do Senado para que não ca
minhe desse jeito errado. Por essa razão, peço que 
V. EJtól determine a transcrição, no Diário do Sena
do, do trabalho desse nosso companheiro do Legis
lativo, Professor Alaor Barbosa, para que fique aco
plado a essas minhas palavras, porque vou voltar ao 
assunto exatamente quando estivermos aqui deba
tendo a matéria em Plenário, uma vez que isso já 
está sendo feito na Comissão de Constituição, Justi
ça e Cidadania. 

Devo declarar que farei um voto em separado, 
para que amanhã não se diga que o Senado não 
atentou para a matéria. 

Vou continuar defendendo a paridàde entre o 
aposentado e o funcionário da ativa. 

Eram essas as considerações que, por en
quanto, me trouxeram à tribuna, com satisfação, no 
instante em que V. Ex'!, Senador Geraldo Melo, pre
side os nossos trabalhos. 

Muito obrigado. 

DOCUMENTO A QUE SE REFERE O 
SR. SENADOR BERNARDO CABRAL EM 
SEU PRONUNCIAMENTO: 

Diário da Manhã, 16 de junho 1997 

Documento a que se refere o Senador Bernardo cabra! 

IMINENTE ERRO NA 

CÂMARA DOS DEPUTADOS 

Alaor Barbosa 
A Câmara dos Deputados está na iminência de cometer 

um ato de tremenda subversão do processo legislativo. Subver
são de ordem constitucional e de ordem regimentaL Depois de al· 
terar, de modo substancial. o projeto de emenda à Constituição 
de o• 33, que trata da chamada Reforma da Previdência Social, 
rejeitando alguns pontos e reescrevendo outros, e tendo remetido 
esse Projeto para o Senado Federal a fim de ser revisado como 

detenninam a Constituição e os regimentos das duas casas do 
Congresso Nacional, está a Càmara na iminência de votar, dentro 
de um outro projeto de emenda à Constituição - o da Reforma 
Administrativa - . uma qtlllStáo_ sobre a .qual já decidiu no projeto 
da Previdência, que é a da paridade de direitos entre os servido
res aposentados e os em atividade. Um absurdo bis ln idem. 

o projeto de emenda relativo à Reforma da Previdência 
Social encontra-se atualmente em debate na Comissão de 
Constituição, Justiça e Cidadania do Senado Federal. Na terça· 
feira, 1 O, foi lido o parecer à emenda substitutiva do relator do 
projeto, Senador Beni Varas, do PSDB. Durante cinco dias, o 
projeto ficará exposto aos pedidos de vista dos senhores sena· 
dores. Depois, será votado pela Comissão de Constituição, Jus· 
tiça e Cidadania do Senado Federal. O texto que vier a ser 
aprovado por essa comissão seguirá para o plenário, onde no
vamente será debatido e finalmente votado. Se o Senado apro
var um texto que contenha alterações do texto vindo da Cáma· 
ra dos Deputados, o projeto voltará à Câmara, a fim de ser re
debatido e votado outra vez. 

Esse projeto recebeu. na Cámara dos Deputados. emen· 
das. Portanto, foi alterado. Uma das alterações incidiu sobre a 
proposta do Presidente da República de nova redação para o art 
40, e seus parágrafos, da Constituição. Esse artigo trata da situa
ção jurídica dos servidores aposentados, assegurando-lhes o di
reito de igualdade para com os servidores em atividade quanto ao 
valor pennanente dos vencimentos e aos seus reajustes even
tuais, e quanto às modificações que, também eventualmente, 
ocorram na situação dos funcionários em serviço ativo. 

A Câmara dos Deputados resistiu às pressões governa
mentais e manteve o direito constitucional de paridade entre apo
sentados e ativos. Alguns dos senadores alinhados com o presiden· 
te da República gostariam de restaurar a proposta original do proje
to. O relator Beni Varas não propôs, no seu substitutivo, tal restau
ração, mas a solução que propõe imporia, afinal, em negar aos 
aposentados o seu direito de igualdade. declarado na Constituição. 

· Se o Senado se encaminha para deliberar, nos próximos 
dias, sobre a matéria decidida pela Cámara, não pode esta, sem 
passar por cima das nonnas constitucionais e regimentais, tor
nar a apreciar a mesma matéria. Se o fizer, estará ferindo o pa
rágrafo 5° do art. 60 da Constituição Federal, o qual prescreve: 
"A matéria constante de proposta de emenda rejeitada ou havi
da por prejudicada não pode ser obieto de nova proposta na 
mesma sessão legislativa•. Ora, a proposta do presidente da 
República, no tocante à questão da paridade de vencimentos e 
proventos, foi rejeitada pela Câmara dos Deputados- a qual, 
nesse ponto, assim como em outros, resistiu bravamente às pras· 
sões governamentais. Não pode, portanto, ser novamente objeto 
de deliberação. 

Aliás, o vício e de origem: a matéria não podia ser objeto 
de dois projetas de emendas à Constituição. Ou por erro -
crasso - ou por malícia - imperdoável - o presidente da Repú
blica a inseriu em dois projetes simultáneos, com tramitações 
paralelas: o da Reforma· da Previdência Social e o da Re!onna 
Administrativa. Se foi por mal leia, o tiro sairá pela culatra, pois 
tal anomalia constitucional e regimental certamente inquinará 
de nulidade a votação do projeto de emenda relativo à Reforma 
Administrativa. 

Que os senhores deputados recuem. pois, a tempo, do tre· 
mando erro que estão a pique de cometer. 

O SR. PRESIDENTE (Geraldo Melo)- V. Exª 
será atendido, Senador Bemarao ·Cabral, na forma 
regimental. 
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Concedo a palavra ao nobre Senador Roberto 
Freire. 

S. EJc!l dispõe de 20 minutos para o seu pro
nunciamento. 

O SR. ROBERTO FREIRE (Bioco/PPS - PE. 
Sem revisão do orador) - Sr. Presidente, Sr'ls E Srs. 
Senadores, inscrevi-me para falar sobre um tema 
político, sobre o encontro de alguns Partidos políti
cos latino-americanos, em Santigo, no Chile, em que 
se encontravam presentes Partidos e Lideranças 
brasileiras. Trata-se talvez de uma revisão ou de um 
repensar sobre o projeto da esquerda. 

É evidente que, com o plenário tal como se en
contra - eu já devia ter despertado para isso, não só 
pelo fato de ser sexta-feira, mas também por terdes
coberto que esta Casa tem plenário cheio e discurso 
se houver pendência ou litígio quase que pessoal, 
lamentavelmente - , discutir temas maiores não 
está sendo fáciL Por isso, não vou falar agora. Tal
vez aguarde um outro momento, não sei se gerando 
polêmica, mas pelo menos expondo para mais al
guns o pensamento sobre as alternativas de esquer
da no BrasiL 

Como o Senador Bernardo Cabral levantou um 
tema que está sendo analisado pela Casa, a ques
tão da Previdência Social, que por si só é polêmico, 
independentemente de aqui estabelecermos polêmi
ca, vou me atrever a fazer comentários, até também 
pegando um gancho. 

Estamos assistindo a uma disputa na base go
vernamental entre o PSDB e o PFL, os dois princi
pais Partidos de sustentação do Governo: Como en
contro aqui PFL e PSDB, talvez fosse o momento 
para sabermos o porquê dessa disputa, se ela tem 
razão de ser. Um se diz Partido da socialdemocra
cia, o outro, um Partido liberal. 

Na Europa, com a vitória de Partidos de es
querda em países importantes, es~ disputa ficou 
muito clara. Os liberais, desalojados do Poder - lá 
chamado de direita, com muita propriedade, sem 
que ninguém fique chateado com essa denominação 
- tinham uma visão do Estado na questão do bem
estar social, da seguridade, bem distinta dos Parti
dos que foram vitoriosos e que são a esquerda, seja 
trabalhista, socialdemocrata ou socialista, no caso 
francês. E a disputa começa. A Europa mudou sua 
agenda. Maastricht não é mais um Tratado que cui
da do mercado e da moeda; vai cuidar de cláusulas 
sociais: a questão do emprego, a ségO!ídaãesocial, 
mesmo que novos moldes do Estado. A França, 
concretamente agora, começa a discutir esse assun-

to e o discurso do seu Primeiro - Ministro é um 
exemplo disso. 

Então, fica muito claro lá qual é a distinção en
tre liberais e sociaisdemocratas, que aqui estão jun
tos na sustentação do Governo. A reforma da Previ
dência Social talvez ajude a dizer se essa disputa 
tem uma razão de ser ou é mera disputa de cargo, 
ou mera disputa de acariciamento do Presidente, de 
jantares presidenciais ou outras disputas menores; 
se tem algo a ver com a polftica. A PrevidênCia So
cial pode colocar o debate talvez num tom significati
vo da distinção entre as duas forças, que podem co
laborar, cooperar, apoiar o Governo, mas que, creio, 
terão que se defjnir em relação ao estado de seguri
dade social, o que queremos aqui. 

Há um outro aspecto que, talvez, valha a pena 
trazer: todo o debate - aqui está a comprovação das 
emendas que são apresentadas, dos discursos que 
são feitos - , toQa a discussão relativa à Previdência 
Social refere-se aos servidores públicos. E não é 
essa a categoria de trabalhador que sofre e é penali
zado pela Previdência Social ou imprevidência brasi
leira, pela falta de seguridade social, pelo estado do 
mal-estar, que é a realidade em nosso País. Não é 
essa. São os 90% de trabalhadores que não têm 
Previdência Social, que recebem indigência na sua 
aposentadoria e nas suas pensões. Sobre essa não 
se fala, nem de paridade, nem de melhoria. Essa ca
tegoria continua com o teto de 10 salários mínimos e 
sofre diminuição quando se aposenta. A paridade aí 
não aparece em nenhuma emenda e em nenhuma 
discussão. 

E são 90% dos trabalhadores brasileiros. Mas 
a discussão sobre os servidores públicos aqui é a re
gra. As emendas estão aí, para manter esse sistema 
que também é de repartição simples, mas quem 
paga é o todo, todos os assalariados, seja pela con
tribuição direta, seja pelo Tesouro Nacional via im
postos. 

Não houve discussão estrutural sobre a ques
tão da Previdência. Quando se vai discutir, tratam de 
problemas atuariais, problemas de caixa, mas não 
se discute sobre a estrutura que queremos. Dentro 
da visão da Previdência, que tem a ver com a uni
versalidade, seguridade, solidariedade, são esqueci
dos alguns dos princípios básicos, que são básicos 
fundamentalmente da socialdemocracia, que foi a 
força fundamental na criação do estado do bem- es
tar social sobre o qual, aqui entre nós, pouco se fala 
-talvez numa subordinação ao Partido da Frente da 
Liberal, que não quer discutir com medo de ser acu
sado de manter um Estado paternalista. 
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E não temos nada de Estado paternalista, de 
intervenção estatal. Temos um Estado que quer se 
render ao fetiche do mercado. Essa socialdemocra
cia precisa começar a posicionar-se aqui e agora. 
Quer uma Previdência Social? Ou vai para o libera
lismo concreto da Previdência privada? 

De acordo com este substitutivo, não se garante 
que essa Previdência Social possa ser mantida de 
uma forma mais universal. Ao contrário, não se fixa 
qual o teto de benefício. Ftxa-se que é um salário míni
mo, mas não se diz qual é o teto de contnbuição. Com 
isso, é possível que uma lei complementar depois es
tabeleça em dois ou três salários, o que levaria a gran
de maioria dos trabalhadores brasileiros para a previ
dência privada. Não me estou posicionando contraria
mente. Acho que inclusive a discussão das previdên
cias de capitalização devem ser analisadas até para a 
Previdência Social e, particularmente, para a existên
cia da previdência complementar. Mas não se discute 
sobre os trabalhadores brasileiros, apenas sobre os 
servidores. Quero discutir todos. 

A nossa proposta de emenda substitutiva, que 
tem na origem uma proposta apresentada pelo De
putado Eduardo Jorge, do PT, tenta discutir exata
mente a estrutura de Previdência que queremos no 
País. E aí não vou fazer distinção: são os assalaria
dos brasileiros, são os trabalhadores brasileiros. To
dos. Não importa a função, cargo, a quem serve, a 
quem vende sua força de trabalho. Todos têm que 
ter da parte do Estado a garantia mínima da seguri
dade social. E nisso todos têm que ser iguais: siste
ma único, básico para todos, fixando teto. Mantive
mos o teto atual de dez salários mínimos e os mes
mos direitos e deveres independentemente de ren
da, independentemente, portanto, de relação no 
mundo do trabalho. Isso valeria para parlamentar, 
para juiz, servidor público civil ou militar de todos os 
níveis, trabalhadores em geral. Todos seriam contri
buintes compulsórios de uma Previdência única com 
dez salários de contribuição, com os mesmos direi
tos, definindo idade, tempo de contribuição. E, discu
tindo a estrutura que se quer, discute-se a transição, 
evidentemente. E se discute aquilo que parece ser a 
menina dos olhos dos liberais, que os sociaisdemo
cratas não discutem: a Previdência complementar. E 
aí se levaria em consideração a questão do servidor 
público, a questão dos miliares e sua tipicidade, uma 
vez que se trata de uma estrutura diferenciada de 
função pública, de exercício, de cargo e de trabalho, 
e se levaria em consideração a questão da renda, 
até com cotas individuais, porque há previsão, nesse 
substitutivo, para que se mude nos fundos de pen-

são privados a livre opção do contribuinte. Mas há a 
obrigatoriedade do regime único, escoimado dos vá
rios privilégios que a história do Estado brasileiro, 
que sempre foi instrumento das elites, garantiu. Cla
ro que privilégios dentro de um sistema e não na so
ciedade brasileira - da estrutura fundiária concentra
da, do sistema financeiro, da classe dominante, dos 
ricos brasileiros. Mas, dentro do sistema de reparti
ção simples, evidentemente, privilégios, como o das 
aposentadorias precoces, por categoria e não por 
ati~idade. Essa é uma distorção que veio sendo ge
rada no tempo, porque aposentadoria especial é 
para insalubridade, periculosidade, para aqueles que 
exercem atividades que são danosas à saúde. E 
mais: não se pensando na aposentadoria especial 
como se fosse algo importante. 

O importante é diminuir-se a incidência da insa
lubridade e periculosidade no trabalho, porque, en
quanto isso não acontece, há precocidade na apo
sentadoria. Um privilégio? Não, um direito que o 
conjunto da sociedade quer dar àquele que exerce 
atividade insalubre ou perigosa para a sua saúde. 
Fora disso, nenhuma mais. Não se pode estendê -
la para a categoria, não se pode concedê-la para 
grupos priyilegiados que fazem pressão. 

· Nesse sentido, é importante dizer que a pres
são fundamental é a do servidor público e, por isso, 
só se discute o assunto como se estivéssemos dis
cutindo a respeito de Previdência do servidor público. 

O Senador Bernardo Cabral, inclusive, trouxe à 
- baila a questão da paridade e seria bom se discutís

semos esse assunto: por que não a paridade, que 
aqui não se encontra em momento algum, para os 
trabalhadores do INSS? Por que se manter a média 
dos 36 meses? Com medo de que possa o empre
gador aumentar o salário para dez salários mínimos, 
para aquele que está próximo a se aposentar? Mas 
admite-se que o servidor público incorpore aos seus 
vencimentos a remuneração por chefia que tenha 
exercido nos últimos cinco anos e, mais do que isso, 
permite - se o abuso de que se aposente recebendo 
20% ou 30% a mais, reformando - se em um posto 
acima. E isso não constitui problema, .ao contrário, é 
conquista e direito adquirido. Quem paga? Aquele 
que está com 36 meses de média, os contribuintes 
brasileiros, o Tesouro. 

Querermos discutir seriamente esse assunto 
sob uma visão socialdemocrata não é tirar-se direito 
de alguém, mas distribuir melhor esses direitos para 
todos, até por que, no Brasil, é direito para a minoria 
e sacrifício para a maioria, já que tivemos poucas 

· - conquistas-socíaísque mefeÇann)ermanecer. Te-
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mos, sim, um longo caminho a percorrer para con
quistá-las. 

Criar o estado do bem-estar social no Brasil é re
volucionário e talvez a socialdernocracia brasileira não 
tenha entendido nada disso: rende - se ao fetiche do 
mercado, subordina-se ao PFL, sem fazer uma relação 
-e não estou aqui querendo fazer alguma contradição 
ou apostàr eni alguma divisão, até por que é da tradi
ção do nosso Partido Comunista, hoje Partido Popular 
Socialista, buscar políticas de cooperação. 

Faça-se a cooperação, mas se afirmando de
terminações e princípios do que pode distinguir as 
forças políticas, sem que se perca numa geléia, 
numa mescla, deixando-se de definir, nesse ponto, 
aquilo que é básico para a construção da seguridade 
social, desse estado do bem-estar social, com novos 
moldes, numa economia globalizada, com caracte
rísticas distintas do que foi construído na Europa, tal
vez mais americanizadas. 

Essa busca talvez seja uma tarefa importante 
do PSDB, hoje, talvez até para se firmar frente aos 
jantares, às contradições de Lideranças na Câmara 
dos Deputados, frente aos litígios que estão surgin
do, alguns artificiais, outros verdadeiros, e talvez 
afirmar a sua cara socialdemocrata. Na questão da 
Previdência se coloca isso. 

Vamos discutir o substitutivo e quero, de ante
mão, declarar que ele é avançado e busca compatibili
zar essa visão com a Previdência única. Talvez no fu
turo existam mecanismos dessa transição, o que é 
importante. Não tivemos força, não há debate, não 
se acumula a discussão para podermos fazer isso 
agora, mas aqui se abre a perspectiva de, num futu
ro, chegarmos a isso: Previdência única e o restante 
complementar, em função da renda de cada um, inclu
sive Previdência fechada, que é interessante. 

O Brasil tem uma péssima experiência com rela
ção à Previdência aberta- do Capeme, do GBOEx, da 
falta de controle dentro do Sistema Rnanceiro - , mas 
muito boa experiência nas Previdências fechadas que, 
se não fosse a interferência do Governo para comprar 
moeda podre, para não ter uma gestão profissional, 
para não ter o controle e a transparência da participa
ção daqueles que são participantes do Fundo, pode
riam estar bem melhor do que estão hoje. O interes
sante é que estão até trazendo uma lição sobre a qual 
seria bom que a esquerda pensasse: estão socializan
do o capital. Será que não é? 

A Vale do Rio Doce foi privatizada, fundamen
talmente, através dos Fundos de Pensão das esta
tais brasileiras, dos trabalhadores do nosso País. O 
que é isto? É algo que precisamos discutir, mas não 

rtW"" f- - . - ~ . -·-~-

é o assunto de hoje: o Fundo de Previdência, que 
~nãQ~é~o~g@nde jnvesJi99J qiJ~LI:!Stá l:)xjstinclo em toda 
a economia, mas é aquele que garante, talvez, a se
guridade - e tem garantido. 

Quem é do Banco do Brasil, quem é da Petro
brás, das empresas estatais sabe que, inde
pendentemente dos problemas existentes, pode - se 
discutir como financiar, que participação se deve ter, 
se é um por um, se pode ser mais. Isso é uma expe
riência boà. Por que não se fazer isto com os servi
dores públicos? Tudo num sistema único, até dez 
salários, e o restante, numa previdência complemen
tar no Fundo. 

Aqui há uma transição para isso, razão pela 
qual digo que é avançado. Há coisas importantes, 
questões pontuais que precisam ser definidas e nós, 
inclusive, queremos fazê- lo. 

Tem que se definir o teta para garantir a exis
tência da Previdência Social em um nível aceitável 
na relação do salário brasileiro e não adianta se pen
sar na Alemanha, que garante cinco salários. Cinco 
salários alemães significam um nível de vida ou uma 
qualidade de vida bastante apreciável; os nossos 
dez salários já não o garantem e são o dobro. 

Essa universalidade dos dez salários teria que 
constar do projeto, não se dizendo, apenas, que 

·- existe a Previdência. Acredito que essa é uma ques
tão importante para a socialdemocracia. Insisto nisso 
porque não depende de mim. Sou apenas um Depu
tado de um Partido, num Bloco de 11 . 

O Sr~ Bernardo Cabral - Senador. 
O SR. ROBERTO FREIRE - Mas é o costume; 

depois de 16 anos ainda não me acostumei. Talvez, 
na Câmara, quando estivesse falando assim, a polé
mica pudesse já se ter instalado. Aqui é uma coisa 
mais tranqüila e ainda não me acostumei, mas vou 
me acostumar. Tenho tanto tempo ainda! 

Ouvi, hoje, que V. Exª não quer ser Governa
dor do Amazonas porque ainda tem seis anos de 
mandato no Senado - não sei se pensa como o Se
nador Darcy Ribeiro, que aqui é o Céu. 

Mas o fato é que essa questão não pode ser 
por nós resolvida, mas pelo PSDB pode. O PSDB 
pode dar a conotação, mesmo enfrentando algumas 
incompreensões dos servidores públicos, mesmo 
discutindo como encontrar a paridade. 

Há uma visão socialdemocrata de que não 
pode, talvez, haver paridade para todos: definir-se 
paridade total para quem ganha até o teta de dez sa
lários, e isso significa quase 70% dos trabalhadores, 
dos servidores públicos brasileiros, para não se cor
rer nenhum risco de um outro ascenso inflacionário; 
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para os que ganham mais, que se faça proporcional
mente, não com paridade total - para quem ganha 
mais, menor paridade. Talvez isso possa ser uma 
progressividade socialdemocrata e não a liberalida
de paternalista ou uma interferência prejudicial. 

Por que não discutir? Mas essas discussões não 
existem. Ou se garante tudo que aí está, e não se 
pode garantir, até por que não é um problema atuarial, 
não é um problema de caixa, mas sim de injustiça; é 
um problema da falta de seguridade social para todos. 
Porque é para uma minoria, para nós, a élite, que gos- · 
tamos do Estado para garantir os nossos privilégios, e 
nos desp~upamos em virtude de não utilizamos os 
serviços públicos naquilo que a grande maioria utiliza: 
na educação e na saúde; nós gostamos do Estado de
finindo os contratos particulares e privados para garan
tir os seus serviços de saúde privada, as escolas priva
das. E falávamos que as escolas públicas antes eram 
boas. Claro, num País de 800/o de analfabetos, escola 
pública só para as elites! 

Não é esse o Estado· que queremos! Nunca qui
semos! Lamentavelmente, de vez em quando, dentro 
da Esquerda, surgem as forças mais conservadoras e 
até reacionárias para querer manter isso que aí está 
sem ter a capacidade de discutir qual o Estado que 
queremos, como construi- lo com a perspectiva da jus
tiça, da igualdade e de solidariedade - valores da Es
querda, do socialismo, valores nossos que são perma
nentes; valores da socialdemocracia 

Sr. Presidente, pensei até em discutir outras 
questões, mas parece-me que não tenho mais tem
po, pois há outros oradores inscritos. 

O SR. PRESIDENTE (Jefferson Péres) - Sena
dor Roberto Freire, V. Ex' já ultrapassou o seu tempo, 
e realmente há outros oradores inscritos. O Senador 
Geraldo Melo deixou a Presidência porque está inscrito. 

O SR. ROBERTO FREIRE - Acredito que va
mos pro$seguir com a discussão. Talvez até nem 
tão polêmica, mas acredito que com muita reflexão. 
Espero, pelo menos; qae' haja essa reflexão. Já senti 
uma melhora. 

Esta Casa não tem o costume de debater as 
matéria propostas, salvo nas Comissões Permanen
tes - e isso até funciona. Mas não há o costume de 
as Lideranças prepararem a votação, de se discutir a 
respeito dos destaques; de saber se um relator pode 
aproveitar determinadas emendas, não apenas com 
os seus assessores e nem apenas na reunião plená
ria das Comissões, mas até antes em discussões de 
Líderes, de Senadores interessados - parece que 
na Previdência estão tentando utilizar essa prática. 
O Senador Beni V eras nos convida para discutirmos; 

o Senador Elcio Alvares quer abrir um diálogo com 
as Lideranças antes até da entrega do seu relatório. 
Isso pode nos ajudar! Fazermos a reflexão em con
junto sem estarmos com a visão de Oposição e Go
verno. Até porque nessa questão não há que te1 
peso se Oposição ou Governo e sim cada um, parti· 
do polítiço ou individualmente, saber qual a sua vi
são. ,Aliás, isso não é responsabilidade de nenhurr 
partidÇ> político. Essa insegurança, esse estado de 
mal-estar social é fruto de nossa elite dominante que 
précfsámos substituí-la. E um papel importante c 
PSDB pode desempenhar. Não para adotar as mi· 
nhas teses. Não é isso. Não vou querer que seja so
cialista de um dia para noite e muito menos comu 
nista. Mas admito que, socialdemocrata, podemm 
fazer um grande acordo e trazermos inclusive os li 
berais, como o Senador Bernardo Cabral, com preo
cupações sociais que teve historicamente, embora 
na questão da paridade tenhamos que discutir, não 
a sua posição tão extremada na defesa, mas talvez 
uma modificação, uma moderação, não extremando 
também no corte qualquer da questão da paridade 
nesse_ponto. Em outros pontos não sei; podemos 
discutir e talvez chegarmos a alguns consensos. 
Acho que é possível, e era importante que iniciásse
mos essa discussão. 

Não sei se fiz o que pensava fazer hoje. Talvez 
agora, no final, pela atenção que me foi dada pelos 
Senadores aqui presentes, acredito que talvez tenha 
feito até melhor do que pensava no início. 

Durante o discurso do Sr. Roberto Frei
re, o Sr. Geraldo Melo, 1" Vice-Presidente, 
deixa a cadeira da presidência, que é ocupa
da pelo Sr. Jefferson Péres. 

O SR. PRESIDENTE (Jefferson Péres) - Con
cedo a palavra ao nobre Senador Ademir Andrade. 
(Pausa.) 

Concedo a palavra ao nobre Senador Geraldo 
Melo. S. Ex' dispõe de 20 minutos para o seu pro
nunciamento. 

O SR. GERALDO MELO (PSDB - RN. Pro
nuncia o seguinte discurso. Sem revisão do orador.) 
- Sr. Presidente, Sr's e Srs. Senadores, o eminente 
Senador Roberto Freire, ao assomar à tribuna, tinha 
o propósito de proferir um discurso, que adiou. E 
devo reconh~r. humildemente, que S. Exª, embora 
de forma inopinada, produziu uma peça extrema
mente competente;- uma· âas màís- 5rilhantes · mani
festações - digo isso com sinceridade - que já 
testemunhei nesta. Casa:: Que te111afndaa virtude de 
provocar, de maneira instig1mte e construtiva, a 
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abertura de um debate que a sociedade está espe
rando que aconteça. Afinal, todos sabem que há de
terminados projetes e proposições em tramitação 
nesta Casa, e a discussão se processa em Comis
sões, nem sempre na presença que o plenário propi
cia de toda a opinião pública; e se processa em reu
niões que são importantes, necessárias, que devem 
prosseguir, mas que precisam ser levadas à Casa 
do povo brasileiro. 

O discurso de S. ExA permite que se prossiga 
num debate que hoje foi iniciado pelo Senador Ber
nardo Cabral. 

Depois de tão brilhantes manifestações, eu que 
teria outro tema para discutir, é um atrevimento meu 
pretender acompanhar o padrão de debate que foi 
estabelecido por personalidades da altitude intelec
tual dos Senadores Bernardo Cabral e Robeíto Freire. 

Em primeiro lugar, ao contrário de vir aqui 
como uma voz da socialdemocracia que estivesse ir
ritada com aquilo que poderia ser entendido como 
provocações do Senador Roberto Freire, pelo con
trário, venho aqui, em grande parte, para concordar 
com S. E)(!. 

Imagino, nobre Senador Roberto Freire, que a 
socialdemocracia vive as perplexidades vivenciadas, 
por exemplo, pela Esquerda no mundo inteiro. 

Acredito que nós todos, independente até do 
espaço ideológico que pretendamos estar ocupando, 
todos os cidadãos, todas as pessoas do mundo, as
piram à existência de uma sociedade em que haja 
bem-estar, em que haja a garantia mínima de opor
tunidade, de segurança, de habitação, de saúde, de 
educação e de renda para todos, o que, se quiser
mos simplificar, caberia perfeitamente dentro do 
grande sonho que o socialismo transportou por to
dos os quadrantes da Terra. 

A utopia socialista está viva no coração, na alma 
das aspirações de todo o mundo. O problema, causa
dor em grande parte das perplexidades de comunistas, 
de sociaisdemocratas, da Esquerda, em geral, no 
mundo inteiro, e de todas as pessoas de boa vontade, 
é que a forma de conduzir a humanidade para realizar 
essa utopia, a forma como a humanidade tentou a so
lução operacional que conduzisse à criação desse 
mundo, desse tipo de sociedade, infelizmente, fracas
sou. E ao fracassar, exige que se procure encontrar 
outro caminho que leve ao mesmo porto. 

O Sr. Roberto Freire - Permite - me V. ExA 
um aparte? 

O SR. GERALDO MELO - Com muito prazer. 
O Sr. Roberto Freire - Eu não diria que fra

cassou. Ao contrário, eu diria que teve até muito su-

cesso, particularmente pela experiência socialdemo
crata. Recordo-me de que Gorbachev, na crise que 
já tinha sido explicitada na União Soviética, fez uma 
visita, logo depois do 272 Congresso - que eu in
clusive participei; em Moscou = , aos países escan
dinavos e à Suécia. Naquela oportunidade, ele disse 
àlgo · inlmaginaitel que fosse dito por um comunista: 
que os sociaisdemocratas fizeram mais pela classe 
operária e os trabalhadores do que nós, comunistas. 
E mais: que os comunistas fizeram também. Até por
que para o estado de seguridade social, para o 
avanço da Europa Ocidental - que é uma das so
ciedades mais justas; apesar das suas injustiças, é a 
mais justa que se pode ter como paradigma - os co
munistas tiveram participação decisiva juntamente com 
os socialistas, os sociaisdemocratas; e, mais do que 
isso, com o exemplo que dava em alguma das gran
des conquistas que a União Soviética fez nesse sécu
lo. Não é só anafiSal'-se a sua derrocada. Então, nesse 
sentido, acho que foi um sucesso, teve êxito e está en
frentando uma nova realidade, que precisa saber como 
enfrentá-la para manter aquelas conquistas, não da 
mesma forma, evidentemente, mas como mantê-las. 
Talvez a esquerda européia, nesse momento;· esteja 
sendo depositária da possibilidade de uma resposta. E 
que nós, aqui, precisamos nos preparar, de forma até 
diferente, porque lá é manter conquistas, mesmo que 
em novos moldes, para ainda conquistarmos, porque 
não as temos. 

O SR. GERALDO MELO -Agradeço, enriquecido 
que está meu pronunciamento, a intervenção de V. E)(!, 

Eu diria, para concluir essa parte introdutória 
do meu pronunciamento, respeitando a observação 
de V. Exl', que, de qualquer forma, se tirarmos a pa
lavra fracasso, o que eu quis dizer foi que a maneira 
como se procurou organizar politicamente as socie
dades que procuraram avançar mais rapidamente na 
direção do socialismo, ela nem conduziu à abolição 
do Estado, nem conduziu à democratização da ren
da e nem conduziu à prosperidade que se desejava 
- a derrota é essa. 

Isso nos leva a concordar inteiramente com 
uma coisa: está chegando o momento em que preci
samos decidir que Estado afinal queremos. Como 
queremos afinªl_ gue ~;e organize a sociedade. Como 
passamos, eu pelo menos passei - não da idade 
do sonho, porque pretendo, se Deus permitir, morrer 
sonhando - , da idade de participar das vanguardas 
- e penso que o processo político deve respeitar as 
vanguardas - penso que o processo de decisão 
nem sempre, talvez dificilmente; estará de acordo 
com a vanguarda, embora eu ache que a existência 



284 ANAIS DO SENADO FEDERAL Junho de 1997 

da vanguarda constitui o combustível que move a 
sociedade na direção do futurp. 

O que eu desejava dizer é que precisamos 
realmente saber que tipo de sociedade queremos. 
Se trazemos a discussão para a questão da Previ
dência Social, por exemplo, eu até diria a V. ~ que 
estou convencido de que se há um grande defeito no 
projeto que estamos discutindo é a pretensão de re
formar a Previdência no contexto dos seus contor
nos atuais. Procuro, para exagerar o conceito que 
tento defender, pedir que nos recordemos de que já 
houve tempo em que a sociedade não tinha previ
dência, e aí ela foi concebida. Foi concebido um mo
delo de previdência dentro de determinados pressu
postos, os pressupostos atuariais de que a arrecada
ção se faria gerando um fluxo de valor maior do que 
o custo dos benefícios. As mudanças ocorridas na 
sociedade, até mesmo a mudança nos níveis de ex
pectativa de vida, começaram a inviabilizar a Previ
dência Social não apenas no Brasil, mas também o mo
delo, a concepção de previdência no mundo inteiro. 

Estamos emitindo um diagnóstico injusto quan
do se afirma a existência de ladrões, corruptos e fun
cionários ineficientes ou de incapacidade ou incom
petência. Essa visão distorcida decorre de um com
plexo de inferioridade que parece os brasileiros têm, 
de um excesso de punição vinda de nossa auto -
flagelação; ou seja, de sempre caricaturarmos o bra
sileiro para pior. A Previdência Social do Brasil não 
está em dificuldade por um defeito dos brasileiros, 
mas porque é um reflexo de um modelo de previdên
cia que está falido, em dificuldades no mundo inteiro. 

Precisamos passar por um momento de recon
cepção, isto é, precisamos criar um modelo de p-revi- -
dência que não tenha relação com o modelo de pre
vidência atual. É por isso que costumo dizer que um 
dos maiores problemas do projeto ·de reforma da 
Previdência é que foi feito, digamos assim, por quem 
entende. Deveria ter sido feito por quem não enten
de, pois quem entende está inteiramente familiariza
do com a estrutura, com as normas, com as porta
rias, com as permissões e com as proibições vigen
tes. Está com todo o tipo de cultura de previdência 
balizada pelo modelo vigente; precisávamos ter tido 
a coragem de criar outro diferente desse, e discutir 
concretamente a transição de um para o outro. 

Então, imagino eu, quando V. Exl' coloca a 
questão do papel do socialdemocrata nesse proces
so, é que estamos precisando debater a seguinte 
questão: afinal de contas, devemos cuidar de conse
guir que o Governo, o Poder Público, o Estado se 
transforme em uma estrutura econômica, bem finan-

ciada, arejada financeiramente, equilibrada, mesmo 
que se faça isso às custas da sociedade? Qual é o 
nosso papel? O nosso papel é o de endireitar o Go
verno ou é o de modificar tão profundamente as rela
ções entre o Estado e o cidadão, que coloquemos o 
interesse do cidadão acima do interesse do Estado, 
que é o lugar onde deve estar? 

O Estado, não como fruto do milagre aristotéli
co de que ele preexiste à sociedade, não! O Estado 
como uma grande agência que a sociedade tem, 
criou e mantém para servi-la. E talvez, nesses novos 
tempos que vive a humanidade, o papel da socialde
mocracia tenha que definir-se na direção de rejeitar 
determinados privilégios que são essencialmente pri
vilégios do Estado na sua relação"com os cidadãos e 
que, por isso mesmo, quando vamos trabalhar sobre 
um determinado projeto que cuida de sanear, de me
lhorar, de modernizar estruturas do Estado, precisa
mos limitar o interesse de modernização dessas es
truturas ao respeito dos direitos dos cidadãos. Isso 
passa praticamente por todos os padrões e por toda 
a hierarquia de relações do Estado com os cidadãos, 
em particular no Brasil. 

Veja, Senador Roberto Freire, para dar um 
exemplo material, objetivo: nós estamos tendo aqui, 
paralelamente, a CPI dos Precatórios. Há toda uma 
história em tomo disso que V. Ex" e a sociedade co
nhecem. Eu queria referir-me exclusivamente a um 
aspecto que não tem nada a ver com corrupção, 
com investigação, nem com CPI; ou seja, é a própria 
existência de precatórios. O precatório é um instru
mento inventado para proteger o Estado contra 
quem? Para proteger o Estado contra os cidadãos. 
Quando um cidadão consegue que a Justiça emita 
um precatório, isto é, uma carta para o Estado, di
zendo-lhe que deve pagar a Fulano de Tal a quantia 
de tanto, quando esse Fulano de Tal chegou a emitir 
um precatório pela Justiça em seu favor, antes dis
so, o que foi que aconteceu? Esse Fulano de Tal ti
nha um crédito a receber, tão legítimo que um dia 
a Justiça o reconh_eceu, tanto que emitiu um pre
catório mandando o Governo pagar. Se era legíti
mo na hora da sentença final da Justiça, também o 
era no primeiro momento, quando aquele cidadão 
foi a uma repartição pedir que lhe pagassem e não 
lhe pagaram. Na instância administrativa, dentro 
dos esCaninhos da burocracia,_ ele p_ercorreu todos 
os caminhos e todos os seus pedidos foram sendo 
negados, um após o outro, até que ele cjec;idiu ir à 
JustiÇa, com advogado custeado do seu bolso e o 
Estado, com advogado por conta da sociedade, inclusive 
dele, do postulante. Ele, tendo um prazo que não podia 
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perder, ~arque se perdesse ele perderia o processo, 
enquanto o Estado _não precisa, porque se o juiz 
condenar o Estado, o juiz mesmo é quem recorre da 
sua , ... ópria decisão. Se o cidadão tem cinco dias, o 
Estado tem dez. Agora, ao final de toda uma via
crúcis no processo judicial, esse cidadão ganhou. E. 
aí o que é que_acontece? O Estado recebe um pre
catório e o Governo recebe a ordem de pagamento e 
não paga, alegando que só pode pagar se houver do
tação orçamentária e não há. Então, toma nota para 
que aquilo seja incluído na previsão de despesas do 
ano seguinte. Estou citando esse exemplo sem que
rer fugir ao espírito da intervenção que vim fazer. 

Na minha maneira de ver, a socialdemocracia 
deve distinguir- se dos neoliberais, mas não pode, 
em busca de uma distinção, em busca de uma iden
tidade, em busca de uma cara, renunciar à realidade. 

O Sr. Roberto Freire - Eu ia retomar. 
O SR. GERALDO MELO- V. Ex" é muito bem 

-vindo. 
O Sr. Roberto Freire - Eu não ia falar sobre 

precatório. Entendi como um exemplo de uma nova 
relação que tem que ser pensada envolvendo Esta
do/sociedade, Estado/cidadania. Quando se fala em 
reforma do Estado, e podemos falar isso com a 
maior tranqüilidade, não estamos seguindo o Gover
no Fernando Henrique, até porque falávamos isso 
anteriormente e achamos até que o Governo, neste 
aspecto, é avançado, coloca na agenda a questão 
da reforma; podemos discordar do conteúdo de algu
mas das reformas, talvez a não afirmação maior da 
socia!democracia. Quero discutir exatamente isto 
que V. Ex" coloca: outra relação. Agora, qual é a 
grande distinção que tem? É que o espaço público, 
que é um novo conceito que surge, não mais uma di
cotomia privada estatal, mas o público, quem garan
te é a sociedade e tendo, em alguns momentos, 
como instrumento o Estado para regular o mercado 
que os liberais imaginam que resolve tudo. Com re
lação à Previdência, não posso mais pensar nela tal 
como pensávamos. É verdade que o mundo do tra- . 
balho está mudando, as modificações estão gerando 
outras relações, as instituições vão ter que mudar; 
mas a previdência, o princípio da solidariedade, isso 
tem que ser mantido, porque é uma questão pública, 
e não vai ser o mercado que vai resolver. Privatize e 
o mercado resolve. Não. Ele vai manter as injustiças 
porque o mercado, por si só, concentra renda, inclu
sive. A regulação do mercado, no caso da previdên
cia, a regulação na nova instituição, a presença do 
Estado é importante, evidentemente, com novas re
ferências, com nova estrutura, mais presente, levan-

do a justiça, a solidariedade que o mercado não faz 
e não está na sua obrigação fazer. A visão diferente 
que tem de haver é que os liberais imaginam que o 
mercado resolve e resolve até melhor com a ausên
cia do Estado. E quero dizer que, nesses campos, a 
presença do Estado, para garantir o interesse públi
co, inclusive do cidadão contra as forças de merca
do. é fundamentaL-Daí, a Previdência Social acopla
da àquilo que o mercado ofereceu de importante: a 
capitalização, não mais a repartição simples. 

O SR. GERALDO MELO - Senador Roberto 
Freire, agradeço mais uma vez a V. Ex" e queria lhe 
dizer que eu não poderia concordar mais completa
mente do que concordo com V. Ex" quanto a isso. 
Pelo seguinte: também compreendo e também acei
to o mercado como referência básica das grandes 
decisões económicas, gostemos ou não. 

O Sr. Roberto Freire- A Esquerda está come
çando a admitir que tem de conviver com ele. 

O SR. GERALDO MELO - Agora, o que não 
aceito é qae se transforme o mercado em um novo 
super- herói, uma espécie de batman da organiza
ção económica e social do mundo. O que não aceito 
é que se procure negar determinadas evidências. 

Por exemplo: a questão da fome, que toi dlscu-
.. tida no ano passado, em Roma, em reunião da qual 
tive a honra de participar, não pode ser resolvida 
pelo mercado. O mercado vai resolver a questão da 
fome de que maneira? Onde existe mais fome, mais 
necessidade de alimento, mais necessidade, portan
to, de produção de alimentos por não existir capaci
dade de compra, não existe mercado. Portanto, es
taremos dentro de um mecanismo cumulativo em 
que geramos um processo de aumento da fome que 
o mercado não se interessa em resolver. 

Temos de reconnecer que o mercado é a refe
rência e é em tomo dele, de suas regras básicas, 

. que o mundo esta-se órgariizãndo; queiramos ou 
não. Mas não podemos chegar, com a nossa admi
ração pelo mercado, ao fanatismo de negar ou de ig
norar que ele é incapaz de resolver uma série de pro
blemas. Não são apenas os sociaisdemocratas ou co
munistas ou vozes de Esquerda que estão afirmando 
isso. Veja o que está ocorrendo na Alemanha, onde, 
para recuperar o desequilíbrio económico ... 

O SR. PRESIDENTE (Nabor Júnior) - A Mesa 
lembra a V. Ex" que o seu tempo está esgotado. 

O SR. GERALDO MELO- Agradeço a V. Ex". 
Vou me empenhar em concluir o mais rápido possível. 
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O que, de fato, ocorre na Alemanha é a realiza
ção de um programa que supera o automatismo do 
mercado, elimina esse caminho como caminho de 
eleição, por saber que o mercado sozinho não vai 
equilibrar o que, no passado, eram duas Alemanhas. 
E por isso está se realizando lá talvez o maior pro
grama de desenvolvimento regional de que a huma
nidade tem notícia. E são os economistas alemães, 
da Alemanha Ocidental, que poderiam ser conside
rados tradicionalmente uma linha de pensamento ex
tremamente conservadora e extremamente liberal, 
que estão exatamente aplicando esse programa. 

Mas eu queria encerrar as minhas palavras, 
atendendo à admoestação de V. Exª, que, de vez 
em quando, me cabe fazer, dizendo apenas que 
essa foi uma forma de iniciar por V. Ex", Senador 
Bernardo Cabral, e, em seguida, pelo Senador Ro
berto Freire, um debate que precisa realmente acon
tecer. As diferenças de posição que aparentemente 
existem são muito menores do que parecem ser. 

Senador Roberto Freire, V. Ex" falou nos fundos 
de pensão, por exemplo. Os fundos de pensão, que 
têm sido malsinados de forma aligeirada por alguns 
observadores, produziram, entre outras alterações no 
mundo, a seguinte - acho que foi num livro de Peter 
Drucker que andei lendo isto: antigamente, quando se 
falava no conflito entre capitalistas, patrões e emprega
dos era porque o dono do capital decidia sempre onde 
produzir, qvanto produzir, como produzir, de que forma 
produzir e a que preço vender. Hoje, mais de 50% do 
capital das grandes corporações norte - americanas 
pertencem a fundos de pensão. E mais de 50% do 
passivo das empresas norte - americanas estão sen
do financiados pelos fundos de pensão. 

Isso significa que a decisão de fundar uma em
presa ou a decisão de ampliar uma empresa ou a 
decisão de aumentar a produção em alguma coisa 
que dependa de financiamento não vai mais ser to7 
mada pelos Henry Ford, pelos Rotschild; vai ser to
mada por um trabalhador que é um analista de in
vestimento em um fundo de pensão. Ele é quem vai 
escrever um parecer para dizer aos administradores 
do fundo o que deve ser financiado ou não. -

Diz Peter Drucker que os grandes gênios do 
capitalismo - Henry Ford, Goldschmidt e outros -
ainda existem. Só que eles não resolvem mais gran
des questões. Hoje eles são ricos, são celebridades, 
mas o seu papel no processo econômico atual é 
muito diferente do que foi um dia. 

Agradeço a V. Ex" e por esta Casa ter tido a 
oportunidade de, com as palavras do Senador Ser-

nardo Cabral e de V. l;x", abrir um debate que, afi
nal, precisava ser aberto. 

Durante o discurso do Sr. Geraldo 
Melo, o Sr. Jefferson Péres deixa a cadeira 
da presidência, que é ocupada pelo Sr. Na
borJúnior. 

O SR. BERNARDO CABRAL- Sr. Presidente, 
peço a palavra a V. Ex" pela ordem. 

O SR. PRESIDENTE (Nabor Júnior) - Conce
do a palavra a V. Exª pela ordem. 

O SR. BERNARDO CABRAL (PFL- AM. Pela 
ordem. Sem revisão do orador.) - Com permissão 
das Senadoras Marina Silva e Benedita da Silva, 
gostaria de registrar que se encontra no plenário do 
Senado o eminente Constituinte Fernando SantAn
na. S. Exª, o então Deputado Roberto Freire e eu fa
zíamos, diariamente, naquela Assembléia, reuniões 
proveitosas. É com grande alegria que vejo sempre 
a mocidade dos 82 anos de Fernando SantAnna, 
este baiano que acaba de ser cumprimentado por 
outro baiano, Presidente Antonio Garfos Magalhães, 

. chegar ao Senado e dizer que continua amando a 
sua velha Bahia e a nossa política. 

Sr. Presidente, era esse o registro que gostaria 
de fazer em nome de todo o Senado Federal. 

O Sr. Antonio Carlos Magalhães - Permite -
me V. Ex" um aparte? 

O SR. BERNARDO CABRAL - Com muito 
prazer. 

O Sr. Antonio Carlos Magalhães - Confesso 
que sinto - me sensibilizado porque as homenagens 
a Fernando SantAnna, em qualquer parte em que 
aconteçam, principalmente no Congresso Nacional, 
representam também homenagem a um grande par
lamentar e sobretudo a um grande baiano. 

O SR. BERNARDO CABRAL- Veja, portanto, 
caro amigo parlamentar de sempre, Fernando San
tAnna, que o Senado lhe homenageia. 

O Sr. Roberto Freire - Permite - me V. Exª 
um aparte? 

O SR. BERNARDO CABRAL- Pois não. 
O Sr. Roberto Freire - Gostaria de dizer da sa

tisfação de homenagear aquele que é talvez um sím
bolo, já pela sua atuação, para todos nós do velho Par
tido Comunista Brasileiro, hoje Partido Popular Socia-
lista Sinto - me honrado de pertencer ao partido de 
Fernando Henrique, aliás Fernando SantAnna ... mas já 

_ pertenci ao de Fernando Henrique também, estivemos 
juntos na resistência à ditadura. Talvez o ato falho te
nha sido esse, porque o estou vendo tão distante da
quele tempO. Mas Fernando SantAnna esteve também 
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junto a todos os que resistiram à ditadura e, mais do 
que isso, sempre sonhando com a liberdade e com a 
sociedade mais justa. 

A Sr! Benedita da Silva- Permite- me V. EJcil 
um aparte? 

O SR. BERNARDO CABRAL- Ouço V. EJcil 
com muito prazer. 

A Sr! Benedita da Silva - Não poderia deixar 
de me manifestar diante da presença deste grande 
companheiro que deixou saudade, Fernando San· 
tAnna, com quem tive a oportunidade de conviver 
fraternalmente na Câmara dos Deputados. 

Hoje pela manhã, tive o prazer de encontrá - lo 
no corredor desta Casa e dei - lhe um grande abraço, 
dizendo da saudade que sentimos e do respeito que 
temos pela sua posição, pela sua coerência e, sobretu
do, pela sua fraternidade na divergência, que foram 
poucas. Fernando SantAnna merece esta homenagem 
maravilhosa que fazemos e a qual a Senadora Marina 
também se associa e acredito que o fará de viva voz. 

Receba o nosso abraço m4ito forte. A saudade 
continua. Gostaríamos que estivesse aqui conosco. 

O SR. BERNARDO CABRAL - Sr. Presidente, 
veja como as divergências com Fernando SantAnna 
não se contabilizam. A única coisa escrita e dentro 
da alma de cada um de nós é esta figura sempre jo
vial, é a Bahia na presença, hoje, do nosso eminente 
e querido amigo Fernando Sant'Anna. 

Durante o discurso do Sr. Bernardo 
Cabral, o Sr. Nabor Júnior deixa a cadeira 
da presidência, que é ocupada pelo Sr. An
tonio Carlos Magalhães, Presidente. 

O SR. PRESIDENTE (Antonio Garlos Magalhães) 
- Concedo a palavra à nobre Senadora Marina Silva 
pelo período de 20 minutos. 

A SRA. MARINA SILVA (Bioco/PT- AC. Pro
nuncia o seguinte discurso. Sem revisão da oradora) 
~ Sr. Presidente, também quero secundar as palavras 
dos colegas que me ant~e_ram, dizendo que aquilo 
que é antologicamente verdadeiro ultrapassa todas as 
fronteiras, as fronteiras do tempo e as fronteiras ideoló
gicas. Por isso, a homenagem é merecida e eu me· 
somo a todas as vozes que o homenagearam. 

Mas venho a esta tribuna, Sr. Presidente, para 
falar a respeito do pacote lançado pelo Governo so
bre a reforma agrária. No dia 12 de junho, o Governo 
anunciou novas medidas que modificam a legislação 
e as normas que regulam a questão agrária: as Me
dida Provisória nQ 1.577/97 e o Decreto n2 2.250/97, 
que alteram dispositivos da Lei Agrária nacional e 

adicionam critérios balizadores da vistoria em imóvel 
rural destinado àr~forrna agrária 

Sr. Presidente, Sr% e Srs. Senadores, gostaria 
de ressaltar que, muito embora o Governo esteja dan
do uma grande ênfase ao fato de que as medidas ado
tadas são para moralizar o processo de desapropria
ção. Hoje há uma verdadeira sangria dos recursos da 
reforma agrária para o pagamento de precatórios. Só 
para se te; umá idéia, dos recursos da reforma agrária, 
31% serão'para o pagamento de precatórios. 

A ênfàse e a moralização estão exageradas 
porque, no meu entendimento, o Governo está dan
do com uma mão e tirando com a outra O Decreto 
n2 2.250 institui algumas regras que, do ponto de 
vista dos avanços que tivemos aqui no Congresso 
Nacional, constituem - se um retrocesso. E acredito 
mesmo que esse retrocesso talvez possa ser debita
do a uma "dívida" que o Governo tenha com a ban
cada ruq!.lista quando conseguimos aprovar aqui 
questões como o rito sumário, por exemplo, ocasião 
em que os ruralistas ficaram muito insatisfeitos com 
a posição do Governo e buscaram compensar essa_ 
perda política com outros mecanismos. 

Acreditq até que, em função do processo de 
tramitação da reforma administrativa, talvez, mais 
uma vez, esteja havendo a política de trocar modifi
cações em alguns avanços obtidos pelos trabalhado
res em apoio à proposta do Governo. 

O que me assusta na ação do Governo é que, 
ao instituir que não haverá desapropriação naquelas 
áreas que estejam ocupadas, o Governo esteja 
criando um problema muito grave na região amazó
nica. A maioria das áreas que Podem ser levadas 
para a desapropriação, para fins de reforma agrária, 
tem a ocupação de até 40 anos por seringueiros, por 
posseiros e por ribeirinhos que, com certeza, seriam 
prejudicados com a nova medida do Governo. Seria 
impossível fazer reforma agrária, então, na Amazô
nia. No Estado do Acre, nem pensar. Se formos fa
zer a cadeia dominial no Acre, vamos condenar o 
próprio Brasil porque chegaremos a um resultado de 
que, talvez, as terras ainda pertençam à Bolívia, o 
que inviabiliza completamente qualquer ato. de desa-

- J:!ropri~çãQ.__Estou_j!penas exagerando e ironizando, 
mas, com certeza, no Acre é praticamente impossí
vel realizar reforma agrária. 

Um outro aspecto que me assusta na posição 
do Governo: t~nh_Q_Qyyj_do v:árias vezes a Bancada 
de sustentação dQ__G_ov~rno çritikar_ as ocupações 
do Movimento dos Trabalhadores Rurais Sem Ter
ra por estarem, segundo eles, passando por cima 
das leis, praticando as ocupações como forma de 
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pressionar o Estado brasileiro a fazer a reforma 
agrária. Do meu ponto de vista, essa pressão é legí
tima, porque, no Brasil, não estaríamos discutindo 
reforma agrária, o governo não estaria se propondo 
a legislar, seja através de projeto de lei, decreto, ou 
medida provisória - o próprio Congresso que tem 
dado grandes contribuições nessa questão ..:. se 
não fosse a pressão do Movimento do Trabalhado
res Rurais Sem Terra, provocada pelas ocupações. 

Para mim é uma luta legítima, que ocorre, exa
tamente, em legítima defesa, em decorrência da 
omissão do Governo brasileiro, do Estado brasileiro, 
na questão do processo de democratização da terra, 
até como uma necessidade histórica - já foi duran
te um certo período, sendo hoje mais uma necessi
dade de promovermos a justiça e a inclusão social. 
Nesse sentido, considero uma pressão legítima. 

Por outro lado, o Governo declara que isso é um 
perigo, que afronta as instituições. Com a medida, aó di
zer que não haverá desapropriação de terras que este
jam ocupadas, o Governo, na verdade, está estimulan
do um outro tipo de ocupação: a ocupação ao contrário, 
aquela promovida e praticada pelos latifundiários. 

Ora, se um latifundiário inescrupuloso tem uma 
terra improdutiva e não quer que essa terra seja identi
fiCada para desapropriação, o que é mais cômodo ele 
fazer? Exatamente contratar um "movimento dos sem 
- nada" - existem muitos sem - nada neste Brasil, e 
não apenas sem - terra - , criar uma ocúpação de 
•meia- tigela", como se diz na minha região, e a sua 
terra vai ser identificada como não possível de refonna 
agrária, afinal de contas ela está ocupada 

Ao contrário do que se está propondo o Gover
no, evitar um estímulo às ocupações, poderemos ter 
uma forma de burlar a lei e de trapacear o Governo, 
para que ele não identifique aquela área como desti
nada à reforma agrária. 

Sr. Presidente, Sr% e Srs. Senadores, para mim, 
as ações do Governo, sendo generosas, são muito tí
midas, porque não representam o avanço que temos 
em termos de discussão sobre a refonna agrária; não 
representam o consenso que foi construído na socie
dade brasileira sobre a democratização da terra. 

Tenho dito reiteradas vezes, desta tribuna, que 
o Presidente Fernando Henrique Cardoso poderia le
vantar as mãos para o céu e agradecer. Que outro 
Presidente teve oportunidade de realizar a reforma 
agrária com tamanha legitimidade, com tam_?.nha 
aceitação social? Não conheço nenhum. Sempre 
que se falou em reforma agrária, como no Governo 
Samey, ela era um tabu; era como se estivéssemos 
falando da coisa mais estapafúrdia, afrontando a 

propriedade, afrontando o capitalismo, propondo o 
socialismo. As pessoas bem informadas sabem que 
socialismo não se faz com reforma agrária. 

Aliás, a reforma agrária é uma forma de asse
gurar as bases capitalistas do nosso desenvolvimen
to, pois exatamente oferece propriedade a todo mun
do, ou pelo menos àqueles que poderiam trabalhar a 
terra tendo uma propriedade. Não é, ao contrário, fa
zer que o Estado seja o proprietário das terras e de 
tudo, como aconteceu nos países socialistas. 

Nesse sentido, acho que o Governo tem uma 
ação insuficiente, que não corresponde ao avanço, 
ao acúmulo daquilo que a sociedade brasileira tem 
do que é a realização da reforma agrária. 

· A manifestação dos trabalhadores rurais sem 
terra, em Brasília, a adesão fantástica que tivemos, 
tanto da sociedade como dos meios de comunica
ção, oferece ao Presidente Fernando Henrique Car
doso a oportunidade ímpar de realizar a reforma 
agrária sem a pressão da sociedade, sem o medo 
da sociedade, mas, acima de tudo, com o seu apoio. 
Talvez o único que esteja em dúvida em apoiar e 
realizar a reforma agrária seja o Governo, não sei 
por que não a realiza. 

Por outro lado, quero concluir o meu discurso dh 
zendo que se nós tOdos, pelo- menos no discurso, 
achamos que a refonna agrária é fundamental, com os 
procedimentos qut;! ~êm sendo adotados pelo Gover
no, dificilmente ela se realizará. Acho até que há um 
endurecimento por parte do Governo. A condenação 
do José Rainha é urna demonstração concreta de que 
o Governo tenta intimidar o movimento daqueles que 
defendem a reforma agrária através de ações puniti
vas, sequer legítimas e, do ponto de vista legal, ade
quadas. A condenação do José Rainha ocorreu mais 
por ser ele do Movimento dos Sem -Terra do que pela 
acusação de que ele haveria cometido algum tipo de 
crime. Até porque as falhas no processo são muito 
grandes. Foram ou'llldas as testemunhas _de defesa, 
mas não foram ouviaa.s as testemunhas de acusação. 
Existem pessoas que dizem que o Rainha estava em 
outra localidade, · pe$soas que têm crédito, que não 
iriam construir essa versão simplesmente para defender 
o Rail")ha Mas a Justiça preferiu condenar o Rainha 

Na Folha de S.Paulo, na própria argumenta
ção do Juiz, ele diz que não se pode -lanÇar mão de 
meios ilícitos ou ilegais para se conseguir um deter
minado fim. Ora, se ele est<!_jl!iQª!l®ªª--oçupações, 
na verdade o que está sendo julgado não é o supos
to C:nme cOmetido pe1o Aa1nna, mas-os métodos utili
zados pelo Movime_nto dos Sem- Terra para pres
sionar a reforma agrária. 
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Assim, se·ã condenação é para aqueles que de
fendem as formas legítimas de pressão, sem violência 
- não defendo a violência em hipótese alguma para 
pressionar a reforma agrária' - , se a condenação é 
para aqueles que defendem a reforma agrária. então, 
juntamente com o José Rainha, todos nós, brasileiros 
e brasileiras, que, como ele, acreditamos e defende
mos a reforma agrária. estamos sendo também conde
nados, e deveríamos pagar de alguma forma Que a 
Justiça brasileira julgue a Senadora Benedita da Silva, 
porqu~ ela também é favorável à reforma agrária; e 
condene a Senadora Benedita da Silva. Que ela con
dene também a Senadora Marina Silva e todos os bra
sileiros que defendem a reforma agrária 

A condenação do José Rainha é um ato de inti
midação política, que se utiliza das estruturas que 
deveriam praticar a justiça e não, ao contrário. dire
cionã- la a um determinado objetivo. 

É por isso que entendo que as medidas do Go
verno, tanto as que estão na medida provisória 

· quanto as do decreto, que o Governo lançou no dia 
12, são exatamente parte de um conjunto de ações 
que visam, acima de tudo, intimidar as manifestaçõ
es e as organizações sociais que buscam a realiza
ção da democratização da terra. 

A Sr! Benedita da Silva - Permite - me V. 
EJc!! um aparte? 

A SRA. MARINA SILVA - Concedo o aparte 
à Senadora Benedita da Silva. 

A Sr! Benedita da Silva - Senadora Marina 
Silva, eu nem gostaria de apartear V. EJc!!, devido ao 
brilhantismo com que conduz o seu pronunciamento, 
mas fiquei tocada por entender que há um custo so
cial elevadíssimo e, mesmo assim, o Governo Fe
nando Henrique Cardoso não tem a sensibilidade 
necessária para tomar uma decisão politica. Porque 
não é por falta de recursos, não é também por falta 
de um programa. É uma decisão política que deverá 
tomar o Presidente da República. Senão vejamos, 
Senadora Marina Silva: nesta Casa, vários pronun
ciamentos foram feitos a respeito da reforma agrária, 
por membros da base de sustentação do Governo e 
pela representação da Oposição. Então, como bem 
colocou V. Ex", existe um sentimento na sociedade 
brasileira, expressado aqui pelos seus repre
sentantes; a sociedade brasileira organizada tam
bém, em diferentes setores tem se manifestado em 
favor da reforma agrária. O que falta, senão uma 
vontade politica? Hoje, como V. EJc!! expressou, o 
Movimento dos Sem - Terra é visto apenas como 
um movimento politico, e como tal o Governo o tem 
tratado: o Governo está radicalizando a sua posição 

com relação ao Movimento, porque está se confron
tando politicamente com ele. O Governo não está 
vendo que há séculos - essa não é nem uma histó
ria do Movimento dos Sem -Terra; V. Ex" coloca 
bem que o "movimento dos sem - nada já existe há 
muito tempo - , que há milénios existe o Movimento 
dos Sem -Terra. a peregrinação pela terra. As favelas 
não foram constituídas no Pais à - toa; elas foram 
exatamente oriundas de movimentos daqueles que 
não tinham terras, que não tinham como plantar e fo
ram para as cidades, que buscaram uma outra opção 
de vida. E nós sabemos que a reforma urbana não 
atendeu a essa demanda. Quando nós tivermos no 
País uma reforma urbana que leve as favelas em con
ta, teremos também uma reforma agrária. porque na 
medida em que se dá condição ao trabalhador rural, 
ele volta para a sua terra. Ele tem dentro dele o espíri
to de uma dia voltar para a sua terra, de lá plantar, por
que essa é a sua cultura Ele veio apenas buscar, na 
grande cidade, algum recurso que possa lhe permitir 
retomar. Então há um custo social elevado, que envol
ve não apenas os sem - terra, mas os sem - teto, os 
sem - trabalho. Portanto, como esse movimento dos 
sem - terra deu muito mais visibilidade às contradições 
existentes entre o projeto econômico que hoje estamos 
sustentando e a questão social, é lógico que o Gover
no transfere para esse movimento - até muito mais 
que os partidos políticos - o seu confronto. E aí esta
mos vendo o Rainha sendo julgado, não porque se tra
ta dele; é o movimento dos sem - terra que o Rainha 
representa que está sendo julgado. Estamos convivem
do com essa injustiça e não estamos pressionando para 
encontrarmos uma solução. Há necessidade de que 
também o Congresso se manifeste. Nós nos manifesta
mos em relação aos conflitos existentes, tanto de inte
resse dos que têm quanto dos que não têm terra. Por
tanto, nesse momento, devemos verificar também a ne
cessidade de uma reformulação na nossa Justiça. no 
nosso Poder Judiciário. Sabemos e queremos sustentá 
- lo, dar - lhe total respaldo, porque sem ele. não há 
democracia, mas esse julgamento foi injusto, político -
mais do que tudo; e penso que não cabe à Justiça fa
zer um julgamento político. Portanto, V. EJc!! certamen
te estará contando com milhões, milhares de brasilei
ros, e quero crer que, nesta CaSa., não apenas do par
tido de Oposição, mas também daqueles que dão sus
tentação ao Governo - porque já ouvirrios a respeito 
-,V. EJc!! ouvirá que a reforma agrária é necessária, é 
urgente e depende de uma ação política do Governo 
Federal. Muito obrigada. 

A SRA. MARINA SILVA - Agradeço o aparte 
de V. Ex" e o incorporo ao meu pronunciamento. 
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Para mim, a defesa da reforma agrária é algo 

tranquilo. Quem conhece as pessoas nascidas e cria
das na roça e as encontra nas cidades, empurrando 
um carrinho de picolé, como dizemos no Acre, ou um 
carrinho de pipoca, ou fazendo um churrasquinho de 
gato em qualquer esquina, sabe que essas pessoas 
estão de cabeça baixa e que se sentem humilhadas, 
pois são tratadas corno mão - de - obra desqualifica· 
da Já vi inúmeras vezes profissionais da terra alta
mente qualifiCados, que sabem como plantar macaxei
ra, milho, feijão e anoz, corno fazer farinha, corno cui
dar de uma roça. como alimentar seus filhos e abaste
cer o mercado local, serem considerados mão - de -
obra desqualificada em uma cidade grande. 

Defendo a reforma agrária para que essas 
pessoas sejam valorizadas, para que tenham refe
rência, pois, nas cidades, não têm referência algu
ma. A referência é aquela que lhes é atribuída por 
aqueles que estão incluídos em algum processo 
produtivo, porque tiveram algumas oportunidades, 
mas a massa de excluídos que temos hoje nas 
grandes cidades e até mesmo nas pequenas, 
como é o caso do Acre e da pequena cidade onde 
nasceu o Senador Nabor Júnior, o Município de 
Tarauacá, é muito grande. Há uma massa dos 
•sem- nada•, onde as crianças de 9 anos de ida
de, como noticiado no jornal O Globo, da Rede 
Globo, estão se prostituindo. 

Ouvi o relato de uma criança, dizendo que fa
zia isso com os trabalhadores de uma empresa de 
construção, que trabalham em um trecho da estrada 
que liga Tarauacá ao Município de Feijó, em troca 
de um marmitex. 

É doloroso esse fato, em uma cidade tão pe
quena, mas essa é a realidade do Brasil. Porém, ela 
pode ser mudada com um processo de democratiza
ção da terra, com um processo responsável e ade
quado de democratização da terra. No Acre, na 
Amazônia, entendemos razoavelme'lte como pode 
ser feita essa democratização, levando em conta a 
diferenciação regional. 

Não adianta fazer a reforma agrária como foi 
feita, em projetes de colonização, que hoje se consti
tuem em um verdadeiro fracasso. É lamentável que, 
em alguns projetes de colonização na Amazônia, 
não se tenha água. Fazer açudagem, gastar dinheiro 
público com açude na Amazônia para abastecer al
guns colonos de água é, no mínimo, ridículo! No en
tanto, se fosse feitq um projeto de assentamentos 
extrativistas, com uma propriedade adequada, levan
do em conta as cabeceiras dos igarapés, com mane· 
jo adequado dos recursos naturais, que compatibili-

w rt "'HW #l'fM -y .E st i. - ·te nt 

zasse a pequena agricultura com o manejo florestal, 
com implementação de sistemas agroflorestais, esse 
tipo de abuso não aconteceria. 

Fico feliz com o fato de o Ministério da Refor
ma Agrária, através do trabalho do ex- Prefeito Jor
ge Viana, que está trabalhando como consultor nes
se projeto, estar tentando idealizar uma proposta 
adequada de reforma agrária para a Amazônia. Te
mos algumas idéia$ com relação à mesma. No en· 
tanto, ela será completamente inviabilizada se o Go
verno não tomar determinadas providências, porque 
a maioria das terras na Amazônia tem algum tipo de 
ocupação. Porventura os seringais nativos, na sua 
grande maioria, não são ocupados por aqueles que 
heroicamente ainda resistem dentro daquela mata, 
mesmo sem preço para borracha, mesmo sem con
dições de saúde e de educação. 

Enfim, quando eu me coloco a favor da reforma 
agrária é por entender que ela é fundamental para que 
se faça justiça social e para que se promova a tão so
nhada inclusão que todos nós desejamos. Não acredi
to que ninguém, em sã consciência, deseje ver pes
soas vivendo nas condições em que multas vezes nós 
as encontrámos, ou seja, verdadeiros •sem - nada", 
sem esperança e sem nenhum tipo de atenção. 

Nesse sentido, sou daquelas que, quando 
vêem que há algum tipo de convergência no discur
so, buscam construir essa convergência na prática. 

-A convergência no discurso, já vi que é muito fácil! 
Muitas pessoas concordam com a reforma agrária. 
O problema é quando se tenta traduzir a idéia; al
guns traduzem com atitudes exatamente contrárias, 
como é o caso das medidas que aqui estão; outros, 
com muita dificuldade, buscam manifestar alguns as
pectos que, se transformados em lei, poderiam facili
tar sobremaneira a reforma agrária. 

Muito obrigado, Sr. Presidente. 

DOCUMENTO A QUE SE REFERE A 
SRA. MARINA SILVA EM SEU PRONUN· 
CIAMENTO: 

PACOTE AGRÁRIO 
Dia 12 de jtrtlo, o Gollemo antn:iou novas medidas que mo

dificam a legislação e nonnas que regUarr1 a questão agrária Foram a 
Medida Provisória n" 1.fiT7/97 e o Decreto n• 2.25!W7, que alteram 
ãspositivos da Lei Agtária Nadonal e adicionam critérios baziladores 
da vistoria em im5vel rural destinado a reforma agrária 

Essas medidas resultaram de uma negociação com a ban· 
cada ruralista que dá sustentação ao Governo, embora o Gover
no queira dar a impressão de moralização nos processos de re
forma agrária. 

Só de precatólios na área das desapropriações o Tesouro 
está sendo instado a pagar cerca de 4 bilhões de reais e esse é 
um imperativo para a tentativa do Governo em acabar com a ver· 
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dadeira orgia com os recursos públicos nos processos de desa
propriação. Do total previsto no Orçamento para reforma agrária, 
31% estão reservados para o pagamento de precatórios. 

Por isso a MP procura garantir a retroatividade para a con
testação de valores de desapropriação quanto acima dos preços 
de mercado. 

Mas quando tira com uma mão, entrega com a outra. 
Já no decreto, o Governo atende os latifundiários, quando 

estabelece procedimentos para vistoria dos imóveis que ajudam a 
protelar a reforma agrária. 

Mas o pior é a estratégia clara no decreto de intimidação do 
Movimento dos Trabalhadores Sem Terra. que tenta desestimular 
as ocupações, principal instrumento de pressão dos trabalhadores. 

Não é a toa que esse decreto sai imediatamente após a 
esperada condenação de José Rainha, tomando •oportuna•, en
tre aspas, a medida do Governo. 

É impossível negar que só estamos discutindo reforma 
agrária no Brasil de hoje graças à luta dos sam-terra. através de 
suas ocupações. 

Mas o Governo, com este decreto, daixa claro que quer im
por a sua reforma agrária, como se tosse uma decisão de gover
no e não uma conseqüência da mobilização dos trabalhadores. 
Porque? 

Na verdade, o governo estã de olho nas vítimas urbanas 
da política econõmica que estã implementando e que além de 
sem-terra. gera uma legião de sem-nada: sem-emprego, sem
casa, sem-dignidade. O Governo teme que o movimento dos 
sem-terra se generalize por todo o país. 

Mas não seria mais adequado e inteligente o governo fazer 
o que tem que fazer, ao invés de enganar a sociedade? 

Desde a alteração na lei do Rito Sumário, que o governo fi
cou devendo à bancada ruralista uma medida que proibisse a vis· 
toria em imóveis ocupados, como contrapartida. 

Além desses aspectos políticos, o Decreto parece inconsti
tucional quando amplia para o imóvel ocupado aquelas proprieda
des que ficam de fora da Reforma Agrária. O texto constitucional 
restringe a reforma agrária apenas para a pequena e média pro
priedade rural e a propriedade produtiva 

Agora, além do decreto ter oferecido aos latifundiários 
mais uma oportunidade de protelar a reforma agrária, quando 
passam a ter o direito de Impugnação do laudo da vistoria. cria 
pelo menos 2 situações absurdas. Uma de caráter geral e outra 
que aleta diretamente o meu estado do Acre: 

t. Primeiro esse decreto incentiva a criação de um exército 
de ocupadoras de latifúndio no Brasil, que SB!ão regimentados por 
proprietários interessados em retirar a sua propriedade da lista da 
desapropriação. E não terá dificu!dades de encotrar trabalhadores 
sem terra e sem nada para ganhar um trocado nesta operação. 

2. Em segundo lugar, por tratar de ocupação, "esbulho", a 
reforma agrária no Acre e em outros Estados da Amazônia será 
impossível, já que temos posseiros ocupando tOdo o território. 

A Reforma Agrária em Questão 

As recentes medidas relativas à questão agrária. anuncia
das pelo governo, revelam mais uma vez que o seu suposto pro
grama de reforma agrária continua baseado numa estratégia de 
marketing enganoso, que agride a capacidade discernimento do 
povo brasileiro. 

Com a edição da Medida Provisória n• 1.577/97, o governo 
pretende convencer a opinião púbriCa dos seus esforços pela mom
lização dos procedimentos financeiros e administrativos nos proces
sos de desapropriação. Na verdade, trata-se de uma grande farsa. 

pois o Decreto o• 2.250/97, divulgado simultaneamente, amplia 
os casos de impossibilidade de desapropriação postos na Consti
tuição Federal, impondo a proibição de avaliação, e conseqüente 
desapropriação, dos latifúndios sob ocupação dos trabalhadores. 

A iniciativa do Decrefo revela a incontestãvel hegemonia po
- lítica do PFL no governo. A exigência dessa medida pelos lalifúndiá· 

rios já fazia parte de aco!do entre o governo e bancada ruralista do 
Congresso, em troca do apoio às reformas da Constituição. 

De quebra, além de pagar falura já vencida, o presidente 
(e seu lidar Luís Eduardo Magalhães, do PFL-BA) deverá remo
ver várias resistências entre os ruralistas para a aprovação do fim 
da estabilidade dos servidores públicos. 

Além disso, a publicação do Decreto ime<ftatamente após a 
condenação de José Rainha mostra claramente a intenção do go
verno de aproveitar-se do momento para lentar ampliar o processo 
de intimidação contra a organização dos trabalhadores rurais e o 
seu principal instrumento de pressão política pela reforma agrária 

Diante de mais esse ato nefasto do governo Fernando 
Henrique Cardoso, que afronta os princípios da tolerãncia demo
crática. reafinna a utitizilção do poder para a manutenção dos in
teresses dos setores mais atrasados da sodedade brasileira e ex
põe, de forma aennltiva. o sOO!Kio ·antfpópUiár do atual governo, o 
Partido dos Trabalhadores vem a público condenar o Decreto n• 
2.250197 e reafirmar o seu apoio incondicional aos legítimos ins
trumentos de pressão política dos trabalhadores, pela efetiva rea
lização da reforma agrária no Brasil. 

Durante o discurso da Sra. Marina Sil
va, o Sr. Antonio Carlos Magalhães, Presi
dente, deixa a cadeira da presidência, que é 
ocupada pelo Sr. José Fogaça. 

O SR. PRESIDENTE (José Fogaça) - Conce
do a palavra ao Senador Nabor Júnior, próximo ora
dor inscrito. 

O SR. NABOR JÚNIOR (PMDB - AC. Pronun
cia o seguinte discurso.)- Sr. Presidente, Srªs e Srs. 
Senadores, o Tribunal Superior Eleitoral realizou, na 
noite de ontem, uma sessão solene, contando com a 
presença das mais altas autoridades de Brasília, 
para proceder à posse dos novos dirigentes daquela 
egrégia Corte. 

Na oportunidade, tomaram posse como Presi
dente e Vice - Presidente do TSE, respectivamente, 
os ilustres Ministros limar Nascimento Gaivão e José 
Néri da Silveira. --

Tive a felicidade de participar do evento e 
constatei, com muita alegria, a presença das maio
res autoridades da República, a começar pelo Presi
dente do Congresso Nacional e desta Casa, Sena
dor Antonio Carlos Magalhães; do Presidente da Câ
mara dos Deputados, Deputado Michel Temer; do 
Presidente do Supremo Tribunal F~deral, Ministro 
Celso de Mello; de outros Ministros dos Tribunais 
Superiores e também de Ministros de Estado e rep
resentantes de vários tribunais dos Estados da Fe
deração. 
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Quero enaltecer aqui, Sr. Presidente, neste breve 
pronunciamento, o fato de o novo Presidente do Tribu
nal Superior Eleitoral, Ministro limar Nascimento Gal
vão, ser uma personalidade muito ligada ao Estado do 
Acre. Apesar de ter nascido na Bahia, ainda muito jo
vem, o Ministro limar exen:eu suas atividades, como 
funcionário do Banco do Brasi~ na agência do Banco 
na capital do meu Estado, Rio Branco. Posteriormente, 
ocupou as funções de Presidente do Banco do Estado 
do Acre e, a seguir, assumiu o cargo de Juiz Federal 
do Estado do Acre por mais de dez anos, quando tam
bém acumulou a função de Juiz Federal do Estado de 
Rondônia. Mais tarde, transferido para Brasüia, exer
ceu dignamente as funções Juiz Federal de uma das 
Varas existentes na capital da República. 

Em reco~hecimento aos seus méritos, à sua 
dàdicação e ao seu trabalho, foi nomeado, pelo en
tão Presidente José Samey, para integrar o antigo 
Tribunal Federal de Recursos, hoje Superior Tribunal 
de Justiça. e mais recentemente guindado às altas 
funções de Ministro do Supremo Tribunal Federal, 
tendo também assento no Tribunal Superior Eleito
ral, do qual foi ViCe - Presidente na gestão anterior. 

A nova direção do mais alto órgão da Justiça 
Eleitoral do .País vai ter a grande ir~eumbêr~eia - a di
fícil e igualmente honrosa incumbêr~eia - de presidir 
as eleições no próximo ano, quando o povo brasilei
ro será chamado mais uma vez a participar de gran
des decisões da polítie<;. r::::cional, elegendo o Presi
dente e Vice - Presidente da República, governado
res de todos os Estados da Federação, 1/3 do Sena
do Federal e toda a composição da Câmara dos De
putados e Assembléias Legislativas. 

Ternos particulannente a honra de contar no TSE 
com um ministro muito ligado ao Acre, um acreano de 
coração por vários motivos, inclusive por ser casado 
com a Dr' Terezinha Lavocat Gaivão, prima do Sena
dor Flaviano Melo, de família tradicional no Estado. Por 
isso, tivemos ontem a oportunidade de constatar que 
grande númerp de pessoas da famüia, tanto do Minis-

. tro limar Gaivão quanto da farrulia .de sua esposa, 
prestigiou a solenidade oo T ribÚnal Superior Eleitoral 

Quero congratular - me com o Ministro limar 
Gaivão, pela sua posse na presidência do TSE, ·e 
com o Ministro José Néri da Silveira - coestaduano 
de V. Ex", Senador José Fogaça, que neste momen
to preside a sessão do Senado Federal - , um dos 
juízes mais íntegros da Suprema Corte do nosso 
País, investido no cargo de vice - presidente.Contra
tulo - me, Sr. Presidente, com esses dois ilustres 
magistrados, desejando que sejam bastante felizes e 
que tenham bom desempenho à frente do Tribunal 

-- --

Superior Eleitoral, principalmente em 1998, que vai 
ser um ano decisivo para os destinos do nosso País, 
com a realização das eleições gerais em outubro. 

A Srl Marina Silva - Permite - me V. Exª um . 
aparte, nobre Senador Nabor Júnior? 

O SR. NABOR JÚNIOR - Ouço o aparte da 
nobre Senadora Marina Silva 

A Srl Marina Silva - Senador Nabor Júnior, 
como V. Ex", também fico muito feliz em ver que 
uma pesSoa ligada ao nosso Estado vem galgando a 
cada períOdo da História de sua vida postos cada 
vez mais elevados, que dignificam as nossas refe
rências em relação ao nosso Estado. Nesse momen
to em que o nosso Estado tem atraveSsado tanta di
ficuldade, em que tem o nome envolvido em episó
dios lamentáveis, este é um acontecimento que só 
nos honra: ver o nome do Ministro limar Gaivão rela
cionado com o nosso Estado. É muito bom termos 
esses. exemplos positivos, é muito bom termos asso
ciado ào nosso Estado o nome de pessoas que 
prestam serviços relevantes à Nação. Eu me somo 
às homenagens de V. Ex". 

O SR. NABOR JÚNIOR - Agradeço a V. Exª 
pelo aparte. 

QuerÓ, nesta oportunidade, Sr. Presidente, fazer 
esse registro, porque considero que o Acre está muito 
bem representado no Tribunal Superior Eleitoral pelo 
Ministro limar GaiVão, que, embora seja baiano de 
nascimento, como já disse, viveu grande parte da sua 
vida no Estado do Acre, onde chegou na década de 60 
e constituiu família. É um homem íntegro e sério, que 
'tem procurado defender, toda vez que se faz necessá
rio, os interesses do Estado. Cumpro, portanto, em 
meu modesto pronur!Ciamento, o dever de ressaltar a 
importância da assunção de S. ExB ao honroso cargo 
de Presidente do Tribunal. Superior Eleitoral. 

Muito obrigado. 

O SR. PRESIDENTE (José Fogaça) - Conce
do a palavra à nobre Senadora Benedita c;la Silva. 

V. Ex- dispõe de 20 minutos. 
.. . Â SRA. BENEDrTA DA SILVA (BiocoiPT- RJ. 
Pronuncia o seguinte discurso. Sem revisão do orador) -
Sr. Presidente, Srs. Senadores, ontem fíz um comentá
rio sobre o fato de que, muitas vezes, falamos apenas 
para a TV Senado, não pelo número de presença em 
plenário, mas pelo terna que enfocamos. Devemos falar 
e insistir, porque é desta tribuna que ternos debatido te
mas importarrtes·para a política brasüeira. 

Desde que aqui cheguei, venho lamentando 
profundamente o fato de que não haver um projeto 
que unificasse não as forças políticas do País, mas a 
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sociedade brasileira na defesa de um único interesse 
de forma que cada um preservasse a sua ideologia 

A nossa sociedade precisa criar no seu espírito 
o desejo da defesa do interesse nacional. Isso trará 
benefícios para todos, independentemente dos seus 
matizes ideológicos. 

Quando falamos da tribuna - repito - não o fa
zemos unicamente para a TV Senado; nós o faze
mos para chamar a atenção para os temas importan
tes do nosso País. Já tivemos aqui hoje um grande 
debate com os Senadores Roberto Freire, Geraldo 
Melo, Marina Silva, e Bernardo Cabral. Há, no entan
to, um momento em que temos a sensação de que o 
que falamos aqui serve unicamente para a TV Sena
do. É preciso falar, e falar muito, para que nossa voz 
chegue também ao Planalto. Dessa forma, o Gover
no poderá perceber que temos a necessidade de fa
zer a reforma agrária, que a reforma administrativa 
não pode acabar com os direitos adquiridos dos ser
vidores, dos aposentados, que ela não é corporati
vista. Não está existindo diálogo, já que falamos e 
parece que não somos ouvidos. 

Quantos temas já desenvolvi desta tribuna? E 
só tive respaldo quando O Globo, o Jornal do Bra
sil, a Folha de S.Paulo, O Dia, a Gazeta Mercantil, 
a Tribuna ou tantos outros jornais conhecidos noti
ciaram na primeira página. Mas continuo com a es
perança de que seja realmente ouvida. 

Fiz esta introdução antes de abordar o assunto 
que me trouxe à tribuna porque estou me sentindo 
enriquecida com os debates que esta Casa hoje pro
moveu, que só "são possíveis nas segundas ou sex
tas - feiras, quando não há Ordem do Dia e dispo
mos de um tempo maior para discussões. 

Seria importante que, com a ec>laboração da 
TV e da Rádio Senado, esses debates importantes 
para a vida nacional pudessem ser repetidos, não pela 
minha intervenção, mas pelas intervenções brilhantes 
de meus Pares, como forma de dar a cada um a opor
tunidade de vê -los, ou até mesmo revê -los. 

Mas, Sr. Presidente, Sr-s e Srs. Senadores, o 
assunto que me traz à tribuna é que a Universidade 
Federal do Rio de Janeiro vive momentos de angús
tia e indignação, que tomaram conta de toda a co
munidade acadêmica por ocasião da intervenção do 
Governo Federal, mais uma vez, no exercício da au
tonomia universitária. No momento em que a produ
ção acadêmica vem sendo valorizada cada vez mais 
nos países democráticos, o Executivo atinge a insti
tuição que, por sua natureza e prática concretas, é 
importante geradora e transmissora de saber: a uni-
versidade pública. · 

Em março deste ano, os funcionários da Uni
versidade Federal do Rio de Janeiro conquistaram, 
na Justiça, o pagamento de ações judiciais (dentre 
as quais, o pagamento dos 28,86% e o abono pecu
niário), decisão que beneficiou milhares de servido
res públicos. Surpreendentemente, o pagamento 
desses direitos trabalhistas foi suspenso pelo Gover
no Federal, através de portaria explicando que •as 
solicitações de recursos à Secretaria do Tesouro Na
cional para o pagamento de vantagens pecuniárias 
concedidas a qualquer título, não previstas na lei or
çamentária anual, deverão ser acompanhadas de 
demonstrativo da existência de dotação orçamentá
ria para o respectivo pagamento•. Ou seja, uma re
presália contra as ações judiciais trabalhistas de ser
viQores em todo o País e uma quebra de braço entre 
o Executivo e o Judiciário. 

Com a desculpa do cofre vazio, o Governo 
-Federal, atfavésâo Ministério da Fazenda, edita 
portaria que apresenta como a alternativa para o 
atendimento às despesas decorrentes de senten
ças judiciais, qual seja •a utilização de recursos de 
custeio". Como sabemos, esses recursos são mini
mamente suficientes para manter as universidades 
em funcionamento e, utilizado para outros fins, con
duziriam, então, a administração à paralisação das 
atividades acadêmicas. A Universidade Federal do 
Rio de Janeiro, por exemplo, tem R$19 milhões para 

- -custeio, manutenção do campus, compra de material, 
pagamento de luz, gás, telefone, etc, quando deveria 
ter, no mínimo, o dobro. Com esse orçamento, não 
sobram verbas para investimento em recursos hu
manos que permitam à UFRJ manter seus quadros, 
pois são 300 a 400 professores que se aposentam 
por ano na Universidade, segundo a reitoria. 

Descumprindo a ordem judicial, o Governo 
fere a autonomia das universidades em todas as 
suas ações, pois não serão capazes sequer, a partir 
de agora, de prover o pagamento dos salários de 
seus profissionais. Por essa portaria, as universida
des brasileiras também não terão autonomia para 
abrir concursos sem gerar dúvidas sobre a aplicação 
dos recursos perante os Ministérios da Educação e 
da Fazenda. E a suspensão do pagamento dos direi
tos trabalhistas, obtidos através de sentença judicial, 
é apenas mais um dos sintomas do processo de 
destruição das universidades brasileiras, digo isso 
sem nenhum sectarismo. 

Do ponto de vista de todo cidadão, as universi
dades federais são a liderança da produção científi
ca no Brasil. Também são liderança no atendimento 
hospitalar, sendo importantíssimas para a socieda-
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de. Ao invés de ser ratificada, essa importância vem 
sendo esvaziada a cada dia, um esvaziamento que se 
traduz numa gradual redução de recursos financeiros. 

A ausência de recursos leva setores da socie
dade a acreditar que a saída para manter a universi
dade em funcionamento é a realização de parcerias 
com o setor privado. Mas isso não é aceitável, por
que a Lei de Diretrizes e Bases da Educação diz que 
a manutenção das universidades públicas é uma 
atribuição do Governo Federal. 

Particularmente a Universidade FederaJ·do Rio 
de Janeiro vem sofrendo os efeitos da atual política 
governamental em relação às universidades federais 
nos seguintes aspectos: 

- insuficiências de recursos necessários à 
manutenção das atividades acadêmicas, colocando 
em risco a sobrevivência da Universidade e configu
rando flagrante desrespeito à Lei de Diretrizes e Ba
ses da Educação; 

- substantivas perdas salariais de seus servi
dores, em decorrência de medidas administrativas e 
da inexistência de qualquer reajuste salarial há mais 
de dois anos, levando, conseqüentemente, ao esva
ziamento dos quadros docentes, técnico - cientfficos 
e administrativos da Universidade; 

- intervenção no processo de execução orça
mentária da UFRJ, impedindo até que sua reitoria, 
no exercício de suas atribuições legais, cumpra de
terminações judiciais. 

A autonomia é que dá possibilidade pp.ra a pro
dução de conhecimento - não conheço um outro 
elemento. E é do conhecimento e da inteligência 
acumulados que saem, por exemplo, a produção de 
computadores, de clones, medicamel)tos, alimentos 
enriquecidos, telefonia celular, enfim, tudo que me
lhora a nossa vida hoje em dia 

Sabendo disto, neste final de. século as chama
das atividades intensivas em inteligência são as 
mais valorizadas em todos os países. Não obstante, 
o Executivo Federal tem demonstrado uma visão 
equivocada sobre a estratégia de construção de uma 
sociedade contemporãnea justa, democrática e ino
vadora, tanto em termos de bem - estar público, 
como de riqueza social. E estamos atentos a isso, e 
preocupados, porque temos, hoje, um governante 
que é, reconhecidamente, um homem das letras, um 
intelectual, um conhecedor dos problemas sociais e 
Sua Excelência não tem contribuído para essas ativi
dades intensivas da inteligência brasileira. 

Os orçamentos da universidades públicas são 
cortados, os montantes aprovados não são repassa
dos. A reforma da Previdência Social provocou dra-

mática evasão de profissionais universitários da mais 
alta qualidade, signifk:ando a perda de um investimen
to feito por várias décadas na formação do capital hu
mano que compõe o quadro profissional dessas autar
quias, as instituições federais de ensino superior. 

Agora, desrespeita as decisões do Poder Judi
ciário, afrontando a ordem democrática estabelecida, 
ao recusar- se a repassar os• recursos necessários 
ao pagamento da reposição salarial de 28,86% para 
os servidores públicos federais, obtida por decisão 
do Superior Tribunal Federal.* 

A sr- Marllill Silva - Permite - me V. E~ um 
aparte? . 

A SRA. BENEDITA DA SILVA- Concedo um 
aparte a V. Ex&, nobre Senadora Marina Silva. 

A sr- Marina Silva - Nobre Senadora Benedi
ta da Silva, reporto - me à evasão de profissionais, 
altamente qualifiCados, das nossas universidades. 
Quando o Governo aventou alguns aspectos com re
lação à reforma administrativa, uma das questões 
problematizadas com relação ao tempo de aposen
tadoria e uma série de aspectos dentro das universi· 
dades era o fato de que profissionais altamente qua
lificac{os, quando chegavam à sua fase de maturida
de, após concluírem seus mestrados, doutorados ou 
até mesmo um curso de pós - doutorado, se apo
sentavam, indo para outras atividades. O que se 
constituía, na verdade, um prejuízo para as universi
dades. No entanto, os efeitos da ação do Governo 
criou um movimento por antecipação, onde milhares 
de profissionais, altamente qualificados, que não ti
nham a intenção de se aposentar, mas, por temerem 
as ações do Governo, resolveram fazê - lo. Real
mente as universidades brasileiras estão em baixa 
com relação a esse capital humano. Inclusive, citan
do como exemplo a Universidade Federal do Acre, o 
que vinha sendo praticado era a contratação de pro
fessores provisoriamente. Esse capital humano só 
pode trabalhar na Universidade com um contrato 

. Qelo período de um ano, através de um concurso. 
Um professor universitário contratado por um perío-
do de um ano ainda está na fase de adaptação da 
vida acadêmica. Após o primeiro ano, começa - se a 
trabalhar, a produzir e a sentir, digamos assim, o seu 
rendimento dentro. da. universidade .. No entanto, de
pois desse período de um ano, ele não pode ser re
contratado. E aí contrata - se um novo professor, in
vestimento em alguém que praticamente está na es
taca zero. Isso causa um prejuízo enorme. Na Uni
versidade do Acre, um estabelecimento com enor
mes dificuldades, sentimos isso, que, a depender de 
boa parte dos seus alunos e de alguns abnegados 
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profissionais que ali trabalham para dar qualidade, di
gamos assim, aos vários cursos que temos, não Sabe
mos como resolver esses problemas, porque somos 
considerados universidade periférica, não somos con
siderado um centro de excelência. Mas, ouvindo o pro
nunciamento de V. Exll, até os centros de excelência 
estão sendo completamente nocauteados pelo Gover
no. Isso é lamentável. No momento em que se discute 
a modernização do país, no momento em que se vin
cula toda e qualquer ação do Governo ao processo de 
modernização, e que essa modernização passa, ne
cessariamente, por mudanças na nossa Constituição 
para nos adequar aos novos tempos, estamos nos 
desqualificando, do ponto de vista do nosso potencial 
mais essencial, que é a nossa capacidade de produzir 
conhecimento. A continuarmos por esse processo, se
remos eternamente colonizados. E a pior das coloniza
ções é exatamente aquela praticada em cima da au
sência da nossa capacidade de pensar, de agir, de sa
ber aquilo que queremos. Só é possível sabermos o 
que queremos se formos capazes de formular as res
postas. Essas respostas estão no campo da produção 
científica e no da produção empírica das pessoas que 
pensam e que elaboram, mas que, em última estãncia, 
precisam formatar esse conhecimento, que é valoroso, 
em termos de uma proposta sistematizada nos mais 
diferentes campos do conhecimento. E essa contribui
ção, inegavelmente, só poderá ser dada a partir de 
um apoio fundamental à universidade brasileira. 

A SRA. BENEDITA DA SILVA -Agradeço o 
aparte de V. EJcll e o il'lCOIJXIro ao meu pronunciamento. 

Concluindo, Sr. Presidente, esse comporta
mento caracteriza uma forma de intervenção que 
fere a autonomia universitária 

Se há um processo de globalização, como bem 
colocou V.Exll, temos que investir na nossa comuni
dade intelectual. Talvez as nossas universidades- a 
não ser que eu não esteja entendendo bem - , tam
bém façam parte do programa de privatizações. 

Acredito que essa é uma forma de esvaziá- la, 
justificando assim a sua privatização. O que lamen
tamos. O Governo, por algumas décadas, vem in
vestindo na fonnação do capital humano. E no mo
mento em que há a oportunidade de aproveitar esse 
material humano a serviço do País, ocorre essa eva
são nas nossas universidades. 

Esse comportamento caracteriza uma forma de in
tervenção que fere a autonomia universitária, determina
da pelo art 207 da Constituição em vigor, que diz: 

"As universidades gozam de autono
mia didático - científica, administrativa e de 
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gestão financeira e patrimonial e de gestão 
financeira e patrimonial..." 

Ignorar a Constituição, fazer de conta que a 
Justiça não existe, acirrar os ânimos entre o Poder 
Judiciário e o Executivo, numa queda de braço pre
judicial para o País, não é dessa fonna que se cons
trói a inteligência social de uma nação. Os trabalha
dores da Universidade Federal do Rio de Janeiro, 

·estudantes, professores e dirigentes, se negam a as
sumir o papel de coadjuvantes passivos no processo 
de sucateamento das universidades brasileiras, e fo
ram à luta - vieram ao Congresso Nacional - , as
sumindo o papel de vanguarda de um movimento 
nacional para devolver a autonomia às instituições 
de ensino superior e para dar ao povo brasileiro uma 
educação pública, gratuita e de boa qualidade. 

Por isso, pedimos a revogação da Portaria do 
Ministério da Fazenda que proíbe o pagamento dos 
direitos trabalhistas conquistados pelos servidores 
públicos. 

Reafinno também meu compromisso com o en
sino público e gratuito em nosso País, defendendo 
uma pÔiítica salarial digna para os profissionais das 
universidades brasileiras, comprometendo - me com 
a defesa intransigente da manutenção integral dos 
arts. 206 e 207 da Constituição Federal. 

Esse o compromisso que assumi com a repre
sentação dessa categoria aqui no Senado Federal. 

Sr. Presidente, peço aos meus Pares, principal
mente àqueles ligados à área da educação, que forme
mos uma frente em defesa de nossas universidades. 

Era o que tinha dizer. 

Muito obrigada 
O SR. PRESIDENTE (José Fogaça) - O Sr. 

Senador Artur da Távola enviou discurso à Mesa 
para ser publicado, na forma do -dlSi>osto no art. 203 .. 
do Regimento Interno. 

S. Exl' será atendido. 

O SR. ARTUR DA TÁVOut (PSDB- RJ) 
Sr. Presidente, SrGs Senadoras e Srs. Senadores, o 
hiper - realismo é a mentira da verdade. Utiliza ele
mentos verdadeiros, não para •mentir no sentido 
corrigl.!!!iro da palavra mas para obter detenninado 
resultado "pré -tendido". Tal resultado, por vezes ul
trapassa o controle do emissor e obtém reações 
rilaiores que as esperadas porque a mensagem hi
per- realista carrega conteúdos emotivos nem sem
pre sob controle do emissor e do receptor. Este en
contra na emissão hiper - realista uma espécie de 
potenciafização de sentimentos, impressões e per-
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cepções que já possuía em estado latente, pré -
consciente ou consciente em plano superficial. 

Sendo um corte na realidade, uma de suas fa
tias, para efeito de destacar o aspecto pretendido, o 
hiper -:-. realismo. informativo opera com instâncias 
como: a meia - verdade, a aparência, o indício, o 
sintoma, sem análise crítica de cada plano destes. A 
informação passa a buscar uma lógica encadeadora 
desses aspectos. Esta lógica dá coerência aparente 
à emissão, inteligibilidade mas cria uma realidade 
própria a partir da notícia. Tal realidade própria tem 
a ver com a realidade, porém não se pode dizer que 
é a realidade. Esta é sempre mais complexa que 
qualquer das suas representações. Trata - se de 
uma nova aparência da realidade tomada pelo ângu
lo de ênfases selecionadas pelo comunicador. 

Hoje, mais que nunca, os meios de comunica
ção desenvolvem técnicas (em permanente expan
são) de apresentação da notícia como espetáculo. 
As regras do espetáculo, quase sempre nutridas na 
experiência da ficção, transmitem - se à informaçãe, 
modelando - lhe o resultado através de uma inter
venção na sua forma e a manipulação de seu con
teúdo. 

A notícia como espetáculo utiliza elementos re-
tirados da dramaturgia e da publicidade. Esta, quase 
toda vazada em linguagem supra - real (surrealista 
por vezes) ou hiper - real, acostumou o público a 
"ler" mensagens ao mesmo tempo imediatas e inten
sas. O hiper - real aparece na presença superlativa 
das "qualidades" anunciadas. Assim também é -
hoje - editada a maioria das notícias diariamente 
massificadas pela mídia. 

Da dramaturgia, a notícia como espetáculo her
dou inúmeros elementos: a tensão dramática, os es
tados extremos do ser, os esgares, as ambições pri
márias trazidas ao primeiro plano do comportamen
to, a identifrcação com heróis ou com vilões, a sim
bologia do "bem" e do "mal", a busca do instante 
transfigurador, resultante do máximo de alegria ou 
de.dor, a intensidade de rostos em "close up", a ex
troversão dos impulsos básicos do ser e dos instin
tos, os códigos da moral vigente e os códigos da sua 
transgressão etc. 

O diabolismo desse processo, acaba por trans
formar- se de recurso em linguagem e, de modo im
perceptível, redatores, editores, fotógrafos, câmeras, 
repórteres transformam - se em dramaturgos e/ou 
publicitários empenhados nas ênfases dramátiCas ou 
nas exacerbações "vendedoras". E quase nunca dão 
conta de que tal, com eles ocorre. Acabam por acre
ditar de tal forma na eficácia de seu processo infor-

mativo que, dele, se tomam multiplicadores e em 
muitos casos, professores de informação hiper- real. 

O conjunto de informações hiper- reais, diaria
mente despejadas, durante anos sobre a população, 
acaba por gerar um receptor da comunicação identi
ficado com emoções intensas, extremas, dogmáti
cas, depressivas, .exaltadas ou maníacas. Tais emo
ções do receptor realimentam o emissor que, por 
sua vez, aprofunda a natureza emotiva diluída na 
objetivadade aparente da informação, processo in
controlável e crescente de mútuas influências. 

A comunicação acaba por ser possuída pelo 
processo hiper - real e dentro deste surge um uni
verso de ênfases, acentuações, hipérboles, intensi
dades. A contemporaneidade vive, vibra e sente 
dentro desse universo. Ele constitui o meio ambiente 
onde se formam os padrões culturais e coniporta
mentais da pós - modernidade. 

Uma série de· ações, reações e comporta
mentos hoje se consideram inexplicáveis ou ina
ceitáveis porque são analisados e vividos por pes
soas e por analistas que desconhecem (ou não 
aplicam) os códigos do expressionismo, do hiper -
realismo e da pós - modernidade. Ainda predomi
na na sociedade e na maioria dos meios intelec
tuais a utilização de conceitos aplicáveis à moder
nidade e seu cortejo de racionalidades, jamais à 
pós - modernidade e seu cortejo de acasos e de 
desestruturações. 

Igualmente entre o público receptor, generali
za -se a atitude hiper- real, presente em roupas, 
gestos, ates e comportamentos diariamente rece
bidos via bombardeio informativo. Nessa atitude, 
insere - se a cultura do hiper - real e a sensação 
de se viver no intenso clima por ela caracterizado, 
o de seres em estado limítrofe, permanentemente 
excitados ou exaltados, seres sensoriais, fragmen
tados, não verbais, instintivos, em estado de perma
nente revolta, implosão ou denúncia, disfarces do 
estado depressivo que se toma o grande sinal de 
uma existência arrancada da normalidade, do bom 
senso, da plausibilidade. 

Vivemos o momento da normalidade como ex
ceção e do equilíbrio como alienação. 

O SR. PRESIDENTE (José Fogaça) - Nada 
mais havendo a tratar, está encerrada a presente 
sessão. 

(Levanta- se a sessão às 11h47min.) 
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O SR. PRESIDENTE (Geraldo Melo) - Declaro 
aberta a sessão. 

Estado da Agricultura e do Abastecimento, encami
nhando as informações referentes ao Requerimento 
n2 222, de 1997,_dq_Senador Fn~i_tas_Neto. 

Sob a proteção de Deus, iniciamos nossos tra
balhos. 

O Sr. 1 º Secretário em exercício, Senador Vai
mi r Campelo, procederá à leitura do Expediente. 

As informações foram remetidas, em 
cópia, ao requerente. 

É lido o seguinte 

EXPEDIENTE 

AVISO 

DE MINISTRO DE ESTADO 

O requerimento vai ao Arquivo. 

Nº 196/97, de 17 do corrente, do Ministro de Projeto recebido da Câmara dos Deputados: 

PROJETO DE LEI DA CÂMARA 
No 24, DE 1997 

(No 821195, na Casa de origem) 

D~spõe sobre a organizaÇão dos servi
ços de telecomunicações'· a criação e 
funcionamento de um órgão regulador e 
outros aspectos institucionais, nos 
termos da Emenda Constitucional n° 8, 
de 1995. 

O CONGRESSO NACIONAL decreta: 

LIVRO I 

DOS PRINCÍPIOS FUNDAMENTAIS 

Art. 1•. Compete à União, por intermémo do órgão 

regulador e nos termos das políticas estabelecidas pelos 

Poderes Executivo e Legislativo, organizar a exploração dos 

serviços de telecomunicações. 

Parágrafo único. A organização inclui, entre outros 

aspectos, o msciplinamento e a fiscalização da execução, 
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comercialização e uso dos serviços e da implantação e 

funcionamento de redes de telecomunicações, bem como da 

utilização dos recursos de -órbita e espectro de 

radiofreqüências. 

Art. 2°. o Poder Público tem o dever de: 
I garantir, a toda a população, o acesso às 

telecomunicações, a tarifas e preços razoáveis, em condições 

adequadas; 
II - estimular a expansão do uso de redes e serviços 

de telecomunicações pelos serviços de interesse público em 

benefício da população brasileira; 

III - adotar medidas que promovam a competição e a 

diversidade dos serviços, incrementem sua oferta e propiciem 

padrões de qualidade compatíveis com a exigência dos usuários; 

rv - fortalecer o papel regulador do Estado; 

V - criar oportunidades de investimento e estimular 

o desenvolvimento tecnológico 

competitivo; 

e industrial, em ambiente 

VI - criar condições para que o desenvolvimento do 

setor seja harmônico com as metas de desenvolvimento social do 

País. 
Art. 3°. o usuário de serviços de telecomunicações 

tem direito: 

I - de acesso aos serviços de telecomunicações, com 

padrões de qualidade e regularidade a~dequados_ à sua natureza, 

em qualquer ponto do território nacional; 

II - à liberdade de escolha de sua prestadora de 

serviço; 

III - de não ser discriminado quanto às condições de 

acesso e fruição do serviço; 

rv à informação adequada sobre as condições de 

prestação dos serviços, suas tarifas e preços; 
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v à inviolabilidade e ao segredo de sua 

comunicação, salvo nas hipóteses e condições constitucional e 

legalmente previstas; 
VI à não divulgação, caso o requeira, de seu 

código de acesso; 
VII - à não suspensão de serviço prestado em regime 

público, salvo por débito diretamente decorrente de sua 

utilização ou -por--de-scumprimento de condições contratuais; 

VIII ao prévio conhecimento das condições de 

suspensão do serviço; 

IX - ao respeito de sua privacidade nos documentos 

de cobrança e na utilização de seus dados pessoais pela 

prestadora do serviço; 

X de resposta às suas reclamações pela prestadora 

do serviço; 
XI de peticionar contra a prestadora do serviço 

perante o órgão regulador e os organismos de defesa do 

consumidor; 

XII à reparação dos danos causados pala violação 

de seus direitos. 

Art. 4 o. O usuário de serviços de telecomunicações 

tem o dever de: 

I - utilizar adequadamente os serviços, equipamentos 

e redes de telecomunicações; 

II - respeitar os bens públicos e aqueles voltados à 

utilização do público em geral; 

III comunicar às autoridades irregularidades 

ocorridas e atas ilícitos cometidos por prestadora de serviço 

de telecomunicações. 

Art. 5°. Na disciplina das relações econômicas no 

setor de telecomunicações observar-se-ão, em especial, os 

princípios constitucionais da soberania nacional, função 
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social da 

concorrência, 

propriedade, liberdade de iniciativa, livre 

defesa do consumidor, redução das desigualdades 

regionais e sociais, repressao ao abuso do poder econômico e 

continuidade do serviço prestado riO-regimepUblico. 

Art. 6°. Os serviços de telecomunicações serão 

organizados com base no princípio da livre, ampla e justa 

competição entre todas as prestadoras, devendo o Poder Público 

atuar para propiciá-la, bem como para corrigir os efeitos da 

competição 

econômica. 

imperfeita e reprimir as infrações da ordem 

Art. As normas gerais de proteção à ordem 

econômica são aplicáveis ao setor de te-lecomunicações, quando 

não conflitarem com o disposto nesta Lei. 

§ 1 o. Os atos envolvendo prestadora de serviço de 

telecomunicações, no regime público ou privado, que visem a 

qualquer forma de concentração econômica, inclusive mediante 

fusão ou incorporação de empresas, constituição de sociedade 

para exercer o controle de empresas ou qualquer forma de 

agrupamento societário, ficam submetidos aos controles, 

procedimentos e condicionamentos previstos nas normas gerais 

de proteção à ordem econômica. 

§ 2 o. os a tos de que trata o parágrafo anterior 

serão submetidos à apreciação do Conselho Administrativo de 

Defesa Econômica - CADE, por meio do órgão regulador. 

§ 3 o • Praticará infração da ordem econômica a 

prestadora de 

de contratos 

serviço de telecomunicações 

de fornecimento de bens e 

que, na celebração 

serviços, adotar 

práticas que possam limitar, falsear ou, de qualquer forma, 

prejudicar a livre concorrência ou a livre iniciativa. 
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LIVRO II 

DO ÓRGÃO REGULADOR E DAS POLÍTICAS SETORIAIS 

TÍTULO I 

DA CRIAÇÃO DO ÓRGÃO REGULADOR 

Art. 8°. Fica criada a Agência Nacional de 

Telecomunicações, entidade integrante da Administração Pública 

Federal indireta, submetida· a regime autárquico especial e 

vinculada ao ~nistério das Comunicações, com a função de 

órgão regulador das telecomunicações, com sede no Distrito 

Federal, podendo estabelecer unidades regionais. 

§ 1 o • A Agência terá como órgão · máximo o Conselho 

Diretor, devendo contar, também, com um Conselho Consultivo, 

uma Procuradoria, uma Corregedoria, uma Biblioteca e uma 

Ouvidoria, além das unidades especializadas incumbidas de 

diferentes funções. 

§ 2°. A natureza de autarquia especial conferida = 

Agência é caracterizada por independência administrativa, 

ausência de subordinação hierárquica, mandato fixo e 

estabilidade de seus dirigentes e autonomia financeira. 

Art. 9°. A Agência atuará como autoridade 

administrativa independente, assegurando-se-lhe, nos termos 

desta Lei, 'as prerrogativas- necessárias ao exercício adequado 

de sua competência. 

Art. 10. Caberá ao Poder Executivo instalar a 

Agência, devendo o seu regulamento, aprovado por decreto do 

Presidente da República, fixar-lhe a estrutura organizacional. 

Parágrafo único. A edição do regulamento marcará a 

instalação da Agência, investindo-a 

exercício de suas atribuições. 

automaticamente :J.O 
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Art. 11. O Poder Executivo encaminhará ao Congresso 

Nacional, no prazo de até noventa dias, a partir da publicação

desta Lei, mensagem criando o quadro efetivo de pessoal da 

Agência, podendo rernanejar ca.rgos disponíveis na estrutura do 

Ministério das Comunicações. 

Art. 12. Ficam criados os Cargos em Comissão de 

Natureza Especial e do Grupo-Direção e Ag;sessoramento 

Superiores - DAS, com a finalidade de integrar a estrutura da 

Agência, relacionados no Anexo I. 
Art. 13. Ficam criadas as funções de confiança 

denominadas Funções Comissionadas de Telecomunicação - FCT, de 

ocupação 

servidores 

privativa 

públicos 

por servidores do quadro 

federais ou empregados de 

efetivo, 

empresas 

públicas ou sociedades de economia mista, controladas pela 

União, em exercício na Agência Nacional de Telecomunicações , 

no quantitativo e valores previstos no Anexo II desta Lei. 

§ 1°. O servidor investido na Função Comissionada de 

Telecomunicação exercerá atribuições de assessoramento a 

coordenação técnica e· perceberá remuneração correspondente ao 

cargo efeti.vo ou emprego permanente, acrescida do valor da 

Função para a qual foi designado. 

§ 2°. A designação para Função de Assessoramento é 

inacumulável com a designação ou nomeação para qualquer outra 

forma de comissionamento, cessando o seu pagamento durante as 

situações de afastamento do servidor, inclusive aqo..1elas 

consideradas de efeti vo exercício, ressal vades os períodos a 

que se referem os incisos I, IV, VI, VII, alíneas a a e, e 

inciso X do art. 102 da Lei no 8 .112, de 11 de dezembro de 

1990. 

§ 

alteração dos 

Comissionadas 

o Poder Executivo poderá dispor sobre 

quantitativos e da 

de Telecomunicação 

distribuição das Funções 
dentro da estrutura 
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organizacional, observados os níveis hierárquicos, os valores 

de retribuição correspondentes e o respectivo custo global 

estabelecidos no Anexo II. 

Art. 14. A Agência poderá requ~sitar, com ânus, 

servidores de órgãos e entidades integrantes da administração 

pública federal direta, indireta ou fundac~onal, quaisquer que 

sejam as funções a serem exercidas. 
§ 1 o. Durante os primeiros vinte e quatro meses 

subseqüentes à instalação da Agência, as requisiçôes de que 

trata ·::l caput deste artigo serão irrecusáveis quando feitas a 

órgãos e entidades do Poder Executivo, e desde que aprovadas 

pelo Ministro de Estado das Comunicações e pelo Ministro de 

Estado Chefe da Casa Civil. 
§ 2°. Quando a requisição implicar redução de 

remuneração do servidor requisitado, fica a Agência autorizada 

a complementá-la até o limite da remuneração percebida no 

órgão de origem. 
P...rt. 15. A fixação das dotações orçamentárias da 

Agência na Lei de Orçamento Anual e sua programação 

orçamentária e financeira de execução não sofrerão limites nos 

seus valores para movimentação e empenho. 

Art. 16. Fica o Poder Executivo autorizado a 

realizar as despesas e os investimentos necessários à 

instalação da Agência, podendo remanejar, transferir ou 

utilizar 

dotações 

saldos orçamentários, empregando 

destinadas a atividades 

como recursos 

finalísticas e 

administrati:vas do Ministério das Comunicações, inclusive do 

Fundo de Fiscal~zação das Telecomunicações - FISTEL. 

Parágrafo único. Serão transferidos à Agência os 

acervos técnico e patrimonial, bem como as obriga~ões e 

direi tos do Ministério das Comunicações, correspondentes às 

atividades a ela atribuídas por esta Lei. 
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Art. 17. A extinção da Agência somente ocorrerá por 

lei específica. 

TÍTULO II 

DAS COMPETÊNCIAS 

Art. 18. Cabe ao Poder Executivo, observadas as 

disposições desta Lei, por meio de decreto: 

I instituir ou eliminar a prestação de modalidade 

de serviço no regime público, concomitantemente ou não com sua 

prestação no regime privado; 

II - aprovar o plano geral de outorgas de serviço 

prestado no regime público; 

III aprovar o 

progressiva universalização 

público; 

plano geral 

de serviço 

de metas 

prestado no 

para a 

regime 

rv - autorizar a participação de empresa brasileira 

em 

ao 

organizações ou consórcios 

provimento de meios ou 

telecomunicações. 

in tergovernamen tais destinados 

à prestação de serviços de 

Parágrafo único. O Poder Executivo, levando em conta 

os interesses do País no contexto de suas relações com os 

demais países, poderá estabelecer limites à participação 

estrangeira no capital de prestadora de serviços de 

telecomunicações. 

Art. 19. À Agência compete adotar as medidas 

necessárias para o atendimento do interesse público e para o 

desenvolvimento das telecomunicações brasileiras, atuando com 

independência, imparcialidade, legali~de, impessoalidade e 

publicidade, e especialmente: 

I implementar, em sua esfera de atribuições, a 

política nacional de telecomunicações; 
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II representar o Brasil nos organismos 

internacionais de telecomunicações, sob a coordenação do Poder 

Executivo; 
III - elaborar e propor ao Presidente da República, 

por intermédio do Ministro de Estado das Comunicações, a 

adoção das medidas a que se referem os incisos I a IV do 

artigo anterior, submetendo previamente a consulta pública as 

relativas aos incisos I a III; 

IV - expedir normas quanto à outorga, prestação e 

fruição dos serviços de telecomunicações no regime público; 

V - editar atas de outorga e extinção de direito de 

exploração do serviço no regime público; 

VI - celebrar e gerenciar contratos de concessão e 

fiscalizar a prestação do serviço no regime priblico, aplicando 

sanções e realizando intervenções; 

VII - controlar, acompanhar e proceder à revisão de 

tarifas dos serviços prestados no regime público, podendo 

fixá-las nas condições previstas nesta Lei, bem corno homologar 

reajustes; 
VIII - administrar o espectro de radiofreqüências e 

o uso de órbitas, expedindo· as respectivas normas; 

IX - editar atas de outorga e extinção do direito de 

uso de radiofreqüência e de órbita, fiscalizando e aplicando 

sanções; 
X - expedir hormas sobre prestação de serviços de 

telecomunicações no regirna privado; 

XI - expedir e extinguir autorização para prestação 

de serv~ço no regime privado, fiscalizando e aplicando 

sanções; 

XII expedir normas e padrões a serem cumpr~dos 

pelas prestadoras de serviços de telecomunicações quanto aos 

equipamentos que utilizarem; 
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XIII expedir ou reconhecer a certificação de 

produtos, observados os padrões e normas por ela 

estabelecidos; 

XIV expedir normas e padrões que assegurem a 

compatibilidade, a operação integrada e a interconexão entre 

as redes, abrangendo inclusive os equipamentos terminais; 

XV - realizar busca e apreQnsão de bens no ãrnbito de 

sua competência; 
XVI deliberar na esfera administrativa quanto à 

interpretação da legislação de telecomunicações e sobre os 

casos omissos; 

XVII compor administrativamente conflitos de 

interesses entre prestadoras de serviço de telecomunicações; 

XVIII reprimir infrações dos direitos 

usuários; 

XIX - exercer, relativamente às telecomunicações, as 

competências legais em matéria de controle, prevenção e 

repressão das infrações da ordem econõrnica, ressalvadas as 

pertencentes ao Conselho Administrativo de Defesa Econõrnica -

CADE; 

XX propor ao Presidente da República, por 

intermédio do Ministério das Comunicações, a declaração de 

utilidade pública, para fins de desapropriação ou instituição 

de servidão administrativa, dos bens necessários à implantação 

ou manutenção de serviço no regime público; 

XXI - arrecadar e aplicar suas receitas; 

XXII resolver quanto à celebração, alteração ou 

extinção de seus contratos, bem corno quanto à nomeação, 

exoneração 

procedimentos 

regulamento; 

e demissão de 

necessários, na 

servidores, realizando os 

forma em que dispuser o 

XXIII - contratar pessoal por prazo determinado, de 
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acordo com o disposto na Lei n° 8. 745, de 9 de dezembro de 

1993; 

XXIV - adquirir, administrar e alienar seus bens; 

XXV - decidir em último grau sobre as matérias de 

sua alçada, sempre admitido recurso ao Conselho Diretor; 

XXVI formular ao ~nistério das Comunicações 

proposta de orçamento; 

XXVII - aprovar o seu regimento interno; 

XXVIII elaborar relatório anual de suas 

atividades, nele destacando o cumprimento da política do setor 

definida nos termos do artigo anterior; 

XXIX - enviar o relatório anual de suas atividades 

ao Ministério das Comunicações e, por intermédio da 

Presidência da República, ao Congresso Nacional; 

XXX rever, periodicamente, os planos enumerados 

nos incisos II e III do artigo anterior, submetendo-os, por 

intermédio do Ministro de Estado das Comunicações, ao 

Presidente da República, para aprovação; 

XXXI promover interação com administrações de 

telecomunicações dos países do Mercado Comum do Sul 

MERCOSUL, com vistas à consecução de objetivos de interesse 

comum. 
TÍTULO III 

DOS ÓRGÃOS SUPERIORES 

Capítulo I 

Do Conselho Diretor 

Art. 20. O Conselho Diretor será composto por cinco 

conselheiros e decidirá por maioria absoluta. 

Parágrafo único. Cada conselheiro 

independência, fundamentando seu voto. 
votará com 
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Art. 21. As sessões do Conselho Diretor serão 

registradas em atas, que ficarão arquivadas na Biblioteca, 

disponíveis para conhecimento geral. 

§ 1°. Quando a publicidade puder colocar em risco a 

segurança do Pais, ou violar segredo protegido ou a intimidade 

de alguém, os registres correspondentes serão mantidos em 

sigilo. 
§ 2°. As sessões deliberativas dó-Conselho Diretor 

que se destinem a resolver pendências entre agentes econômicos 

e entre estes e consumidores e usuários de bens e serviços de 

telecomunicações serão públicas, permitida a sua gravação por 

meios eletrônicos e assegurado aos interessados o direi to de 

delas obter transcrições. 

Art. 22. Compete ao Conselho Diretor: 

I submeter ao Presidente da República, por 

intermédio do ~nistro de Estado das Comunicações, as 

modificações do regulamento da Agência; 

II aprovar normas próprias de licitação e 

contratação; 
III propor o estabelecimento e alteração das 

politicas governamentais de telecomunicações; 

IV - editar normas sobre matérias de competência da 

Agência; 

v aprovar editais de licitação, homologar 

adjudicações, bem como decidir pela prorrogação, 

transferência, intervenção e extinção, em relação às outorgas 

para prestação de serviço no regime público, obedecendo ao 

plano aprovado pelo Poder Executivo; 

VI aprovar o plano geral de autorizações de 

serviço prestado no regime privado; 

VII aprovar editais de licitação, homologar 

adjudicações, bem corno decidir pela prorrogação, transferência 
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e extinção, em relação às autorizações para prestação de 

serviço no regime privado, na forma do regimento interno; 

VIII aprovar o plano de destinação de faixas de 

radiofreqUência e de ocupação-de-órbitas; 

IX aprovar os planos estruturais das redes de 

telecomunicações, 

interno; 

na forma em que dispuser o regimento 

X - aprovar o regimento interno; 

XI resolver sobre a aquisição e a alienação de 

bens; 

XII autorizar a contratação· de serviços de 

terceiros, na forma da legislação em vigor. 

Parágrafo único. Fica vedada a realização por 

terceiros da fiscalização de competência da Agência, 

ressalvadas as atividades de apoio. 

Art. 23. Os conselheiros serão brasileiros, de 

reputação 

no campo 

Presidente 

ilibada, formação uni ver si tá ria e elevado conceito 

de sua especialidade, devendo ser escolhidos pelo 

da República e por ele nomeados, após aprovação 

pelo Senado Federal, nos termos da alinea f do inciso III do 

art. 52 da Constituição Federal. 

Art. 24. O mandato dos membros do Conselho Diretor 

será de c~nco anos, vedada a recondução. 

Parágrafo único. Em caso de vaga no curso do 

mandato, este será completado por sucessor investido na forma 

prevista no artigo __ anterior, que o exercerá pelo prazo 

rernanesce::1te. 

Art. 25. Cs mandatos dos primeiros membros do 

Conselho Diretor serão de tr.ê.s , quatro, cinco, seis e sete 

anos, a sera~ estabelec~dos rro~ecreto_de nomeação. 

Art. 26. Os membros do :::onselh9 Diretor somente 

perderão o mandato em virtude de renúncia, de condenação_ 

309 



3!0 ANAIS DO SENADO FEDERAL Junho de I 997 

judicial transitada em julgado ou de processo administrativo 

disciplinar. 
§ 1 •. Sem prejuízo do que prevêem a lei penal e a 

lei da improbidade administrativa, será causa da perda do 

mandato a inobservância, pelo conselheiro, dos deveres e 

proibições inerentes ao cargo, inclusive no que se refere ao 

cumprimento das politicas estabelecidas para o setor pelos 

Poderes Executivo e Legislativo. 

§ 2°. Cabe ao Ministro de Estado das Comunicações 

instaurar o processo administrativo disciplinar, que será 

conduzido por comissão especial, competindo ao Presidente da 

República determinar o afastamento preventivo, quando for o 

caso, e proferir o julgamento. 

Art. 27. o regulamento disciplinará a substituição 

dos conselheiros em seus impedimentos, bem c;::omo durante a 

vacância. 
Art. 28. Aos conselheiros é vedado o exercício de 

qualquer ou:t:;ra atividade profissional, empresarial, sindical 

ou de direção político-partidária, salvo a de professor 

universitário, em horário compatível. 

Parágrafo único. É vedado aos conselheiros, 

igualmente, ter interesse significativo, direto ou indireto, 

em empresa relacionada com telecomunicações, como dispuser o 

:t:o:~ulamento. 

Art. 2 9. Caberá também aos conselheiros a direção 

dos órgãos administrativos da Agência. 

Art. 30. Até um ano após deixar o cargo, é vedado ao 

ex-conselheiro representar qualquer pessoa ou interesse 

perante a Agência. 

Parágrafo único. É vedado, ainda, ao ex-conselheiro 

utilizar infomações privilegiadas obtidas em decorrência do 



Junho de 1997 ANAIS DO SENADO FEDERAL 

cargo exercido, sob pena de incorrer em improbidade 

administrativa. 

Art. 31.. O Presidente ____ do Conse~ho Diretor será 

nomeado pe~o Presidente .da Repúb~ica dentre os seus 

integrantes e investido na _função por três anos ou pe~o que 

restar de seu mandato de conse~heiro, quando inferior a esse 

prazo, vedada a recondução. 

Art. 32. Cabe ao Presidente a representação da 

Agência, o comando hierárquico sobre o pessoal e o serviço, 

exercendo todas as competências administrativas 

correspondentes, 

Conse~ho Diretor. 

bem como a presidência das sessões do 

Parágrafo único. 

Agência, com prerrogativas 

A representação judicia~ da 

processuais de Fazenda Pública, 

será exercida pela Procuradoria. 

Capítulo II 

Do Conselho Consultivo 

Art. 33. o Conselho Consultivo é o órgão de 

participação institucionalizada da sociedade na Agência. 

Art. 34. O Conselho será integrado por 

representantes indicados pe~o Senado Federa~, pela Câmara dos 

Deputados, pelo Poder Ex~cutivo, pe~as entidades de classe das 

prestadoras de serviços de telecomunicações, por entidades 

representativas dos usuários e por entidades representativas 

da sociedade, nos termos do regulamento. 

Parágrafo único. O Presidente do Conselho Consultivo 

será e~eito pelos seus membros e terá mandato de um ano. 

Art. 35. Cabe ao Conselho Consultivo: 
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I opinar, antes de seu encaminhamento ao 

Ministério das Comunicações, sobre o plano geral de outorgas, 

o plano geral de metas para universalização de serviços 

prestados no regime público e demais políticas governamentais 

de telecomunicações; 

II - aconselhar quanto à instituição ou eliminação 

da prestação de serviço no regime público; 

III apreciar os relatórios anuais do Conselho 

Diretor; 

IV requerer informação e fazer proposição a 

respeito das ações referidas no art. 22. 

Art. 36. Os membros do Conselho Consultivo, que não 

serão remunerados, terão mandato de três anos, vedada a 

recondução. 

§ 1°. Os mandatos dos primeiros membros do Conselho 

serão de um, dois e três anos, na proporção de um terço para 

cada período. 

§ 2°. O Conselho será renovado anualmente em um 

terço. 

Art. 37. O regulamento disporá sobre o funcionamento 

do Conselho Consultivo. 

TÍTULO IV 

DA ATIVIDADE E DO CONTROLE 

Art. 38. A atividade da Agência será juridicamente 

condic~onada pelos princípios da legalidade, celeridade, 

finalidade, razoabilidade, proporC:ioriãlidade, impessoalidade, 

igualdade, devido processo legal, publicidade e moralidade. 

Art. 39. Ressalvados os documentos e os autos cuja 

divulgação possa violar a segurança do País, segredo protegid~ 
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ou a intimidade de alguém, todos os demais permanecerão 

abertos à consulta do público, sem formalidades, na 

Biblioteca. 
Parágrafo único. A Agência deverá garantir o 

tra tairien.to confidencial das informações técnicas, 

operacionais, económico-financeiras e contábeis que solicitar 

às empresas prestadoras dos serviços de telecomunicações, nos 

termos do regulamento. 

Art. 40. Os atas da Agência deverão ser sempre 

acompanhados 

justifiquem. 
Art. 

da 

41. 

exposição formal dos motivos que os 

Os atas normativos somente produzirão 

efeito após publicação no Diário Oficial da União, e aqueles 

de alcance particular, após a correspondente notificação. 

Art. 42. As minutas de atas normativos serão 

submetidas à consulta pública, formalizada por publicação no 

Diário Oficial da União, devendo as críticas e sugestões 

merecer exame e permanecer à disposiçã..:> do público na. 

Biblioteca. 

Art. 4 3. Na invalidação de a tos e contra tos, será 

garantida previamente a manifestação dos interessados. 

Art. 44. Qualquer pessoa terá o direito de 

peticionar ou de recorrer contra ato da Agência no prazo 

máximo de trinta dias, devendo a decisão da Agência ser 

conhecida em até noventa dias. 

Art. 45. O ouvidor será nomeado pelo Presidente da 

República para mandato de dois anos, admitida uma recondução. 

Parágrafo único. o Ouvidor terá acesso a todos os 

assuntos e contará com o apoio administrativo de que 

necessitar, competindo-lhe produzir, semestralmente ou quando 

oportuno, apreciações criticas sobre a a tuação da Agência, 

encaminhando-as ao Conselho Diretor, ao Conselho Consultivo, 

3!3 
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ao Ministário 

Executivo e ao 

das Comunicações, a 

Congresso Nacional, 

conhecimento geral. 

outros órgãos do 

fazendo publicá-las 

Junho de 1997 

Poder 

para 

Art. 46. A Corregedoria acompanhará permanentemente 

o desempenho dos servidores da Agência, avaliando sua 

eficiência e o cumprimento dos deveres funcionais e realizando 

os processos disciplinares. 

TÍTULO V 

DAS RECEITAS 

Art. 4 7 . O produ to da arrecadação das taxas de 

fiscalização de instalação e de funcionamento a que se refere 

a Lei n° 5.070, de 7 de julho de 1966, será destinado ao Fundo 

de Fiscalização das Telecomunicações - FISTEL, por ela criado. 

Art. 48. A concessão, permissão ou autorização para 

a exploração de serviços de telecomunicações e de uso de 

radiofreqüência, para qualquer serviço, será sempre feita a 

titulo oneroso, ficando autorizada a cobrança do respectivo 

preço nas condições estabelecidas nesta Lei e na 

regulamentação, constituindo o produto da arrecadação receita 

do Fundo de Fiscalização das Telecomunicações - FISTEL. 

§ 1°. Confor.me dispuser a Agência, o pagamento 

devido pela concessionária, permissionária ou autorizada 

poderá ser feito na forma de quantia certa, em uma ou várias 

parcelas, ou de parcelas anuais, sendo seu valor, 

alternativamente: 

I - determinado pela regulamentação; 

II - determinado no edital de licitação; 

III - fi~ado em função da proposta vencedora, quando 

constituir fator de julgamento; 

IV - fixado no contrato de concessão ou no ato de 
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pe~ssão, nos casos de inexigibilidade de licitação. 

§ 2°. Após a criação do fundo de universalização dos 

serviços de telecomunicações mencionado no inciso II do art. 

81, parte do produto da arrecadação a que se refere o caput 

deste artigo será a ele destinada, nos termos da lei 

correspondente. 
Art. 49. A Agência submeterá anualmente ao 

Ministério das Comunicações a sua proposta de orçamento, bem 

como a do FISTEL, que serão encaminhadas ao Ministério do 

Planejamento e Orçamento para inclusão no projeto de lei 

orçamentária anual a que se refere o § 5° do art. 165 da 

Constituição Federal. 

§ A Agência fará acompanhar as propostas 

orçamentárias de um quadro demonstrativo do planejamento 

plurianual das receitas e despesas, visando ao seu equilíbrio 

orçamentário e financeiro nos cinco exercícios subseqüentes. 

§ 2°. O planejamento plurianual preverá o montante a 

ser transferido ao fundo de universalização a que se refere o 

inc~so II do art. 81 desta Lei, e os saldos a serem 

transferidos ao Tesouro Nacional. 

A lei orçamentária anual consignará as 

dotações para as despesas de custeio e capital da Agência, bem 

corno o valor das transferências de recursos do FISTEL ao 

Tesouro Nacional e ao fundo de universalização, relativos ao 

exercício a que ela se referir. 

§ 4°. As transferências a que se refere o parágrafo 

anterior serão formalmente feitas pela Agência ao final de 

cada mês. 

Art. 50. o Fundo de Fiscalização das 

Telecomunicações - FISTEL, criado pela Lei no 5 . 070, de 7 de 

julho de 1966, passará à administração exclusiva da Agência, a 

partir da data de sua instalação, com os saldos nele 
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existentes, incluídas as receitas que sejam produto da 

cobrança a que se refere o art. 14 da Lei no 9.295, de 19 de 

julho de 1996. 
Art. 51. Os arts. 2°, 3°, 6° e seus parágrafos, o 

art. 8° e seu § 2°, e o art. 13, da Lei no 5.070, de 7 de 

julho de 1966, passam a ter a seguinte redação: 

"Art. 2°. o Fundo de Fiscalização das 

Telecomunicações FISTEL é constituído das 

seguintes fontes: 
a) dotações consignadas no Orçamento Geral 

da União, créditos especiais, transferências e 

repasses que lhe forem conferidos; 

b) o produto das operações de crédito que 

contratar, no País e no exterior, e rendimentos de 

operações financeiras que realizar; 

c) relativas ao exercício do poder 

concedente dos serviços de telecomunicações, no 

regime público, inclusive pagamentos pela outorga, 

multas e indenizações; 
d) relativas ao exercício da atividade 

ordenadora da exploração de serviços de 

telecomunicações, no regime privado, inclusive 

pagamentos pela expedição de autorização de serviço, 

multas e indenizações; 

e) relativas ao exercício do poder de 

outorga do direi to de uso de radiofreqüência para 

qualquer fim, inclusive multas e indenizações; 

f) taxas de fiscalização; 

g) recursos proveqientes de convênios, 

acordos e contratos celebrados 

organismos e empresas, públicas 

nacionais ou estrangeiras; 

com 

ou 

entidades, 

privadas, 
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h) doações, legados, subvenções e outros 

recursos que lhe forem destinados; 

i) o produto dos emolumentos, preços ou 

multas, os valores apurados na venda ou locação de 

bens, bem assim os decorrentes de publicações, dados 

e informações técnicas, inclusive para fins de 

licitação; 
j) decorrentes de quantias recebidas pela 

aprovação de laudos de ensaio de produtos e pela 

prestação de serviços técnicos por órgãos da Agência 

Nacional de Telecomunicações; 

1) rendas eventuais." 

"Art. 3°. Além das transferências para o 

Tesouro Nacional e para o fundo de universalização 

das telecomunicações, os recursos do Fundo de 

Fiscalização das Telecomunicações FISTEL serão 

aplicados pela Agência Nacional de Telecomunicações 

exclusivamente: 
. . . . . . . . . .. . . . .. . .. . .. . . . . . . . . .. . . . . . . .. .. . . . .. . . . .. . . .. . . . .... 

d) no atendimento de outras despesas 

correntes e de capital por ela realizadas no 

exercício de sua competência." 

"Art. 6°. As taxas de fiscalização a que 

se refere a alínea f do art. 2° são a de instalação 

e a de funcionamento. 

§ 1 o.' T;:ixa de Fiscalização de Instalação é 

a devida pelas concessionárias, permissionárias e 

autorizadas de serviços de telecomunicações e de uso 

de radiofreqüência, no 

certificado de licença 

estações. 

§ Taxa 

momento 

para o 

de 

da emissão 

funcionamento 

Fiscalização 

do 

das 

de 
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"""i 

~üncionamento é a devida pelas concessionárias, 

perrnissionárias 

telecomunicações 

e 

e 

autorizadas 

de uso de 

de serviços de 

radiofreqüência, 

anualmente, pela fiscalização do funcionamento das 

estações." 

"Art. A Taxa de Fiscalização de 

Funcionamento será paga, anualmente, até o dia 31 de 

março, e seus valores serão os correspondentes a 

cinqüenta por cento dos fixados para a Taxa de 

Fiscalização de Instalação. 

§ o não-pagamento da Taxa de 

Fiscalização de Funcionamento no prazo de sessenta 

dias após a notificação da Agência determinará a 

caducidade da concessão, permissão ou autorização, 

sem que caiba ao interessado o direi to a qualquer 

indenização. 

" . .. . . . . . . . . .. . .. .. .. . . . .. .. . . ~ . . .. . . . . . . . . . . . . .. . .. . . . . .. ........ 
"Art. 13. São isentos do pagamento das 

taxas do FISTEL a Agência Nacional de 

Telecomunicações, as Forças Armadas , a Polícia 

Federal, as Polícias ~litares, a Polícia Rodoviária 

Faderal, as Polícias Civis e os Corpos de Bombeiros 

~litares." 

Art. 52. Os valores das taxas de fiscalização de 

instalação e de funcionamento, constantes do Anexo I da tei no 

5. 070, de 7 de julho de 1966, passam a ser os da Tabela do 

Anexo III desta Lei. 

Parágrafo único. A nomenclatura dos serviços 

relacionados na Tabela vigorará até que nova regulamentação 

seja editada, com base nesta Lei. 
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Art. 53. Os valores de que tratam as alíneas i e j 

do art. 2° da Lei no 5.070, de 7 de julho de 1966, com a 

redação dada por esta Lei, serão estabelecidos pela Agência. 

TÍTULO VI 

DAS CONTRATAÇÕES 

Art. 54. A contratação de obras e serviços de 

engenharia civil está sujeita ao procedimento das licitações 

previsto em lei geral para a Administração Pública. 

Parágrafo único. Para os casos não previstos no 

caput:., a Agência poderá utilizar procedimentos próprios de 

contratação, nas modalidades de consulta e pregão. 

Art. 55. A consulta e o pregão serão disciplinados 

pela Agência, observadas as disposições desta Lei e, 

especialmente: 

I - a finalidade do procedimento licitatório é, por 

meio de disputa justa entre interessados, obter um contrato 

econômico, satisfatório e seguro para a Agência; 

II o instrumento convocatório identificará o 

objeto do certame, circunscreverá o universo de proponentes, 

julgamento de estabelecerá critérios para aceitação e 

propostas, regulará o procedimento, indicará as sanções 

aplicáveis e fixará as cláusulas do contrato; 

III - o objeto será determinado de forma precisa, 

suficiente e clara, sem especificações que, por excessivas, 

irrelevantes ou desnecessárias, limitem a competição; 

IV a qualificação, exigida indistintamente dos 

proponentes, deverá ser compatível e proporcional ao objeto, 

visando à garantia do cumprimento das futuras obrigações; 

V como condição de aceitação da proposta, o 

interessado declarará estar em situação regular perante as 
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F2zendas Públicas e a Seguridade Social, fornecendo seus 

cód~-cros da inscrição, exigida a comprovação como condiÇão 

indispensável à assinatura do contrato; 

VI o julgamento observará os princípios de 

vinculação ao instrumento convocatório, comparação objetiva e 

justo preço, sendo o empate resolvido por sorteio; 

VII - as regras procedimentais assegurarão adequada 

divulgação do instrumento convocatório, prazos razoáveis para 

o preparo de propostas, os direitos ao contraditório e ao 

recurso, bem como a transparência e fiscalização; 

VIII - a habilitação e o julgamento das propostas 

poderão ser decididos em uma única fase, podendo a 

habilitação, no caso de pregão, ser verificada apenas em 

relação ao licitante vencedor; 

IX quando o vencedor não celebrar o contra to , 

serão chamados os demais participantes na ordem de 

classificação; 

X - somente serão aceitos certificados de registro 

cadastral expedidos· pela Agência, que terão validade por dois 

anos, devendo o cadastro estar sempre aberto à inscrição dos 

interessados. 

Art. 56. A disputa pelo fornecimento de bens e 

serviços comuns poderá ser feita em licitação na modalidade de 

pregão, restrita aos previamente cadastrados 1 que serão 

chamados a formular lances em sessão pública. 

Parágrafo único. Encerrada a etapa competitiva, a 

Comissão examinará a melhor oferta quanto ao objeto, forma e 

valor. 

Art. 57. Nas seguintes hipóteses, o pregão será 

aberto a quaisquer interessados, 

cadastramento, verificando-se a um só 

independentemente de 

tempo, após a etapa 
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competitiva, a qualificação subjeti va e a acei -cabilidade da 

proposta: 

I - para a contratação de bens e serviços comuns de 

alto valor, na forma do regulamento; 

II - quando o número de cadastrados na classe for 

inferior a cinco; 

III - para o registro de preços, que terá validade 

por até dois anos; 

IV - quando o Conselho Diretor assim o decidir. 

Art. 58 . A 1 ici tação na modal idade de consulta tem 

por objeto o fornecimento de bens e serviços não compreendidos 

nos arts. 56 e 57. 

benefício 

Parágrafo 

de cada 

proponente. 

Art. 59. 

único. A decisão ponderará o custo e o 

proposta, considerando a qualificação do 

A Agência poderá utilizar, mediante 

contrato, técnicos ou empresas especializadas, inclusive 

consultores independentes e auditores externos, para executar 

atividades de sua competência, vedada a con~ratação para as 

atividades de fiscalização, salvo para as correspondentes 

atividades de apoio. 

LIVRO III 

DA ORGANIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES 

TÍTULO I 

DISPOSIÇÕES GERAIS 

Capítulo I 

Das Definições 

Art. 60. Serviço de telecomunicações é o conjunto de 

atividades que possibilita a oferta de telecomunicação. 
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§ 1 o • Telecomunicação é a transmissão, emissão ou 

recepção, 

qualquer 

por 

outro 

fio, radioeletricidade, meios ópticos ou 

de símbolos, processo eletromagnético, 

caracteres, sinais, escritos, imagens, sons ou informações de 

qualquer natureza. 

§ 2°. Estação de telecomunicações é o conjunto de 

equipamentos ou aparelhos, dispositivos e demais meios 

necessários à realização de telecomunicação, seus acessórios e 

periféricos, e, quando for o caso, as instalações que os 

abrigam e complementam, inclusive terminais portáteis. 

Art. 61. Serviço de valor adicionado é a atividade 

que acrescenta, a um serviço de telecomunicações que lhe dá 

suporte e com o qual não se confunde, novas utilidades 

relacionadas ao acesso, armazenamento; apresentação, 

movimentação ou recuperação de informações. 

§ 1°. Serviço de valor adicionado não constitui 

serviço de telecomunicações, classificando-se seu provedor 

como usuário do serviço de telecomunicações que lhe dá 

suporte, com os direitos e deveres inerentes a essa condição. 

§ 2°. É assegurado aos interessados o uso das redes 

de serviços de telecomunicações para prestação de serviços de 

valor adicionado, cabendo à Agência, para assegurar esse 

direito, regular os condicionamentos, assim corno o 

relacionamento entre aqueles e as prestadoras de serviço de 

telecomunicações. 

Capítulo II 

Da Classificação 

Art. 62. Quanto à abrangência dos interesses a que 

atendem, os serviços de telecomunicações classificam-se em 

serviços de 

restrito. 

interesse coletivo e serviços de interesse 
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i?arágrafo único. Os serviços de interesse restrito 

estarão sujeitos aos condicionamentos necessários para que sua 

exploração não prejudique o interesse colativo. 

Art. 63. Quanto ao regime jurídico de sua prestação, 

os serviços de telecomunicações classificam-se em públicos e 

privados. 
Parágrafo único. Serviço de telecomunicações em 

regime público é o prestado mediante concessão ou permissão, 

com atribuição a sua prestadora de obrigações de 

universalização e de continuidade. 

~~t. 64. Comportarão prestação no regime público as 

modalidades de serviço de telecomunicações de interesse 

colativo, cuja existência, universalização e continuidade a 

própria União comprometa-se a assegurar. 

Parágrafo único. Incluem-se neste caso as diversas 

modalidades do serviço telefônico fixo comutado, de qualquer 

âmbito, destinado ao uso do público em geral. 

Art. 65. Cada modalidade de serviço será destinada à 

prestação: 
I - exclusivamente no regime público; 

II - exclusivamente no regime privado; ou 

III concomitantemente nos regimes público e 

privado. 

§ 1 o • Não serão deixadas à exploração apenas em 

regime privado as modalidades de serviço de interesse colativo 

que, sendo essenciais, · estejam sujeitas a deveres de 

universalização. 

§ 2°. A exclusividade ou concomitância a que se 

refere o caput: poderá ocorrer em âmbito nacional, regional, 

local ou em áreas determinadas. 

Art. 66. Quando um serviço for, ao mesmo tempo, 

explorado nos regimes público e privaâo, serão adotadas 
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medidas que impeçam a inviabilidade econômica de sua prestação 

no regime público. 

Art. 67. Não comportarão prestação no regime público 

os serviços de telecomunicações de interesse restrito. 

Art. 68. É vedada, a uma mesma pessoa jurídica, a 

exploração, de forma direta ou indireta.7 de uma mesma 

modalidade de serviço nos regimes público e privado, salvo em 

regiões, localidades ou áreas -di-stintas. 

Capitulo III 

Das Regras Comuns 

Art. 69. As modalidades de serv~ço serão definidas 

pela Agência em função de sua finalidade, âmbito de prestação, 

forma, meio de transmissão, tecnologia empregada ou de outros 

atributos. 

Parágrafo 

especifico de 

único. Forma de telecomunicação é o modo 

transmitir informação, decorrente de 

características particulares de transdução, de transmissão, de 

apresentação da informação ou de combinação destas, 

considerando-se formas de ~elecomunicação, entre outras, a 

telefonia, a telegrafia, a comunicação de dados e a 

transmissão de imagens. 

Art. 70. Serão coibidos os comportamentos 

prejudiciais à competição livre, ampla e justa entre as 

prestadoras do serviço, no regime público ou privado, em 

especial: 

I - a prática de subsídios para redução artificial 

de preços; 

II - o uso, objetivando vantagens na competição, de 

informações obtidas dos concorrentes, em virtude de acordos de 

prestação de serviço; 
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III - a omissão de informações técnicas e comerciais 

relevantes à prestação de serviços por outrem. 

Art. 71. Visando a propiciar competição efetiva e a 

impedir a concentração económica no mercado, a Agência poderá 

estabé'lecer restrições, limites ou condições a empresas ou 

grupos empresariais quanto à obtenção e transferência de 

concessões, permissões e autorizações. 

Art. 7 2 • Apenas na execução de sua a ti vidade, a 

prestadora poderá valer-se de informações relativas à 

utilização individual do serviço pelo usuário. 

A divulgação das informações individuais 

dependerá da anuência expressa e específica do usuário. 

§ 2°. A prestadora poderá divulgar a terceiros 

informações agregadas sobre o uso de seus serviços, desde que 

elas não permitam a identificação, di reta ou indireta, do 

usuário, ou a violação de sua intimidade. 

Art. 

telecomunicações 

73. 

de 

As prestadoras 

interesse colativo 

de serviços de 

terão direito à 

utilização de postes, dutos, condutos e servidões pertencentes 

ou controlados por prestadora de serviços de telecomunicações 

ou de outros serviços de interesse público, de forma não 

discriminatória e a preços e condições justos e razoáveis. 

Parágrafo único. caberá ao órgão regulador do 

cessionário dos meios a serem utilizados definir as condições 

para adequado atendimento do disposto no caput. 

Art. 74. A concessão, permissão ou autorização de 

serviço de telecomunicações não isenta a prestadora do 

atendimento às normas de engenharia e às leis municipais, 

estaduais ou do Distrito Federal relativas à construção civil 

e à instalação de cabos e equipamentos em logradouros 

públicos. 

325 



326 ANAIS DO SENADO FEDERAL Junho de 1997 

Art. 75. Independerá de concessão, permissão ou 

autorização a atividade de telecomunicações restrita aos 

limites de uma mesma edificação ou propriedade móvel ou 

imóvel, conforme dispuser a Agência. 

Art. 76. As empresas prestadoras de serviços e os 

fabricantes de produtos de telecomunicações que investirem em 

projetes de pesquisa e desenvolvimento no Brasil, nã área de 

telecomunicações, obterão incentivos nas condições fixadas em 

lei. 

Art. 77. O Poder Executivo encaminhará ao Congresso 

Nacional, no prazo de cento e vinte dias da publicação desta 

Lei , mensagem de criação de um fundo para o desenvolvimento 

tecnológico das telecomunicações brasileiras, com o objetivo 

de estimular a pesquisa e o desenvol vi.men to de novas 

tecnologias, incentivar a capaci tação dos recursos humanos, 

fomentar a geração de empregos e promover o acesso de pequenas 

e médias empresas a recursos de capital, de modo a ampliar a 

competição na indústria de telecomunicações. 

Art. 78. A fabricação e o desenvolvimento no Pais de 

produtos de telecomunicações serão estimulados mediante adoção 

de instrumentos de politica crediticia, fiscal e aduaneira. 

TÍTULO II 

DOS SERVIÇOS PRESTADOS EM REGIME PÚBLICO 

Capitulo I 

Das Obrigações de Universalização e de Continuidade 

Art. 79. A Agência regulará as obrigações de 

universalização e de continuidade atribuídas às prestadoras de 

serviço no regime público. 
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§ Obrigações de universalização são as que 

objetivam possibilitar o acesso de qualquer pessoa ou 

inst:itu~ção de interesse público a serviço de 

telecomunicações, independentemente de sua localização e 

condição sócio-econõrrdca, oem corno as destinadas a perrrdtir a 

utilização das telecomunicações em serviços essenciais de 

interesse público. 
§ 2°. Obrigações de continuidade são as que 

obj<:lt:i varn possi.bili tar aos usuários dos serviços sua fruição 

de forma ininterrupta, sem paralisações injustificadas, 

devendo os serviços estar à disposição dos usuários, em 

condições adequadas de uso. 

Art. 80. As obrigações de universalização serão 

objeto de metas periódicas, conforme plano específico 

elaborado pela Agência- e ap:r::ovado pelo Poder Executivo, que 

deverá referir-se, entre outros aspectos, à disponibilidade de 

instalações de uso coletivo ou individual, ao atendimento de 

deficientes físicos, de instituições de caráter público ou 

social, bzm corno de áreas rurais ou de urbanização precária e 

de regiões ra~otas. 
§ 1 o. o plano detalhará as fontes de financiamento 

das obr~gações de universalização, que serão neutras em 

relação à competição, no mercado nacional, entre prestadoras. 

§ 2°. Os recursos do fundo de universalização de que 

trata o inciso do art. 81 não. poderão ser destinados à 

cobertura de custos com universalização dos serviços que, nos 

termos do contrato de concessão, a própria prestadora deva 

suportar. 

Art. 81. Os recursos complementares destinados a 

cobrir a parcela do custo exclusivamente atribuível ao 

cumprimento das obrigações de universalização de prestadora de 

serviço de telecomunicações, que não possa -ser recuperada com 
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a exploração eficiente do serVi-ÇO~ -poâerão ser oriundos das 

seguintes fontes: 

I Orçamento Geral da União, dos Estados, do 

Distrito Federal e dos Municípios; 

!I fundo especificamente constituído para essa 

finalidade, para o qual contribuirão prestadoras de serviço de 

telecomunicações nos regimes público e privado, nos termos da 

lei, cuja mensagem de criação deverá ser enviada ao Congresso 

Nacional, pelo Poder Executivo, no prazo de cento e vinte dias 

após a publicação desta Lei. 

Parágrafo único. Enquanto não for constituído o 

fundo a que se refere o inciso II do caput, poderão ser 

adotadas também as seguintes fontes: 

I subsid1o entra moda~idadea da serviQos de 

telecomunicações ou entre segmentos de usuários; 

II pagamento de adicional ao valor de 

interconexão. 

Art. 82. o descumprimento das obrigações 

relacionadas à universalização e à continuidade ensejará a 

aplicação de sanções de multa, caducidade ou decretação de 

intervenção, conforme o caso. 

Capitulo II 

Da Concessão 

Seção I 

Da outorga 

Art. 83. A exploração do serviço no regime público 

dependerá de prévia outorga, pela Agência, mediante concessão, 

implicando esta o direito de uso das radiofreqüências 

necessárias, conforme regulamentação. 
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Parágrafo único. Concessão de serviço de 

telecomunicações é a delegação de sua prestação, mediante 

contrato, por prazo determinado, no regime público, 

sujeitando-se a concessionária aos riscos empresariais, 

remunerando-se pela cobrança de tarifas dos usuários ou por 

outras receitas alternativas e respondendo diretamente pelas 

suas obrigações e pelos prejuízos que causar. 
Art. 84 . As concessões não terão caráter de 

exclusividade, devendo obedecer ao plano geral de outorgas, 

com definição quanto à divisão do País em áreas, ao número de 

prestadoras para cada uma delas, seus prazos de vigência e os 

prazos para admissão de novas prestadoras. 
§ 1 o • As áreas de exploração, o número de 

prestadoras, os prazos de vigência das concessões e os prazos 

para admissão de novas prestadoras serão definidos 

considerando-se o ambiente de competição, observados o 

princípio do maior beneficio ao usuário e o interesse social e 

econômico do País, de modo a propiciar a justa remuneração da 

prestadora do serviço no regime público. 
§ 2°. A oportunidade e o prazo das outorgas serão 

determinados de modo a evitar o vencimento concomitante das 

concessões de uma mesma área. 

Art. 85. cada modalidade de serviço será objeto de 

concessão distinta, com clara determinação dos direitos e 

deveres da concessionária, dos usuários e da Agência. 

Art. 86. A concessão somente poderá ser outorgada a 

empresa constituída segundo as leis brasileiras, com sede e 

administração no País, criada para explora-r excl-usivarnEiilte os 

serviços de telecomunicações objeto da concessão. 

Parágrafo único. A participação, na licitação para 

outorga, de quem não atenda ao disposto neste artigo, será 

condicionada ao compromisso de, antes da ceiebração- -do 
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contrato, adaptar-se ou constituir empresa com as 

características adequadas. 

Art. 87. A outorga a empresa ou grupo empresarial 

que, na mesma região, localidade ou área, já preste a mesma 

modalidade de serviço, será condicionada à assunção do 

compromisso de, no prazo máximo de dezoito meses, contado da 

data de assinatura do contrato, transferir a outrem o serviço 

anteriormente explorado, sob pena de sua caducidade e de 

outras sanções previstas no processo de outorga. 

Art. 88. As concessões serão outorgadas mediante 

licitação. 
Art. 89. A licitação será disciplinada pela Agência, 

observados os princípios constitucionais, as disposições desta 

Lei e, especialmente: 

I - a finalidade. do certame é, por meio de disputa 

entre os interessados, escolher quem possa executar, expandir 

e universalizar o serviço no reg.ime público com eficiência, 

segurança e a tarifas razoáveis; 

II a minuta de instrumento convocatório será 

submetida a consulta públ~ca prévia; 

III o instrumento convocatório identificará o 

serviço objeto do certame e as condições de sua prestação, 

expansão e universalização, definirá o universo de 

proponentes, estabelecerá fatores e critérios para aceitação e 

julgamento de propostas, regulará o. procedimento, determinará 

a quantidade de fases e seus objetivos, indicará as sanções 

aplicáveis e fixará as cláusu~as do contrato de concessão; 

IV as qualificações técnico-operacional ou 

profissional e econômico-r~nanceira, bem como as garantias da 

proposta e 

proponentes, 

do contrato, 

deverão ser 

exigidas 

compatíveis 

proporcionais a sua natureza e dimensão; 

indistintamente dos 

com o objeto e 
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V - o interessado deverá comprovar situação regular 

perante as Fazendas Públicas e a Seguridade Social; 

~ - a participação de consórcio, que se constituirá 

em empresa antes da outorga da concessão, 

admit'ida; 

será sempre 

VII o julgamento atenderá aos princípios de 

vinculação ao instrumento convocatório e comparação objetiva; 

VIII - os fatores de julgamento poderão ser, isolada 

ou conjugadamente, os de menor tarifa, maior oferta pela 

outorga, melhor qualidade dos serviços e melhor atendimento da 

demanda, respeitado sempre o princípio da objetividade; 

IX - o empate será resolvido por sorteio; 

X - as regras procedimentais assegurarão a adequada 

divulgação do instrumento convocatório, prazos compatíveis com 

o preparo de propostas e os direitos ao contraditório, ao 

recurso e à ampla defesa. 
Art. 90. Não poderá participar da licitação ou 

receber outorga de concessão a empresa proibida de licitar ou 

contratar com o Poder Público ou que tenha sido declarada 

inidônea, bem como aquela que tenha sido punida nos dois anos 

anteriores com a decretação de caducidade de concessão, 

permissão ou autorização de serviço de telecomunicações, ou da 

caducidade de direito de uso de radiofreqüência. 

Art. 91. A li.ci tação será inexigível quando, 

mediante processo administrativo conduzido pela Agência, a 

disputa for considerada inviável ou desnecessária. 

§ 1°. Considera-se inviável a disputa quando apenas 

um interessado puder realizar o serviço, 

estipuladas. 

nas condições 

§ 2°. Considera-se desnecessária a disputa nos casos 

em que se admita a exploração do serviço por todos os 

interessados que atendam às condições requeridas. 
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§ o procedimento para verificação da 

inexigibilidade compreenderá chamamento público para apurar o. 

número de interessados. 

Art. 92. Nas hipóteses de ' inexigibilidade de 

licitação, a outorga de concessão dependerá de procedimento 

administrativo sujeito aos princípios da publicidade, 

moralidade, impessoalidade e contradi tório, 

preenchimento das condições relativas 

para vérificar o 

às qualificações 

técnico-operacional ou profissional e econõmico-financeira, à 

regularidade fiscal e às garantias do contrato. 

Parágrafo único. As condições deverão ser 

compatíveis com o objeto e proporcionais a sua natureza e 

dimensão. 

Seção II 

Do contrato 

Art. 93. O contrato de concessão indicará: 

I - objeto, área e prazo da concessão; 

II modo, forma e condições da prestação do 

serviço; 

III regras, =i térios, indicadores, 

parãmetros definidores da implantação r expansão r 

modernização do serviço, bem como de sua qualidade; 

fórmulas e 

alteração e 

IV deveres relativos à universalização e à 

continuidade do serviço; 

V o valor devido pela outorga, a forma e as 

condições de pagamento; 

VI as condições de prorrogação, incluindo os 

critérios para fixação do valor; 

VII - as tarifas a serem cobradas dos usuários e os 

critérios para seu reajuste e revisão; 
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VIII as possíveis receitas alternativas, 

complementares ou acessórias, bem corno as provenientes de 

projetes associados; 

IX - os direi tos, as garantias e as obrigações dos 

usuários, da Agência e da concessionária; 

X a forma da prestação de contas e da 

fiscalização; 
XI - os bens reversíveis, se houver; 

XII - as condições gerais para interconexão; 

XIII a obrigação de manter, durante a execução do 

contrato, todas as condições de habilitação exigidas na 

licitação; 
XIV - as sanções; 

XV - o foro e o modo para solução extrajudicial das 

divergências co'ntratuais. 

Parágrafo único. o contrato será publicado 

resumidamente no Diário Oficial da União, corno condição de sua 

eficácia. 
Art. 94. No 

concessionária poderá, 

cumprimento 

observadas as 

estabelecidos pela Agência: 

de seus deveres, a 

condições e limites 

I - empregar, na execução dos serviços, equipamentos 

e infra-estrutura que não lhe pertençam; 

II contratar com terceiros o desenvolvimento de 

atividades inerentes, acessórias ou complementares ao serviço, 

bem corno a implementação de projetes associados. 

§ 1°. Em qualquer caso, a concessionária continuará 

sempre responsável perante a Agência e os usuários. 

§ 2 o • serão regidas pelo direi to comum as relações 

da concessJ.onária com os terceiros, que não terão direi tos 

frente à Agência, observado o disposto no art. 117 desta Lei. 

Art. 95. A Agência concederá prazos adequados para 
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adaptação da concessionária às novas obrigações que lhe sejam 

impostas. 
Art. 96. A concessionária deverá: 

I prestar informações de natureza técnica, 

operacional, econômico-financeira e contábil, ou outras 

pertinentes que a Agência solicitar; 

II manter registras contábeis separados por 

serviço, caso explore mais de uma modalidade de serviço de 

telecomunicações; 
III submeter à aprovação da Agência a minuta de 

contrato-padrão a ser celebrado com os usuários, bem corno os 

acordos operacionais que pretenda firmar com prestadoras 

estrangeir;;;.s; 

IV di vulgar relação de assinantes, observado o 

disposto nos incisos VI e IX do art. 3° , bem corno o art. 213, 

desta Lei; 

V submeter-se à regulamentação do serviço e à sua 

fiscalização; 

VI apresentar relatórios periódicos sobre o 

atendimento das metas de universalização constantes do 

contrato de concessão. 

Art. 97. Dependerão de prévia aprovação da Agência a 

cisão, a fusão, a transformação, a incorporação, a redução do 

capital da empresa ou a transferência de seu controle 

societário. 

Parágrafo único. A aprovação será concedida se a 

medida não for prejudicial à competição e não colocar em risco 

a execução do contrato, observado o disposto no art. 7° desta 

Lei. 

Art. 98. O contrato de concessão poderá ser 

transferido após a aprovação da Agência desde que, 

cumulativamente: 
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I - o serviço esteja em operação, há pelo menos três 

anos, com o cumprimento regular das obrigações; 

outorga, 

jurídica 

II - o cessionário preencha todos os requisitos da 

inclusive quanto às garantias, à regularidade 

e fiscal e à qualificação técnica e 

econômico-financeira; 

III - a medida não prejudique a competição e não 

coloque em risco a execução do contrato, observado o disposto 

no art. 7° desta Lei. 

Art. 99. O prazo máximo da concessão será de vinte 

anos, podendo ser prorrogado, uma única vez, por igual 

período, desde que a concessionária tenha cumprido as 

condições da concessão e manifeste expresso interesse na 

prorrogação, pelo menos, trinta meses antes de sua expiração. 

§ 1°. A prorrogação do prazo da concessão implicará 

pagamento, pela concessionária, pelo direito de exploração do 

serviço e pelo direito de uso das radiofreqüências associadas, 

e poderá, a critério da Agência, incluir novos 

condicionamentos, tendo em vista as condições vigentes à 

época. 
§ 2 o • A desistência do pedido de prorrogação sem 

justa causa, após seu deferimento, sujeitará a concessionária 

à pena de multa. 

§ Em caso de comprovada necessidade de 

reorganização do objeto ou da área da concessão para 

ajustamento ao plano ge:t":'.al de outorgas ou à regulamentação 

vigente, poderá a Agência indeferir o pedido de prorrogação. 

Seção III 

Dos bens 

Art. 100. Poderá ser declarada a utilidade pública, 

para fins de desapropriação ou instituição de servidão, de 
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bens imóveis ou móveis, necessários à execução do serviço, 

cabendo à concessionária a implementação da medida e o 

pagamento da indenização e das demais despesas envolvidas. 

Art. 101. A alienação, oneração ou substituição de 

bens reversíveis dependerá de prévia aprovação da Agência. 

Art. 102. A extinção da concessão transmitirá 

automaticaruante à União a posse dos bens reversíveis. 

Parágrafo único. A reversão dos bens, antes de 

expirado o prazo contratual, importará pagamento de 

indenização pelas parcelas de investimentos a eles vinculados, 

ainda não amortizados ou depreci.ados , que tenham sido 

reali.zados com o objetivo de garantir a conti.nui.dade e 

atualidade do serviço concedi.do. 

Seção IV 

Das tari.fas 

Art. 103. Compete à Agência estabelecer a estrutura 

tarifária para cada modalidade de serviço. 

§ 1°. A fixação, o reajuste e a revi.são das tarifas 

poderão basear-se em valor que corresponda à média ponderada 

dos valores dos itens tari.fários. 

§ 2°. São vedados os subsídi.os entre modalidades de 

serviços e segmentos de usuários, ressalvado o disposto no 

parágrafo único do art. 81 desta Lei. 

§ 3°. As tarifas serão fixadas no contrato de 

concessão, consoante edi.tal ou proposta apresentada na 

licitação. 

§ 4 Q • Em caso de outorga sem licitação, as tarifas 

serão fixadas pela Agência e constarãO - do contrato de 

concessão. 
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Art. 104. Transcorridos ao menos três anos da 

celebração do contrato, a Agência poderá, se existir ampla e 

efetiva competição entre as prestádórás -do- serviço, submeter a 

concessionária ao regime de liberdade tarifária. 

§ · 1 o. No regime a que se refere o caput:, a 

concessionária poderá determinar suas próprias tarifas, 

devendo comunicá-las à Agência com antecedência de sete dias 

de sua vigência. 
§ 2°. Ocorrendo aumento arbitrário dos lucros ou 

práticas prejudiciais à competição, a Agência restabelecerá o 

regime tarifário anterior, sem prejuízo das sanções cabíveis. 

Art. 105. Quando da implantação de novas prestações, 

utilidades ou comodidades relativas ao obj·eto da concessão, 

suas tarifas serão previamente levadas . à Agência, para 

aprovação, com os estudos correspondentes. 
Parágrafo único. Considerados os interesses dos 

usuários, a Agência poderá decidir por fixar as tarifas ou por 

submetê-las ao regime de liberdade tarifária, sendo vedada 

qualquer cobrança antes da referida aprovação. 

Pxt. 106. A concessionária poderá cobrar tarifa 

inferior à fixada desde que a redução se baseie em critério 

objetivo e favoreça indistintamente todos os usuários, vedado 

o abuso do poder econômico. 
Art. 107. Os descontos de tarifa somente serão 

admitidos quando extensíveis a todos os usuários que se 

enquadrem nas condições, precisas e isonômicas, para sua 

fruição. 

Art. 108. Os mecanismos para reajuste e revisão das 

tarifas serão previstos nos contratos de concessão, 

observando-se, no que couber, a legislação específica. 

§ 1°. A redução ou o desconto de tarifas não 

ensejará revisão tarifária. 
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§ 2°. Serão compartilhados com os usuários, nos 

termos regulados pela Agência, os ganhos econômiccs 

decorrentes da modernização, expansão ou racionalização dos 

serviços, bem como de novas receitas alternativas. 

§ 3°. Serão transferidos integralmente aos usuários 

os ganhos econômi=s que não decorram diretamente 

como os de diminuição 

de novas regras sobre 

da 

de eficiência empresarial, em casos 

tributos ou encargos lega~s e 

serviços. 

serviços, 

§ 4 o • A oneração causada por novas 

pela álea e=nômica extraordinária, 

os 

regras sobre os 

bem como pelo 

aumento dos encargos legais ou tributos, salvo o imposto sobre 

a renda, implicará a revisão do contrato. 

Art. 109. A Agência estabelecerá: 

I os mecanismos para acompanhamento das tarifas 

praticadas pela concessionária, inclusive a antecedência a ser 

observada na comunicação de suas alterações; 

II os casos de serviço gratuito, como os de 

emergência; 

III - os mecanismos para garantir a publicidade das 

tarifas. 

Seção V 

Da intervenção 

Art. 110. Poderá ser decretada intervenção na 

concessionária, por ato da Agência, em caso de: 

I - paralisação injustificada dos serviços; 

II inadequação ou insufic~ênc~a ~os serv~ços 

prestados, não resolvidas em prazo razoável; 

III desequilíbrio econômico-finance~ro decorrente 



Junho de 1997 ANAIS DO SENADO FEDERAL 

de má administração que coloque em risco a continuidade dos 

serviços; 

IV prática de infrações graves; 

V inobservãncia de atendimento das metas de 

universalização; 

VI - recusa injustifi·cada de interconexão; 

VII infração da ordem económica nos termos da 

legislação própria. 

Art. 111. O ato de intervenção indicará seu prazo, 

seus objetivos e limites, que. serão determinados em função das 

razões que a ensejaram, e designará o interventor. 

§ 1 o. A decretação da intervenção não afetará o 

curso regular dos negócios da concessionária nem seu normal 

funcionamento e produzirá, de imediato, o afastamento de seus 

administradores. 

§ 2°. A intervenção será precedida de procedimento 

administrativo instaurado pela Agência, em que se assegure a 

ampla defesa da concessionária, salvo quando decretada 

cautelarmente, hipótese em que o procedimento será instaurado 

na data da intervenção e concluído em até cento e oitenta 

dias. 

§ 3°. A intervenção poderá ser exercida por um 

colegiado ou por uma empresa, cuja remuneração será paga com 

recursos da concessionária. 

§ 40. Dos a tos do interventor caberá recurso à 

Agência. 

§ so. Para os a tos de alienação e disposição do 

património da concessionária, o interventor necessitará de 

prévia autorização da Agência. 

§ 6°. O interventor prestará contas e responderá 

pelos atos que praticar. 
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Seção VI 

Da extinção 

Junho de 1997 

Art. 112. A concessão extinguir-se-à por advento do 

termo contratua~, ancampação, caducidade, rescisão a anu~ação. 

Parágrafo único. A extinção devolve à União os 

direitos e deveres relativos à prestação do serviço. 

Art. 113. Considera-se encampação a retomada do 

serviço pela União durante o prazo da concessão, em face de 

razão extraordinária de interesse público, mediante lei 

autorizativa especifica e após o pagamento de prévia 

indenização. 

Art. 114. A caducidade da concessão será decretada 

pela Agência nas hipóteses: 

I - de infração do disposto no art. 97 desta Lei ou 

de dissolução ou falência da concessionária; 

II - de transferência irregular do contrato; 

III de não-cumprimento do compromisso de 

transferência a que se refere o art. 87 desta Lei; 

IV em que a intervenção seria cabível , mas sua 

decretação for inconveniente, inócua, injustamente benéfica ao 

concessionário ou desnecessária. 

§ 1°. Será desnecessária a intervenção quando a 

demanda pelos serviços objeto da concessão puder ser atendida 

por outras prestadoras de modo regular e imediato. 

§ 2 o • A decretação da caducidade será precedida de 

procedimento administrativo instaurado pela Agência, em que se 

assegure a ampla defesa da concessionária. 

Art. 115. A concessionária terá direi to à rescisão 

quando, por ,,ação ou omissão do Poder Público, a execução do 

contrato se tornar excessivamente onerosa. 
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Parágrafo único. A rescisão poderá ser realizada 

amigável ou judicialmente. 

Art. 116. A anulação será decretada pela Agência em 

caso de irregularidade insanável e grave do contrato de 

concessão. 

Art. 117. Extinta a concessão antes do termo 

contratual, a Agência, sem prejuízo de outras medidas 

cabiveis, poderá: 

I - ocupar, provisoriamente, bens móveis e imóveis e 

valer-se de pessoal empregado na prestação dos serviços, 

necessários a sua continuidade; 

II - manter contratos firmados pela concessionária 

com terceiros, com fundamento nos incisos I e II do art. 94 

desta Lei, pelo prazo e nas condições inicialmente ajustadas. 

Parágrafo único. Na hipótese do inciso II deste 

artigo, os terceiros que não cumprirem com as obrigações 

assumidas responderão pelo inadimplemento. 

Capitulo III 

Da permissão 

Art. 118. Será outorgada permissão, pela Agência, 

para prestação de serviço de telecomunicações em face de 

situação excepcional comprometedora do funcionamento do 

serviço que, em virtude de suas peculiaridades, não possa ser 

atendida, de forma conveniente ou em prazo adequado, mediante 

intervenção na empresa concessionária ou mediante- outoraa de 

nova concessão. 

Parágrafo único. Permissão de serviço de 

telecomunicações é o ato administrativo pelo qual se atribui a 

alguà~ o dever de prestar serviço de telecomunicações no 

regime público e em caráter trans~tór~o, até que seJa 

normalizada a situação excepcional que a tenha ensejado. 
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Art. 119. A permissão será precedida de procedimento 

licitatório simplificado, instaurado pela Agência, nos termos 

por ela regulados, ressal vades os casos de inexigibilidade 

previstos no art. 91, observado o disposto no art. 92, desta 

Lei. 
Art. 120. A permissão será formalizada mediante 

assinatura de termo, que indicará: 

I o objeto e a área dá permissão, bem corno os 

prazos mínimo e máximo de vigência estimados; 

II modo, forma e condições da prestação do 

serviço; 
III as tarifas a serem cobradas dos usuários, 

critérios para seu reajuste e revisão e as possíveis fontes de 

receitas alternativas; 

IV - os direi tos, as garantias e as obrigações dos 

usuários, do perrnitente e do perrnissionário; 

V - as condições gerais de interconexão; 

VI a forma da prestação de contas e da 

fiscalização; 

VII os bens entregues pelo permitente à 

administração do permissionário; 

VIII - as sanções; 

IX - os bens reversíveis, se houver; 

X - o foro e o modo para solução extrajudicial das 

divergências. 

Parágrafo único. O termo de permissão será publicado 

resumidamente no Diário Oficial da União, corno condição deJsua 

eficácia. 

Art. 

procedimento 

outorgado em 

121 . Ou torga da 

licitatório, a 

permissão em decorrência de 

recusa injustificada pelo 

assinar- o respectivo termo sujeitá-lo-á às 

sanções pravistas no instrumento convocatório. 



Junho de 1997 ANAIS DO SENADO FEDERAL 

Art. 122. A permissão extinguir-se-á pelo decurso do 

prazo máximo de vigência estimado, observado o disposto no 

art. 124 desta Lei, bem como por revogação, caducidade e 

anulação. 

·Art. 

conveniência e 

perm~ssão. 

123. A revogação deverá basear-se em razões de 

oportunidade relevantes e supervenientes à 

§ 1 o. A revogação, que poderá ser feita a qualquer 

momen~o, não dará direito a indenização. 

§ 2°. O ato revocatório fixará o prazo para o 

perm~ss.1.onário devolver o serviço, que não será inferior a 

sessenta dias. 

Art. 124. A permissão poderá ser mantida, mesmo 

vencido seu prazo máximo, se persis-tir a situação excepcional 

que a motivou. 

Art. 125. A Agência disporá sobre o regime da 

permissão, observados os princípios e objetivos desta Lei. 

TÍTULO III 

DOS SERVIÇOS PRESTADOS EM REGIME PRIVADO 

Capítulo I 

Do Regime Geral da Exploração 

Art. 126. A exploração de serviço de 

telecomunicações no regime privado será baseada nos princípios 

constitucionais da atividade econômica. 

Art. 127. A disciplina da exploração dos serviços no 

regime privado terá por objetivo viabilizar o cumprimento das 

leis, em especial das relativas às telecomunicações, à ordem 

econômica e aos direi tos dos consumidores, destinando-se a 

garantir: 
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I - a divers~dade de serviços, -o- incremento de sua 

oferta e sua qualidade; 

II - a competição livre, ampla e justa; 

III - o respeito aos direitos do~ usuários; 

IV - a convivência entre as modalidades de serviço e 

entre prestadoras em regime privado e público, observada a 

prevalência do interesse público; 
V - o equilíbrio das relações entre prestadoras e 

usuários dos serviços; 

VI - a isonomia de tratamento às prestadoras; 

VII o uso eficiente do espectro de 
radiofreqüências; 

VIII ·- o cumprimento da função social do serviço de 

interesse colet~vo, bem como dos encargos dela decorrentes; 

IX - o desenvolvimento tecnológico e industrial do 

setor; 
X - a permanente fiscalização. 

Art. 128. Ao impor condicionamentos administrativos 

ao direi to de exploração das diversas modalidades de serviço 

no regime privado, sejam eles limites, encargos ou sujeições, 

a Agência observará a exigência de mínima intervenção na vida 

privada, assegurando que: 

I - a liberdade será a regra, constituindo exceção 

as proibições, restrições e interferências do Poder Público; 

II nenhuma autorização será negada, salvo por 

motivo relevante; 

III os condicionamentos deverão ter vínculos, 

tanto de necessidade como de adequação, 

públicas especificas e relevantes; 

com finalidades 

rv - o proveito coletivo gerado pelo condicionamento 

deverá ser proporcional à privação que ele impuser; 

V haverá relação de equilíbrio entre os deveres 
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impostos às prestadoras e os direitos a elas reconhecidos. 
Art. 129. O preço dos serviços será livre, 

ressalvado o disposto no § 2° do art. 136 desta Lei, 

reprimindo-se toda prática prejudicial à co~petição, bem como 

o abuso do poder econômico, nos termos da legislação própria. 

Art. 130. A prestadora de .serviço em regime privado 

não terá direito adquirido à permanência das condições 

vigentes quando da expedição da autor~zação ou do início das 

atividades, devendo observar os novos condicionamentos 

impostos por lei e pela regulamentação. 

Parágrafo único. As normas concederão 

suficientes para adaptação aos novos- condicionamentos . 

Capítulo II 

Da Autorização de Serviço de Telecomunicações 

Seção I 

Da obtenção 

prazos 

Art. 131. A exploração de serviço no regime privado 

dependerá de prévia autorização da Agência, que acarretará 

direito de uso das radiofreqüências necessárias. 

§ 1°. Autorização de serviço de telecomunicações é o 

ato administrativo vinculado que faculta a exploração, no 

regime privado, de modalidade de serviço de telecomunicações, 

quando preenchidas as condições objetivas e subjetivas 

necessárias. 

§ 2 o • A Agência definirá os casos que independerão 

de autorização. 

§ 3°. A prestadora de serviço que independa de 

autorização comunicará previamente à Agência o inicio de suas 
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atividades, salvo nos casos previstos nas normas 

correspondentes. 

§ 40. A eficácia da autorização dependerá da 

publicação de extrato no Diário Oficial da União. 

Art. 132. São condições objetivas para obtenção de 

autorização de serviço: 
I disponibilidade de radiofreqüência necessária, 

no caso de serviços que a utilizem; 

II - apresentação de projeto viável tecnicamente e 

compatível com as normas aplicáveis. 

Art. 133. São condições subjetivas para obtenção de 

autorização de serviço de interesse colativo pela empresa: 

I estar constituída segundo as leis brasileiras, 

com sede e administração no País; 

II - não estar proibida de licitar ou contratar com 

o Poder Público, não ter sido declarada inidônea ou não ter 

sido punida, nos dois anos anteriores, com a decretação da 

caducidade de concessão, permissão ou autorização de serviço 

de telecomunicações , ou da caducidade de direi to de uso de 

radiofreqüência; 
III dispor de qualificação técnica para bem 

prestar o serviço, capacidade econômico-financeira, 

regularidade fiscal e estar em situação regular com a 

Seguridade Social; 

rv - não ser, na mesma região, localidade ou área, 

encarregada de prestar a mesma modalidade de serviço. 

Art. 134. A Agência disporá sobre as condições 

subjetivas para obtenção de autorização de serviço de 

interesse restrito. 

Art. 135. A Agência poderá, excepcionalmente, em 

face de relevantes razões de caráter colativo, condicionar a 

expedição de autorização à aceitação, pelo interessado, de 
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compromissos de ~nteresse da c~i~~vidade. 

Parágrafo ún~co .. C_s co_rr.p;::-;:)rn~sscs a. ·:rue_ se -=:ef.ere c 

caput serão objeto de- regula...-nen:t.ação, pela Agência, observados 

os princípios da razoabilidade~· __ ;:ropoz:-cicnalidade e igualdade. 

Art. 136. Não :-:a verá limJ.te ao nú1nero de 

autorizações de serviço, salvo em caso de J.mpossibilidade 

técnica ou, excepcionalmente, quando o excesso de competidores 

puder comprometer a prestação ::ie ·-.1.üa :r:oda2.J.aade ::ie .servJ.ço de 

interesse colet:.vo. 

§ 1° . A AgêncJ.a detez:r:'.J..r..ará -as -:::egJ.ões, localidades 

ou áreas abrangJ.das pela .:..iX!Qtação e disporá sobre a 

possibilidade de a prestadora atuar em maJ.s de uma delas. 

As prestadoras serão selecionadas mediante 

procedimento licitatário, na forma estabelecJ.da nos art:s. 88 a 

92, sujeitando-se a transfer-.2.rl:c::.;;. dq __ : .?.U_tg~,i~ac;:_ão às mesmas 

condições estabel.:cJ.das _ ___no ar_t __ 98, ::iesta Lei. 

§ 

contrapartida 

usufruírem, ::a 

usuários. 

Art .. 

Dos ·..renceao:::es da licJ.::.ação será exJ.gida 

propore::.. anal vantagem eccnõrruca 

=o=::.;::::::::n..:.sscs d-e :.::1t:eresse 

137. o des cu:nprJ.men te de condições ou 

que 

dos 

de 

compromissos assurrudo-s-, assocJ.3.<:ios a autorJ.zação, suJe:l. tará a 

prestadora 

caducidade. 

às 

Art. 

sanções 

138. 

de ::-:.ulta~ suspensão '::ernporária ou 

Seção :r 

Da ext:inção 

- a·u:::c::.:..=aç~c .ser\tiç:o de 

extingu~::C..;:,-se scmer..te ?cr- .:."3-s----:so.-~c-;-- --::a_c:c:_c:yAaée-:·-:_-·.:J.ec-á.irt'iêftto, 

renúncia ou anulacão. 
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Art. 139. Quando houver perda das condições 

indispensáveis à expedição ou manutenção da autorização, a 

Agência podêrá extingui-la mediante ato de cassação. 

Parágrafo único. Importará em cassação da 

autorização do serviço a extinção da autorização de uso da 

radiofreqüência respectiva. 
Art. 140. Em caso de prát~ca de infrações graves, de 

transferência irregular da autorização ou de descumprimento 

reiterado de compromissos assumidos, a Agência poderá 

extingu~r a autorização decretando-lhe a caducidade. 

Art. 141. O decaimento será decretado pela Agência, 

por ato administrativo, se, em face de razões de excepcional 

relevância pública, as normas v:i..erern a vedar o tipo de 

at~vidade objeto da autorização ou a suprimir a exploração no 

regime privado. 
§ 1 o. A edição das normas-de-que trata-o captit -não -

justificará o decaimento senão quando a preservação das 

autorizações já expedidas for efetivarnente incompatível com o 

interesse público. 

§ 2". Decretado o decaimento, a prestadora terá o 

direito de manter suas próprias ativ:i..dades regulares por prazo 

mínimo de cinco anos, salvo desapropriação. 

Art. 142. Renúncia é o ato formal unilateral, 

i.rrevoqáva~ a i.rretratáve~, pe~o qua~ a prestadora mani.fasta 

seu des:i..nteresse pela autor:i..zação. 

Parágrafo único. A renúncia não será causa para 

punição do autorizado, nem o desonerará de suas obrigações com 

terceiros. 
Art. 143. A anulação da autorização será decretada, 

judicial ou administrativamente, em caso de irregularidade 

insanável do ato que a expediu. 

Art. 144. A extinção da autor~zação mediante ato 
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administrativo dependerá de procedimento prévio, garantidos o 

contraditório e a ampla defesa do interessado. 

TÍTULO IV 

DAS REDES DE TELECOMUNICAÇÕES 

Art. 145. A implantação e o funcionamento de redes 

de telecomunicações destinadas a dar suporte à prestação de 

serviços de interesse colativo, no regime público ou privado, 

observarão o disposto neste Título. 

Parágrafo único. As redes de telecomunicações 

destinadas à prestação de serviço em regime privado poderão 

ser dispensadas do disposto no caput, no todo ou em parte, na 

forma da regulamentação expedi~ pela Agência. 

Art. 146. As redes serão organizadas como vias 

integradas de livre circulação, nos termos seguintes: 

I - é obrigatória a interconexão entre as redes, na 

forma da regulamentação; 

II - deverá ser assegurada a operação integrada das 

redes, em ãmbito nacional e internacional; 

III o direito de propriedade sobre as redes é 

condicionado pelo dever de cumprimento de sua função social. 

Parágrafo único. Interconexão é a ligação entre 

redes de telecomunicações funcionalmente compatíveis, de modo 

que os usuários de serviços de uma das redes possam 

comunicar-se com usuários de serviços de outra ou acessar 

serviços nela disponíveis. 

Art. 147. É obrigatória a interc-:Jnexão às redes de 

telecomunicações a que se refere o art. 145 desta Lei, 

solicitada por prestadora de serviço no regime privado, nos 

termos da regulamentação. 

Art. 148. É livre a inter=nexão entre redes de 
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suporte à pres"C.aç§.o de-s-erJiços de t:elecomun~cações no regJ.."ne 

pr~vado. obserJada a regula"nent:ação. 

Art. 149. A re~~lamentação estabelecerá as hipóteses 

e condições de interconexão a redes J.nterna-ciona::Ls. 

Art. 150. A ::Lmplantação, o func::Lonamento e a 

interconexão das redes- obedecerão a regulamentação editada 

pela Agênc::.a, assegurando a compat~bilidade dás redes das 

diferentes pres1:adoras, visando à sua hannonização em âmbito 

nacional e J.nternac::.onal. 
Art. 151. A l>..çência disporá sobre os planos de 

numeração dos se=viços, asse~Jrando sua administração de forma 

não discriminatória e em estimulo à competição, garantindo o 

atendimento aos comprc~ssos 1..nternac~onais. 

?arágrafo Ún::LCO. Agênc::La disporá sobre as 

circunstãi"!c::Las e as condições era que a prestadora de serviço 

de telecomunicações cujo usuário transferir-se para outra 

prestadora será cbr1..gada a, sem .':>nus, 1..nterceptar as ligações 

dirigidas :::o ant:::.go c:'::d::.ç;o ci:= acesso do usuar::..o- e informar o 

seu novo código. 
Art. l52. o prov~r:1ento da interconexão será 

realizado em termos discriminatórios, sob condições 

técnicas adeqJadas, garantindo preços isonõmicos e justos, 

atendando ao esc::::-itamen-ce necessario à prestação do-serviÇo. 

Art. 153 .. ~ condições para a interconexão de redes 

serão objeto de ~ivre ~egcciação entre os interessados, 

mediar. te acordo. cbserJ-ado o -di-sposc:o r.es-ca Le~ e nos termos 

da regulamentação. 

O acordo '-iera foz-rr..alizado por cont:rato, cuja 

interessa.cic. 

§ 2.:. Não t:.avendo acordo ~ntre os .:.nteressados, a 
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Agência, por provocação de um deles, arbitrará as condições 

para a interconexão. 

Art. 154. As redes de telecomunicações poderão ser, 

secundari~~ante, utilizadas como suporte de serviço a ser 

prestado por outrem, de interesse colativo ou restrito. 

Art. 155. Para desenvolver a competição, as empresas 

prestadoras de serviços de telecomunicações de interesse 

coletivo deverão, nos casos e condições fixados pela Agência, 

disponibilizar suas redes a outras prestadoras de serviços de 

telecomunicações de interesse colativo. 

Art. 156. Poderá ser vedada a conexão de 

equipamentos terminais sem certificação, expedida ou aceita 

pela Agência, no caso das redes referidas no art. 145 desta 

Lei. 

§ 1° .· Terminal de telecomunicações é o equipamento 

ou aparelho que possibilita o acesso do usuário a serviço de 

telecomunicações, podendo incorporar estágio de transdução, 

estar incorporado a equipamento destinado a exercer outras 

funções ou, ainda, incorporar funções secundárias. 

§ 2°. Certificação é o reconhecimento da 

compatibilidade das ~specificações de determinado produto com 

as caracteristicas técnicas do sez-~iço a que se destina. 

TÍTULO V 

DO ESPECTRO E DA ÓRBITA 

Capítulo I 

Do Espectro de RadiofreqUências 

Art. 157. O espectro de radiofreqüências é um 

recurso limitado, constituindo-se em bem público, administrado 

pela Agência. 
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Art. 158. Observadas as atribuições de faixas 

segando tratados e acordo5 internacionais, a Agência manterá 

plano com a atribuição, distribuição e destinação de 

radiofrequências, e detalhamento necessário ao uso das 

radiofreqüências associadas_ ao5 __ dbtersos serviços e atividades 

de telecomunicações, atendidas suas necessidades especificas e 

as de suas expansões. 

§ 1 o. O plano destinará faixas de radiofreqüência 

para: 
I - fins exclusivamente militares; 

II - serviços de telecomunicações a serem prestados 

em regime público e em regime privado; 

III - serviços de radiodifusão; 

IV - serviços de emergência e de segurança pública; 

V - outras atividades de telecomunicações. 

§ 2°. A destinação de faixas de radiofreqüência para 

fins exclusivamente militares será feita em articulação com as 

Forças Armadas. 
Art. 159. Na destinação de faixas de radiofreqüência 

serão considerados o emprego racional e econõmico do espectro, 

bem como as atribuições, distribuições e consignações 

existentes, objetivando evitar interferências prejudiciais. 

Parágrafo único. Considera-se interferência 

prejudicial qualquer emissão, irradiação ou indução que 

obstrua, degrade seriamente ou interrompa repetidamente a 

telecomunicação. 

Art. 160. A Agência regulará a utilização eficiente 

e adequada do espectro, podendo restringir o emprego de 

determinadas radiofreqüências ou .faixas, considerado o 

interesse público. 

Parágrafo único. O uso da radiofreqUência será 

condicionado a sua compatibilidade com a atividade ou o 
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serviço a ser prestado, particularmen~e no tocante à potência, 

à faixa de trans~ssão e à técnica empregada. 

Art. 161. A qualquer tempo, poderá ser modificada a 

destinação de radiofreqüências ou faixas, bem como ordenada a 

alteração de potências ou de outras características +- ' . ... ecn~cas, 

desde que o interesse público ou o cumprimento de convenções 

ou tratados internacionais assim o determine. 

Parágrafo único. Será fixado prazo adequado e 

razoável para a efetivação da mudança . 

• ~t. 162. A operação de estação trans~ssora de 

radiocomunicação está sujeita à licença de func~onamen to 

prévia e à fiscalização permanente, nos termos da 

regulamentação. 

§ 1 o. Radiocomunicação é a telecomunicação que 

utiliza freqüências radioelétricas não confinadas a fios, 

cabos ou outros meios físicos. 

§ É vedada a utilização de equipamentos 

emissores de radiofreqUência sem certificação expedida ou 

aceita pela Agência. 

§ 3°. A emissão ou extinção da licença relativa à 

estação de apoio à navegação marítima ou aeronáutica, bem como 

à estação de radiocomunicação l:narí ürna" ou ae~onáutica, 

dependerá de parecer favorável dos órgãos competentes para a 

vistoria de embarcações e aeronaves. 

Capítulo II 

Da Autorização de Uso de Radiofrequênc~a 

Art. 163. O uso de radiof.requênc~a, tendo ou não 

caráter de exclusividade, dependerá de _prév1.a outorga da 

Agência, mediante autorização, nos termos da regulamentação. 

§ 1°. Autorização de uso de rádiofrequêricia é o ato 
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administrativo vinculado, associado à concessão, permissão ou 

autorização para prestação de serviço de telecomunicações, que 

atribui a interessado, por prazo determinado, o direito de uso 

de radiofreqüência, nas condições legais e regulamentares. 

§ 2°. Independerão de outorga: 

I o uso de radiofreqú.ência por meio de 

equipamentos de radiação restrita definidos pela Agência; 

I I o uso , pelas Forças Armadas , de 

radiofreqUências nas faixas destinadas a fins exclusivamente 

militares. 

§ 3°. A eficácia da autorização de uso de 

radiofreqüência dependerá de publicação de extrato no Diário 

Oficial da União. 

Art. 164. Havendo limitação técnica ao uso de 

radiofreqüência e ocorrendo o interesse na sua utilização, por 

parte de mais de um interessado, para fins de expansão de 

serviço e, havendo ou não, concomitantemente, outros 

interessados em prestar a mesma modalidade de serviço, 

observar-se-à: 

I a autorização de uso de radiofreqú.ência 

dependerá de licitação, na forma e condições estabelecidas nos 

arts. 88 a 90 desta Lei e será sempre onerosa; 

II - o vencedor da licitação receberá, conforme o 

caso, a autorização para uso da radiofreqUência, para fins de 

expansão do serviço, ou a autorização para a prestação do 

serviço. 

Art. 165. Para fins de verificação da necessidade de 

abertura ou não da licitação prevista no artigo anterior, 

observar-se-à o disposto nos arts. 91 e 92 desta Lei. 

Art. 166. A autorização de uso de radiofreqú.ência 

terá o mesmo prazo de vigência da concessão ou permissão de 
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de telecomunicações à qual esteja 

Art. 167. No caso de serviços autorizados, o prazo 

de vigência será de até vinte anos, prorrogável uma única vez 

por igual período. 

§ 1 o • A prorrogação, sempre onerosa, poderá ser 

requerida até três anos antes do vencimento do prazo original, 

devendo o requerimento ser decidido em, no máximo, doze meses. 

§ o indeferimento somente ocorrerá se 

interessado não 

radiofreqüência, 

suas atividades 

estiver fazendo uso racional 

se houver cometido infrações 

ou se for necessária a 

destinação do uso da radiofreqüência. 

e adequado 

reiteradas 

modificação 

o 

da 

em 

de 

Art. 168. É intransferível a autorização de uso de 

radiofreqüências sem a correspondente transferência da 

concessão, permissão ou autorização de prestação do serviço a 

elas vinculada. 

Art. 169. A autorização de uso de radiofreqüênci.as 

extinguir-se-á pelo advento de seu termo final ou no caso de 

sua transferência irregular, bem como por caducidade, 

decaimento, renúncia ou anulação da autorização para prestação 

do serviço de telecomunicações que dela se utiliza. 

Capitulo III 

Da Órbita e dos Satélites 

Art. 170. A Agência disporá sobre os requisitos e 

critérios específicos para ex-ecução de serviço de 

telecomunicações que utilize satélite, geoestacionário ou não, 

independenta~ente de o acesso a ele ocorrer a partir do 

território nacional ou do exterior. 

Art. 171. Para a execução de serviço de 
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telecomunicações via satélite regulado por esta Lei, deverá 

ser dada preferência ao emprego de satélite brasileiro, quando 

este propiciar condições equivalentes às de terceiros. 

§ 1°. O emprego de satélite estrangeiro somente será 

admitido quando sua contratação for feita com empresa 

constituída segundo as leis bras~leiras e com sede e 
-

administração no País, na condição de representante legal do 

operador estrangeiro. 
§ 2°. Satélite brasileiro é o que utiliza recursos 

de órbita e espectro radioelétrico notificados pelo País, ou a 

ele distribuídos ou consignados, e cuja estação de controle e 

monitoração seja instalada no território brasileiro. 

Art. 172. o direito de exploração de satélite 

brasileiro para transporte de sinais de telecomunicações 

assegura a ocupação da órbita e o uso das radiofreqüências 

destinadas ao controle e monitoração do satélite e à 

telecornuni cação via satélite, por prazo de até quinze anos , 

podendo esse prazo ser prorrogado, uma única vez, nos termos 

da regulamentação. 
§ 1 o. Imediatamente após um pedido para exploração 

de satélite que implique utilização de novos recursos de 

órbita ou espectro, a Agência avaliará as informações e, 

considerando-as em confomidade com a regulamentação, 

encaminhará à União Internacional de Telecomunicações a 

correspondente n• ·tificação, sem que isso caracterize 

compromisso de ou·_orga ao requerente. 

§ 2°. Se inexigível a licitação, conforme disposto 

nos arts. 91 e 92 desta Lei, o direi to de exploração será 

conferido mediante processo administrativo estabelecido pela 

Agência. 

§ Havendo necessidade de licitação, 

observar-se-à o procedimento estabelec~do nos arts. 88 a 90 
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desta Lei, aplicando-se, no que couber, o disposto neste 

artigo. 

§ 4 ° . O direi to será conferido a título oneroso, 

podendo o pagamento, conforme dispuser a Agência, fazer-se na 

forma de quantia certa, em uma ou várias parcelas, bem como de 

parcelas anuais ou, complementarmente, 

capacidade, conforme dispuser a regulamentação. 

TÍTULO VI 

DAS SANÇÕES 

Capítulo I 

Das Sanções Administrativas 

de cessão de 

Art. 173. A infração desta Lei ou das demais normas 

aplicáveis, bem como a inobservância dos deveres decorrentes 

dos contratos de concessão ou dos a tos da permissão, 

autorização de serviço ou autorização de uso de 

radiofreqüência, sujeitará .os infratores às seguintes sanções, 

aplicáveis pela Agência, sem prejuízo das de natureza civil e 
penal: 

I - advertência; 

II - multa; 

III - suspensão temporária; 

!.Y - caducidade; 

V - declaração de inidoneidade. 

Art. 174. Toda acusação será circunstanciada, 

permanecendo em sigilo até sua completa apuração. 

Art. 175. Nenhuma sanção será aplicada sem a 

oportunidade de prévia e ampla defesa. 

Parágrafo único. Apenas medidas cautelares urgentes 

poderão ser tomadas antes da defesa. 
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Art. 176. Na aplicação de sanções, serão 

considerados a natureza e a gravidade da infração, os danos 

dela resultantes para o serviço e para os usuários, a vantagem 

auferida pelo infrator, as circunstâncias agravantes, os 

antecedentes do infrator e a reincidência específica. 

Parágrafo único. Entende-se por reincidência 

específica a repetição de falta de igual natureza após o 

recebimento de notificação anterior. 

Art. 177. Nas infrações praticadas 

jurídica, 

administradores 

má-fé. 

serão punidos com 

ou controladores, 

por pessoa 

multa seus a sanção de 

quando ti verem agido de 

Art. 178. A existência de sanção anterior será 

considerada como agravante na aplicação de outra sanção. 

Art. 179. A multa poderá ser imposta·isoladamente ou 

em conjunto com outra sanção, 

R$ 50.000.000,00 (cinqüenta 

infraçâo cometida. 

não devendo ser 

milhões de reais) 

superior a 

para cada 

§ 1 o • Na aplicação de multa serão considerados a 

condição econômica do infrator e o princípio da 

proporcionalidade entre a. gravidade da _fal. ta e a intensidade 

da sanção. 
§ 2°. A imposição, a prestadora de serviço de 

telecomunicações, de multa decorrente de infração da ordem 

econômica, observará os limites previstos na legislação 

especifica. 

Art. 180. A suspensão temporária será imposta, em 

relação à autorização de serviço ou de uso de radiofreqUência, 

em caso de infração grave cujas circunstâncias não justifiquem 

a decretação de caducidade. 

Parágrafo único. O prazo da suspensão não será 

superior a trinta dias. 



Junho de 1997 ANAIS DO SENADO FEDERAL 

Art. 181. A caducidade importará na extinção de 

concessão, permissão, autorização de serviço ou autorização de 

uso de radiofreqüência, nos casos previstos nesta Lei. 

A=t. 182. A declaração de inidoneidade será aplicada 

a quem tenha praticado ates ilicitos visando frustrar os 

objetivos de licitação. 

Parágrafo único. o prazo de vigência da declaração 

de inidoneidade não será superior a cinco anos. 

capitulo II 

Das Sanções Penais 

Art. 183. Desenvolver clandestinamente atividades de 

telecomunicação: 

Pena - detenção de dois a quatro anos, aumentada da 

metade se houver dano a terceiro, e multa de R$ 10.000,00 (dez 

mil reais) . 

Parágrafo único. Incorre na- mesma-pena -quem; diret:a 

ou indiretamente, concorrer para o crime. 

Art. 184. São efeitos da condenação penal transitada 

em julgado: 

I tornar certa a obrigação de indenizar o dano 

causado pelo crime; 

II a perdá, em favor da 

direito do lesado ou de terceiros 

empregados na atividade clandestina, 

apreensão cautelar. 

Agência, ressalvado o 

de boa-fé, dos bens 

sem prejuizo de sua 

Parágrafo único. Considera-se clandestina a 

atividade desenvolvida sem a 

ou autorização de serviço, 

exploração de satélite. 

competente concessão, permissão 

de uso de radiofreqUência e de 
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Art. 185. O crime definido nesta Lei é de ação penal 

pública, incondicionada, cabendo ao Ministério Público 

promovê-la. 

empresas 

LIVRO IV 

DA REESTRUTURAÇÃO E DA DESESTATIZAÇÃO 

DAS EMPRESAS FEDERAIS DE TELECOMUNICAÇÕES 

Art. 186. A reestruturação e a desestatização das 

federais de telecomunicações têm como objetivo 

conduzir ao cumprimento dos deveres constantes do art. 2° 

desta Lei. 

Art. 187. Fica o Poder Executivo autorizado a 

promover a reestruturação e a desestatizaç:ão das seguintes 

empresas controladas, direta ou indiretamente, pela União, e 

supervisionadas pelo ~nistério das Comunicações: 

EMBRATEL; 

TELERN; 

TELEMS; 

TELEMAT; 

I - Telecomunicações Brasileiras S.A. - TELEBRÁS; 

II Empresa Brasileira de Telecomunicações 

III - Telecomunicações do Maranhão S.A. - TELMA; 

IV - Telecomunicações do Piauí S.A. - TELEPISA; 

V - Telecomunicações do Ceará - TELECEARÁ; 

VI - Telecomunicações do Rio Grande do Norte S.A. -

VII - Telecomunicações da Paraiba S.A. - TELPA; 

VIII - Telecomunicações de Pernambuco S.A. - TELPE; 

IX - Telecomunicações de Alagoas S.A. - TELASA; 

X - Telecomunicações de Sergipe S.A. - TELERGIPE; 

XI - Telecomunicações da Bahia S.A. - TELEBAHIA; 

XII - Telecomunicações de Mato Grosso do Sul S.A. -

XIII Telecomunicações de Mato Grosso S.A. 
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XIV - Telecomunicações de Goiás s .A. - TELEGOIÁS; 

XV Telecomunicações de Brasília S.A. 

TELEBRASÍLIA; 

TELERJ; 

TELEMIG; 

TELEST; 

CTBC; 

TELESC; 

XVI - Telecomunicações de Rondônia S.A. - TELERON; 

XVII - Telecomunicações do Acre s .A. - TELEACRE; 

XVIII - Telecomunicações de Roraima s .A. - TELAIMA; 

XIX - Telecomunicações do Amapá S.A. - TELEAMAPÁ; 

XX - Telecomunicações do Amazonas S.A. - TELAMAZON; 

XXI - Telecomunicações do Pará S.A. - TELEPARÁ; 

XXII Telecomunicações do Rio de Janeiro S.A. 

XXIII Telecomunicações de Minas Gerais S .A. 

XXIV Telecomunicações do Espírito Santo S .A. 

XXV - Telecomunicações de São Paulo S.A. - TELESP; 

XXVI Companhia Tele.fônica da Borda do campo 

XhVII - Telecomunicações do Paraná S.A. - TELEPAR; 

XXVIII - Telecomunicações de Santa Catarina S .A. 

XXIX Companhia Telefônica Melhoramento 

Resistência - CT.MR. 

e 

Parágrafo único. Incluem-se na autorização a que se 

refere o caput as empresas subsidiárias exploradoras do 

serviço móvel celular, constituídas nos termos do art. 5o da 

Lei n° 9.295, de 19 de julho de 1996. 

Art. 188. A reestruturação e a desestatizac;:ão 

deverão compatibilizar as áreas de atuação das empresas com o 

plano geral de outorgas, o qlial devera- ser previamente

editado, na forma do art. 84 desta Lei, bem -como obserVa.r as 
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restrições, limites ou condições estabelecidas com base no 

art. 71. 
Art. 189. Para a reestruturação das empresas 

enumeradas no art. 187, fica o Poder Executivo autorizado a 

adotar as segu~ntes m~das: 

I - cisão, fusão e incorporação; 

II - dissolução de sociedade ou desati~ção parcial 

de seus empreendimentos; 

III - redução de capital social. 

Art. 190. Na reestruturação e desestatização da 

Telecomunicações Brasileiras S.A. TELEBRÁS deverão ser 

previstos mecanismos que assegurem a preservação da capacidade 

em pesquisa 

empresa. 

e desenvolvimento tecnológico existente na 

Parágrafo único. Para o cumprimento do disposto no 

caput, fica o Poder Executivo autorizado a criar entidade, que 

incorporará o Centro de Pesquisa e 

TELEBRÁS, sob uma das seguintes formas: 

Desenvolvimento da 

I empresa estatal de economia mista ou não, 

inclus~ ve por meio da cisão a que se refere o inciso I do 

artigo anterior; 

II - fundação governamental, pública ou privada. 

Art. 191. A desestatização caracteriza-se pela 

alienação onerosa de direitos que asseguram à União, direta ou 

indiretamente, preponderância nas deliberações sociais e o 

poder de eleger a maioria dos administradores da sociedade, 

podendo ser realizada mediante o emprego das seguintes 

modalidades operacionais: 

I - alienação de ações; 

II - cessão do direi to de preferência à subscrição 

de ações em aumento de capital. 

Parágrafo único. A desestatização não afetará as 
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concessões, permissões e autorizações detidas pela empresa. 

Art. 192. Na desestatizaç:ão das empresas a que se 

refere o art. 187, parte das ações poderá ser reservada a seus 

empregados e ex-empregados aposentados, a preços e condições 

privilegiados, inclusive com a utilização do Fundo de Garantia 

por Tempo de Serviço - FGTS. 
Art. 193. A desestatização de empresas ou grupo de 

empresas citadas no art. 187 implicará a imediata abertura à 

compet~ção, na respectiva área, dos serviços prestados no 

regime público. 

Art. 194. Poderão ser objeto de alienação conjunta o 

controle acionário de empresas prestadoras de serviço 

telefõnico fixo comutado e o de empresas prestadoras do 

serviço móvel celular. 
Parágrafo único. Fica vedado ao novo controlador 

promover a incorporação ou fusão de empresa prestadora do 

serviço telefõnico fixo comutado com empresa prestadora do 

serviço móvel celular. 

Art. 195. o modelo de reestruturação e 

desestatização das empresas enumeradas no art. 187, após 

s~~etido a consulta pública, será aprovado pelo Presidente da 

República, ficando a coordenação e o acompanhamento dos ates e 

procedimentos decorrentes a cargo de Comissão Especial de 

Supervisão, a ser insti tuida pelo Ministro de Estado das 

Comunicações. 

§ 1°. A execução de procedimentos operacionais 

necessários à desestatização poderá ser cometida, mediante 

contrato, a institu~ção financeira integrante da Administração 

Federal, de notória experiência no assunto. 

§ 2°. A remuneração da contratada será paga com 

parte do va:or liquido apurado nas alienações. 

Art. 196. Na reestruturação e na desestatização 
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poderão ser utilizados serviços especializados de terceiros, 

contratados mediante procedimento licitatório de rito próprio, 

nos termos seguintes: 

I - o Ministério das comunicações manterá cadastro 

organizado por especialidade, aberto a empresas e instituições 

nacionais ou internacionais, de notória especialização na área 

de telecomunicações e na avaliação e auditoria de empresas, no 

planejamento e execução de venda de bens e valores mobiliários 

e nas questões jurídicas relacionadas; 
II para inscrição no cadastro, os interessados 

deverão atender aos requisitos definidos pela Comissão 

Especial de Supervisão, com a aprovação do Ministro de Estado 

das Comunicações; 

III poderão participar das licitações apenas os 

cadastrados, que serão convocados mediante carta, com a 

especificação dos serviços objeto do certame; 

IV os convocados, isoladamente ou em consórcio, 

apresentarão suas propostas em trinta dias, contados da 

convocação; 
v além de outros requisitos previstos na 

convocação, as propostas deverão conter o detalhamento dos 

serviços, a metodologia de execução, a indicação do pessoal 

técnico a ser empregado e o preço pretendido; 

VI - o julgamento das propostas será realizado pelo 

critério de técnica e preço; 

VII o contratado, sob sua exclusiva 

responsabilidade e com a aprovação do contratante, poderá 

subcontratar parcialmente os serviços objeto do contrato; 

VIII o contratado será obrigado a aceitar, nas 

mesmas condições contratuais, os acréscimos ou reduções que se 

fizerem necessários nos serviços, de até vinte e ci.nco por 

cento do valor inicial do ajuste. 
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Art. 197. O processo especial de desestatização 

obedecera aos princípios de legalidade, impessoalidade, 

moralidade e publicidade, podendo adotar a forma de leilão ou 

concorrência ou, ainda, de venda de ações em oferta pública, 

de acordo com o estabelecido pela Comissão Especial de 

Supervisão. 
Parágrafo único. O processo poderá comportar uma 

etapa de pré-qualificação, ficando restrita aos qualificados a 

participação em etapas subseqUentes. 

Art. 198. O processo especial de desestatização será 

iniciado =m a publicação, no Diário Oficial da União e em 

jornais de grande circulação nacional, de avisos referentes ao 

edital, do qual constarão, obrigatoriamente: 

I - as condições para qualificação dos pretendentes; 

II - as condições para aceitação das propostas; 

III - os critérios de julgamento; 

rv - minuta do contrato de concessão; 

V informações relativas às empresas objeto do 

processo, tais como seu passivo de curto e longo prazo e sua 

situação econõmica e financeira, especificando-se lucros, 

prejuízos e endividamento interno e externo, no último 

exercício; 

VI - sumário dos estudos de avaliação; 

VII critério de fixação do valor mínimo de 
. 

alienação, com base nos estudos de avaliação; 

VIII - indicaçàb,. se for o caso, de que será criada, 

no capital social da empresa objeto da desestatização, ação de 

classe especial , a ser subscrita pela União, e dos poderes 

especiais que lhe serão conferidos, os quais deverão ser 

incorporados ao estatuto social. 

§ lo. o acesso à integralidade dos estudos de 

avaliação e a outras informações confidenciais poderá ser 
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restrito aos qualificados, que assumirão 

confidencialidade. 

§ 

realizada mediante 

alienação 

venda de 

do controle 

ações em 

compromisso de 

acionário, se 

oferta pública, 

dispensará a inclusão, no edital, das informações relacionadas 

nos incisos I a III deste artigo. 

Art. 199. Visando à unive~salização dos serviços de 

telecomunicações, os editais de desestatização deverão conter 

cláusulas de compromisso de expansão do atendimento à 

população, consoantes com o disposto no art. 80. 

Art. 200. Para qualificação, será exigida dos 

pretendentes comprovação de capacidade técnica, económica e 

financeira, podendo ainda haver exigências quanto a 

experiência na prestação de serviços de telecomunicações, 

guardada sempre a necessária compatibilidade com o porte das 

empresas objeto do processo. 

Parágrafo único. Será admitida a participação de 

consórcios, nos termos do edital. 

Art. 201. Fica vedada, no decurso do processo de 

desestatiza.:;ão, a aquisição, por um mesmo acionista ou grupo 

de acionistas, do controle, direto ou indireto, de empresas 

atuantes em áreas distintas do plano geral de outorgas. 

Art. 202. A transferência do controle acionário ou 

da concessão, após a desestatização, somente poderá efetuar-se 

quando transcorrido o prazo de cinco anos, observado o 

disposto nos incisos II e III do art. 98 desta Lei. 

§ 1°. Vencido o prazo referido no caput. a 

transferência de controle ou de concessão que resulte no 

controle, direto ou indireto, por um mesmo acionista ou grupo 

de acionistas, de concessionár~as atuantes em áreas distintas 

do plano geral de outorgas, não poderá ser efetuada enquanto 
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tal impedimento for considerado, pela Agência, necessário ao 

cumprimento do plano. 

§ 2°. A restrição à transferência da concessão não 

se aplica quando efetuada entre empresas atuantes em urna mesma 

área do plano geral de outorgas. 

Art. 203. Os preços de aquisição serão pagos 

exclusivamente em moeda corrente, admitido o parcelamento, nos 

termos do edital. 

Art. 204. Em até trinta dias após o encerramento de 

cada processo de desestatização, a Comissão Especial de 

Supervisão publicará relatório circunstanciado a respeito. 

J>.rt. 205. Entre as obrigações da instituição 

financeira contratada para a execução de ates e procedimentos 

da desestatização, poderá ser .incluído o fornecimento de 

assistência jurídica integral aos membros da Comissão Especial 

de Supervisão e aos demais responsáveis pela condução da 

desestatização, na hipótese de serem demandados pela prática 

de ates decorrentes do exercício de suas funções. 

Art. 206. Os administradores das empresas sujeitas à 

desestatização são responsáveis pelo fornecimento, no prazo 

fixado pela Comissão Especial de Supervisão ou pela 

instituição financeira contratada, das informações necessárias 

à instrução dos respectivos processos. 

DISPOSIÇÕES FINAIS E TRANSITÓRIAS 

Art. 207. No prazo máximo de sessenta dias a contar 

da publicação desta Lei, as atuais prestadoras do serviço 

telefônico fixo comutado destinado ao uso do público em geral, 

inclusive as referidas no art. 187 desta Lei, bem corno do 

serviço dos troncos e suas conexões internacionais, deverão 

pleitear a celebração de contrato de concessão, que será 
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efetivada em até vinte e quatro meses a contar da publicação 

desta Lei. 

§ 1 o. A concessão, cujo objeto será determinado em 

função do plano geral de outorgas, s~rá feita a título 

gratuito, com termo final fixado para o dia 31 de dezembro de 

2005, assegurado o direito à prorrogação única por vinte anos, 

a título oneroso, desde que observado o dispostQ no- Título II 

do Livro III desta Lei. 

§ 2°. À prestadora que não atender ao disposto no 

caput deste artigo aplicar-se-ão as seguintes disposições: 

I se concessionária, continuará sujeita ao 

contrato de concessão atualmente em vigor, o qual não poderá 

ser transferido ou prorrogado; 

II se não for concessionária, o seu direi to à 

exploração do serviço extinguir-se-á em 31 de dezembro de 

1999. 
§ 3°. Em relação aos demais serviços prestados pelas 

entidades a que se refere o caput:, serão expedidas as 

respectivas autorizações ou, se for o caso, concessões, 

observado o disposto neste artigo, no que couber, e no art. 

208 desta Lei. 
Art. 208. As concessões das empresas prestadoras de 

serviço móvel celular abrangidas pelo art. 4° da Lei n° 9.295, 

de 19 de julho de 1996, serão outorgadas na forma e condições 

determinadas pelo referido artigo e seu parágrafo único. 

Art. 209. Ficam autorizadas as transferências de 

concessão, parciais ou totais, que forem necessárias para 

compatibilizar as áreas de atuação das atuais prestadoras com 

o plano geral de outorgas. 

Art. 210. As concessões, permissões e autorizações 

de serviço de telecomunicações e da uso de radiofreqüência e 

as respectivas licitações regem-se exclusivamente por esta 
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Lei, a elas não se aplic~ndo as Leis n.0 B. 666, de 21 de junho 

de 1993, n° 8.987, de 13 de fevereiro de 1995, n° 9.074, de 7 

de julho de 1995, e suas alterações. 

Art. 211. A outorga dos serviços de radiodifusão 

sonora e de sons e imagens fica excluída da jurisdição da 

Agência, permanecendo no âmbito de competências do Poder 

Executivo, devendo a Agência elaborar e manter os respectivos 

planos de distribuição de canais, levando em conta, inclusive, 

os aspectos concernentes à evolução tecnológica. 

Parágrafo único. Caberá à Agência a fiscalização, 

quan<-o aos aspectos técnicos, das respectivas estações. 
Art. 212. O serviço de TV a Cabo, inclusive quanto 

aos atos, condições e procedimentos de outorga, continuará 

regido pela Lei no 8. 977, de 6 de janeiro de 1995, ficando 

transferieas à. Agência as competências atribuídas pela 

referida Lei ao Poder Executivo. 

Art. 213. Será livre a qualquer interessado a 

divulgação, por qualquer meio, de listas de assinantes do 

serviço telefõnico fixo comutado destinado ao uso do público 

em geral. 
§ 1 o • Observado o disposto nos incisos VI e IX do 

art. 3° desta Lei, as prestadoras do serviço serão obrigadas a 

fornecer, em prazos e a preços razoáveis e de forma não 

discriminatória, a relação de seus assinantes a quem queira 

divulgá-la. 

§ 2°. É obrigatório e gratuito o fornecimento, pela 

prestadora, de listas telefõnicas aos assinantes dos serviços, 

diretamente ou por meio de. terceiros, nos termos em que 

dispuser a Agência. 

Art. 214. Na aplicação desta Lei, serão observadas 

as seguintes disposições: 

I - os regulamentos, normas e demais regras em vigor 
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serão gradativamente s::"-stitu.idos por regulamentação a ser 

editada pela Agência, em cumprimento a esta Lei; 

II - enquanto não for editada a nova regulamentação, 

as concessões, permissões e autorizações continuarão regidas 

pelos atuais regulamentos, normas e regras; 

III até a edição da regulamentação decorrente 

desta Lei , continuarão regidos pela Lei n ° 9 . 2 95 , de 19 de 

julho de 1996, os serviços por ela disciplinados e os 

respectivos atas e procedimentos de outorga; 

rv - as concessões, permissões e autorizações feitas 

anteriormente a esta Lei, não reguladas no seu art. 207, 

permanecerão válidas pelos prazos nelas previstos; 

V - com a aquiescência do interessado, poderá ser 

realizada a adaptação dos instrumentos de concessão, permissão 

e autorização a que se referem os incisos III e rv deste 

artigo aos preceitos desta Lei; 

VI - a renovação ou prorrogação, quando prevista nos 

atas a que se referem os incisos III e rv deste artigo, 

somente poderá ser feita quando tiver havido a adaptação 

prevista no inciso anterior. 

Art. 215. Ficam revogados: 

I - a Lei n° 4.117, de 27 de agosto de 1962, salvo 

quanto a matéria penal. não tratada nesta Lei e quanto aos 

preceitos relativos à radiodifusão; 

II- a Lei n°. 6.874, de 3 de dezembro de 1980; 

III- a Lei n°. 8.367, de 30 de dezembro de 1991; 
IV- os arts. 1•, 2•, 3°, 7°, g•, 10, 12 e 14, bem 

como o caput e os §§ 1 • e _4• do art. s•, dé!. Lei n• 9.295, de 

19 de julho de 1996; 

V - o inciso I do art. 16 da Lei n° 8.029, de 12 de 

abril de 1990. 
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Arto 216 o Esta Lei entra em Vigor na data de sua 

publicaç:?.oo 

.ANEXO I 

QUADRO DEMONSTRATIVO DE CARGOS EM COMISSÃO 

DO GRUPO-DIREÇÀO ~ ASSESSORAMENTO SUPERIORES - DAS 

DA AGÊNCIA NACIONAL DE TELECOMUNICAÇÕES 

DENOMINAÇÃO/ CARGO CÓDJ:GO/NE/DAS QTDE. 

SUPERJ:N"TENDENTE NE 5 
Slll'ER."-NTENDENTE-ADJUNTO 101. 6 5 
GEBENTE-GERAL 101. 5 12 
~SESSOR ESPECJ:AL 102. 5 2 
PROCURADOR 101. 5 1 
GERENTE 101. 4 36 
CORREGEDOR 101. 4 1 
OOVJ:DOR 101. 4 1 
GERENTE DE ESCIUTÓRJ:O REGIONAL 101. 4 ll 
!ASSESSOR 

o 102. 4 6 
GERENTE DE UNJ:DADE OI?ERACIONAL 101.3 38 
CHEFE DE DVJISÃO DE OPERÃÇQES 101.2 10 
CHEFE DE SERVIÇO DE OPERAÇÕES 101.1 16 

TOTAL 144 
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ANEXO II 

QUADRO DEMONSTRATIVO DE FUNÇÕES 

COMISSIONADAS DE TELECOMUNICAÇÃO - FCT 

DA AGÊNCIA NACIONAL DE TELECOMUNICAÇÕES 

CÓDIGO/FCT QTDE. V:U.OR 

FCT V 38 • 1.170,20 
FCT IV 53 855,00 

FCT III 43 515,00 
FCT II 53 454,00 
FCT J: 63 402,00 
'l'0'1'AL 250 161.308,00 

ANEXO III 

Junho de 1997 

(ANEXO I DA LEI N° 5.070~ DE 7 DE. JULHO DE 1966) 

TABELA DE VALORES DA TAXA DE FISCALIZAÇÃO 
DA INSTALAÇÃO POR ESTAÇÃO (EM R$) 

'-- .. ·-
1 .Serviço Móvel Celular a) base 

b) repetidora 
c) móvel 

L~ ·~ . --· .o-L -
2. Serviço Telefônico a) base 
Público Móvel Rodoviário/ i b) móvel 
Telestrada 

- ---- .. --··~- '"'., ... -- __,..__._ 

3. Serviço Radiotelefônico a) até 60 canais 
Público b) acima de 60 até 

300 canais 
c) acima de 300 até 

900 canais 
d) acima de 900 

canais .. . -- " 

4. Serviço de a) base 
Radiocomunicação b) móvel 
Aeronáutica Público -
Restrito 

" 

1.340, 80 I 
1.340,80 

26,83 

134,08 
26,83 

134,08 

268,16 
J 

402,24 

536,32 

6.704,00 
536,60 
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)5. Serviço Lim~ tacto Pr~ vado a) base 402,24 
b) repetidora 201,12 

i 
c) fixa 26,83 I 

d) móvel I 26,83 

6. Serviço Limitado Móvel \a} bas~~~ de " ---
Especializado - - --- -- _I até 300. 000 

habitantes 670,40 
b) base em área acima 
de 300.000 até 
700.000 habitantes 938,20 
c) base acima de 

i700.000 habitantes 
I 

1.206,00 

I i d) móvel 26,83 
r·----- -o_.:. ":.o-C •• - -"'"--~---E.,_~~-..._ 

134,68 7. Serviço Limitado de --

Fibras Óticas I 
I a) 

~. --
-670,4"0 8. Serviço Limitado Móvel base 

Privativo I b) móvel 26,83 

la) 
- ... ~ . '" 

- 670,40 9. Serviço Limitado Privado base 
de Radio chamada b) móvel 26,83 

10. Serv~ço 
- -

1 

Limitado de a)" base 134,08 
Radioestrada b) móvel 26,83 

11. Serviço Limitado Móv,·,l I 134,08 I 

Aeronáutico I 
\12. Serviço 

---- r· ----- ~ - .. ..-..... 
Limitado Móvel 'a) costeira 670,40 

1 Marítimo I b) portuária 670,40 
c) móvel 67,04 

13. Serviço Especial para a) base 137,32 
Fins Científicos ou b} móvel 53,66 
Experimentais 

14. Serviço Especial de r a) base 670,40 
Radior:::acado ib) móvel 26,83 

I 

15. Serviço Especial a) base em área de 
Radio chamada até 300.000 

habitantes 670,40 
b) base em área acima 
de 300.000 até 
700.000 habitantes 938,20 
c) base acima de 
700.000 habitantes 1.206,00 

. d) móvel 26,83 
- - - -· 

16. Serv~ço Especial de isento i 
Freqúência Padrão 
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17. Serviç:o Especial de- isento 
Sinais Horários 

18. Serviç:o Especial de a) fixa 670,40 
Radiodeterminaç:ão b) base 670,40 

c) móvel . 26,83 

19. Serviç:o Especial de a) fixa 670,40 
Supervisão e Controle b) base 670,40 

c) móvel 26,83 

20. Serviç:o Especial de 268,16 
Radioautocine 

21. Serviç:o Especial de isento 
Boletins P..ateorológicos 

22. Serviç:o Especial de TV por Assinatura 2.413,20 

23. Serviç:o Especial de Canal Secundário de 335,20 
Radiodifusão de Sons e Imagens 

24. Serviç:o Especial de Música Funcional 670,40 

25. Serv~ç:o Especial de Canal Secundário de~- 335.,20 
Emissora de EM 

26. Serv~ç:o Especial de Repetição de Televisão 670,40 

27. Serviç:o Especial de ~apetição de Sinais de TV 670,40 
!Via Satélite 

28. Serviç:o Especial de Retransmissão de TV 1.340,80 

29. Serviç:c de Transportes a) estação terrena 
de Sinais de com capacidade de 
Telecomunicações Via transmissão 13.408,00 
Satélite b) estaç:ão terrena 

móvel com capacidade 
de transmissão 3.352,00 
c) estação espacial 
(satélite) 26.816,00 

30. Serviç:o de Distribuição a) base em área de 
Sinais Multiponto Multicanal até 300.000 

habitantes 10.056,00 
b) base em área acima 
de 300.000 até 
700.000 habitantes 13.408,00 
c) base acima de 
700.000 habitantes 16.760,00 
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31. Serviço Rádio Acesso 335,20 

32. Serviço de Radio táxi a) base 335,20 
b) móvel 26,83 

33. Serviço de Radioamador a) fixa 33,52 

lb) repetidora 33,52 
c) móvel 26,83 

34. Serviço Rádio do Cidadão a) fixa 33,52 
b) base 33,52 
C) móvel 26,83 

35. Serviço de TV a Cabo a) base em área de 
até 300.000 
habitantes 10.056,00 
b) base em área acima 
de 300.000 até 
700.000 habitantes 13.408,00 
c) base .acima de 
700.000 habitantes 16.760,00 

36. Serviço de Distribuição de Sinais de TV por 5.028,00 
~eios Físicos 

37. Serviço de Televisão em Circuito Fechado 1.340,80 

38. Serviço de Radiodifusão 
I a) local e regional 9.050,40 

Sonora em Onda Média b) nacional 12.067,20 

39. Serviço de Radiodifusão Sonora em Ondas Curtas 2.011,20 
40. Serviço de Radiodifusão Sonora em Ondas 2.011,20 
Tropicais 

41. Serviçc de Radiodifusão a) classe c e B (B1 e 
Sonora em Freqüência B2) 12.067,20 
~odulada b) classe A (A1, A2, 

A3 e A4) 18.100,80 
c) classe E (E1, E2 e 
E3) 24.134,40 

42. Serviço de Radiodifusão a) classe A 24.134,40 
de Sons e Imagens b) classe B 36.201,60 

c) classe E 48.268,80 

43. Serviço Auxiliar de Radiodifusão e Correlates Ligação -
Transmissão Programas 
43.1 - Radiodifusão Sonora a) Potência até 

1.000W 670,40 
b) Potência de 1.000 
até 10.000W 1.340,80 
c) Potência acima de 
10.000W 2.011,20 
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43.2 - Televisão I a) classe A 2.011,20 

lb) classe B 3.016,80 
c) classe E 4.022,40 

43.3 - Televisão por Assinatura 2.011,20 -

44. Serviço Auxiliar de Radiodifusão e Correlàtos -
Reportagem Externa .. 

44.1 - Radiodifusão Sonora a) Potência até 
l.OOOW 670,40 
b) Potência de 1.000 
até 10.000W 1.340, ao 
c) Potência acima de 
10.000W 2.011,20 

44.2 - Televisão a) classe A 2.011,20 
b) classe B 3.016,80 
c) classe E 4.022,40 

44.3 - Televisão por Assinatura 2.011,20 
.. . 

45. Serviço Auxiliar de Radiodifusão e Correlates -
Comunicação de Ordens -· -· -- --·- ·-· -.. .. --- --. .. .. . .. . . 

45.1 - Radiodifusão Sonora :a) Potência até 
1.000W 670,40 
b) Potência de'l.OOO 
até 10.000W 1.340,80 
c) Potência acima de 
lO.OOOW 2.011,20 

45.2 - Televisão a) classe A 2.011,20 
b) classe B 3.016,80 
c) classe E 4.022,40 

45.3 - Televisão por Assinatura 2.011,20 

46. Serviço Auxiliar de Radiodifusão e Correlatas -
Telecomando 

46.1 - Radiodifusão Sonora I a) PotênCia até 
1.000W 670,40 
b) Potência de 1.000 
até 10.000W 1.3~0,80 

c) Potência acima de 
10.000W 2.011,20 

46.2 - Televisão a) classe A 2.011,20 
b) classe B 3.016,80 
c) classe E ~. D?2_,~o I .. 

46.3 
. - ---

• 2.0li,20j - Televisão por Assinatura . 
-



- -

47. Serviço Auxiliar de Radiodifusão e Correlates 
Telemedi.ç:ão 

47.1 - Radiodifusão Sonora a) Potência até 
1.000W 
b) Potência de 1.000 
até 10.000W 
ê) Potência acima de 
lO.OOOW 

47.2 - Televisão a) classe A 
b) classe B 
c) classe E 

47.3 - Televisão por Assinatura 
48. Serviço Auxiliar Radiodifusão e Correlates 
49 - Serviço Telefônico a) até 4.000 
comutado Fixo (STP) terminais 

50 -
51 -

b) de 4.000 a 20.000 
t-erminais 

c) ac:~.ma de 20.000 
terminais 

Serviço de Comunicação de Dados Cc.mutado 

Serviço de Comunicação de Textos 

PROJETO ORIGINAL 

O CONGRESSO NACIONAL decreta: 

CAPÍTULO I 

DA ORGANIZAÇÃO DOS SERVIÇOS 

Art.' I" Os serviços públicos de telecomunicações serão explorados 
por empresas brasileiras. mediante concessão da União, na confonnidade do 
disposto na Emenda Constitucional n' 8, de IS de agosto de 1995. 

Parágrafo único' São públicos os serviços de telecomunicações. 
destinados ao uso do público em geral, entre os quais os sernços de telefonia 
celular. 

Art. 2" A Telecomunicações Brasileiras S.A • TELEBRÁS e 
mantida como sociedade de econorrua mista sob controle da União Federal que 

dcter.i o minimo de SI% (cinquenta e wn por cento) do respectivo capttal com 
direito a voto. 

§ I • A TELEBRÁS promovera a incorporação da Empresa 
Brasileira de Telecomunicações - EMBRA TEL e manter.i, em car.iter 
permanente, o controle de seu capital votante. 

-

670,40 

1.340,80 

2.011,20 

2.011,20 
3.016,80 
4.022,40 

2.011,20 

1.340,80 

14.748,80 

22.123,20 

29.497,60 

29.497 '60 

14.748,80 
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§ 2" A TELEBRÁS promovera a tranSferência do controle 
actonano de suas subsidiárias, à exceçào da EMBRA TEL, para empresas 
brasileiras, mediante alienação de ações ou do direito de subscrição de açõcs, 
observado o disposto nesta Lei. 

§ 3" À TELEBRÀS compete explorar, sem 
exclusividade, os serviços públicos de telecomunicações atualrnente 
compreendidos no objeto social da EMBRA TEL. bem como os que lhe forem 
concedidos, podendo participar minoritariarnente do capual de - outras 
concessionárias de serviços püblicos de telecomunicações. 

An. 3• São vedados o donunio e a pulverização do mercado dos 
serviços públicos de telecomunicações. 

§ I" Por donunio do mercado entende-se a panicipação de wna 
concessionária no mercado em percentual igual ou superior a do Estado mais 
desenvolvido no Sctor. 

§ 2" Entende-se por pulverização do mercado a panicipação de 
uma concessionária no mercado em percentual inferior a do Estado menos 
desenvolvido no Setor. 

An. 4" As concessionárias de serviços públicos de 
telecomunicações somente poderão exercer as atividades básicas dos serviços 
assim definidas nos rcspc<:tivos regulamentos; as atividades complementares aos 
serviços serão contratadas com terceiros da iniciativa privada não vinculados 
direta ou indiretamente as conceSSIOnárias. 

§ I 0 É assegurado aos interessados, dcv.idamente habilitados 
quando assim exigído pela legíslaç'!o, o uso, sem exclusividade, da rede dos 
serviços públicos de telecomunicações para prestação de outros serviços de 
telecomunicações, de irúormações e de comwricação em geral. 

§ 2° As condições de uso, por terceiros, da rede dos serviços 
públicos de telecomunicações deverão ser tmiformes e equânimes, observados os 
regulamentos pertinentes. 

An. s• As concessões para exploração dos serviços públicos de 
telecomurucações serão outorgadas pelo PreSidente da República.. mediante 
licitação homologada pelo Conselho Nactonal de Telecomurucações- CONTEL. 

Parágrafo único E de 30 (lrinta) anos o prazo das concessões para 
exploração dos servtços pilblicos de telecmnurucações, o qual padeci ser 
prorrogado por iguais periodos. no tnreresse do serviço e wna vez atendidos os 
reqwsitos e padrões de desempenho definidos pelo CONTEL. 

An. 6' As licitações para outorga de concessão de serviços 
pilblicos de telecomurucações serão promovidas pelo_ Ministerio da 
Comurucações e julgadas segtliido os seguintes fatores: 

[ - matar volume de mvestimentos para atendimento da demanda de 
serviços idennrlcada no edital de licttaçào; 

[J - menor prazo para atendimento da demanda de serviços 
tdentificada no edital de licitação: 

III - menor tanfa para tomada de assinatura dos sei'Vlços~ 

IV - menor valor da tanfa básica e:dgivel aos assmantes dos serviços 
por sua disporubilidade em caràter mdiVIdualizado e pennanente; 

V · melhores mdices tecrucos de qualidade de serv1ços. propostos e 
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assegurados segundo parâmetros definidos pelo CONTEL e especificados no 
edital de licitação. 

Parágraio Uníco Os edítrus de licitação e seu julgamento devem ser 
aprovados pelo CONTEL. 

Art. 7' Os tennos do contrato de concessão serão definidos pelo 
CONTEL. podendo ser por ele revistos, observada a legislação pertinente. 

§ I' Os contratos de concessão são contratos administrativos, 
regidos pela legislação de concessão de serviços ptiblicos em geral e pelas 
díspos1ções espeCificas desta lei e de seus regulrunentos. 

§ 2' A prorrogação dos contratos de concessão está 
condicionada ao seu fiel cumprimento e a satisfação dos indíces de qualidade dos 
sernços e de desempenho das concessionarias definidos pelo CONTEL. 

Art. 8' A fiscalização da prestação dos seniços púbücos de 
telecomunicações seci exercida pelo Ministério das Comunicações sob 
supervisão do CONTEL. 

CAPiTULO II 

DO ÓRGÃO REGULADOR 

Art. 9' E criado o Conselho Nacwnal de Comunicações • CONTEL 
como órgão regulador dos sei"Vlços pU.bhcos de teleco~unicações. 

Parágrafo Uníco O CO!-;'TEL sera vinculado ao Mínisténo das 
Comunicações, com esuurura autónoma e sem subordinação iuerclrquiç:a_. 

Art. 1 o O CONTEL sera consmuido por 9 rnovennembros e assim 
composto: 

al o Ministro de Estado das Comumcações. _que sera o 
Presidente do Conselho: 

b) 2 (dois! membros mdicados pela Pros!dênc1a Ja 
República; 

c) 2 (dois) membros mdícados pelo Congresso Nacwnal. 
sendo um pelo Senado Federal e outro pela Câmara dos Deputados; 

d) I (um) membro mdicado pelo Mínisteno da Justiça; 

e) l (um) membro mdicado pelas concessionàrias de 
serviços ptiblicos de telecamurucações; 

f) I (um) membro indicado por entidade de classe da 
indúsll"ia de telecomurucações: 

g) I (um) membro mdícado por entidade de classe das 
empresas prestadoras àe servtços i5 concess10nélnas dos serviços pllbiicos de 
telecomumcações. 

§ P' Os membros do Conselho deverão ser brasileiros natos. de 
reputação ilibada e de notonos conhecunentos de telecomurucações. 

§ 2' E de 6 (seis) anos o mandato dos membros do Conselho. 
salvo o de seu Presidente, que seci o Mírustro das Comurucações no exerC!CIO do 
cargo. 

wlZ2 
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O Conselho dectde por maioria de voros, presente a maiona 

Art. 11 Compete ao CONTEL: 

a) elaborar o seu Regimento lutemo~ 

b) orgaruzar os serviços de sua admi.n.istração~ 

c) elaborar o Plano Nacional de Telecomumcações e 
proceder a sua revtsão periódica~ 

d) re~~arnentar a exploração dos semços :le 
telecomunicações; 

e) aprovar os editais e homologar as licitações para outorga 
de serviços de telecomunicações; 

f) elaborar e rever os contratos de concessão; 

g) supervisionar a fiscalização dos serviços de 
telecomunicações exercida pelo Minisiério das Comurucações; 

h) fixar as tarifas dos serviços de telecomunicações; 

i) definir os indices de qualidade dos serviços e de 
desempenho das concessionàrias de serviços de telecomunicações; 

j) manifestar-se sobre a aplicação das penas de suspensão e 
cassação de outorgas de serviços de telecomUnicações; 

m) manifestar-se sobre recursos interpostos para o 1V1i.n.istro 
das Comunicações em matéria de semços de telecomUnicações. 

CAPÍTULO lll 

DOS ASPECTOS INSTITUCIONAIS 

SEÇÃO I 

Direitos e Obrigações dos Usuários 

Art. 12 E assegurado a todos o direito à prestação dos serviços 
púbücos de telecomunicações. nas condições definidas em regulamento. 
respeitados os direitos dos usuários estipulados nesta lei. 

§ r• As concessionàrias de serviços púbücos de 
telccomUntcações são obrigadas a instalar e a manter postos e equipamentos para 

uso do público em geral nos locais onde seja socialmente necessário. 
tecnicamente posstvel e operaciOnalmente viâveL 

§ 2• A prestação de semços públicos de telecomunicações a 
pessoa determinada. em mstalações de uso privanvo. e feita mediante tomada de 
assmatura ou locação. na forma esnpulada em regulamento. 

§ 3° A prestação de serviços ptiblicos de telecomwucações em 
mstalações de uso pnvanvo depende do atendimento~ pelo interessado, das 
conàições tCcnicas necessárias as msralações. 

§ 4• As redes internas dos imóveis para mstalação de 
equipamentos de telecomurucações devem ser executadas de acordo com as 
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normas tecrucas adotadas pelas concessionárias dos serviços de 
telecomurucações. a quem compete expedir o laudo de vistoria como condição 
indlspensavel à concessão do "Habite-se" pelo poder competente. 

§ s• A conexão de aparelhos ou equipamentos de propriedade do 
assinante ou de terceuos, quando assim adnútido, à rede das concessionàrias dos 
servtços pubticos de telecomunicações, depende dos requisitos definidos na 
regulamentação. 

§ 6" A manutenção das instalações, aparelhos e eqwpamentos 
conectados a rede das concessionarias de serviços pubticos de telecomunicações 
serà efetuada diretamente por ela ou por terceiros credenciados, nos termos da 
regulamentação. 

§ 7' É asselllJilldo ils concessionàrias de serviços púbticos de 
telecomunicações o direito de vistoria das instalações, aparelhos e equipamentos, 
podendo, no caso de opostção infundada. proceder ao desligamento das 
instalações do assinante e cancelar a assinatura se perdurar por mais de 30 (trinta) 
dias os motivos do desligamento das instalações. 

Art.l3 O assinante responde pela guarda e proteção das 
instalações, aparelhos e equipamentos colocados ao seu dispor, sendo vedado o 
emprego de quaisquer recursos que prejudiquem o serviço. 

§ I • Sem prejuízo das sanções penais cabiveis, o assinante 
responde, na forma do regulamento, perante a empresa exploradora dos serviços 
pela mil utilização das instalações e equipamentos, na qual se compreende a 
pertUrbação, através dele, da paz alheia. 

§ 2" 
pane de terceiros. 

O assinante responde pelo uso de sua linha telefõnica por 

Art. 14 Os bens das concessmnilrias de serviços publicas de 
telecomumcações merentes ou vinculados aos servtços. bem como a assinatura 
dos serviços são insuscetivets de penhora. arresto ou arrecadação. 

Art. 15 A designação dos códigos das instalações dos seiV!ços 
plibticos de telecomunicações é da competência das concessionarias desses 
serviços, que poderão subsnnú-los por necessidade técnica ou operacionaL 
conforme disposto em regulamento. 

Art. 16 As concess10nanas são obngadas a divulgar a relação de 
seus assmantes com os respecnvos códigos das instalações, corúorme disposto 
em regulamento. 

§ I" Aos assinantes dos serviços publicas de telecomunicações e 
assegurado direito a figuração gratuita, de forma padronizada, nas relações dos 
assinantes dos serviços das respectivas localidades, bem como a figuração 
opcional, sob outras formas. mediante pagamento do respectivo preço. 

§ 2° A divulgação da relação dos assinantes dos serviços de 
telecomunicações por via impressa. bem como a comercialização de figurações 
opcionais nos respectivos veiculas devem se"" contratadas pelas concess10narias 
dos serviços pubticos de telecomunicações com terceiros, da iniciativa pnvada. 
mediante ticitação, conforme disposto em regulamento. 

§ 3° Aos assinantes dos serviços pUblicas de telecomunicações e 
assegurado o direito de recebimento das relações de assinantes dos serviços de 
suas localidades nas condições dispostas em regulamento, facultada a cobrança 
da RSpectiva tartià. 

§ 4" A divulgação da relação dos assinantes dos serviços 
pUblicos de telecomunicações por meios eletrõnicos pode ser contratada pelas 
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respectivas concessionárias com tercerros com exclusividade, mediante licitação, 
ou sem exclusividade, independente de licitação. 

Art. 17 As concessionárias exploradoras de ser.iços publicos de 
telecomunicações são obrigadas a assegurar a continuidade dos serviços. 
observados os indices de confiabilidade, qualidade, eficiência e outros~ requisitos 
fixados pelo CONTEL. 

Art. 18 Os encargos decorrentes da assmarura de serviços publicas 
de telecomunicações são discruru.nados em insttUmento de débito. que se reveste 
do caráter de divida liquida e certa, não sendo contestado até 30 (trinta) dias apos 
seu vencimento. 

§ I • E facultado ás concessiOnárias de semços publicas de 
telecomunicações incluir no mstrumento de débito ourros encargos do assinante 
relacionados com aqueles sei'Vl.ços. confonne disposto em regulamento. 

§ 2° Os instrumentos de cobrança dos encargos relativos aos 
serviços públicos de telecomumcações deverão preservar o direito de pnvacidade 
dos usuários dos serviços e o;rgilo das comunicações. 

§ 3° O não pagamento do débito ate a data do vencimento sujeita 
o assinante às seguintes sanções: 

a) multa moratória de ate 10% (dez por cento) do valor do 
débito; 

b) juros de mora; 

c) desligamento da instalação após o 30" (trigésimo) dia ·do 
vencimento, sem prejuizo dos encargos do assinante, ficanào a reiigação sujeita 
ao pagamento do débito, incluidos a multa, juros e a tanfa; 

d) cancelamento da assinatura, coni a_ conseqüente retirada 
do aparelho e instalações de propnedade da empresa exploradora dos serviços, 
após I20 (cento e vinte) dias do vencimento, sem prejuízo da cobrança do débito. 

§ 4" A interrupção dos serviços por mais de 5 (cinco) dias 
consecutivos, ou 10 (dez) dias alternados no penedo de 120 (cenro e vmte) dias, 
por culpa da concessronária, monvara dedução no valor do débtto, nas condições 
regulamentares. 

SEÇ..\0 II 

DA POLÍTICA TARIFÁRIA 

Art. !9 Os serviços publicas de telecomunicações serão 
remunerados por tarifa aP,rovadas pelo CONTEL, observada a legislação 
pertmcntc. 

§ !" Na fixação das tanfas de,·em ser constderados. quando for o 
caso. os valores propostos nas hcnações. 

§ 2° É assegurada a reahdade ranfâna, observados os_ preceitos 
legais e regulamentares. 

Art. 20 As tanfas devem proporcionar obngatonameme: 

.11 a coberrura dos cus[os de exploração dos se!"\1ços~ 

b) a justa remuneração do capnai. 
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§ 1 o Os custos da expioraçào dos serv1ços, neles incluídos a 
deprectação e a amortização dos mve-sumemos. serão calculados de acordo com 
os critérios estabeleCidos~ pelo CONTEL. 

§ 2' A ;usta remuoeraçào do capital será definida pelo 
CONTEL considera..'ldO os padrões do mercado nacional e internaciOnaL 

Art. 2! Na fixação das mnfas podem ser feitas distinções tendo em 
VlSta a classificação dos servtços. o horano e o tempo de ocupação dos ctrcuitos 
e~ quando for o caso. a distâncm entre os pontos de comurucação sempre 
constderados os aspectos soctais. 

Parágrafo Unico As tanfas do. servtços publicos de 
telecomunicações intemactonais serão objeto de ajustes com as administrações ou 
concessionarias estrangerras. 

Art. 22 Revogam-se a Let n' 5. 792, de li de julho de !972 e 
demais disposições em comráno. 

Art. 23 Esta lei entra em ;igor na data de sua publicação, devendo 
ser regulamentada no prazo de 120 ( cemo e VU\te) dias. 

JUSTIFICATIVA 

I- A TELEFO:'<IA COM<J SERVIÇO PÚBLICO ~ 

Desde a lllStalaçào do pnmeiro telefone no Brasil, em !877, por 
ordem de D. Pedro li, o servtço de teleforoa se msenu, em nosso Pais, na órbita 
da gestão estatal. 

Segundo parecer do Conseiho de Estado, de !O de fevereiro de 
1881, aprovado por sua MaJestade o lmoerador. ··achando-se as linhas telefõnicas 
em iguais condições as ltnha telegraficas. pertencem. como estas. ao dominio 
exclusivo do Estado. e cabe. portanto. ao Governo o direito de as ·conceder .. ainda 
que para uso pamcular das localidades· !D.O. de I 1.5.!881). 

[sto significa que. no BrasiL o serviço de telefonia sempre foi 
considerado como servtço público, compreendido. como tal, no domínio do 
Estado. 

[1. O PIONEIRISMO DA LIVRE INICIATIVA 

No !MPERIO os serviços de telefonia foram explorados 
exclusivamente pela iniciativa privada. mediante concessão estatal. 

A 11 de março de !882, através do D~~reto n' 8.452-A, foram 
fixadas as "Bases para Concessão de Linhas Telefõnicas". 

Inúmeros decretos foram então editados pelo Governo Imperial 
outorgando concessões de serviços de telefonia a empresas privadas e a pessoas 
físicas. 

Essas concessões comprovam que. sem embargo do domínio estatal 
sobre a telefonia, coube à iniciativa pnvada o piOneirismo de sua implantação nos 
mais diversos e distantes pontos do temtório nacional. 

III - A SIMBIOSE DA INICIATIVA PRIVADA COM O 
PODER PÚBLICO 

Sob as CONSTITUIÇOES de 1891, 1934 e 1946, os serviços de 
telefonia foram explorados pela União, Estados e Municípios, diretamente ou 
mediante concessão. 
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Entre centenas de empresas pnvadas, tnclusive de capital 
estrangeiro. e de empresas e entidades estaduais e municipais que passaram a 
explorar serviços de telefonia em todo o País. merecem realce: a Brazilian 
Telephone Company (Companiua Telefãnica Brastleira), no Rio e em São Paulo: 
a TASA, no Acre: a CAMTEL e a TELEFAMA,-no Amazonas; a CTR, em 
~oraima; a CENTEL, em Rondônia: a TELMA. no Maranhão; a TELEPISA, no 
Piaui; a COTELCE, no Ceara; a TELERN, no Rio Grande do Norte; a 
TELINGRA e a ETP, na Paraiba; a CTP, em Pernambuco; aCTA, em Alagoas; a 
RTS, em Sergipe; a TEBASA, na Sabia: a CTMG, a CTBC e a CTGV, em 
Minas Gerais; a CTES, no Espírito Santo: a CETEL, '"'Rio de Janeiro; a CTBC 
e a CETERP, em São Paulo: a TELEPAR, CTP, COTELPA e SERCOMTEL, no 
Param!; a CTC e a COTESC, em Sà!ifa Catáfina; a CRT e CTMR, no Rio Grande 
do Sul; a CTC e TELEOESTE, no Mato Grosso; a COTELGO, em Goiãs; e a 
COTELB, no Distrito Federal. 

Em 1962 foi editado o Código Brasileiro de Telecomunicações (Lei 
n" 4.117, de 27.8.62). ainda hoje vigente, que autorizou a criação da 

EMBRATEL e instituiu o Fundo Nacionàl de Telecomunicações- FNT. 

À EMBRATEL foi atribuída, na condição de empresa pública 
federal, a exploração industrial dos serviços de telecomunicações postos sob 
regime de exploração direta da União (art. 42 c/c o art. 10 da Lei n" 4.117/62). 

O Fundo Nacional de Telecomunicações - FNT, colocado a 
disposição da EMBRATEL, devia constituir-se de recursos de diversas fontes 
(art. 51 da Lei n" 4.117/62). Na verdade, porem, ele se compõs apenas da 
sobretarifu incidente sobre os serviços públicos de telecomunicações. 

Sobretarifa, como o próprio nome o diz, é adicional da tarifa, isto é, 
sobrepreço pago pelos usuários dos serviços para expansão e melhoramento 
desses mesmos serviços. Tarifa e sobretarifa são recursos das entidades que 
exploram os serviços, não tendo, assim, qualquer conotação de ordem tributária. 

A sobretarifa inregrante do FNT, como parcela da tarifa destinada a 
expansão e melhoramento dos serviços, devia ser "escrirurada em rubrica especial 
na contabilidade da empresa", segundo os precisos termos do art. 102 do Código 
Brasileiro de Telecomunicações. 

Inexplicavelmente, porem, esses recursos foram lançados, pela 
EMBRA TEL, e posteriormente também pela TELEBRÁS, em conta de eapital, 
emitindo-se, em contrapartida, ações representativas do capital dessas empresas a 
favor da União Federal. 

Ressalta, de plano, a ilegitimidade desse procedimento: ccnta de 
capital não e rubrica espemal. 

Esses recursos não deviam ser capitalizados, mas escrirurados em 
rubrica especial, a exemplo do que se procedeu com a Taxa de Melhoramento 
dos Portos e Taxa de Marinha Mercante - na verdade sobretarifas e não taxas -
contribuições dos armadores para expansão e melhoramen!o dos portos que, 
lançadas em conta especial, geraram o denominado "património da concessão", 
em contraposição ao ·~patrimônio do concessionário,.. 

A se capxtalizarem os recursos do FNT, eapitalizados eles deviam 
ser eninome de quem os tenha pago e nunca em nome da União Federal. 

Destarte, as ações de propriedade da União resultantes da 

capxtalização dos recursos do FNT são ilegítimas, eis que ilegalmente emitidas 
em nome dela. 
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Ainda sob o regime da Constiruição de 46 foi insutucionalizado, 
atraves da Decisão n" 5, de 3.3.66, do CONTEL. o "autofinanciamento". também 
denominado "participação financeira" - conttibuição dos usuários dos semços de 
telefonia para implantação. expansão e melhoramento desses servi('os. O 
autofinanciamento 0\1 participação financeu:a passou a ser exigido dcs 
promitentes-assinantes como condição para tomada de assinatura do servtço de 
telefonia. sendo os respectivos recursos capitalizados pelas cóncessionâ.rias em 
nome de quem os tenha pago. isto é, dos assinantes. 

A participação financeira e o FNT se constituíram na base 
e<:onômica que fundamentou o grande desenvolvimento das telecomumcações 
brasileiras. 

Vale dizer. de 1891 a 1967, os serviços de telefonia foram 
explorados por empresas privadas e por empresas estatais, federal. estaduais e 
municipais, mediante concessão de União, Estados e Municípios. contando as 
concessionarias com investimentos dos usu3rios do serviço. 

IV- A ESTATIZAÇÃO E FEDERALIZAÇÃO DAS 
TELECOMUNICAÇÕES 

A CONSTITIJIÇÃO DE 1967 tornou privativa da União Federal a 
exploração dos serviços ptiblicos de telecomunicações, diretarnente ou mediante 
conces·;ão, regime esse preservado pela EMENDA CONSTirúCIONAL de 
1969. 

Em decorrência desse preceito constitucional passaram para a órbita 
da União as concessões outorgadas a cerca de 900 empresas pnvadas e entidades 
estatais (DL 162. de 24.1.67). Para gerir a atividade cnou-se. ainda em 1967. 
pelo DL 200, de 25.2.67. o Ministério das Comunicações. 

Em 1972. pela Ler n, 5. 792. de II. 7. 72. foi instmriãa a politica de 
exploração dos ser.v1ços públicos de telecomwucações e cnaaa a TELEBRÀS 
com a finalidade~ entre outras auviàades. de "promover. arraves de substcii:irias e 
associadas. a exploração de serviços públicos de telecomunicações no B'"sii e no 
Exterior'' (art. 3", inc. V. da Lei 5.792/72). 

Subsidiárias são as empresas controladas pela TELEBRÀS: 
assocoadas são empresas das quais a TELEBRÀS participa, "sem exercer seu 
controle acionãrio mas que se subordinem a sua orientação normativa .e a uma 
sostemáncade controle .. (art. 3" do Decreto n" 74.379, de 8.8.74). 

A TELEBRÂS foi designada "concessionária gerai" para explorar 
servoços públicos de telecomwucações; subsidiárias o associadas são 
"concessionárias delegadas .. (Decreto n" 74.379n4, an. 1" e seu § !"). 

TELEBRÁS. suas subsidiárias e associadas. constituem o que se denominou 
SISTEMA TELEBRAS. 

À TELEBRAS foram transferidas as·ações que a União detinha nas 
empresas exploradoras - .de serviços ptiblicos de teleforua. inclusive a 
EMBRA TEL,- a -m:noria -delas resultante da--i!eg:itima-~pitaii:zãção-do--FNF. 
Também os recursos desse Fundo passaram á gestão da TELEBRÀS e de cuja 
aplicação resultou a assunção gradauva do capitai das concessionárias de 
teleforua pela TELEBRÁS. através- -da ilegirima emossão de- ações peias 
concessionárias em nome da TELEBRÀS e por esta a favor da União. 

Para facilitar a aceleração da assunção do controle ac10nano das 
concessionarias pela TELEBRÀS. estabeleceu-se. em pottana mirustenal (n" 
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1361/i6), que os recursos-da pamcipação financeua. pagos ãs concessionarias 
pelos assinantes do se_rvt.Ço de telefonia, passariam- a ser Capital~Os em nome 
da TELEBRÀS, a qual receberia. em contrapartida. açóes das concessionarias 
arrecadadoras e destinatariaS des·ses recursos. 

Vale dizer, a TELEBRÀS passou a estatizar e a federalizar as 
concessionárias estaduais. mwticipa.Is e· privadas. não com recursos próprios, mas 
com invesnmenros diretoS dos particulares. isto é. atravês de mais um engenhoso 
artificio. 

Tal procedimento fere os principias jurídicos e os preceitos legais 
que deterrnmam que as açóes representativas do capital de uma sociedade devem 
ser emitidas por essa sociedade em nome dos investidores dos recursos c não de 
tntcrpostas pessoas. 

A capitalização, em nome da TELEBRÁS, da participação financeira 
paga pelos promitentes-assinantes ãs concessionárias para tomada de assinatura 
do serviço de telefonia se caractenza como refinada medida de abnso de poder 
..;om vistas a propiciar a wna empresa estatal assumir o controle de empresas 
privadas com investimentos de terceiros. os investidores privados. 

A ilegitimidade, o ilogísmo desse procedimento se evidencia quando 
se veriíica que, muito embora o assinante, com a participação financeira, se tome 
acionista da TELEBRÁS. holding de um Sistema integrado por diversas 
empresas, a assinatura, isto é o direito de haver a prestação individualizada e 
permanente do seryiço de telefonia, obtida através da participação financeira, se 
restringe à concessionaria destinatária dos recursos, não se admitindo 
traDsferência da assinatura entre concessionárias ainda que integrantes do 
SISTEMA TELEBRÁS. 

De usurpação em nsurpação e uma vez que os recursos do FNT -
solm:tarifàs sobre os serviços de telecomunicações - estavam sendo 

capitalizados, ainda que indevidatnente, em seu nome, víti-se a União Federal a 
cavaleiro para desvincular do Setor esses recursos, transferindo-os para o Fundo 
Nacional de Desenvolvimento para aplicação, "prioritariamente, nos setores de 
Minas e Energia, Transporte· e Comunicação, podendo outras áreas ser incluídas 
em decorrência de prioridades definidas em cada Plano Nacional de 
Desenvolvimento - PND" (Lei n' 6.093, de 29.8.74 - an. 3°). Apropriou-se, 
assim, de vez, a União dos recursos tarifarias das concessonárias. 

Acontece que, como era de se prever, o Poder Judiciãrio tem 
declarado, em reiteradas e uniformes decisões, a inconstitucionalidade da 
cobrança do FNT desde a sua criação, pelo que a Uuião se verã judicialmente 
compelida a devolvê-los, comgido monetariamente o seu valor, a quem os tenha 
requerido em tempo oporttmo. 

Ao reafirmar o Poder Judiciaria a natureza tarifária do FNT, também 
se evidenciou a ilegalidade da anterior capitalização desses recursos em nome da 
União Federal, da qual resultou a estatização das concessionárias de serv~ços 
públicos de telecomunicações. 

Pelo exposto, concluí-se que as telecomunicações, no Brasil~ só são 
estatais pela indevida capitalização dos recursos do FNT, em nome da União 
Federal, e da participação financeira dos promitentes-assinantes, em nome da 
TELEBRÁS. 

Diante da flagrante inconstirucíonalidade do desvio dos recursos do 
FNT para o FND, conforme reiterados pronuncíamcntos, em wtissono, de 
eminentes juristas e dos julgamentos proferidos pelo Poder Judiciário. exringwu-
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se o FND a partir do exercício de 1982, atraVés do Decreto-lei n' 2.186, de 
20.12.84, que criou o Imposto sobre Serviços de Comunicações com a 

escorchante aliquota de 25% sobre um sezviço publico, quando se limita em 5% a 
aliquota sobre sezviços privados, os mais supérfluos. 

Com essa medida. preservou-se a burra do Tesouro; espoliou-se, no 
entanto, mais uma vez. o Setor de Telecomunicações~ privando-o de seus 
próprios recursos. 

Incapacitado de prover os serviços públicos mais essenciais~ viu·se, 
mais uma vez, o Poder PUblico compelido a recriar o Fundo Nacional de 
Desenvolvimento, a ele destinando, attaves do Decreto-lei n' 2.288, de 23.6.86, 
ao lado de inilmeros empréstimos compulsórios, ações de propriedade da união 
em empresas estatais e destas entidades em empresas controladas. Nesse roldao 
foram incluídas ações da União na TELEBRÁS e desta em inilmeras de suas 
subsidiárias. 

A transferência~ para o FND. das ações de propriedade da União na 
TELEBRÁS, resultantes da capitalização do FNT, se não valida essa ilegal 
capitalização, ao menos minora seus efeitos. Não assun, porém, a transferência 
para o FND das ações de propriedade da TELEBRÁS nas diversas 
concessionárias, o que representou mais uma lesão aos acionistas privados da 
TELEBRÁS. 

Enquanto isto ocorria, deteriorava-se~ celeremente. a qualidade dos 
serviços de telefonia, contidas as concessionárias dentro de rígidos limites de 
investimentos. 

Esse rosário de irregularidades. praticadas pelo Poder Pilblico, 
comprova o quanto a ingerência estatal foi danosa ao desenvolvimento das 
telecomunicações brasileiras. 

V- CONSTITUINTE 

Instalada a CONSTITUINTE, três correntes se formaram a respeito 
da exploração dos serviços públicos de telecomunicações. 

A primeira, da Comissão de Sistematização, restabelecendo o regime 
das Constitnições de 91, 34 e 46 ao atnbuír a União, diretamente ou mediante 
concessão, a exploração dos serviços .. nacionais, interestaduaís e internacionais 
de telecomunicações". Aos Estados restaram os serviços locais. 

A segunda corrente, mais liberal, mantinha o regime das 
Constituições de 6~ e 69 que atribui a União, diretamente ou mediante concessão, 
a exploração dos sezviços de telecomunicações. 

Uma terceira corrente, radicalmente estatizante, atribuía a União a 
exploração direta dos sczviços pilblicos de telecomunicações, vedada a concessão 
deles. 

Por fusão de emendas, a Constituinte_ aprovou a seguinte disposição: 

.. Art. 23- Compete a União: 

.. XI- explok diretamente ou mediante concessão a empresas sob 
controle acionário estatal, os serviços telefõnicos, telegráficos, de transmissão de 
dados e demais sezviços públicos de telecomunicações, assegurada a prestação de 

serviços de informações por entidades de direito privado através da rede pública 
de telecomunicações explorada pela União". 
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Com esse preceito constitucional. ressalvada uma Unica concessão a 
empresa privada então eXIstente- a Companhia de Telefones do Brasil Central
a União. os Estados e Municipios ass= a exploração dos serviços públicos 
de telecomwucações, vedando-se o concurso dos particulares. 

Em decorrência dessa lunitação consnruc10nal, o Brasil, que detem a 
décima segunda colocação em linhas e celulares. se classifica no quadragésimo 
terceu:o lugar em densidade de telefones por habitante e em décimo lugar na 
Aménca Latina. 

VI- A E :l-lENDA CO:-IST!Tt:CIONAL DE 1995 

Por proposta do Poder Execunvo, o Congresso Nacional, após 
percuciente análise da matéria e aprovação da grande maioria qualificada de seus 
membros, vem de promulgar a Emenda Constitucional n' 8195, que assim dispõe: 

"Art. I' O mcrso XI e a alínea "a" do inczso XII do art. 21 da 
Constrturção Federai passaram a wgorar com a segumte redação: 

Art. 21. Compete à Umão: 

XI - explorar, d1rerameme ou medzante autorização. concessão ou 
permissão, os servrços de telecomunrcações. nos termos da lei. que 

disporá sobre a organiwçdo dos serviços. a crração de um órgdo 
regulador e outros aspectos institucionais: 

Xll - explorar. drretamence ou medrante aurorrzação. concessão ou 
penn1ssão: 

a) os servrços de radiodifusão sonora e de sons e Emagens: 

.......................... --·-"""~······-·· .... ,, .. ~ .... _ ..... ,~., ..................................... .. 

VII- O PROJETO DE LEI 

Cabe~ agora regulamentar esse mandamento consorucional. o que. na 
verdade, deve importar na revisão de toda a legislação de telecomurucações a 
panir do Código Brasileiro de T ele<:omunicações, aprovado pela Le1 n' 4. l l 7, de 
27 de agosto de 1962. 

Como, no entanto, a revisão de um Código demanda muito tempo, 
por envolver a regulamentação de inúmeros serviços que a tecnologia coloca 
diariamente à disposição do público, o presente projeto de lei se lirruta a dispor 
sobre a politica de exploração dos serviços públicos de telecomurucações, cuja 
exploração era objeto de restrições na Consntwção de 1988. 

Os demais se~ços. entre eles o de radiodifusão. conunuarão regidos 
pela legislação vigente, recomendando-se sua reVIsão e consolidação em uru novo 
Código de Telecomunicações. 

Por imposição constirucional (incisos IT e ill do paràgrafo único do 
art. 175) o presente projeto de lei tambem dispõe sobre os direitos basicos dos 
usuários dos serviços públicos de telecomunicações, bem como sobre a politica 
tarifária, delegando ao órgão Regulador dos Semços Públicos de 
Telecomunicações - o Conselho Nacional de Telecomunicações - CONTEL -
competência normativa sobre os serviços~ até mesmo em decorrencia de seus 
aspectos técnicos e da constante e acelerada evolução tecnológica. 
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VII A- Orgallizaçio dos Serviços 

AD redefinir a politica de exploração dos serviços públicos de 
telecomllllicações, cumpre ter presente não apenas a participação acionária do 
Esllldo - mesmo que de origem no mínimo contestável - representativa do capital 
"'lbbllte, como também os direitos de mais de sete milhões de acinnistas privados 
ddeotores de cerca de setenta e cinco por cento do total do capital das empresas 
do Sistema TELEBRÁS. 

Nesse sentido não se pode fugir à consideração de que a eventual 
venda, pela União, ·das ações representativas do controle acionàrio da 
TELEBRÁS importaria na substituição de um monopólio estatal por um 
monopólio privado - o que é inadmissivel. 

A cisão da TELEBRÁS em vàrias empresas é economicamente 
inviável por gerar direito de recesso, descapitalizando o Setor- que é o inverso 
do que se pretende . 

A venda, pela TELEBRÁS, do controle de suas subsidiárias 
extinguiria o objeto social dessa empresa holding, obrigando-a a reembolsar aos 
acionistas o valor de suas ações apurado na alienação das subsidiàrias (ans. 137 e 
254 da Lei 6.404n6 das Sociedades por Ações)- o que também não satisfaz os 
objetivos visados pela Emenda Constitucional. 

A venda das subsidiàrias com aplicação dos recursos apurados em 
títulos do Governo, derrogando-se, por lei, o direito de recesso e de reembolso 
seria mais uma violência inominàvel contra os direitos de sete milhões de 
acionistas, aos quais não faltaria a proteção do Poder Judiciàrio - o que 
paralisaria o Setor que necessita, exatamente, de recuperar o atrasO em que se 
enc:ontra. 

Outra hipótese seria assegurar aos actonistas da TELEBRÁS o 
direito de converter suas ações representativas do capital dessa empresa em ações 
das coocessionàrias nas quais os recursos que deram origem àquelas ações foram 

realmente investidos. Apesar de sua legitimidade, esse seria um processo mnito
complexo e moroso, retardando os objetivos de ensejar o rápido desenvolvimento 
dos serviços públicos de telecomunicações. 

A conversão compulsória das ações da TELEBRÁS em ações das 
subsidiárias representaria um ato de força, pouco ou nada compatível com um 
Governo democr.itico. 

De lado outras hipóteses, de exeqüibilidade mais complexa e de 
legitimidade discutivel, afigura-se de validade inconteste e de conveniência 
prática a unificação da TELEBRÁS com a EMBRA TEL - hipótese cogitada 
desde a criaçio da TELEBRÁS em 1972 - com o objeto social da EMBRATEL 
acrescido de parte do objeto da TELEBRÁS, inclusive o de participar 
aciouariamente do capital de outras concessionárias de serviços públicos de 
telecomllllicações. 

A transferência do controle acionàrio das demais concessionmu do 
Sistema TELEBRÁS para terceiros da iniciativa privadà. tanto poderá efe!Mr-se 
por venda de ações em bolsa de valores ou mediante licitaçiO, como por 
subscrição pública com ágio pelo controle acionàrio e titularidade da concessto. 

A incorporação da EMBRATEL pela TELEBRÁS, sem direito de 
recesso por se tratar de ato entre contrnladora e controlada (art. 264 da Lei n• 

6.404n6), sendo instirucionais os acionistas da primeira, e a tr21Sfm.n para 
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terceiros. da iniciativa privada. do controle acionârio das demais coaccssionária.s 
foi a alternativa adorada pelo presente projeto de lei. 

Ao abrir a iniciativa privada a exploração dos serviços públicos de 
telecomunicações, cumpre também evitar o domínio dos serviços por qualquer 
empresa, bem como sua pulverização que inviabilize economicamente a prestação 
e expansão dos serviços com a qualidade e modernidade indispcnsavel à sua 
prestação. 

Nesse sentido, o projeto de lei limita a participação das 
concessionárias de serviços públicos de telecomunicações no respectivo meteado 
aos percentuais máximos e mínimos correspondentes aos dos Estados de maior e 
menor desenvolvimento em serviços públicos de telecomunicações. 

Como os serviços serão prestados em regime de competitividade, 
sem exclusividade, outras concessões dos mesmos serviços poderão ser 
outorgadas a terceiros nas mesmas arcas, desde que técnica e operacionalmente 
recomend:i.vel e economicamente viàvel. 

VII B • Órgio Regnlador 

Em cumprimento do disposto na Emenda Constitucional n' 8195, o 
projeto de lei cria o Conselho Nacional de Telecomunicações - CONTEI., 
vinculando-o, sem subordinação, ao Ministério das Comunicações. 

A criação de um órgllo vinculado diretamente à Presidência da 
República importaria em gerar conflitqs de competCIIcia com o Miubtério, 
tornando um deles até mesmo dispensàvel. 

A vinculação do CONTEI. ao Miuistério, sem subordinação 
hieràrquica, assegura ao órgão maior independência dehõerativa em relação ao 
Poder Executivo, sem desautorizar o Ministro. que s~ ~ o ~ Presidente do 
Conselho. 

O Conselho sera integrado por membros indicados pela Pres1dência 
da República, pelo Congresso Nacional, pelo Ministério das Comwucações, pelas 
concessionárias _de. serviços pUblicas de telecomunicações e pelas empresas 
rndustnais e pr~~~~·dofas· de setviças às·conceSSionarias. todõS dê c·aruruta ilibida 
e de notónos conhecunentos de telecomwucações. 

Para e·litar a criação de despesas. o projeto silencia quanto a 
remuneração dos membros do Conselho permitindo, assim, que eles sejam 
remunerados pelos órgãos e entidades que os indiquem. 

O mandato do Conselho é fixado em 6 (seis) anos, evitando 
coincidência com mandatos politicas. 

A competênciõ do Consellio e definida em termos abrangentes até 
mesmo para evitar onussões no detalhamento de atribuições. O Conselho ser:i. o 
órgão regulador dos semços de telecomunicações com a rruus ampla competência 
para normalizar esses sernç:os nos limites da lei. 

VII C - Aspectos Institucionais 

Quanto aos aspectos institucionais a que se refere a Emenda 
Constitucional n' 8/95, o projeto de lei regulamenta os incisos II· e III do 
paragrafo único do art. !75 da Constiruição, cuja matéria tem sido objeto de 
regulamentos baixados por decretos ou portarias, gerando graves· conflitos de 
competência com o Poder Legislativo e demandas perante o-Poder JudiCiário. 

Na seçào I do Capirulo III o projeto de lei enumera os direitos 
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básicos dos usuários dos serviços públicos de telecomtmicações que mais 
polémicas tem suscitado perante os Órgãos de Defesa dos Conswrudores e 
perante o Poder Judiciário. 

Por se tratar~ ãs mais das vezes, de questões de narureza técnica e 
operacional, delega-se ao órgão Regulador dos Serviços de Telecomtmicações -
o CONTEL - a normauzação mais detalhada dos direitos dos usuários, CUJO 
constituição~ no entanto, passa a ser consagrada em lei. 

Na Seção II do Capitulo I.!I o proJeto de lei define a politica tarifaria 
dos serviços de telecomunicações cuja irrealidade é uma das principais causa da 
struação de inferioridade do Brasil no contexto das nações. 

Permitindo a diferenciação tarifária em função de vários fatores, 
inclusive os de natureza social, o projeto de lei assegura a realidade tarifãria, o 

que permitirá acabar com subterfügios, como o da participação financeira e da 
cobrança de preços pelas concessionárias i revelia do Poder Concedente, 
institutos esses que cerceiam o acesso aos serviços às classes de menor poder 
aquisitivo. 

Para compensar a irrealidade tarifária, criam-se hoje mecanismos 
que desvirruam a prestação dos serviços, sempre em detrimento de seus usuários. 

Os serviços de telecomtmicações são serviços publicas de prestação 
econôrnica que devem ser pagos por seus reais usuários, proporcionalmente ao 
uso efetivo dos serviços. Essa é a política consagrada no projeto de lei. 

Ela não impede, no entanto, a adoção da tarifa social onde essa 
prática realmente se jusnficar. Ela veda. porem, procedimentos que fogem à 
legalidade e que, no geral, deturpam a prestação de serviços públicos. 

O CONTEL, como órgão regulador dos serviços de 
telecomtmicações, deverá regulamentar os dispositivos legais que definem a 

politica tarifária, em cumprimento do disposto no mciso III do parãgrafo único do 
art. 175 da Constituição. 

Diante do exposto, esperamos contar com o apoiarnento de nossos 
ilustres Pares no Congresso Nacional para a aprovação de medida de tão grande 
alcance. 

Sala das Sessões, em 17 de ]Jgos de 1995. · · 

~--J~L"-1. 
A OHNSSON 

Dep Federal 

LEGISLAÇÃO CITADA ANEXADA PELA SECRETARIA-GERAL DA MESA 

EMENDA CONSTITUCIONAL N° 8 

Altera o inciso XI e a al1nea •a• 
do inciso lCII do art. 21 da 
constituicAo Federai. 
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As Mesas da CaJI!ara dos Deputados e do Senado 
termos do § 3" do art. 60 da Constituição Federal, 
seguinte Emenda ao texto constitucional: 

Federal, nos 
prollllllg&lll a 

Art.1• O inciso XI e a alinea •a• do inciso XII do art. 21 da 
Constituição Federal passam a vigorar com a seguinte redação: 

•Art. 21. Compete à União: 
.................................................................................. . . . .. .. . .. . . .. . .. . .. . .. . . . .. . . . . .. .. . .. . . . .. .. .. . . .. .. . .. . .. . . .. . . .. . . .. . . . .. . . . . . . 
XI - explorar, diretamente ou mediante autorização, concessÃo· 

ou permissão, os serviços de telecomunicações, nos termos da lei, que 
disporá sobre a organização dos serviços, a criação de um 6rqAo 
regulador e outros aspectos institucionais; 

XII explorar, diretamente ou mediante autorização, 
concessão ou permissão: 

a) os serviços de radiodifusão sonora e de sons e imagens; 
........................................................................................ 

• .. . . .. .. . . . . . .. . . . . . ... .. .. .. . .. .. . . .. . .. . .. . .. .. . .. .. .. .. .. . .. . . . .. .. . .. . . . . . . . . . . .. . 
Art. 2" t vedada a 

regulamentar o disposto no inciso 
esta emenda constitucional. 

adoção de medida provisória para 
XI do art. 21 com a-redaçAo dada por 

Brasilia, 15 de agosto de 1995 

Mesa da CAmara dos Deputados 

Deputado Luis Eduardo 
Presidente 

Deputado Ronaldo Perim 
1" Vice-Presidente 

Deputado Beto Mansur 
2" Vice-Presidente 

~eputado Wilson Campos 
1 o secretário 

Deputado Leopoldo Bessone 
2° Secretário 

Deputado Benedito Domingos 
3• Secretário 

Deputado João Henrique 
4• Secretário 

Mesa do Senado Federal 

~~ador José sarney 
Presidente 

senador Teotonio Vilela-Filho 
1" Vice-Presidente 

Senador Júlio Campos 
2° Vice-Presidente 

Senador Odacir Soares 
1• Secretário 

senador Renan Calheiros 
2• Secretário 

Senador Levy Dias 
3° Secretário 

senador Ernandes Amorim 
4• _Secretário 

LEI N· 4.117 DE 27 DE AGOSTO DE 1962 

Jnsrilui o Código Brasileiro de Telecomunicações 

O Presidente da República: 

Faço saber que o Congresso Nacional decreta e cu sanciono a seguin· 
te Lei: -
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Capítulo VI· 

Do Conselho Nacional de Telecomunicações 

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

An. 29. Compete ao Conselho Nacional de Telecomunicações: 
....... -- ................... --- .... --- .............. -- .. -.................................................................................................. . 

r) promover e estunular o desenvolvimento da indústria de equipa
mentos de telecomunicações. dando preferência àqueles cujo capital. 
na sua maioria, penença a acionistas brasileiros; 

s) estabelecer ou aprovar normas técnicas e especificações a serem 
observadas na planificação da produção industrial e na fabricação Je 
peças, aparelhos e equipamentos utilizados nos serviços de telecomu
nicações; 

.......... -................................................................. -.............................. -................. --· ............................... . 

L!:I N9 5. 0'70 - ti% 'l m: nn.B:O 
"" 1966 

Cn6. o F:t'IU!o de Flscalízação.das Te
tecomumcaljóts e dâ outra.t pTOI-"l· c!...,.,.,.., 
o Presid.:nte d& Repúbllca 

Fa~o saber que o Congresso Naci'o· 
n~l decreta e eu sanciono a :seguinte 
Le!: 

Do f'11XDO DE FlSCAUZAÇÁQ DAS 
n:ucoMDNlC4ÇÕES 

Art. 19 Ftc:a cri:ldo um fundo de nn· 
tureza ccntábil, d=:nommado "l""undo 
d~ FlscaUzayj.o das Telecomunic:t· 
r.ões", destmado a prover rec.ursc:s 
pa.ra ccbnr &s d~p:!Sas felt.u peio Gc. 
\"~ruo .lõ'r.:iernl na execução da f1.scalt-
2:lc;io dos serviços de telecomumca
çõc:. de!envolver as meios e apertei· 
~~~o; técnica necessâria a essa ex e-

Mt. 2. o FUndo de Flsc:liza<;!o d:ls 
Teieccm'Ulllcações. sero. cons.tituido: 

a> d"" taxas de !tsc:Uizaçio: 
bl das dotações crçnmentâl'ias ~u> 

lhe forem a.tr.buida.s no Orç:t.mcmto 
Ger"-.1 da Unlio: 

c) dos crédltcs especiat.s vota.do:; 
pelo congresso: 

c!> do rec:olblmento da5 n>Ulto.o inl· 
Po!:t:LS aos cO'ncesston:irios e p2rnu:; .. 
sion:irlos dos servtçcs d.:: TeleccmUili
cn;õos; 

e> d~s quanti::..s re..:c.lJid:-.s p~!~ 
prc:>t:..ç.5.c de se:\":.::::::; pc:- p:.:-te l.!c 

Labo!"C.:6rlo e dem:ur. órgfros têc:mco::; 
do cans~lho Nac1onal de Telecom".l:u· 
ca.c6o::s; 

1 > das rend::a.s eventua.;s; 
g) do recolhlr.lento de saldos c::

çamcntancs e outros: 
h.) dos juros de depósitos banc:i· 

ricz. 
Parágra!o único - Os recursos a 

que -se ref!!l'e t:ste art:go ~ertl.o reco
L"lidos a.os est:.belec:mentcs ofici::~.i:; d~ 

crédito. em con!a t.-::n~cial. sob a. de
ncmin:::.~fto de .. .fur..dà de Ftscailz:l';:J.o 
d~:; Tc~=-ccrnumc~çõcs". 

DA AJII.l'CAÇÃO DO rtrNtJO 

Art. 3. Os re:ursos do Fundo de 
Fiscaliza.eão d.::zs Tele:omuni!::l~es S!!
ráo aplicados pelo conselho Nacional 
de TeJec:omunicações. exclustva.;;rrente: 

a) na instalnçio, custeio. rr.:lnuten· 
ç:io e aperfeiçoamento da fiscalização 
dos ze:viçcs de telecomt!nicações C..'"{ts

tentcs no Pais: 
bl na. aqUisi'i:ÍO d~ material ~p:!

cin.lizado necessário aos servidns de 
flscali:::lç:io: 

c) na fisca.ll.zação da elab!)rz.::::lo e 
execuçio de planes e projetos referen
tes és tel:!comunic:lções. 

Art. 4• Até o d!a. 3! de outubro de 
cada ano. o Departamer.to N3.cicn~l 
de Tele::o:nunicac;ões elaborará. o pro
gr"~...ma de aplic:.c;.áo dos recunos elo 
?.mdo de Fisealiz:acão das Te!ecomu
nicãr;õ-eã.- -pa:m-õ -exerctcío ·scgmruf!--e 
o• sub:meterâ à. aprovação do P!en:írio 
do Conselho NaC:on::tl de Tel~mu
nic:l.ções. 

Art. s• .-..té o d!a 31 de l!!uço de 
cada. <1no. o conselho Na.c1onal de Tele
comuntc:o.~óes ~ta.r:l.. contas ao Tri
hun:ll d::! contns da União da :toH
c:lciio dos recursos do Fundo de F!s· 
ca~:lo:"io d::1s Teleccm...:.tüca;Ces r.a 
e~:e::::~::i::l ;t.Zlte.."'i.or. 

nAS '!A!t.\.9 nE !'ISC.'U.IZAÇÁO 

Art. 69 As ta:ta.s de f1Scali:ar;5.o. a. 
que se retere 'l letra. «~a" do a.rt. 2•. 
:::ã.o as seguintes: a da instalação e a- ·ao---ít5a.oruunento. 

§ 19 Taxa de flscaliz:l.cão da ins:
tai!lc:1o é aquela. deviàa pelas ccnces-
sto::l:!!'ms e pe:missio-:J.ái'l:ls ___ de- setvt· -
ços de te!f.!eomumca.ções. no n:o:nent.:l 
e~n qt~l! i.hcs é outorgada. nuto:-t:~a:i:.> 
~::.:-a ::. ~xecucio do serr..;o e teln a 
ll::lalici.:lde de ressarcir M d::"!:r:e.":":ls 
:~:lliz::.dns p~!o ?cder Püblic~ ::.te o !!
C"cnc:a:entc das respzcti'\'as est:LÇõc~. 

§ 2~ ~~.:=a de flSC::tlliai:áO- do--!t:n
ciona::tentc- e aquela. devtd~ ~:alz:s c:Jn-

cessicn:.na.i e pe:-miMion::i.r:..::.:. ae ser
V1~os di! telecomunicn.ções para fa.=:
t'ólce às d-espesas do Poder Público com 
a ii~c:l!iz:J.çólo da. 6.e::uç:io dos servl· 
C::9S• 

i 2~' . .. VL'Utla ... 

A:t. 'I" A tax:!. de !lsC!lliz:l.c~o c:L 
i~t:'.l:lcl.~ tem cs ~eu:J valõres Ux::r.dos 
n~ ."!..ne.."\:o I desta Lei. 

~ 1 ~ N.io serão licenciadas :1s e~ • 
tações d::s p:!rmiZionárla.s e ccnc!"s
:::r.':!t.;;:~s :!2: ~emcos de tel~:omUDIC.:l· 
çGzs que DS.:J efetuarem o p::tg;:;,:nen-:;:;) 
da ta.-.::a o:!~ 'fi::oli::tç:io da :n.stal:u;:ic. 

2° ..• VF:rADO 

:· .Art. 39 A ta,.~ de fiscalizac;:io do fll!:.
ctonamento serâ paga.. anualmc;ltc. 
até o dia. 31 de março. e seus ·t:~lcr<:s 
~ão os correspondentes :1 ~~~é (C!~
qücnt::t nct cento) dos fixados p~·:!. .:1 
t:!!x:a de· fiscaliz:u::io da. ~tal:l.ço:.o no 
Anexo I desta. Lei. 

~ 19 o n§.o pagamento d::l tax.:l_ d~ 
fiu.:l.li::::tcão do funclonamc='l.to, ate ::-. 
d::ttn. est2.be!ecida neste :::trti;c. i:np:!'
tar:í. em mora da entidade falto!a. qt:~ 
ne:uã. suj2it:l. ao pagame!lto d~ jU!"'::,:; 
de 1 ~ (Um per cento~ calculad~ :;o· 
bre o m:>ntante da. divida. P:Jo~ mes de 
~tr:tSO. 

; 29 O não p~;amento· d~ ta.'"{a. de 
fi'5C:!.l:.Za.:;:io do funcionn:.r..ento_ du:=-~:.1.
te 2 (dois) exercicios consecunvo~ a2'
termin2l"â a. c::tssac;ão da. conc~ss.:lo cu 
penn!Ssf.o. ~e:n q~e caib:1. â.s e~tl~~· 
d~s faltos:ts, dire1to a. qualqu!!~ m~e
niz:tção. 

§ s~ A ca.ssc.cii.o. a qu~ :::c- re!e~·e o 
- p:'lr:!!!!'Zfo ~ntcrlC!". seci. efet1va'la :r.e

di:o.nie decreto do Prcsldent~ d:t. F. ~
ptl.l.:!licz, quando se tratar de cc::":~~-

são. e. por portaria. do Presidente do 
Conselho NaClonal de Telecomu.mca
ções. no caso de permissão.· 

Art. 9Q o montante das ta..-.::as s-e::t. 
depositado. diretament.e. pelas con::es
SlOD.ar.l~ e permlSSlonarias no Banco 
ao-Btasll S.A. ou C::a.ixa Economic:J. 
Federal. em suas sedt=s ou agéncla.S. a 
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crêdito do FUndo. de Fiscahzação das 
. Te!eccmumcações. e à d1spos1ç:io do 
Co-nseLho NaclO::.::!l de Teleco:nUlllca.-
ções. . ~ 

.i?:tr:igrafo único. Os depó~itos a qu~ 
se retere éste art1so vencer.d.o jures 
correspondentes aos· abonados, pelas 
mesmas emldades banc::.rlas, aos de
pós.z.tcs :em limites. 

DAS DlSPOS:LÇÕE:S COI~ 

A.rt. 10. Na ocorrã!lcia. de novas 
mcda.C.dades de s.e:v1çcs de teleco-t:u
mcac;:õ:!s, suieita..s a taxas de fiscali
zst;:.i:J não escabelec:±::.s nesta L~i. s:!
ra apl:cada em co.::;l:..:r p:ov1sõno a 
taxa do 1tem. 1 da. -Tabela .A.n.e:-:a, atê 
que a lei fixe seu valer. 

Art. 11. o salário-mul.!.rr.a a que se 
retere a tab:!Ja de vale-res, ccnstant~ 
do Anexo I ctesta Le1, é o m:uor Vl
gente no ?~:s, na CC:l.Slâ.o do p~:;::.mcn
to d:lS ~::r.xas de fisc:!lizaç!io. 

Art. 12. As popuJac;ões das localid~~ 
des a serem consider~d.a.s na. :.phca· 
ção da t.abe!a. d~ va!õres, conii:2tnte 
do 1..ne::o ! des~a L:2:. s~râo :lS ln!llc::.~ 
da.s na. úl!:.ima puc1:cac;::!o oficiaL d::J 
Instttuto Bras!le!.4o de Ge~gr:Ll.ia e 
E.stat.tsu.c:J. C!EGZ> ~por oc~i;ío d.o pa.
g~ento â~s r.axas. 

~'\rt. 13. Os serv.;ços de teleccmuni
cac6es re:J.Uzadc:s pela EMBR.~TEL. pe
lo D!p:r.rtamento dcs correi:~s e Te .. 
Iêgr::.tcs e pelas Fàrças Ar:::adas es
tão tsentcs do pagamento ci:ls ta.x;:s 
de fiscall.zaç:ão. 

Art. 14. Os serviçcs de telec,:num
cacóes re::!.liz::dos pelos Go·;enlcs Es
tad.mus e ~Jt.m:cipa.lS e p~los órgãos 
Federais goZ:!.l':io do abatimento de 
5{!9'., (C!nqUenra por cen:o1. no ·paga
mento d~ taxas de !iscalizaçio. 

Art. 15. Poderão se.: concedidos ádi
:!nt:~.mentos do Fundo de !"'i.sca!.!zaç:lo 
C.::r.s Telecomun!caçõ~s para custelo da.s 
áespesas previstas em dotações orça .. 
ment.ar1a.s. devendo êsses adiantamen
tos termmar logo que cesse o motivo 
da sua conce~io. 

Art. 16. F1c:1 o Poder Executivo au":"" 
toriZ:tdo a dar a garantia do Tesouro 
Nacional para. operações de crédito 
com o conselho Nacional de Teleco
munlcações. em cada exercicio. e a.té 
o n1onr:a.nte correspondente a 60% 
(Se~enta por centoJ da receita estl

:mad.a à. conta d!l. a.rrec::.t.dação !utura 
do Fundo de Fiscalização d2S Tele
comunicações. 

Art. 17. Os recolhimentos e tra.nsfe ... 
rênc1as de recursos do FUndo de Fts
c:~.liza~:io das TelecomUDJ.cac;:ões_serão 
~~~ntos áe comissões e qUaiSqUer taXas 
ou sobreta::tilS banc2rias. 

Art. 13. O Conselho Nacional de 
Telecomt:.ntcz.cões Ciscalizará a arre ... 
ca:i:~.ç:io e o recolhimento das taxas a 
qu~ se r~!ere esta .Lei. 

Art. 1~. As atuais concessiouiria5 e 
;:er:ntssionanas !ic:mt obr1ga.:J.~ ao 
;::::.~z!-:.-:emo Ca tax:~. de tl.scalizaç:lo do 
!unc:onamento a partlr do ano se
gumt~ ao da vigência d~sta. Lei. 

Art. 20. As conce~stonirias ou pe!'
Inl~=tonanas de serviço de telecomum
cacces oue. p:?.:-a a mstalacão ou !u:-t
c:cr.ame~:o de s~us eqt:xpamentos. ti
.. ·crcm ndo ou tenh.:I.I:l a. or~enta.ção e 
ass1sténc:a de emprf~a. !õlbriea.nte ou 
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instai~:icra. :!.tra.ves df ·prOiissfoiüi.l ha
bilit::do na !o:-ma do __ o_e_cr_eto número 
23 . .ee9. de 11 de de2emõro de 1933. 
nio são cbr:>gadas _a CO:ltr:l.to:.r ou a_ 
ma.nt:?.r er..c~rregados da parte tecm
-c:t.. n:lo s~ 111es apl!c:~.ndo o disposto 
no art. ge~ do refendo Decreto. 

Art. 21. Compete, _e::tclUSIVZ.mente, 
30 Conselho N:!..Ctonal de Telecomum
cac·ó2s < COY!'ELJ. com supressão de 
qualquer outra. a fiscalizaGão dos se:-
~1cos de. tf'leccmumcacões. dezde !:U:t. 

. i'~!·.oi:m:3.c::.o e ::t.m?liação. até s~u eie
tivÕ cunClonamcnto, r:esgu<J.rda::J.a a. 
compe-têncJ:l. estadual ou mumctpal 
cuando se]am estntamente re;;1onais 
riu loca.!S e não mterligadcz: a ou:rcs 
Est:.dos ou ).1U.Iliciplos. 

Art. 2:!. o Pc::ier EStzcutivo re;u!:l.
m:mt2rj, esta Lei dentro de 60 cses
-sent:tl dias da. sua publicação. 

Art. 23. Esta Lei er..tra em vigor na 
dat:~. de sua publicação. 

Art. 24. Revogam .. se as disposiçó~s 
em contr.irio. 

Bra.sili2.. 7 de j_ulho_de__l966: 145~ d:t. 
lnd.ependê::cta e 78'? da República. 

H;. C.<s=J:o B!W<co 
Juarez Tâ.vora 
João Gonçalves de -~cuu:. 

A.NE:rO I, 

VALOR-~ DAS :.~X..".S r:= I""..SC~lZAÇÁO DA 

INStAL\Ç.\0 

l. Concessícn:irlas de servico ~e 
tele;r<l~~a, publ:co. m"!:naclOnal: 

2 x. sa.l.ir.:~-rni::ü:no por est:.a.;:!o. 
2. Conce~~lOn::.r::ls de servtço ra~ 

-diotelegra.f~co, pubiico intern:lC!Cn'.:ll: 

2 x salário-mini:r.o por estação. 
3. Co::cess!onir:..1s de servu;o ra

dioteJe%'õruco, pU.b!!:o lDtern:..c:cnal: 

2 x salirio-min:I:Io por e:t.ac;ã.o. 

4. Conc~ssion:irr:ls de s~rvic:::s de 
tel~x. pü':)lica, int~rnaCJ.onal: · 

2 X sa.!.irio~:nir..i:no por estaç:ío. 
5. Goncession2.rfa.s de serv1ço ra

diote~~!G-ruco, pUbl:co. mterior: 

2 X saláriO-!llin!!l:O por estaçt!.o. 
6. _ Conç_e:;s~~m_ir:l.as __ e__ permissionã

nas a-e ServlÇO de telc:!oma, publico. 
interc::ta.dU::tl: 

l x · salârio-miD.i::-.o per estaçta. 
. 7. Conc~ssmn:í.nas e pernu~ston.i

r:as de servt{:OS de :radicdi!~a so
nc:ra: 

a - estações de potência ccmpreen
dida entre 100 cemJ e 1.\lOO <m!l) 
~·:J.tts: 

1 x salãrio-rr.ini.."llO. 
b - estacões de potência superiOr 

a 1.000 (mil. watts) até 10.00 <dez 
.t.lil> watts: 

2 x sa.lário-minimo. 
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c - estações de potênc::ia superior a 
10.000 (doz mill waus: 

3 x salãrio-minii::lo. 

3. concessionâ.ria..s de serviços de 
radiod.üusão de sons e imagens <te

- leVisâoJ: 

a - estac:ões instalad2.s n:J.s cidades 
de populacio mfer1or a .500.0CO (qUi· 
n.~entos m1ll habitantes: 

3 x salâ.rm-m.inimo. 

b - estacões ins~a!:J.d:ts nas cidades 
de populad.o supenor a WO .000 (qUJ
l'l..hc:ntos :r.:l) habltantes : 

4 x sal.i:io-minlnlo. 

9. Permissionirias · de servico de 
re::.ransm1ss:lo de radiodifusão de sons 
e .Imagens <televisão) : 

1 x sa.lâ.r1o~mimmo por estação. 

10. Permissionãnas d~ :.erviça in .. 
ter:or: 

a - limitado priv:~.do: 
1 x saüi.no .. lnlntmo por e.st::u;:io. 

b - limitado de múltíplos destinos: 
1 x sal.ârio-mmimo por estac;.i::~. 

- c - limitado de segur:1nç.a, ren,la· 
ridade. onenta~io e aci.'ll!nlStraç:lo dos 
transportes em geral: 

- 1 x sal:irio·Inmimo por estaç::lo. 
_d. _ ~:- ilmri::z.ctO'- rural: 
1-- x salãt1õ-mfilfni0 por estação. 
-u. Pe-rnuss:onli.ri:LS de se:-viço espe-

c:al de musica. tunciona1: 
2 x .sa!ârio-minun.o. 
12. ?ermlSsion:lri~ de ::)erv;';'o de 

70:.dioamador: 
a - pnmeiro domicilio: 

1-:!0 . tum vir.te avos) do s:!.l:irio
mimmo por estação. 

b - cada dcmtcdio adicional: 
-· -·- 1110 (um dél!imo) do ~alário-m:ni .. 

mo. 

Brasilia. 7 de .lulho de 1965. -
H. CAS'tt'LLO BlUUOCO 
octa;;io Bulltõ~ 
Juare= Tâ.DOTa; 
João Gonça:ve.s de Sousa 

• LEI N° 5 . 792 - DE 11 DE .rtn.B:O 
OE 1972 

Jnstltut politica. de exploração de 
sennços de r:elecomuntca.ções. autD
n.za o Pod.e.r Executivo t.:. consn:;~~r 
a emprern.. Telecomun:caçóes Br~z .. 
!eiras S. A. - TELS,lP.,IS, < dtl 
outras ;oromdencias. 

o Presidente da República 

k'ac:;o saber que o C~ngresso Ne.e10 .. 
nal decreta e eu sa.nc1ono :\ ~~gu!t:.te 
LcJ.: 

_ Art. H Os- serv1c;:os de telteom~
-cs.c;ões--'s~rão-- exPlorados pela. Uniã._o. 
díreta.mence ou media.nt~ a.utonzac;:ao 
ou conce~são, oontorme estaot:lece ~ 
art1go 8°. item XV, a.linea. .. a". da 
C'onstltUlçào . 
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Paragrafo timco. Cabe à tJnião ga~ 
ra.ntlr e controlar o perman~l!tE' fun
ctonamento a.o.s servtços de t~lccomu
ntcações. 

Art. 29 As aruais empre!:a~ conces
sionarias de sE::rvtços _cte _ telg_ç.!'U_tl,u;,_!· 
cacóes contmua ... áo a _explor~-lO_s_ du~ 

rante o -respec~ vo prazo de conces
são. 

§ 15' As empresas de q~te tJ:at:l. E.Ste 
artigo poderão passar- a situação de 
suhsldiârlas ou associadas de empresa 

__ de. __ Governo Federal.. 

de radiodifusão sonora e de t~.ev~"""a 
ficam exc.l.uidas das dispos1ções àesta 
lei, a.pUcando-se-lhes, quanto às con· 
cessões e explorar,ão das :;eus servi 
ços, a legislação em 'r1gor. 

-- § 29 As concessionârias le serviços 

LEI 8.112 DE 11/1211990 

DISPOE SOBRE O REGIME JURÍDICO DOS SERVIDÇJREq PÚBLICOS ClvtS DA 

UNIÃO, DAS AUTARQUIAS E DAS FUNDAÇÓE~ PÚBLICAS FEDERAIS. 

TITULO III 

Dos Direitos e Vantagens 

'••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• •·•••••••••••••••••••-••~••u•••-·-•-••••-•••••••••••,:.••••••••••••••••~••••••••-••-••-

CAPITULO VIl 

Do Tempo de Serviço 

, ............................................................................................ .__ ....... ~~--··~ .. ·········~·--·--···· 

Art. 102 · Além das auséncias ao serv1ço previstas no Art. 97, são considerados 

como de efetivo exercício os afastamentos em virtude de: 

1 -ferias: 

11 - exercício de cargo em comissão ou equivalente, em órgão ou entidade dos Po

deres da União, dos Estados. Municípios e Distrito Federal; 

III - exercício de cargo ou função de governo ou administração. em qualquer parte 

do Território Nacional, por nomeação do Presidente da Republica; 

IV- participação em programa de tretnamento regularmente instituído; 

V -desempenho de mandato eletivo federal, estadual. municipal ou do Distrito Fe-

deral, exceto para promoção por merecimento: 

VI - júri e outros serviços obrigatórios por lei; 

VIl - missão ou estudo no exterior, quando autonzado o afastamento: 

VIII - licença: 

a) à gestante. à adotante e à paternidade; 

b) para tralamento da própria saúde, até 2 (dois) anos: 

c) para o desempenho de mandato classista. exceto para efeito de promoção por 

merec1mento: 

d) por mot1vo de acidente em serviço ou doença profissional; 

e) prêmio por assiduidade: 

f) por convocação para o serviço m11itar. 

IX- deslocamento para a nova sede de que trata o Art. 18; 

X - partiCipação em competição desportiva nacional ou convocação para Integrar 

representação desportiva naetonal, no Pais ou no extenor, conforme disposto em lei 

específica. 
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LEI 8.367 DE 3011211991 

DISPOE SOBRE O PRAZO PARA CONCESSÃO PARA EXPLORAÇÃO DE SER

VIÇOS PÚBLICOS DE TELECOMUNICAÇ0ES. RELATIVO AO ART.66 DO ATO 

DAS DISPOSIÇÓES CONSTITUCIONAIS TRANSITÓRIAS 

LEI 8.666 OE 21/06/1993 

REGULAMENTA O ART. 37. INCISO XXI. DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL, INS

TITUI NORMAS' PARA LICITAÇÓES E CONTRATOS DÀ.ÃDMINÜSTRAÇÃO PÚ

BLICA E DÁ OUTRAS PROVIDIÕNCIAS. 

•••••••••••••••••••••••••••••••••••••••-••••-•-•••-u-""'-"-"-"-"'"-~"""'----~. ~-.------•~•_zc•_!.•_•~••o••-•=•==='!"-~-·-~•:!_•_"C'~:"~ 

LEI 8.745 OE 09/1211993 

DISPÕE SOBRE A CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO PARA ATEN-· 

DER A NECESSIDADE TEMPORÁRIA DE EXCEPCIONAL INTERESSE PÚBLICO, 

NOS·TERMOS DO INCISO IX DO ART. 37 pA CONSTITUIÇÃO FEDERAL. E DA' 

OUTRAS PROVIDIÕNCIAS. 

LEI8977 DE 06/01195 

DISPOE SOBRE O SERVIÇO DE TV A CABO E DÁ OUTRAS PROVIDIÕNCIAS. 

···········································-.--·-·--··"'",...... ----- ._,.._.~~·=··-"'-'-~·~~·:!_••...!·~~-:~-=~""~~--~~·~: ~ 

LEI 8.987 DE 1310211995 

OISPOE SOBRE O REGIME DE CONCESSÃO E PERMISSÃO DA PRESTAÇÃO 

DE SERVIÇOS PÚBLICOS PREVISTO NO ART.175 DA CONSTITUIÇÃO FEDE

RAL. E DÁ OUTRAS PROVIDtNCIAS. 

LEI 9.074 DE 0710711995 

ESTABELECE NORMAS PARA OUTORGA E PRORROGAÇÓES DAS CONCES

SÓES E PERMISSÓES DE SERVIÇOS PÚBLICOS E DÁ OUTRAS 

PROVIDtNCIAS. 

CAPiTULO 111 

Da Reestruturação dos Serviços Públicos Concedidos 

............... ······································~-·J-•J ,,,,._ ..... , .......... _ .... _, ...... _, ............ _,_._._ ... _ ..................... -
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Art. 26 - Exceto para os servtços públicos de telecomumcações. é a União autonza

daa: 

············· ···························· ······················································································ 
III - cobrar, pelo direito de exploração de serviços públicos. nas condições prees

tabelecidas no edital de licitação. 

Parágrafo único. O inadimplemento do disposto no inciso III sujeitará o concessio

nário a aplicação da pena de caducidade. nos termos do disposto na Lei número 

8.987. de 1995. 

LEI 9.295 DE 19107/1996 

DISPÕE SOBRE OS SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES E SUA ORGANIZA

ÇÃO, SOBRE O ÓRGÃO REGULADOR E DÁ OUTR.A,S PROVlOIÔ.NCIAS. 

Art. 1 • - A organização dos serviços de telecomunicações. a exploração de Serviço 

Móvel· Celular. de Serviço Limitado e de Serviço de Transporte de Sinais de Teleco

municações por Satélite, bem como a utilização da rede pública de telecomunicaões 

para a prestação de Serviço de Valor Adicionado, regulam-se por esta Lei, relativa

mente aos serviços que menciona, respeitado o que disciplina a legislação em vtgor, 

em espeCJal a Lei número 4.117, de 27 de agosto de 1962, pelas Leis números 

8.987, de 13 de fevereiro de 1995, e 9.074._de 7 _de_julho de 1995, e, no que for com

patível. pela legislação de telecomunicações, em vigor. 

Art. ~ - Sujeitam-se à.ctisciplina desta Lei os serviços de telecomunicações elenca

dos no Art 1°, observadas as seguintes definições: 

§ 1 - Servtço Móvel Celular é o serviço de telecomunicações móvel terrestre. aber

to a correspondência pública. que utiliza sistema de radiocomunicações com técnica 

celu!ar_ conforme definido na regulamentação, interconectado à rede púbüca de tele

ccmuntcações. e acessado por meto de terminais portateis. transportilveis ou veicu

lares. de uso individual. 

§ 2 - Servtço Limitado é o serviço de telecomunicações destinado ao uso proprio 

do executante ou a prestação a terceiros. desde que sejam estes uma mesma pes

soa, ou grupo de pessoas naturais ou jurídicas. caradenzado pela realização de ati

vidade especifica. 

§ 3- Serviço de Transporte de Sinais de Telecomunicações por Satélites é o servi

ço de telecomunicações que. mediante o uso de satélites. realiza a recepção e emts

são de stnais de telecomunicações, utilizando radiofreqúências predeterminadas. 

Art. 3• - O Servtço Móvel Celular será explorado mediante concessão. outorgada. 

por licitação. pelo prazo de quinze anos, renovável por tguais períodos, observado o 

disposto no Art. 11 desta Lei. 

397 
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Parágrafo úmco. As entidade~ exploradoras ae serviços públicos de telecomunica

ções são obrigadas a tomar dispaniveis suas redes para interconexão com as de 

Serv1ço Móvel Celular em condições adequadas. equânimes e não discriminatórias. 

Art. 4° - o Poder Executivo transformara em concessões de Serviço Móvel Celular 

as perm1ssões do Serviço de Radiocomunicação Móvel Terrestre Público-Restrito 

outorgadas anteriormente à vigência desta Lei, em condições similares às dos de

mais contratos de concessão de Serviço Móvel Celular, respeitadas as respectivos 

prazos remanescentes. 

Parágrafo único. As entidades que, de acordo com a disposto neste artigo, se tor

nem concessionarias do Serviço Móvel Celular deverão constituir. isoladamente ou 

em assoc1ação. no prazo de até vinte e quatro meses. a contar da v1gência desta 

Lei, empresas que as sucederão na exploração do Serviço. 

Art. s•- É a Telecomunicações Brasileiras S.A - TELEBRÁS autonzada. com o fim 

de dar cumpnmento ao disposto no parágrafo único da artigo anterior. a constituir, 

diretamente ou através de suas sociedades contrcladas. empresas subsidiarias ou 

associadas para assumir a exploração do Serviço Móvel Celular. 

Art. 6° - O Poder Executivo, quando oportuno e conveniente ao interesse público, 

detenm~nará a alienação das participações societárias da TELEBRÁS, ou ue suas 

controladas, nas empresas constituídas na forma do artigo anterior. 

Art. 7° - O Serviço Limitado destinado ao uso do próprio executante serã explorado 

mediante autorização, por prazo indeterminado, sendo inexigivel a licitação para a 

sua outorga e. quando destinado a prestação a terceiros. será explorado, mediante 

permissão a empresa constituída segundo as leis brasileiras e com sede e adminis

tração no País, peio prazo de dez anos, renovável por iguais p;;riooos. 

Art. s• · O Serv1ço de Transporte de SinaiS de Telecomunicações por Satélites. 

quando envolver satélites que ocupem posições orbitais notificadas pelo Brasil, será 

explorado. mediante concessão. pelo prazo de até quinze anos, renovável par iguais 

períodos. observado o disposto no Art. 11 desta Lei. 

§ 1 - A concessão assegurará o direito à ocupação, por satélites do concessioná

rio, de posições orbitais notificadas pelo Brasil e á consignação das radiofreqüências 

associadas. devendo as estações de contrate dos satélites localizar-se em território 

brasileiro. 

§ 4 - O Serv1ço de Transporte de Sinais de Telecomunicações por Satélite somente 

podera ser prestado a entidade que detenha outorga para exploração de serviço de 

telecomunicações. devendo ser assegurado tratamento equânime e não discrimina

tóno a todos os in,teressados. 

Art. 9° - A exploração de serv1ços de telecomunicações por meio de satélites, em 

qualquer de suas modalidades. dependerá de outorga específica. noto. termos da re-
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gulamentação. independentemente de o acesso se realizar a partir do território naci

onal ou do extenor. 

§ 1 - Será dada preferência á ut:hzação de satélites que ocupem posições orbitais 

notificadas pelo Bras1l. admitida a utilização de satélites que ocupem posições orbi

taiS notificadas por outros países. 

§ 2 - A utilização de satélites que ocupem posições orbitais notificadas por outros 

países está condicionada á prév1a coordenação com a admimstração brasileira das 

posições orb1tais e freqüências associadas. e a que sua contratação se faça com 

empresa constituída segundo as le1s brasileiras e com sede e administração no Pais. 

na condição de representante legal no Brasil. 

Art. 1 O - É asseguraaa a qualquer mteressada na prestação de Serviço de Valor 

Adicionado a utilização da rede publica de telecomunicações. 

Parágrafo úmco. Serviço de Valor Adicionado é a atividade caracterizada pelo 

acrésc1mo de recursos a um serviço de telecomumçações que lhe dá suporte. crian

do novas utilidades relacionadas ao acesso, armazenamento, apresentação. movi

mentação e recuperação de informações. não caractenzando exploração de setv1ço 

de telecomumcações. 

Art. 11 - As concessões para exploração de ServiÇO Móvel Celular e de Serviço de 

Transporte de Sinais de Telecomunicações por Satélite somente poderão ser outor

gadas a empresas constituídas segundo as leis brasileiras com sede e administra

ção no Pais. 

Parágrafo umco. Nos três anos segUintes á publicação desta Lei, o Poder Executi

vo poderá adotar. nos casos em que o interesse nacional assim o exigir, limites na 

composição do capital das empresas concesSIOnárias de que trata este art1go, asse

gurando que. pelo menos 51% (cmqüenta e um por cento) do caprtal votante perten

ça, direta ou indiretamente. a brasile~ro_s,_ 

Art. 12 - Os processos de outorga para exploração dos serv1ços de que trata esta 

Le1 deverão conter requisitos que prop1c1em a diversidade de controle SOCietáno das 

ent1dades exploradoras. em estimulo á competição. 

Parágrafo único. Na exploração de serviços de telecomunicações em base comer

Cial. deverão ser asseguradas a interconectividade e a 1nteroperabilidade das várias 

reaes. a JUSta competição entre os respectivos prestadores dos serviços e o uso 

equitativo do competente plano de numeração 

Art. 13- (VETADO). 

Parágrafo único. O Ministêno das Comunicações. até que seja instalada a Comis

são Nac1onal de Comun1cações - CNC. exer~rá. a~ f!lr,ções _cje órgão regulador. 

mantidas as competências de regulamentação. outorga e fiscalização dos serv1ços 

de telecomumcações a ele atnbuidos pela legislação em v1gor. 

Art. 14- É a Umão <:utonzada a cobrar pelo d1re1to oe exploração dos serviÇOS de te

lecomumcações e pelo uso de radiofrequências. 

Parágrafo único. Os recursos provenientes da cobrança de que trata este artigo 
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serão destinados ao Ministéno das Comunicações para aplicação no desenvolvimen

to dos serviços e das competências atnbuídas ao órgão regulador. 

Art. 15- É mantido o Fundo de Fiscalização das Telecomunicações. reg1do na for

ma estabeleada pela Lei número 5.070. de 7 de julho de 1966. que o instituiu . 

.............................................. ._ ....................... _ ............................................................. . 

LEI N. 8.029 - DE 12 DE ABRIL DE 1990 

Dispõe sobre a extinção e dissolução de entidades da Administração 
Pública Federal, e dá outras providências 

Junho de 1997 
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Art. 16. É o Poder Executivo autorizado a promover: 

I - por intermédio da Telecomunicações Brasileiras S/A. - TELEBRÃS, a 
fusão ou a incorporação das empresas de telecomunicações, exceto a EMBRATEL, 
integrantes do respectivo Sistema, de modo a reduzir para 8 (oito) empresas de 
âmbito regional, as atualmente existentes, observado o que dispõe o. parágrafo 
único, do artigo 14, desta Lei, quanto ao referencial para a delimitação das regiões; 

II - a fusão da Companhia de Financiamento da Produção, da Companhia 
Brasileira de Alimentos e da Companhia Brasileira de Armazenamento, que pas
sarão a constituir a Companhia Nacional de Abastecimento. 

Parágrafo único_ Constituem-se em objetivos básicos da Companhia Nacio
nal de Abastecimento: 

a) garantir ao pequeno e médio produtor os preços minimos e armazenagem 
para guarda e conservação de seus produtos; 

b) suprir carências alimentares em áreas desassistidas ou não suficientemen
te atendidas pela iniciativa privada; 

c) fomentar o consumo dos produtos básicos e necessários à dieta alimentar 
das populações carentes; 

d) formar estoques reguladores e estratégicos objetivando absorver exceden-
tes e corrigir desequilibrios. decorrentes de manobras especulativas; 

e) (vetado); 
f) participar da fonnulação . de politica agrícola; e 
g) fomentar, através de intercâmbio com universidades, centros de pesquisas 

e organismos internacionais, a formação e aperfeiçoamento de pessoal especiali
zado em atividades relativas ao setor de abastecimento_ 

---- -- ...... - ---- ,....__- -· 

(Às Comissões de Constituição, Justiça e Cidadania, Assuntos Econômicos e de Serviço de 
lnfra-Estrutura) --
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O SR. PRESIDENTE (Geraldo Melo) -O expe
diente lido vai à públicação. 

Concedo a palavra ao Sr. Senador Bernardo 
Cabral para uma comunicação inadiável. 

O SR. BERNARDO CABRAL (PFL-AM. Para 
uma comunicação inadiável. Sem revisão do ora
dor.) - Sr. Presidente, Srªs e Srs. Senadores, hoje 
teria muito prazer em participar desta sessão que, 
apesar de não ser deliberativa, demonstra que nem 
todos os Senadores se ausentaram de Brasília, 
como, maldosamente, alguns órgãos da Imprensa 
registraram. O que é mais grave é que esse comen
tário é feito, menos em função de nós, Senadores do 
Norte, do que daqueles do Nordeste, que teriam de 
se ausentar para participar das festas juninas, dando 
motivo a que se convocasse extraordinariamente o 
Congresso no mês de julho. 

Sr. Presidente, se V. Ex" é um representante 
do Nordeste e preside esta sessão, como é que 
essa convocação extraordinária seria feita em julho 
por culpa dos Senadores nordestinos em viagem? É 
claro que há uma incoerência enorme de quem não 
apura devidamente os fatos. 

Gostaria de ficar para participar desta sessão, 
mas há um acontecimento que me impede. Como 
Relator da Assembléia Nacional Constituinte, fui um 
dos que contribuíram para a criação do Superior Tri
bunal de Justiça, consolidado no art. 1 04 da Consti
tuição Federal. Hoje, às 15 horas, portanto daqui a 
pouco, tomarão posse os novos dirigentes do STJ: 
na Presidência, o Ministro Américo Luz - cassado, 
perseguido; no Rio de Janeiro, advoguei muito com 
o então juiz Américo Luz, que era o titular da Vara Fe
deral -; na vice-Presidência, o Ministro Antônio de Pádua 
Ribeiro, que fez comigo uma amizade tão sólida que hoje 
extravasa para os laços de amizade familiar; na Correge
doria-Geral, o Ministro Fontes de Alencar, irmão de um 
velho amigo meu, do Conselho Federal da Ordem dos 
Ad'/Q('T_;3dos do Brasil, Dr. Jessé Fontes de Alencar. 

É esse trio, Sr. Presidente, que vai conduzir no 
próximo biénio, portanto, às vésperas do ano 2000, 
os destinos da nossa Corte de cassação, integrada 
por Ministro da melhor categoria. 

Ao comunicar a V. Exª que terei de me ausen
tar, não quero deixar de registrar que o Ministro Bue
no de Souza sai da Presidência, após uma atuação 
coroada de êxito. Por certo, assim também será a 
administração dos três Ministros que a p~u1ir âe hoje 
irão comandar o STJ. 

Faço o registro para que conste da Ata dos 
nossos trabalhos e para pedir permissão a -v. Exª 
para me ausentar do recinto. 

O SR. PRESIDENTE (Geraldo Melo) - A Ata 
registram a comunicação de V. Exª 

Concedo a palavra ao Senador José Fogaça. 
(Pausa.) 

Concedo a palavra ao Senador Laura Campos. 
(Pausa.) 

Concedo a palavra ao Senador Jefferson Pé-. 
res. 

O SR. JEFFERSON PÉRES (PSDB-AM. Pro
nuncia o seguinte discurso.) - Sr. Presidente, Srªs e 
srs: Senadores, o Senador Bernardo Cabral aludiu à 
ausência de Senadores para, em seus Estados, 
acompanharem as festas juninas. 

Parece coisa tão miúda, Sr. Presidente, tão pe
quenina, criticar Parlamentares porque vão aos seus 
Estados para uma festa de grande tradição, entra
nhada na cultura do Norte e do Nordeste, e por isso 
merecerem citações depreciativas por parte da Im
prensa. Aliás, Sr. Presidente, a política brasileira se 
caracteriza hoje marcadamente por coisas miúdas, 
por coisas pequeninas. Estamos assistindo há al
guns dias a um tiroteio pela Imprensa. Em primeiro 
lugar, há políticos inconformados porque o Presiden
te da República recebeu em palácio o Sr. Paulo Sa
lim -Maluf. Talvez o Presidente tenha cometido o erro 
de tê-lo recebido em sigilo, fora da agenda; deveria 
tê-lo feito às claras, com transparência. Eu não veria 
nisso nada de mais. Por que não receber o Sr. Paulo 
lviaiuf? Por que- não tratar também de política com o 
Sr. Paulo Maluf? Isso implica uma traição ao PSDB 
de São Paulo e ao Governador Mário Covas? Não 
vejo o fato_dessa_maneira. Do mesmo modo, preocu
pa-me essa troca de acusações e de farpas, publica
mente, entre políticos do meu Partido e do PFL. 
Cada um se esmera em buscar a frase mais bem 
construída e mais ferina, num joguinho de vaidades, 
que apenas prejudica a base de sustentação do Go
verno no Congresso e, pior ainda, prejudica ainda 
mais a imagem do Parlamento perante a opinião pú-
~~ -

A classe política tem sofrido muitas restriçoes 
da sociedade, por seus grandes erros. É lamentável 
que agora, depois de errar tanto, ela também caia na 
desestima da sociedade por se tornar ridícula, Sr. 
Presidente. É simplesmente ridículo que políticos 
movidos por interesses menores apresentem à so
ciedade esse espetáculo lamentável de trocas de 
acusações e de insultos por mterme01o oa 1mprensa. 
Lamento que políticos do PSDB tenham entrado 
nesse jogo. 

O PSDB nasceu com o propósito de pelo me
nos se tornar umPartido diferente no País. Surgiu 
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de uma dissidência do PMDB formada por um grupo 
inconformado com os descaminhos que aquele Par
tido experimentava para fundar um Partido com base 
doutrinária e com uma visão ética da política. Foi as
sim que o PSDB surgiu e é assim que o PSDB deve
ria manter-$e. 

Li o artigo do correligionário dissidente Giro Go
mes a respeito do nosso Partido e concordo com 
muito do que ele disse. O PSDB, em vez de trocar 
farpas com o PFL, que, queiramos ou não, bem ou 
mal é nosso aliado, deveria preocupar-se com seus 
problemas internos, Sr. Presidente. Em vez de ata
car o PFL, deveria fazer força para não se parecer 
com o partido que antagoniza. 

O PSDB, há 10 dias, aumentou quantitativa
mente e perdeu em qualidade ao admitir um político 
baiano que não tem nada a ver com o nosso Partido. 
Em primeiro lugar, ele não é, nunca foi ou pretendeu 
ser um socialdemocrata; em segundo lugar, é um 
político que notoriamente, pelo seu comportamento, 
deveria ter merecido da Direção Nacional do Partido 
uma avaliação melhor, antes de se permitir o seu in
gresso. 

Até hoje não me saiu da retina - são passados 
alguns anos, Sr. Presidente - aquela cena em que 
eu via esse político, então Governador da Bahia, 
atropelar deliberadamente o repórter de uma equipe 
de televisão que lhe fazia perguntas impertinentes. 
Até hoje tenho gravada essa cena, mas não foi só 
isso; há outros fatos na biografia desse político que 
não recomendariam o seu ingresso no PSDB. O seu 
ingresso não foi um fato isolado; já aconteceram ou
tros. O PSDB não pode ser um convento de noviços, 
mas também não pode ser aquela outra coisa que 
prefiro não dizer e no qual parecem querer transfor
mar o Partido. Não sou purista; sei que um Partido 
não se faz de freiras, mas não pode cair naquela ge-
léia geral de não ter um crivo, de não ter critérios 
para admissão de novos políticos em seus quadros. 
Ou então o PSDB vai inchar, vai-se tornar igual a 
tamos outros. Se assim for, eu me perguntarei por 
que continuar em um Partido desfigurado, que nada 
tenha a ver com aquele que eu escolhi. 

A ser um Partido que fica brigando por cargos, 
trombando com o PFL por coisas absolutamente me
nores, por falta de espaço no Governo, por ciumei
ras em relação ao Presidente da República e ainda 
admitindo políticos como esse que acabo de citar, o 
PSDB terá deixado de ser o Partido da socialdemo
cracia brasileira para ser, repito, um Partido igualzi
nho a tantos outros. 

Estranho, por exemplo, Sr. Presidente, por que 
o PSDB não sai desfraldando a bandeira do parla
mentarismo, que éparte do seu programa, está inse
rida em seu programà.-lalvez se}ào-iínico Partido 
que tenha o parlamentarismo como ponto programá
ficcf:--vemos agora o DeputaaoFranco--tvtontoro, 
como voz isolada, que não tem encontrado resso
nância no PSDB, cujos parlamentares não o apóiam 
na sua campanha em favor de um novo plesbicito 
que leve a uma avaliação da sociedade para a ins
tauração ou não desse sistema de governo. 

Sr. Presidente, não vou me estender mais, não 
quero fazer críticas ·maiores a meu Partido em públi
co, porque vou levá-las a reuniões internas, mas 
penso que já é tempo de nós do PSDB fazermos 
uma profunda autocrítica a fim de sabermos o que 
podemos e o que devemos fazer para restabelecer 
aquilo que o PSDB foi em suas origens, para um re
torno aos princípios dos quais ele não poderá afas
tar -se, sob pena de se descaracterizar. 

Era o que eu tinha a dizer, Sr. Presidente. 
O SR. PRESIDENTE (Geraldo Melo) - Com a 

palavra o Senador Coutinho Jorge. (Pausa.) 
Coro a palavra o Senador Casildo Maldaner. 
S. Exª dispõe de 20 minutos. 
O . SR. CASILDO MALDANER (PMDB-SC. 

Pronuncia o seguinte discurso. Sem revisão do ora
dor.) -Sr. Presidente, Sr's e Srs. Senadores, vou te
cer alguns comentários sobre um tema do qual não 
gostaria de falar, mas, em função de estar se aproxi
mando o "dia D", não poderia deixar de fazê-lo. 

Em Santa Catarina; Sr. Presidente, no próxima 
segunda-feira, dia 30, a Assembléia Legislativa vai 
se reunir para decidir o destino do Governador do 
Estado e do seuVlce, em decorrênciadeum pedido 
de afastamento dos dois em virtude do lançamento 
de títulos no mercado para pagamento de precatá-
rios. 

: Q Governo âe Santa Catarina seguiu o mesmo 
caminho que outros Estados e Municípios da Fede
ração já haviam percorrido, tendo, inclusive, a mes
ma assessoria; por exemplo, o mesmo Banco que 
assessorou o Estado de Pernambuco também as
sessorou o Estado de Santa Catarina. 

Infelizmente, no entanto, está para acontecer o 
"dia D", quando será analisado o pedido de afasta
mento do Governador e do seu Vice. 

Apesar de contristado, sem vontade, eu não 
poderia, Sr._Presi_Q_~!e. f!UI!I CélSO idêf1ti~o. isonõmi
co, em que a parte essencial não deixa de ser a 
mesma, mas que, nos outros Estados - e cito como 
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exemplo o Estado de Pernambuco - o mesmo fruto 
lá comido não é proibido e em Santa Catarina é. 

Sr. Presidente e nobres Colegas, quero trazer 
aqui um momento de tensão que a sociedade catari
nense vive. Claro que há torcidas de ambos os lados 
-uns, pelo afastamento do Governador; outros, pela 
defesa. Tenho percorrido o Estado e pude observar 
que a sociedade catarinense começa a não enten
der, no seu âmago, na sua essência, e nos questio
na: por que não Pernambuco, se os mesmos cami
nhos o Governador de Santa Catarina seguiu - e · 
considero-o um grande Governador e vai continuar 
Governador, assim como o Vice-Govemador vai 
continuar Vice-Govemador? Por que não São Paulo, 
que tem sido a origem dos disquetes para o lança
mento de títulos no Brasil para pagar precatórios há 
anos? E isso vem desde 1991 ou 1992- São Paulo 
foi o laboratório. Por que lá o Prefeito vai continuar 
Prefeito? Por que só Santa Catarina será alijada 
desse processo? Será que não vivemos sob o mes
mo sol pátrio, sob a mesma legislação neste País? 
Por que em Pernambuco, São Paulo, Alagoas e em 
outros Municípios do Brasil vai ser questionado o 
foro competente, o Judiciário, e em Santa Catarina, 
não? Por que em Santa Catarina não se pode tam
bém remeter o levantamento que a CPI do Senado e 
da Assembléia estão a realizar para o foro compe
tente, para que o Judiciário analise, sob o espírito da 
lei, se houve ou não ferimento do princípio constitu
cional, se o art. 33 do Ato das Disposições Transitó
rias de 1988 foi agredido ou não? Por que o foro 
competente, o Judiciário, não analisará? Por que só 
em Santa Catarina querem afastar o Governador e 
nos outros Estados não é necessário? Por que nos 
outros Estados e Municípios o Judiciário vai analisar 
a questão? 

Sr. Presidente, não é fácil para o leigo enten
der essa situação. Estão nos questionando por que 
não é proibido em Pernambuco e em São Paulo, 
mas comer do mesmo fruto é pecado mortal em 
Santa Catarina e venial em outros Estado e Municí
pios. 

Há uma sacrossanta revolta. Por que então 
não dar um tratamento isonõmico, se Santa Catarina 
foi o último Estado a colocar títulos no mercado? É 
bom que se diga que dois terços dos mesmos estão 
bloqueados, não toram usados pelo Governo, não 
foram aplicados, estão retidos. Se há algum preceito 
irregular, por que não se discutem as irregularidades 
no Judiciário, que é o foro competente? Por que te

. mos que ir ao cadafalso? Está-se consumando, 
está-se levando a isso. 

Não bastasse o Governador, Sr. Presidente, 
estão agora tentando incluir também o Vice-Gover
nador. Porque eventualmente assumiu o Governo e 
deu apenas alguns despachos corriqueiros, o estão 
colocando no rol para o afastamento na próxima se
gunda-feira, o dia marcado. 

Estão sobrevoando a Assembléia Legislativa 
como que urubus, desde já a inventariar o Poder em 
Santa Catarina. Na verdade, há conchaves nos bas
tidores para tirar o Governador - não bastasse ele, 
também o Vice-Govemador- para assumirem o Po
der. De antemão, escolheram Governador, Secretá
rios de Estado e já falam, nos bastidores, como divi
dirão o Poder no Estado. 

Sr. Presidente, há uma insegurança na comu
nidade, um questionamento. Se fossem aplicar a iso
nomia, o mesmo princípio em Pernambuco, Alagoas, 
_São_ Paulo, Osasco, Guarulhos, não haveria por que 
reclamarmos. Mas por que Santa Catarina será vili
pendiada, vai para o cadafalso no próximo dia 30, o 
Governador e o Vice serão expurgados, massacra
dos? Por que no mesmo País existir um apartheid? 
Por que se implantar isso? Por que no mesmo prin
cípio federativo haver dois pesos e duas- medidas? 
Embora a decisão seja do Poder Legislativo do Esta
do, não há como explicar à sociedade. É difícil para 
a sociedade catarinense entender este momento 
duro por que passamos. , 

Avizinha-se o "dia o·. com a participação de 
representantes de diversos Partidos que compõem o 
Governo Federal, de Partidos que entendem que o 
Governador de Pernambuco deve continuar o seu 
mandato e que o Governador de Santa Catarina 
deve ser afastado. Quando há essa tendência de os 
Partidos que compõem o Governo Central entende
rem que;-em Pernambuco e em São Paulo, não há 
problema, mas que em Santa Catarina devem ser 
afastados o Governador e o Vice-Governador, co
meça a existir uma sacrossanta revolta na comuni
dade_ 

Sr. Presidente, há um movimento por parte de 
milhares e milhares de pessoas e de uaeranças -
não só das pessoas pertencentes ao nosso Partido, 
mas também daquelas pertencentes a outros Parti
dos políticos - que não se conformam com o que 
está por acontecer, com o crime que se procura co
meter, assaltando neste instante o Poder, sem a dis
cussão do fere competente. Neste momento, procu
ra-se inventariar o Poder, fazendo-se um conchavo; 
já se começél-aaizer-qi.Je é golpe fefiraro Governa
dor e o Vice-Governador, para, no tapetão e não nas 
urnas, voltar ao Poder em Santa Catarina. 
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O clima começa a se aquentar, Sr. Presidente. 
Trago à direção do meu Partido, à nossa Uderança 
nacional, essa preocupação. Estamos praticamente 
na antevéspera da consumação desse ato, com a 
participação de Partidos políticos que formam a grei 
da administração nacional. Se, em São Paulo, o Dr. 
Pitta pode continuar prefeito, em Pernambuco, Ala
goas e em outros municípios do País todos podem 
continuar, Sr. Presidente, estar-se-á implantando 
uma divisão no País, estar-se-á discricionando. Em 
Santa Catarina, precisamos rever algumas colocaçõ
es e alguns acordos, porque estamos rompendo 
com algumas tradições, sob a mesma legislação pá
tria, sob o mesmo País - pelo que sei, trata-se de 
um dos Estados que faz parte da mesma Federa
ção. 

Temos que fazer algo para que isso não acon
teça no meu Estado. Estamos na iminência disso 
acontecer, pelas informações que nos chegam hoje 
de Líderes nacionais. Em outros Estados não há 
problema. Precisamos fazer alguma coisa nas próxi
mas horas. Pelo menos vou fazer força para isso. 
Não poderemos ficar impacientes, vendo o Governa
dor e o Vice-Govemador sendo conduzidos quais 
carneiros ao cadafalso para serem massacrados. 

A propósito, Sr. Presidente, chegaram convites 
hoje para assistirmos, em cadeira cativa, na Assem
bléia Legislativa do meu Estado, na próxima segun
da-feira, dia 30, em uma arena, à degola do Gover
nador e do Vice-Govemador. A esse convite, temos 
que responder até a próxima quarta-feira. Vejam V. 
Exó's: ainda vem um convite para assistirmos àquilo 
que se desenha para a próxima segunda-feira! 

Sr. Presidente, não encontro palavras para 
analisar o difícil momento histórico por que passare
mos nas próximas horas. 

O Sr. Jefferson Péres - V. EJcó! me concede 
um aparte? 

O SR. CASILDO MALDANER - Concedo o 
aparte ao Senador Jefferson Péres. 

O Sr. Jefferson Péres -Senador Casildo Mal
daner, no momento, esse é um assunto interno de 
Santa Catarina, uma vez que a decisão caberá à As
sembléia Legislativa do Estado.· De qualquer modo, 
como se trata também de um assunto nacional, em 
razão da CPI dos Precatórios, creio que não estarei 
sendo intruso se der uma opinião. Não prejulgo o 
Governador de Santa Catarina; penso que caberá 
realmente à Justiça saber se S. ~ é inocente ou 
culpado, se cometeu ou não algum delito. Todavia, 
permita-me manifestar minha preocupação quanto 
ao julgamento da Assembléia do seu Estado, ou ain-

da, quanto a se será ou não justa. Tenho sérias dú
vidas sobre isso, quando leio nos jornais que a sorte 
do Governador depende de três ou quatro votos e 
que o Presidente de um Partido está indo a Rorianó
polis e, dependendo dos entendimentos políticos 
dessas negociaÇões, o-GovernadOr será ou não cas
sado. A sorte do Governador não depende do que 
foi apurado no processo, na Assembléia ou no Sena
do, mas das conveniências de um Partido político. 
Isso é lamentável, Senador Maldaner. 

O SR. CASIL.DO MALDANER - Agradeço o 
aparte de V. Exi', o qual incorporo ao meu discurso. 
Quero ressaltar as suas últimas palavras. Na verda
de, nem se esperou a decisão final da Comissão 
Parlamentar de lng(Jérito _do Senado Federal. Tem 
razão V. Exi' quando diz que o destino do Governa
dor depende de três votos apenas. O pecado do Go
vernador e do Vice-Govemador é não terem três vo
tos a mais. Se os tivessem, não estaria em pauta o 
afastamento do Governador e de seu Vice. E disto 
tenho certeza: não seria essa a pauta do dia 30; o 
dia 30 não seria o dia •o•. 

Mas S. Exªs não vão contar com esses três vo
tos. A questão é numérica. Estão examinando as 
conveniências. E, como se não bastasse o Governa
dor, também querem o Vice. 

Já estão fazendo um inventário do Poder. das 
Secretarias, do Banco do Estado. Isso é voz corren
te nos bastidores, lá, em Santa Catarina. 

Trago o assunto a esta Casa, porque há casos 
semelhantes, idênticos até, em outros Estados e Mu
nicípios do País. Trago o assunto à Casa em nome 
do princípio da isonomia, muito embora seja o as
sunto de competência adstrita ao Poder Legislativo 
daquele Estado. 

Sabemos que a questão é eminentemente polí
tica, que a decisão não está sendo tomada à luz de 
algum preceito constitucional. Não! Isso não está 
sendo analisado. Tanto é assim que .prevalece o in
teresse de afastar não só Governador mas também 
o seu Vice, sem esperar pelas eleições de 1998. É 
isso o que se está praticando. E isso, segundo en
tendemos, é golpe. 

A nosso ver, é necessário trazer o assunto à 
esta Casa, quando Lideranças de o•.Jtros Estados 
não entendem que haja gravidade em afastar gover

nadores e prefe_itQ~_qye, para percorrerem o cami
nhos que os estão levando ao afastamento conta
ram com a participação do Senado, do Banco Cen
tral, de Assembléias Legislativas ou Câmaras.Muni
_cipais; quando Lideninçis nacionais consideram que 
lá isso é possível, mas não o é nos outros Estados. 
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Nesse momento, começamos a notar que existe um 
apartheid e que o princípio da isonomia não está 
sendo respeitado. Trata-se de uma apropriação an
tecipada do poder; é uma questão que se regionaliza 
revestida de um caráter discriminatório em relação a 
outros Estados e Municípios do País. 

O SR. JOSAPHAT MARINHO- V. Exª me per
mite um aparte? 

O SR. CASILDO MALDANER - Ouço o aparte 
do nobre Senador Josaphat Marinho. 

O SR. JOSAPHAT MARINHO - No curso de 
sua exposição, V. Exª aludiu à existência de uma 
Comissão de Investigação que ainda não chegou às 
suas conclusões? 

O SR. CASILDO MALDANER - Referia-me à 
do Senado. 

O SR. JOSAPHAT MARINHO- E a de lá? 
O SR. CASILDO MALDANER- A de lá já che

gou às suas conclusões. 
O Sr. Jospahat Marinho - Mas chegou a con

clusões lá, antes de aguardar as conclusões finais 
da Comissão do Senado? 

O SR. CASILDO MALDANER - E ela foi cria
da após a do Senado. A Comissão de Santa Catari
na, aliás, recebia subsídios da CPI do Senado. Ela 
foi instalada, Senador Josaphat Marinho, em Santa 
Catarina, para receber subsídios da Comissão Na
cional. 

O Sr. Josaphat Marinho- De qualquer modo, 
causa-me estranheza. Se a Comissão do Senado 
ainda não chegou às suas conclusões finais., como, 
a respeito do mesmo assunto, a Comissão Estadual 
pode extrair todas as conseqüências, inclusive com 
relação a processo de impeachement? 

O SR. CASILDO MALDANER - Recolho as 
considerações de V. Exª, Senador Josaphat Mari
nho. 

Infelizmente, o quadro que se desenha para 
esta semana em Santa Catarina é esse. E não há 
palavras para descrever a preocupação dos catari
nenses, o significado desse momento para o nosso 
Estado. Ouve-se, Sr. Presidente, Srªs e Srs. Sena
dores, uma voz muito forte vinda do interior, da fron
teira com a Argentina, do litoral catarinense, do ex
tremo sul, do norte do Estado. Como pode? Não 
contentes em afastar o Governador, também retiram 
o Vice-Govemador, enquanto em outros Estados e 
Municípios, já há quatro ou cinco anos, colocam títu
los no mercado da mesma forma, da mesma manei
ra e nada vai acontecer? Como, em Santa Catarina, 
não satisfeito com o afastamento do Gov~wªctor:. 
queira-se também retirar o Vice? 

Há um ditado que diz que só o próprio povo 
pode revogar uma decisão tomada nas urnas. Essa 
máxima não prevalece mais? Por que as questões 
duvidosas em Direito, questões de interpretação da 
Constituição não são remetidas ao foro competente, 
que é o Judiciário? Por que somente lá, em Santa 
Catarina, vai-se aplicar a pena capital, a pena de 
morte? Por que somente lá? Não somos, como to
dos os outros, um Estado da Federação? Não so
mos regidos peiQ rnesrnQ princípio federativo? Im
planta-se o apartheid no País agora? 

É difícil segurar a marcha que se inicia na fron
teira da Argentina rumo à capital do Estado, rumo à 
Ilha. Não é a marcha dos sem-terra. não é uma inva
são. É uma marcha em prol da legalidade, em prol 
da legitimidade. Por que isso? 

E ainda têm a coragem de nos convidar, pedin
do-nos que reservemos até quarta-feira uma cadeira 
cativa para assistirmos à morte do Governador e do 
Vice-Govemador! E têm a coragem de fazer isso 
ainda na próxima segunda-feira. 

Sr. Presidente, o momento é tenso. O momen
to que chamo âe-dia •o•, de morte ria cadeira elétri
ca está por acontecer, infelizmente. Já estão fazen
do as reservas, já estão marcando as cadeiras para 
quem quiser assistir à morte, à decapitação, à con
dução de dois companheiros ao cadafalso. É o que 
está-se preparando a partir de hoje até à próxima 
segunda-feira. 

Sr. Presidente, esta será uma semana forte, 
será uma semana dura. Se isso acontecer, precisa
mos rever alguns entendimentos, pois, no mesmo 
teta pátrio, nas mesmas condições, lá não é proibido 
o fruto ou, se é pecado, é apenas venial; mas ali, em 
Santa Catarina, é pecado mortal. Não há clamor, 
não há outro fórum para discutir essas questões. E 
isso vai doer demais, Sr. Presidente, isso vai ficar 
muito difícil, e nessas próximas horas faremos o en
caminhamento para que possamos ver o que fazer. 

Sr. Presidente, são estas considerações que, 
do fundo de minhalma, trago hoje à tarde a esta 
Casa e ao Brasil. 

Durante o discurso do Sr. Casildo 
Maldaner, o Sr. Geraldo Melo, 12 Vice-Pre
sidente, deixa a cadeira da presidência, 
que é ocupada pelo Sr. Antonio Carlos 
Magalhães, Presidente. 

O SR. PRESIDENTE (Antonio Carlos Magalhães) 
-Com a palavra o Senador Osmar Dias. 

O SR. OSMAR DIAS (PSDB-PR. Pronuncia o 
S.;!gi,Jinte discurso. Sem revisão do orador.) - Sr. 
President.;!, Srªs e Srs. Senadores, nos últimos dias. 
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a Imprensa Nacional ocupou espaços consideráveis 
numa discussão não muito interessante para a so
ciedade brasileira: a disputa entre PFL e PSDB. Es
ses dois partidos têm o seu crédito na vitória do Pre
sidente Fernando Henrique Cardoso e, sobretudo, 
nas propostas levadas para o País durante a campa
nha eleitoral. Ambos os partidos defendiam as refor
mas, defenderam-nas durante a campanha eleitoral 
e continuam com o compromisso de realizá-las ago
ra, no poder. 

Na abertura de um congresso realizado na 
FIESP em São Paulo, o Presidente do Senado, Se
nador Antonio Carlos Magalhães, esteve presente 
demonstrando o seu empenho na realização das re
formas. Aliás, o País votou pelas reformas quando 
escolheu o Presidente Fernando Henrique Cardoso, 
porque essa foi a plataforma da sua campanha elei
toral. Nenhum partido defende as reformas mais do 
que o PSDB e o PFL. 

Todo o País espera que as reformas se reali
zem, ainda mais depois, Sr. Presidente, de um ba
lanço que a Gazeta Mercantil e os jornais de circu
lação nacional publicaram hoje. V. Exª, que esteve 
em São Paulo para representar o Senado - e o faz 
com muita competência em todas as ocasiões -, 
deve ter ouvido alguns desses dados reveladores 
que enfocam a importância .da realização das refor
mas em nosso País. 

Ficamos satisfeitos ao ver na pauta do Senado · 
Federal, com a ascensão de V. Exª à Presidência, a 
preocupação de se votar, o mais rápido possível, a 
reforma da Previdência,assim como esperamos re
ceber da Câmara, já votada, a reforma administrati
va, para também procedermos à sua votação; a re
forma tributária, embora não esteja com sua tramita
ção avançada em relação às outras, tanto na Câma
ra como no Senado, é de uma necessidade indis
pensável. 

A Fundação de Pesquisas Económicas da USP 
- Fipe - revela que poderíamos promover um cresci-· 
mente de 3,7% do PIB, caso essas três reformas 
fossem realizadas: se realizássemos a reforma tribu
tária, o PIB poderia crescer 1,5% ao ano a mais- há 
uma projeção de crescimento de 3% para este ano, 
que poderia, só com a reforma tributária, passar a 
4,5%; com a reforma administrativa, podena haver 
um crescimento de 0,8% do PIB; com a reforma da 
Previdência, se aprovada pelo Senado, o crescimen
to poderia ser 1,8% do PIB, o que elevaria o cresci
mento anual para 7%. 

Isso, sem dúvida nenhuma, seria importante 
para dois aspectos fundamentais que hoje estamos 

- -- --~ 

vendo em nosso País, como problemas do Plano 
Real: um deles, o desemprego; outro, a distribuição 
de rendas. Não há como Promover o crescimento e 
a distribuição de rendas, se não promovermos antes 
um crescimento do PIB que seja pelo menos o dobro 
daquilo que estamos verificando hoje. Por outro 
lado, teríamos um terceiro efeito importante, que 
sera a redução do déficit da balança comercial, que 
teon uma projeçã()_de 12% para este ano. 

Se realizarmos as reformas encaminhadas ao 
Senado, na Câmara, e concretizarmos a reforma tri
butária, reduziremos o déficit da balança comercial 
para R$4 bilhões, o que significa reduzir para um ter
ço ou 0,7% do PIB o que está projetado para o ano 
de 1997. 

Essas são conquistas das quais o País não 
pode abrir mão neste momento da sua história. Des
sa forma, pesa sobre os ombros de Senadores e 
Deputados essa grande responsabilidade, cabendo 
ao Executivo encaminhar de forma mais competente 
as propostas de reformas que chegam ao Congres
so Nacional. 

Ora, ·sabemos que a reforma administrativa é 
fundamental para o equilíbrio das finanças públicas. 
Estados e Municípios não conseguem mais sobrevi
ver sem ela. Com ela, poderíamos reduzir em 20% a 
folha de pessoal dos Estados, dos Municípios e da 

.. União, proporcionando maiores investimentos em 
nosso País, da ordem de R$5,5 bilhões. Em termos 
comparativos, esse foi o valor liberado para financiar 
a produção agrícola no ano passado. 

Somente com o resultado de uma reforma ad
ministrativa rigorosa, aprovada na Câmara dos De
putados e no Senado Federal - nesta Casa, a pro
posta governamental seria aperfeiçoada -, podería
mos aumentar os investimentos de que nosso País 
tanto se ressente. 

Uma reforma tributária, segundo o estudo da 
Fipe;-pooenaresultar-num a:umehlcf de 18% de in
vestimentos em nosso País; passaríamos, portanto, 
a ter investimentos da ordem de 65% do PIB, o que 
significaria a geração de um milhão e oitocentos mil 
novos empregos. Sem dúvida nenhuma, seria um 
grande avanço no combate ao desemprego, uma 
preocupaçaoae caâa ciâaâão;-de cada Senador e 
do próprio Presidente da República. 

Enfrentar esses desafios, com a realização 
. dessas reformas, é uma necessidade urgente da 

Câmara e âo Senado Federal. Sou testemunha do 
empenho do Presidente do Senado, Senador Anto
nio Carlos Magalhães, para que essas reformas se-



Junho de 1997 ANAIS DO SENADO FEDERAL 407 

jam aprovadas celeremente, porque entende, e o 
seu Partido também, a sua necessidade. 

Seria muito mais produtivo se o PSDB, o 
PMDB, o PFL, os Partidos que apóiam o atual Go
verno, ao _invés de discutirem espaços, discutissem 
essas reformas e se valorizassem diante da socieda
de. O cidadão que está vendo a TV Senado, assis
tindo a todos os canais de televisão do País, lendo 
os jornais e ouvindo as rádios saberia distinguir 
aqueles que estão preocupados com as verdadeiras 
reformas - que podem elevar o nível de emprego, 
elevar os investimentos em nosso País, promover o 
crescimento do PIB para resultar em distribuição de 
rendas e, sobretudo, na redução do déficit comercial 
-, avaliar quem, realmente, está interessado em fa
zer política séria e promover as reformas, ou quem 
está interessado em ficar discutindo eternamente 
quem tem mais espaço, quem tem menos espaço, 
quem é mais competente, quem é menos competen
te, porque a competência tem que ser demonstrada 
na realização dessas reformas. 

Quero, pois, desta tribuna, defender que, du
rante a convocação extraordinária, tenhamos mais 
agilidade na votação, já que passamos muito tempo 
discutindo se o PFL manda mais ou menos. É hora 
de todos nós, do PSDB, do PFL, deixarmos, com o 
perdão da palavra, a frescura de lado e partirmos 
para o trabalho sério que possa nos levar a uma re
forma do Estado brasileiro. E com essa reforma; pro~ 
movermos o crescimento do PIB, da renda, da distri
buição de renda e dos empregos em nosso País. 

Sr. Presidente, eram estas as considerações 
que gostaria de fazer, sobretudo fazendo referência 
a essa matéria importante da Gazeta Mercantil e do 
encontro de que V. Exª participou, representando a 
todos os Senadores e demonstrando que o interesse 
do Senado é a realização das reformas, já que sem 
elas fica difícil para os Estados, os Municípios e para 
a própria União realizar os investimentos no campo 
social, especialmente aqueles que estão sendo' mui
to cobrados pela população nos dias de hoje. 

Muito obrigado. · 
O SR. PRESIDENTE (Antonio Carlos Magalhães) 

- Está franqueada a palavra aos Srs .. Senadores. 
O SR. LEOMAR QUINTANILHA - Sr. Presi" 

dente, peço a palavra. 
O SR. PRESIDENTE (Antonio Carlos Magalhães) 

-Com a palavra o Senador Leomar Quintanilh.a 
O SR. LEOMAR QUINTANILHA- Sr. Presi

dente, de quanto tempo disponho? 
O SR. PRESIDENTE (Antonio Carlos Magalhã

es) - V. Exª deseja fazer uma comunicação ou se 
inscrever para falar? 

O SR. LEOMAR QUINTANILHA- Gostaria de 
me inscrever para falar. 

O SR. PRESIDENTE (Antonio Carlos Magalhã
es)- Sendo assim, V. Exª dispõe de 20 minutos. 

O SR. LEOMAR QUINTANILHA- (PFL.!TO. 
Pronuncia o seguinte discurso. Sem revisão do ora
dor.) .:. Sr. Presi(fente, ·srªS e ·srs. Senadores, nin
guém ignora, neste País, que é absolutamente es
sencial que o Poder Público reduza o déficit público 
e ~equilibre suas contas, condição imperativa para 
a manutenção doPiano Real e estabilização da eco
nomia, assim como para a retomada do desenvolvi
mento econômico. 

O que se nos afigura absurdo, no entanto, é 
que as contas do Governo Federal sejam regulariza
das às custas dos Estados e Municípios, como pre
tende o Fundo de Estabilização Fiscal (FEF), parti
cularmente das unidades federadas mais pobres. 

Ora, Sr. Presidente, o antigo Fundo Social de 
Emergência, rebatizado como FEF, no exercício de 
1996, retirou aproximadamente um bilhão e setecen
tos milhões de reais dos Estados e Municípios, e im
portância equivalente do Fundo de Amparo ao Tra
balhador. 

Seguramente não foi em benefício dos Estados 
mais pobres, como é o caso do Tocantins, que o Go
verno Federal utilizou esses recursos. 

Nosso Estado, um dos mais pobres do Brasil, 
sem embargo do dinamismo da administração do 
Governador Siqueira Campos, não dispõe da infra
estrutura necessária ao seu desenvolvimento, eis 
que, durante séculos, foi apenas uma região aban
donada e esquecida do Estado de Goiás. 

O .pior, no entanto, é que, após sua criação e 
instalação, não mereceu o mesmo tratamento que 
foi .concedido pela União aos demais Estados de 
criação recente. 

De fato, conquanto o § 62 do art. 13, do Ato 
das Disposições Constitucionais Transitórias da Car
ta Política em vigor determinasse a aplicação, ao To
cantins, das mesmas normas legais pertinentes à di
visão do Mato Grosso, isso não aconteceu. É que a 
Lei Complementar n2 31, de 11 de outubro de 1977, 
aplicável à espécie, com valores atualizados, permi
tiria o repasse de R$1 00 milhões anuais ao nosso 
Estado. O total, hoje, já seria de R$800 milhões. No 
entanto, nada dfsso foi carreado ao novo Estado e 
também nenhum real do Tesouro Nacional foi utiliza
do ,pqra o pagamento do funcionalismo ativo dessa 
unidade federada. 

Além disso, a União tem usado de extrema 
parcimônia até na entrega de recursos já previstos 
no Orçamento para o Estado do Tocantins. 

Até 9 de maio último, por exemplo, de vinte mi
lhões relativos ao Ministério da Fazenda!MPO, foram 
contingenciados dez milhões e setecentos mil reais, 
e entregues não mais que três milhões e cem mil 
reais. 

_Para agravar muito mais a situação de penúria 
do Estado, Sr. Presidente, os recursos do Fundo de 
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Participação que integram o FEF configuram uma 
sangria brutal em suas combalidas finanças. 

Se, para o Estado de São Paulo e demais uni
dades federadas mais ricas, as perdas determinadas 
por esse Fundo não superam 0,06%, como asseve
rou a ilustre Deputada Yeda Crusis, para o Tocantins 
o prejuízo é incomensurável. É que o Tocantins sim
plesmente não suporta uma perda de 
R$66.907.321,68 para o Fundo de Estabilização Fi
nanceira, como aconteceu em 1996, ou de 
76.666.443,87, como está estimado pra o exercício 
em curso. 

Sem esses recursos, o Tocantins não tem 
como investir em saúde pública, educação, habita
ção, transportes e outros setores essenciais. 

Com essa falta de investimento - e com a po
pulação mais pobre do Brasil - está condenada a 
sobreviver com péssima qualidade de vida, sendo a 
alternativa, para milhares de famílias, a migração 
para Brasília, Goiãnia, Belo Horizonte, São Paulo e 
Rio de Janeiro, agravando substancialmente os pro
blemas sociais já existentes nessas cidades. 

É preciso não esquecer que a Bancada federal 
do Tocantins, acima de quaisquer partidarismos, 
tem-se solidarizado com o Governo Federal, espe
cialmente no que diz respeito às tão necessárias re
formas constitucionais .. 

No entanto, é inadmissível que o Estado conti
nue sendo tratado como um filho bastardo e deser
dado, pois isso significa a intensificação das desi
gualdades regionais, o estímulo às migrações inter
nas e a condenação de toda uma Unidade da Fede
ração a permanecer atrelada ao subdesenvolvimen
to sócio-econômico. 

Assim, esforços vêm sendo desenvolvidos para 
minorar as dificuldades e as desigualdades inter-re
gionais, com o esforço quase que sobre-humano do 
Governador do Estado, Governador Siqueira Cam
pos, que tem se superado, Sr. Presidente, que tem 
buscado alternativas além fronteiras, que tem busca-

, do parcerias e investimentos externos como alterna
tiva para estimular o desenvolvimento da nossa eco
nomia, fazemos aqui um apelo veemente ao Presi
dente Fernando Henrique, aos dirigentes da sua 
equipe econômica, aos Ministro Pedro Malan e Anto
nio Kandir, para que encontrem uma forma de equa
cionar essa situação, para que o Estado de Tocan
tins não seja penalizado com a subtração desses re
cursos, em benefício do FEF. Se esses recursos têm 
uma significação pequena para os Estaâos-mais ri
cos, quase não alterando a sua receita, para o To
cantins e para os Estados mais pobres da Federa
ção, essa perda é inestimável, Sr. Presidente. 

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

O SR. PRESIDENTE (Antonio Car.os Magalhães) 
-Concedo a palavra ao Senador Ramez Tebet. 

O SR. RAMEZ TEBET (PMDB-MS. Pronuncia 
o seguinte discurso. Sem revisão do orador.) - Sr. 
Presidente; Sri!s e Srs. Senadores, quero fazer uma 
comunicação ele grande_ releyãncia, no meu entendi
mento. Comunico -à Casa o grande trabalho, o gran

de esforço que o Tribunal Superior do Trabalho vem 
fazendo, para que empregados e empregadores 
possam recebera prestação jurisdicional devida pelo 
Estado. 

Sr. Presidente, nos últimos três meses, o Tribu
nal Superior do Trabalho julgou nada mais nada me
nos que"_31.869 processos, porque, no Poder Judi
ciário, encontrou-se uma forma diferente de traba
lhar, um regime de trabalho que, no Poder Executivo 
e em diversos setores, como no de habitação, tor
nou-se muito comum no nosso País: o mutirão. To
dos conhecemos o mutirão para construir a casa 
própria, para trabalhos de investimento pelo Poder 
Executivo, mas o Tnbunal Superior do Trabalho ini
cia e realiza o mutirão da Justiça, inaugurado pelo 
Tribunal Superior do Trabalho, que, nos últimos 90 
dias, volto a afirmar, julgou 31.869 processos. Se
gundo comunicação que me faz o Exmº Sr. Ministro 

_ Ermes Pedro Pedrassani, Presidente do Tribunal Su-
perior do Trabalho, esse esforço vai ter prossegui
mento no segundo semestre, e o corrente ano deve
rá terminar com cerca de 70 mjl processos decidi
dos. 

Sr. Presidente e Srs. Senadores, no dia 3 de 
março deste ano ocupei a tribuna do Senado para 
louvar a iniciativa do Tribunal Superior do Trabalho e 
para fazer um apelo aos outros órgãos, a outros Tri
bunais de Justiça do País para que adotem o mes
mo procedimento, aliviando a carga de trabalho no 
Poder Judiciário, proporcionando assim justiça mais 
rápida e eficiente aos nossos jurisdicionados, aos 
nossos compatriotas. E neste momento quero res
saltar e louvar o Tribunal Superior do Trabalho por 
essa experiência que já é vitoriosa e que envaidece 
não somente o Tribunal Superior do Trabalho, seus 
27 Ministros e os 10 juízes que foram convocados 
para esse mutirão, mas envaidece a todos nós brasi
leiros e lança uma ponta de esperança no sentido de 
que o Poder Judiciário pode, por meio do mutirão, 
contribuir para a prestação de um serviço jurisdicio
nal mais célere, desanuviando assim o grande volu
me-de-trabalho existente em todos os órgãos do Po
der Judiciário deste País. 

Nesta oportunidade, Sr. Presidente, Srs. Sena
dores, quero agradecer de público o ofício que me en
caminha o Sr. Ministro Ermes Pedro Pedrassani, co
municando o resunado dessa experiência vitoriosa, 
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dessa experiência já consagrada. Desejo, portanto, 
cumprimentar S. Exê, os 27 Ministros que compõem 
aquela mais alta Corte de Justiça do Trabalho do 
País, bem como os senhores juízes convocados, fa
zendo mais uma vez um apelo para que outros tnbu
nais sigam o exemplo do Tribunal Superior do Tra
balho. 

Era o registro que eu gostaria de fazer, Sr. Pre
sidente, Srs. Senadores, ao encaminhar minhas con
gratulações à Justiça do Trabalho, a todos os juízes, 
que continuam convocados em regime de mutirão, afi
viando a carga do grande número de processos que 
se encontra na mais alta Corte Trabalhista do País. 

Realmente, Sr. Presidente, Srs. Senadores, 
empregadores e empregados estão mais aliviados 
com esse grande mutirão que realiza o Tribunal Su
perior do Trabalho do nosso País. 

Muito obrigado. 
O SR. PRESIDENTE (Antonio Carlos Magalhães} 

- Não há mais oradores inscritos. 
O SR. PRESIDENTE (Antonio Carlos Magalhães} 

- Nada mais havendo a tratar, a Presidência vai en
cerrar os trabalhos, lembrando ao Plenário que a 
sessão deliberativa ordinária de amanhã às 14 horas 
e 30 minutos, terá a seguinte 

ORDEM DO DIA 

Às 15h 30min 
-1-

PROJETO DE RESOLUÇÃO Nº 78, DE 1997 

(Em regime de urgência, nos termos 
do Requerimento nº 433, de 1997- art. 336,b) 

Discussão, em turno único, do Projeto de Re
solução nº 78, de 1997 (apresentado pela Comissão 
de Assuntos Econômicos como conclusão de seu 
Parecer nº 323, de 1997), que autoriza a elevação 
temporária dos limites de endividamento do Estado 
de Minas Gerais para que possa emitir, através de 
ofertas públicas, Letras Financeiras do Tesouro do 
Estado de Minas Gerais (LFTMG), destinando-se os 
recursos ao giro de sua dívida mobiliária com venci
mento no 2° semestre de 1997. 

(Poderão ser oferecidas emendas até o encer
ramento da discussão} 

-2-
REQUERIMENTO N2 412, DE 1997 

Votação, em turno único, do Requerimento nº 
412, de 1997, do Senador Ney Suassuna, solicitando, 
nos termos regimentais, a retirada, em caráter definiti
vo, do Projeto de Lei do Senado nº 188, de 1996, de 
sua autoria, que dispõe sobre o contrato individual de 
trabalho em regime especial e dá outras providências. 

-3-
REQUERIMENTO N2 399, DE 1997 

Votação, em turno único, do Requerimento nº 
399, de 1997, do Senador Ademir Andrade, solicitan
do, nos termos regimentais, tramitação conjunta do 
Projeto de Lei do Senado n2 42, de 1996, com o Pro
jeto de Lei da Câmara n2 93, de 1996, que já se en
contra apensado aos Projetas de Lei do Senado n°s 
239, de 1995, e 188, de 1996, por tratarem todos de 
contrato temporário de trabalho. 

-4-
REQUERIMENTO N2 400, DE 1997 

Votação, em turno único, do Requerimento n2 

400, de 1997, dos Senadores José Eduardo Outra, 
Eduardo Suplicy e Antonio Carlos Valadares, solici
tando, nos termos regimentais, que o Projeto de Lei 
da Câmara nº 93, de 1996, que dispõe sobre o con
trato de trabalho por prazo determinado, seja sub
metido ao exame da Comissão de Constituição, Jus
tiça e· Cidadania, além da de Assuntos Sociais, cons
tante do despacho inicial. 

-5-
PROJETO DE LEI DA CÂMARA N2 114, DE 1995 

Discussão, em turno único, do Projeto de Lei 
da Câmara n• 114, de 1995 (n2 2.142/91, na Casa 
de origem), que dispõe sobre a manutenção de em
pregados em convênios médicos e dá outras provi
dências, tendo 

Parecer favorável, sob n• 176, de 1997, da Co
missão de Assuntos Sociais. 

-6-
PROJETO DE LEI DA CÂMARA N2 45, DE 1996 

Discussão, ern tu mo único, do Projeto de Lei 
da Câmara n• 45, de 1996 (n2 57/95, na Casa de ori
gem), que acrescenta inciso ao art. 473 da Consoli
dação das Leis do Trabalho - CL T (permissão para 
que o empregado deixe de comparecer ao serviço 
se estiver prestando vestibular), tendo 

Parecer favorável, sob n2 _124,de 1997, da Co
missão de Assuntos Sociais. 

O SR. PRESIDENTE (Antonio Carlos Magalhães) 
- Está encerrada a sessão. 

(Levanta-se a sessão às 15h34min.) 
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ATA DA 82!! SESSÃO DELIBERATIVA ORDINÁRIA, REALIZADA EM 17 DE 
JUNHO DE 1997 

(Publicada no DSF, de 18 de junho de 1997) 

RETIFICAÇÕES 

No sumário da Ata, no item 2.2.4 - Requerimentos, 

Onde se lê: 

Nº 414, de 1 997, de autoria do Senador Jefferson Péres, 
solicitando que o tempo destinado aos oradores da Hora do Expediente da 
sessão do dia 1 º de outubro vindouro seja dedicado a homenagear o "Dia 
Nacional do Vereador". 

Leia-se: 

N2 414, de 1997, de autoria do Senador Jefferson Péres e 
outros Senadores, solicitando que o tempo destinado aos oradores da Hora do 
Expediente da sessão do dia 1 º de outubro vindouro seja dedicado a 
homenagear o "Dia Nacional do Vereador" . 

• .... ••• • •• • •• • ••• ... • .. .. .. • .. o ..... o ..... o ....... o o ............. o .... o ... o o o o o .... o. o ..................... o o ...... o •••• o ................ o ............................. o o. o 

.............................. o .......... o ................ o ................. o o ... o o. o ......... o .................. o o. o o ............................................ o .............. o o •• 

À página nº 11735, 2ª coluna, nas assinaturas do 
Requerimento n2 414, de 1997, 

Onde se lê: 

Senador Jefferson Pires (PSDB-AM) - Senador Ney Suassuha ~- Senaâór 
Antonio Carlos Valadares c Senador Bello Parga - Senador Epitácio 
Cafeteira - Senador Artur da Távola. 

Leia-se: 

Senador Jefferson Péres (PSDB-AM) - Senador Ney Suassuna - Senador 
Antonio Carlos Valadares - Senador Bello Parga - Senador Epitácio 
Cafeteira - Senador Artur da Távola. 

o ............... o o ...... o ...... o .. o o ............ o o o .......... o •• o ................... o ••• o •• o •• o ................. o ............................................... . .. . ... .. . .. . ... . .. . ... . . . . .... .. . . . . . . . . .. . . . .. . .. . ... . .. . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . .. . .. . .. . .. . .. . .. . ... . .. .. . . . . . .. . . . .. . ... . . .. . .. . . . . . . .. . . . . . 
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ATA DA 83" SESSÃO DELIBERATIVA ORDINÁRIA, REALIZADA EM 18 DE 
JUNHO DE 1997 

(Publicada no DSF, de 19 de junho de 1997) 

RETIFICAÇÃO 

À página nº 11842, 2ª coluna, no Projeto de Lei do Senado 
nº 117, de 1997, que dispõe sobre o uso dê aparelhos de telefonia celular, no 
seu artigo 3º, 

Onde se lê: 

Art. 3º O Conselho Nacional de Petróleo ... 

Leia-se: 

Art. 3º O Departamento Nacional de Combustíveis ... 
............................................................................................. · ............................................... . 
........................................................................................................................................... 

ATA DA 843 SESSÃO DELIBERATIVA ORDINÁRIA, REALIZADA EM 19 DE 
JUNHO DE 1997 

(Publicada no DSF, de 20 de junho de 1997) 

RETIFICAÇÕES 

À página n° 11935, 2a coluna, na numeração das páginas 
dos Discursos do Expediente, 

Onde se lê: 

2.2.5 - Discursos do Expediente 
SENADOR NEY SUASSUNA - Aumento 

Injustificado das tarifas públicas, na era do real ..... . 11952 
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Leia-se: 

2.2.5 - Discursos do Expediente 
SENADOR NEY SUASSUNA- Aumento 

injustificado das tarifas públicas, na era do real - ...... 11942 

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

À página n° 11980, 23 coluna, imediatamente após o 
Requerimento n° 433, de 1997, 

Onde se lê: 

O SR. 'RESIDENTE (Antonio Carlos Magalhães) 

Leia-se: 

O SR. PRESIDENTE (Antonio Carlos Magalhães) 

.......................................................................................................................................... 
········································································································································ 

AGENDA CUMPRIDA PELO PRESIDENTE 
ANTONIO CARLOS MAGALHÃES 

23/06/97 
Segunda-feira 

11 :00 - Fórum das Reformas 
FIESP 

Junho de, J,297A 

15:30 - Sessão Ordinária não Deliberativa do Senado Federal 
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Ata da 87!. Sessão Deliberativa Ordinária 
em 24 de junho de 1997 

~ Sessão Legislativa Ordinária da 5Q!!. Legislatura 

Presidência dos Srs.: Antonio Carlos Magalhães, Geraldo Melo e da Sra. Júnia Marise 

ÀS 14 HORAS E 30 MINUTOS, ACHAM-SE 
PRESENTES OS SRS. SENADORES: 

O CONGRESSO NACIONAL decreta: 

Art. 1•. O art. 33 d.a Lei n • 9 .394, de 20 de 

dezembro de 1995, pas.oa a vigo:t""ar com a segu:inte redação: 

"Are. JJ. O ensino religioso, de matricula 

fa~ultativa, é parte integrante da formaçio básica 

do cidadão e constitui disciplina dos horários 

nol:'mais das ~scolas p'.llllir:as de ensino fundamental, 

assegurado respeito à diversidade cultural 

--religiosa do Brasil, vedadas quaisquer formas de 

proselitismo. 

§ 1"'. Os sl.stemas de ensino regul~ent.arão 

os procedimento-s para a defiriição dOs cOnt~íid.ps do 

en:sino religioso e estõlt.belec:erão as no=mas para a 

habilit:~.ção e admissão dos profe:Jsore::s. 

2 •. Os sistemas de ensino ouvirão 

entidade r:ivil, constituida pelas diferentes 

denominações religiosa:,~, para 

conteúdo:J do ensino religioso." 

definição dos 

Art. 2•. E:~ ta Lei ent::-a em vigor na data de sua 

publicação. 

Art. 3 ~. Revogam- se as disposições em c:on::.rã.rio. 

PROJETO ORIGINAL 
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Abdias Nascimento - Antonio Carlos Magalhães 
-Artur da Tavola- Bello Parga- Beni Veras- Bernar
do Cabral- Carlos Bezerra- Carlos Patrocínio- Casil
do Maldaner - Coutinho Jorge - Edison Lobão -
Eduardo Suplicy - Elcio Alvares - Epitácio Cafeteira 
- Emandes Amorim - Esperidião Amin - Fernando 
Bezerra - Flaviano Melo - Francelina Pereira - Frei
tas Neto - Geraldo Melo - Gerson Camata - Gilber
to Miranda - Gilvam Borges -Guilherme Palmeira
Hugo Napoleão - Jefferson Péres - João França -
João Rocha - Jonas Pinheiro - Josaphat Marinho -
José Agripino - José Bianco - José Eduardo - José 
Eduardo Outra - José Fogaça - José lgnácio Ferrei
ra- José Roberto Anuda- José Serra - Júlio Cam
pos - Júnia Marise - Lauro Campos - Leomar Quin
tanilha - Levy Dias - Lucídio Portella - Lúcio Alcân
tara - Marina Silva - Marluce Pinto - Mauro Miran
da- Nabor Júnior- Ney Suassuna- Onofre Ouinan 
- Osmar Dias - Pedro Simon - Ramez Tebet - Re
gina Assumpção - Roberto Freire - Roberto Re
quião- Romero Jucá- Romeu Tuma- Ronaldo Cu
nha Lima - Sebastião Rocha - Sergi9 Machado -
Teotônio Vilela Filho- Valmir Campelo. 

A SRA. PRESIDENTE (Júnia Marise) - A lista 
de presença acusa o comparecimento de 65 Srs. 
Senadores. Havendo número regimental, declaro 

Oã nova redação ao art. 33, "caput". da Lei n° 9.394. de 20 de dezembro de 1996, 
que "Estabelece as diretrizes e bases da educacao nacional". 

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

balhos. 
O Sr. 12 Secretário em exercício, Senador Ney 

Suassuna, procederá à leitura do Expediente. 

É lido o seguinte 

EXPEDIENTE 

Projeto recebido da Câmara dos Depu
tados. 

PROJETO DE LEI DA CÂMARA N" 25, DE 1997 
(N" 2.757. de 1997, na Casa de origem) 

Dá nova :r:ed.aç.io ao .a:r:-t.-33 _da _Lei _ _n• 

:1.394, de 20 de de%er.Oro de 1996 .. que 
estabelece as diretr:t::es e bases da 
educação nacional. 

O Congresso Nacional decreta: 

Art. _I_O o -~-_)] "çaput" da lei 0° 9.394, de 20 de 
dc1.embro de 1996, passa a vjger com a seguinte re~ação: 

"O ensino religioso, de matricula facultatil.•a, constllui 
_ _t!i$çipling ___ dos hortirios_ normais das escolas públicas de enisno 

-fundamental, sendo oferecido de acordo com as preferências manifestadas 
_pelos alunos ou por seus responsáveis, em caráter: 

A1. 2" 
publicação 

Esta lei entra em vigor na data de sua 

A.rt. 3" Revogam-se as disposições em conttário. 

JliSTIFICAÇAO 

A ni!l~Cnl ~ Ji<!dO dc:sço_n1Jç-_ç_c-{ que o Qbjetlvo bãsico da 
educ:J.ção c a a plena fimnaçào c desenvolvnnt·nro do educando Isto 

enconlia-se consagrado em nossa Cana Maana c na atual Lei de Diretnzes c 
Uases da Educação Nacional (LDB). -

Consideramos. poJs, o cnsu10 religioso como um 
_componente cumcular de vital unponânc1a para a lonnaçâo da personalidade 
de: nossas cnanças. Jovens c ac.lolcscemcs. Se "a i!ducação básica tem por 
finalidades desen_volver o educando, assegurar-lhe a formação comum 
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indispensávd para o exucfcio da cidadania e forn~u-Ihe lr!~iQs_ pt!_ra 
progredir 12~ c:abalh~ e em estudos posteriOres" (art. 22 d{:. Lei no 9.394/96), 
o ens.mo. rehg10so ha que ser oferecido pelo Estado, pois este tem o dever 
cons~nuct<>ru:l de ~segurar a todos o direito fundamental á educação, como 
condsçã.o md1spensavcl ao pleno Uc:scnvolvimcnto c.la pessoa hurnana {art. 20~ 
daCi'l ' · 

É preciso resultar que o ensino religioso nio dtl·e ser 
confundido com doutri.Daçio religiosa. Hoje, 0~ , cspCcialisc..s , ~m 
educaçlo coOsideram ,Ciue o tbsino religioSO -:ootribui ,>à~:Í a ~oÓJir~rJo 
de valores éticos e morais. indi1:pensinis para a rormaçio de uma 
c?osciêocil. dvica e cidadl dos educaod05. Em nossa sociedade, m21rud11 
aand•. p~r condutas anti-éticas e •morais, o ensioo religioso pode se 
constitUir em elemento capaz de contribuir para 0 eurdcio da 
solidariedade, da lolerâocia t- do respeito mútuo que devem se pautar as 
rel2ções sociais. 

, . Neste sc:ntid(l, a presente proposiç~o legislativa objetiva 
comg•r wn equivoco da atual Lei de Diretrizes e Bases da Educação 
Nncíomll, ao Sl!primir a expressão "sem ónus para os cofres piibllcos" do art. 
33 "caput" da referida lei e, com isso, assegurar a todos a possibilidade de Wll 

ensino religioso que seja i.nstrwnento para conslrUção de wna sociedade mais 
solidâria, fraterna e cidadã. \ 

Sala das Sessões, em. d\.f~,·crt'ir~ de 1997. 

'" " 
Deputado NELSOI'< MARCIIEZAN 

"l.EOIS!AÇÃO CITADA, ANEXADA PELA SECR!!TARIA-0ER4L DA MESA." 

do pro::t:s:so de cnsino--a~ndintcm. ob:sen:-:ad.n as normas do rc:sp:c:uvo sistema de: 

eru.1no. 
§ 3". o c:ru.ir:w furuim1ent:Jl recuh.r será ministr:ldO cm Hngua portugues1.. use· 

gur;~da h cornunid~dcs indlgena.s a utiliuç~o de suu lingu:tS ma1em:u e proce:s.ros 
própnos de ::tpn:nd~~;em. 

§ 4". ·o crisiOO rundammtal $Cri presencial. sendo o ensino i distância utiH:o::ado 
como cnmplemem:aç:io cb. apR:ndlugcm ou cm siruaç:êw:s cmergcrn:iais. 

~rt.. 33. o ensino rt:ligioso, de m:att{cula r.:act.tltatin. eonstüui disciplina dos 
botánm nomu:is d.u e:scol.:a.s pliblic.u de cn:ntJO rund:lment.:~l. sendo ofen:cido. sem 
ânus p:na os cofres ptiblícos.. de acordo com ;as pn:tc:n:nci.:~.s m:1nifestadu pelos alunos 
ou por seus responsáveis. em C""adter. 

1-confc:.uion.al. .ie acordo cem a. opção reü!;iDP do a.luno ou do seu responúve!. 
minis'IZõ.l.do por profc:s~ o o oricnt:adcn:s rc:ltziosos ~~e (:TCóenci:..ótiS pet:Li 
resp:!ctlv:u.tgrejas ou c:mid.adc:s rc:Hsi.cau~ ati 

Q- inU:rtonfcS:SIOnal.rcsaUante de ae-crdo entre 2S diversas cntid:1tk:s n:JigiOSllS. 
que:: se responsabiliz.ario p::la c:J~Qç:lo do res:pccúvo programa. 

Art. 34. Ajonudac:scol:u-no emina fundament:~l incluiripelo menos quatro hons 
de tnb3Ui0 cfctiva em W01 de :u.1la. sendo rro;n:ss1vamente ampliado o pcn"odo de 

permanência na escOla. 
§ J". Slo n:.sWr.~das "s OJ:OS do ensino notumo e d:!.S formas :~ltcm:uivn de 

crg:miuçio :~utorit.adas nesta L::i. 
§ 2.". O cmioo fund.:menul scr:i ministndo prugressivamenle cm tempo in1egral. 

iCiit~rlO clOSSiifcniU de cn.sino . ... ---- -----.-.-.-- ------·---- ------------- ............................ -------------

IA COMISSÃO DE EDUCAÇÃO) 

OFÍCIO DO PRIMEIRO SECRETÁRIO DA CÂMARA 
DOS DEPUTADOS 

N° 86/97, de 23 do corrente, 'comunicando o 
LEI No 9.394, DE 20 DE DEZEMBRO DE 1996 arquivamento, em virtude de prejudicialidade, do Projeto 

e,,ab<~<uosdirm>w<bos•s-kwwca<;iion.aonal. de Lei do Senado 0° 297, de 1995 (no 1.790/96, naquela 
Casa), de autoria do Senador Robeno Requião, que dispõe 

-- -- .. -~ ....... ·--·--·-----·-----··----·-··------------~bre-o·transpone a granel, por meio de conduto, de 
, TÍTULO V derivados de petróleo produzidos no País. 

DOS NIVEIS E DAS MODALIDADES 
DE EDUCAÇÃO E ENSINO 

CAPÍTULO li 
DA EDUCAÇÃO BÁSICA 

SEÇÃOI 
DAS DISPOSIÇÓES GERAIS 

Al"t.l.Z. A cduaç.io bisica tem por fuulitbdcs dese:nvolver o educando, assc~u
ru-lhe ~ ÍonNÇ.io comwn mdisp;n.:s.ivei para o cxcn::!do <b cic.bt.bnia e fornec::.:r-lbe 
me1os para progredir no tr.lb.:llllo e cm estudos pmtenacs. 

SE'ÇÁ0/11 
00 ENSINO FUNDAMENTAI. 

:"rt. 32. O c:ruino íundamc:nuJ. c:om dunçio mínima. de cito aoos. obrisa1ório c 
gr.atu~to na escola públic:a.. ICri por objetivo a (armação básica do cidadão. rncdi.antc: 

f -o dcsenvohimC'IliO dJ, ~apacitbdc de: 2pn:-ndcr. tendo COmo mtlOS W$icos o 
pleno dominio da Jctun. da.esaila e do cálcqlo; 

U -a cornp-eendo do amblc:me na.cura! c soci:tl. do sistema político. da tecnola,Q.. 
das artes c dos va.lon:s em que se fun.tbmenLa, a soe~: 

, nt- o dcsc:lvolyim;rn~ .. d;a ~de aprendi~gem. tcnáo.c:m vista a 
aquisiçiio de conillxirnentoS c: h:.bilicbdd c a formaçio de autudcs e v:~lon:s: 

rv -<l {artaJccunento dos vínculos de famllia. dos.l:!.ços de solidariedade: humana 
c de tokr:irn:1a rccJpttx=a em que 1e ~nta a -vu:b scxial 

§ I"·~ !:1cultadoa01. s1S1cm.:a:s de ensmoocsdobr.uo e ramo h.md.:!.mr:mtai ernclCio$. 
§ 2". Os cstabclcclftlcntosque uuli1.am prosrrss.3on:g:ul:u-pcrsêrie podem adot.lr 

no cru1no fund:unent:ll o n:gtmc: de rmgn:sso cont.muad.a. sem pre;uizo cb. ;anJi.v;~ 

PARECERES 

PARECER N° 327, DE 1997 

Da Comissão de Assuntos Econômicos, sobre 
a Mensagem n° 109. de 1997 (nn 672/97, na 
origem). do Senhor Presidente da República. 
que submete à apreciação do Senado Federal o 
contrato celebrado cm I O de junho de 1997, 

~,c-~""C,c~..,.....,..,._,._..,_·.:..,_,.,~tre_a.Catx.<l.Econômica Federal e o Estado 
do Rio de Janeiro, com garantia da União. no 
âmbito do Programa de: Apoio â 
Reestruturação c ao Ajuste Fiscal dos Estados. 

RELATOR: Senador NEY SUASSUNA 

1- RELA TÓRIO 
Vem a esta Comassào de Assuntos Econõmicos a Mensagem 

Presadenctal n; 109. de !997 (Mensa!',em n" 672. de 11 de jwtho de 1997. na 
ongem), que submete a e'>ta Casa. nos termos da Resolução n~ 70195, alterada 
pela Resoluç;io n: 12/97. ambas do Senado FederaL o contrato fumado entre .:1 

C:ai5Li Eccnõm1ca Federal e c Estado do Rio de Janetro. com garaoua da Umào. 
no âmbito do Programa de Apolo ã. Reestnuuraçâo e ao A.juste Fiscal dos 

Estado~ 
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Retendo Programa de ApolO. JllStltuido pelo Voto o: 162/95 do 
Conself10 Munetano NacJonal. com o objetivo de equacionar as div1das 
rínance1ras dcs esmdos. Jgualmeme fez prev1sào de linhas de credito Junto a 
Ca1xa Ecouôtmca federal. para atender :a Situações emergenciais das Unidades da 
F"ederacão 

Na conunutdade das negoctações para renegoCi:lçâo das dividas. 
;Oram assm01dos Prorocolos de Acordo emre a União e Estados da Federação. ao 
abng:o da Resolução n: ~(}195 do Senado Federal O Estado do R10 de J.:me:ro 
:.ssmt\U, '..'UI 15 Jl! IO!letro d~ ! 997 Protocolo de Acordo com o Governo Federai, 
lendo a operaçao de credJ!O c:onstlllte deste mstmmemo sJdo 01prC'Ivad::t pela_ 
~en::~t.io l •• .-dt:tal mo.:dl:lllt~' .1 R"soluç;io n· J0.·9i 

ror forçn d::! R~soluçâo 11· 1::?'97. os contratos a serem firmados em 
Jecom!r~~.:ta Jos Protocolos acnna mencionados devem .ser aprovados por esta 
Casa t cstc o caso do pleno que ora se examum. prevts:ro na Resolução n~ 10/9~ 
e- respaldado na Medida Prov1soria n: I 556·1 1197. pela qual o Go\lemo Fed~ra, 
concede ~ad•lS$0 :1 pwcessos de pr.v:mucfio de msmuícôes financeiras 
csradu;:!.t!' 

< J cotttral!., ~Jltre a CaJ.'I:~ EcoJ1Õm1ca Federal e o Estado do Rio de 
J:meJro dest1na-se :::10 linanctamento. a r:ruli' dc :'liUste prCv1o. de ohrigações 
decorrcnh.'S d:::~ hqutdação e'l:rrajudict:~i dn PREVI-DANERJ. para com os 
p.:ltttctp~me:-: ~o• pc-nstomsra; Jcsra e :!\·cmuats ol.mgações pccwuarias d.-: 
responsab1hdade do Banco Bru1eq S A Cabe esdareccr que o Conselho 
Moneta11o Nacwnal <:~provou, em lO de junho de J9Si, o Voto- n~ Sú, para 
penmur a Cat.xa Económtca Federal reabzar empresumo ponte com o Estado do 
Rto de Janctro. <~o amparo do Voto n: 162i95. j<i referido 

As condições da: oper:lção sob analise são as segumtes. 

di nrw1wm,•· Cat:xa Econàmtca Federal: 

.;,/mwnarro Estado do Rto de Janetro: 

, ; !:rfiHJIIfciar Repub!tca Feder;:mva do Bras!!: 

-a pamr de 0!.01 98 ou da data preVlSta na eirada cláusula Quln.ta o 
que ocorrer pnrneU"o. a_\e a liqutàaçào total do empresrimo. sobre o 
saldo devedor_~rualtzado. mc1dirâ encargos financeiros de i,5% a.a .. 
calculados e pagos pro rara u:mporrs. Junto a amomzação mensal do 
principal. -- -

g; Jnrma dr: ragamenro o empresttmo ser<! pago pelo Estado em 
prestações mensaJs e sucesslvas. tantaS 
quantas ferem. necessanas. conÍonne o que 
determma a cláusula sétrma do con_~to 
ceiebradO-~mrt ~ CEt e ·a -E:Srado. -- . 

h! c.ontrogaranr~a· rcç_ei~<:!~_pr_opna_s_dg_Es!ad_o e quotas a que se r~f~rem 
os __ arts 155. !57 e __ l59 .. !. f!. e JJ. da Consurutçào 
Fede-ral 

t Jt1ser.:e-sc que:. aos temtos tia L lausula ()umt.::t. do contrato. as datas 
i'~110 Jlllt.:lo da at!Ioru;.aç5o.o:uu pagamemo dos 111ros. d.:! correçào monetána e à:! 
..:unussao (.h.• ubenura de credito <.:orrcsponaer:lo aquelõls JCima retendas ou tnma 
J 1a.s apos a ptibltcaç:io da le1 autonzando os crednos adicionais necessários ao 
;Jtct1duncnw Ju d1spm•1o 11as :O.kdrdas Prl'!\tS.flrr:'ls n !~56-1 1'9i c 1560-5197. o 

qu.: O\.'úncr !'llliJCHO 

.\ prcscme tlpCr:lç:io Jl! ..:rcdi!Cl e:->:a rl!iend::~ as Resoluções do 
~ ___ SenadQ_ Fç_q~~a/ 11 96.:}_9_.=~0 ~5-~ l1_'':i_i,~~lt::ro__4_<1,__69J~6._De acordo com o 

dtsposto nessas uumtas. constam do processo. 1)5 pareceres da Procuradona da 
Fazenda Nactonal /Parecer PGFN n· 898.97) da Sccrerana do Tesouro Nacional 
(Parecer STNICOREf/OIREF n~ 116) e do Banco Central do Brasil (Parecer 
DEDIP.'DIAR.E-97:4~ I) postctonando--se fa\'oravelmenre <:! celebraçao do 

~.:omra1o 

Cabe assmnbr. no Clll:llltO. que (\ parecer da STN le"anta as 
.~C'~llllliCS qtlt"StÕI!S 

a) não consta do processo a lr.:1 Orçamentaria Estadual que fap 
prc\1~5tl d~l :1umemo do Cap!t<li do BA\'ERJ. 

,/; !fl•airdtuh: linanciamemo. a titulo Je aJuste preVJo. de obngações 
decorrenEes da hquJdaçào e.xtra_rudicta:l d_a PRE_yJ':_ _ 
BM'ERJ. para com os pantctpanles c pens•oms~as desta e 
e\·entualS obm~açàes pecwuanas de responsabilidade do 
Banco Banen S A . assum1das pelo Estado: 

b) n..'io fo1 ::mex<:~da a Lc1 EsGJdual :mtonzando a pnvat1zaçào do 
13ANERJ. 

o.:~ esrtmatn·as tettas pel.J C.lordenação-Geral de Anã.hse e 
EstaristJcas Frsca1s dos Estados e !\tuniClplos - CEFEM. reprodUZidas em Nota 
r~crllca da SI:"\., <lllcxa ao processado. õl!CSiam a Jrtcapacidade de o Estado do 
R1o de Janeiro assum1r divtdas do momante da proposta. conSiderando o 
desempenilo !iscai do E:c;tndo nos ulumos trt!s e.'l:er..:lcto~ e sua proJeção para os 
proxnnos I O .1r1os <J lrll<ll RS l ()88 974 81~.31 I três btlbões. Oltc!nta e 0110 rru'U1ôes. 

nove;:~.:c:r!l\)S e setenra e quatro md. oitocentos: e doze rcats _e 
tnnta e um cemavosJ. ~endo RS 1 l46.5i5 i! 7.03 {dois 
bilhões. cento e quarenta e se1s milhões. qumbemos e seten_ta e 
cmco mtl. setecentos e dezessete rea1s e trés centavos) para a 
...:oustttulção de reserva :nonetana para garanur a assunçào das 
vbn!!açôes d<.~ PREVJ.SA.NERJ <:! RS 942.399 095.28 
l novecemos e auareUt.:!. e dOIS mtUtõeS. trezentoS e noventa e 
nove m1L novema c: t:mco rea1s e \1nre e ano cemaYOSJ para a 
...:onsmutção de reserva monetana para ça.ranur a :1ssunçào das 

obn~ações dO BANERJ. 

;I t'lJU!r!'ill' {1/WIU.:r:rro\ 

-:;obre o saldo devedor do r.:mprewmc mctdmio. ate~~ 1~.97 ou ate 
o. a:na prevtsta na Clausula Oumta do co!maro tirmado, emre a CEF 
~ o Estado. o que ocorrer pnrne1ro. <:!ncart!OS financeiros de 1.0921% 
a.m .. correspondentes ao custo media de caotaç:5o mensal da CEF. 
.lcresczdo dr.: 0.5°0. 

- os encargos financetros acuna cuados serão reVlsros trunesrralmente. 
com bas:e na vanação do custo médio de capracão da CEF. 
calculados e mcorporados mensalmente ao saldo devedor: 

~obre o saldo deo,.·edor mctdtrá. amda. comzsrão de abenura de 
.:redno. correspondeme a 'J.J 0% a.a.. calculada e mcoroorada 
mensalmente . .r>m rwa wmporn. ao saldo deo,.·edor: 

•• 1 pamr de O I O l 9S 0u Ja data pre"1sta na refenda C!ãusul:a Quima o 
tfUe ocorrer pruneJro. u ::;31do devedor setâ aruaiizado. mensalmente. 
pela van<Jçào do lndJce 0er3l de Preços - JGP-DL ou por our:ro 
mdtce: que \.1er a subsurui-lc. 

Nesse senudo. a STN. mesmo çonstd<'!"r::mdo as cond1cões favorave1s 
do comraro e a 2.usênc1a de nsccs adtctonals do Estado fac:= a Pnvatizaçào do 
BANERJ. rccomellda a excepctonall.z.ação Ja operação pelo Ministro d2 
Fa.ze.nQa. A _mesma Secretan:l demoostra .:1 "'1srênc1a de margem para a 
concessão do aval da Umão. nos rermos da RcS<llução n-:: 96/89 do Senado 
Fcder:ll e :t ad>!quaçáo das conu·a!,!urantia~ olt!ret.::Jas. pdo E:.t.::t.do 

O pcdtdo do Chefe· do Poder Exccuttvo Estadual ao Prestdeme do 
Senado Federai sera. oporrunameme. emregtte dtrer.1mc111e. confonne docume::~to 
f.l f1 l 1 I do proccss::~do 

Ltn ~eu parecer. ,, B:mc~) (l..'ntr:JI r~·~•:llta a :.tdmtph~·ncl3 do Estado 
dr! :ú:úrd(~ 1..'<:1111 pt:squis:i -~·io( ':\D.IN o: C'-1111inn:1 :1 ,lpris~ntaç:lo J:t Certtd:lo do 
J"nbunal Je C<.:Jnras qu;tll!o au t.:umpruueuh.l t.ios Jt.,po;;mvos k~1s cabivets. com 
relação 20 e:x~rcic1o de 1995 l!!ualmcnte esclarece que o Estado n:lo encarrunltou 
0s ba!ancetes reti!remes ao penodo de pne1ro .:1 março de ! 99i. ern VIrtude- de 
tmpian~aç5o do SJA.FBvl 

E o relatono 

II- \"OTO 

Etn atend1memo ao thspostu ua:-. Rc.;uiw;u~s dv $c-u3Jo I ederal que
re.~:-'lllamemam :.t ...:ompetênc_t_~ pm·att\3 d~:sra \.';15.1 t.:St:tbele-ctd.l 110. an 5~ Ja 
Consunw;â~) r ~_dera!. ct..nnpç~_ól esta_ Cmn1.S.~:19 __ ~·~::!Jnl!!~ n.t.mltl:·ato_ entre ;:!. Ca1xa 
EC"Õnómzca Fe-deral ~ o Eswdo diJ R10 r.k· _::Jneuo. t'l'l_leto J:J \-1cnsa!;cm 
Pres1denctal n · I 09./Qi 
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O contrato refere-se ao empre!:stlmo ponte a ser concedido pela 
Cmxa Econômica Federal para financiamento de obrigações do Estado junto ao 
BANERJ, que garantirão a conclusão do processo de pnvarização desta 
instituição financeira estadual. Tal providencia estâ preVIsta na Resolução D0 

I 0/97 do Sena-do Fede@ que autonzou a conttatação da operação de crédito 
constante do Protocolo de Acordo firmadÇI entre a União e o Estaco oo .K..Io ac 
Janetro. no àmbito do Programa de Apoio a Reestrururaç:ào e ao Ajuste Fiscal do~ 
Estados -

Cabe destacar alguns aspectos da operação de credito sob exame: 

a) a Cl.ãusula Segunda do insrrumento contratual ressalta que os 
recursos do emprC:sttmo serão utilizados exclusiva e obrigatoriamente na 
consntutçào de duas contas a serem abertas na CEF, no montante e para as 
destmaçóes descntas no item "e··, das caracteristicas da operaçàQ, no relatO no do 
presente parecer. Tais contas serão movtmcntadas segundo normas de contrato 
especifico firmado entre a Caixa e o Estado. na mesma data: 

b} segwtdo a Expostção de Mottvos do Ministro da Fazenda (E.M. 
n" 309/97) esni insenda no conttato clausula pcrrmtindo que a Uruiio. venha a 
assumtr as obri~çàcs de pagamento decorrentes do emprCstimo. no âmbito do 
refinatlcJanlento das d1vidas estaduats: 

cl o financtamento pela União das diVldas estaduais depende de 
modificação da Lei Orçamentaria em VJgor. amda pcnde~te de aprovação do 
Con!;-rresso Nacional. 

AJnda que a comple.•ddade. o valor da operação em tela e <IS 

ponderações constantes do relatório recomendassem wn exame maJs apurado da 
matena. entendemos que a unportãnc1a do plt:ito para as finanças do Estado do 
Rio de Janeiro justifica que não sejam cnados consrrangtmernos a pnvauzação do 
BANERI. 

:\ssim em face do evidente merito do contrato proposto somos de 
parecer fa•voravel a sua aprova.r,:ão. nos termos do segumte: 

PROJETO DE RESOLUÇÃO N' 79, DE 1997 

Atttflrl:a u E..-:tad<J do Rm d~ Janeiro a contratar e 
O.:<HH:elkr t:VIIIragaranna a opuaçilo <.k r.:riduo 
jltllfO a Cai:XQ Ecanrimrca Ft!dt:rai. com ttara1rtra da 
Umõo, 110 âmbrw do Programa de Apwo U 
R~r.'W'IIttrraçcio t! ao A;u.cu Fl.(CQ/ dos Estados. 

O SENADO FEDERAL resolve: 

Art. 1° Fica o Estado do Rio de Janeiro autorizado, nos termos das 
Resoluções nc. 70, de 199~ e n" 12. de 1997, a contratar e conçeder 
conttagarantta a operação de crêdito JWitO á Caixa .Econõmlca F~deral, destmada 
ao financtamento. a titulo de ajuste previa. de obrigações'decorrentes da 
!iqutdação extrajudicial da PREVl-BANERJ, para com os particip3l!-tes e 
penszomsms desta e evenruais obrigações pecuniárias de responsabilidade do 
Banco BaneQ S.A. asslQll.idas pelo EsUdo. no valor de RS 3.088.974.81_2.31 
(tres bilhões. oitenta e oJto ~ru!hõc:s. novecentos e setenta~ quatro 't!lij, oitocentos 
e doze rea1s e trinta e um centavos) - · 

Art. zo fica a União autonzada. nos tennos da Resolução n" 96/89. 
a conceder garanna à operação de credito autonzad.a no an I o desta Reso!uç~o 

.-\rt. 3° A operação de credito t~ri as segumtes caracteristicas: 
m mutuame: Caixa Econõmica Federal: 

·h, muruUrw: Estado do Rio de Janeiro: 
1..1 Rt.Jranmlor Republica Federauva do Brastl: 

dJ {ma/idade: fin.anctamento. a titulo de aJUSte prevto. de obngações 
decorrentes da hqutdaçào extraJudicial da PREVI
BANERJ. para com os pamcipantes e pens1omstas desta. 
mantendo o pnncip!O de plano de beneficio soi1dãrio sob a 
fiscalização da Secretana e ASSIS(éncta Soctal como 
deternuna a Lei n° 64 3 S/7i. e evenruats obngações 

pecumarias de responsabilidade do Banco Banerj S.A.. 
asswrudas pelo Estado: 

I.!J valar RS 3.088.9í4 812.31 (trés bilhões~ oitenta e oito milhões. 
novecentos e setenta e quatro míl. oítocemos e doze reais e 
tnnra e wn centavos!: sendo lô-.. 1.l4'tt:Si5':7'Jí.O:f (dOis 
bJib~s.__cen!o. ~ glla!Cnta e_set_s milhões, Quin!Jcntos e setenta e 

..cmco mtl. setecentos e dezessete rews e rres centavos) para a 
conStituição de reserva: monetãria ·pari\ gararitir o cwnprimento 
das obrigações.ç!_a PREVI-B~RJ. bep1 como. das obrigações 
referentes às aposentadorias e pensões de responsabilidade do 
~an~ do Esta~o d(_) Rio de J;meiro e R$ 942.399.095,28 
(novecentoS e quarenta e dois Iitilh&s. trezentos e noventa e 
nove mil. noventa e cinco reats e vinte e oito centavos) para a 
constituição de reserva monetana para garantir o cumprimento 
das obrigações. trabalhistas. fisCais ê: OUtras decorTentes de 
aÇõeS)udlClaiS·ae·reSpOilsãbilidade-dO i3ANERJ: 

I) c::m:ur~os (tnâncetrm;: 
• sobre o saldo devedor do emprestimo incidirão. ate 31. 12.97 ou até 
a data prevasta na Cláusula Qumta do contrato finnado. entre a CEF 
e o Esmdo. o que ocorrer primeiro. encargos financeiros de 2.0921% 

-:!.IR. co~s.Pondenres ao custo mêdtO de captação mensal da CEF. 
acrescido ae 0.5%: 

--os encargos financeiros acima c1t:1dos serào rev1stos tnmesrrahnenre. 
com base li:l .. a.naç:.âo do custu med10 de captação da CEF. 

calculados e mcorporados mensalmente ao saldo de\'edor: 

sobre o saldo devedor· tncidírâ. ilmda. conussão de abertura de 
creduo. correspondente :l 0.10% a.a .• calculada e incorporada 

·me1r>a!mente. pro rara rt.:mponç. ao saldo de\:edor. 

·a partir de 01 ,Ol 98 ou da data pre\1Sta na referida Cláusula Quinta. o 
que-o-corJerprim~ro-:-o saldo devedor ser.i amaiizado, mensalmente. 
pela variação do indice Geral de Pn:ços • !GP-DI. ou por ou1:ro 
mdice que v1er a substitui-lo: 

·a partir de Ol.OI 98 ou da data_~re.,~s_t_a ~act~ada clâ~a Qumta. o 
que ocorrer pnmetro. ate a ltquldação total do-elnpresnmo. sobre o 
saldo devedor atualizado. mctdira encargos financeiros de 7,5% a.a .. 
calculados e pagos pro rala t~mpom, JUnto a amomzação mensal do 
pnnctpaL 

g; forma de pagamento· o emprestJmo serâ pago pelo Estado em 
-·- prestações mensais e sucessivas. tantas 

quantas forem necessânas. conforme o que 
deremuna a cláusula serima do contrato 
celebrado entre a CEF e o Estado. 

h) cvnrraKaranlla- receitas próprias do Estado e quotas a que se referem 
os arts. 155, 157 e 159. I. ª-' e 11. da Constituição 
FederaL 

. .J.rt. 4" Devera o Poder Executivo do Estado do Rio de Janetro 
consnturr depósitos !:,~ranndores com os recursos do emprestimo a que se refere o 
art. 1°, na Caixa Econõmtca Federal. que ser.i o agente fiduciário da importância 
mutuada. depósitos esses garantidores que. jun{amente com os rendimentos, se 
destlilatào exclusivamente ao atendimento das obrigações estabelecidas nesta 
Resolução 

Art. 5° O prazo para exercicto da amonzaçào e de duzentos e 
setenta dias contados da publicação da presenle Resolução. 

.-\rt. 6° Esta Resolução enr:a em VJgor na data da sua publicação 

Sala das Comissões. 24 de junho de 1997 

JOSÉ SERRA, Presidente 
NEY SUASSUNA, Relator 

SÉRGIO MACHADO 
. VALMIR CAMPELO 
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!.EVI DIAS (vencido) 
BENIVERAS 
FREITAS NETO 
ESPERIDIÃO AMIN 
JOSÉ EDUARDO OUTRA (vencido) 
l.AURO CAMPOS (vencido) 
GERSON CAMATA 
JONAS PINHEIRO 
COUTINHO JORGE 
JÚUOCAMPOS 
E!.CIO ALVARES 
MAURO MIRANDA 
JOSÉ ROBERTO ARRUDA 
HUGO NAPOLEÃO 
ABDIAS NASCIMENTO (vencido) 
GILVAN BORGES 
BELf:.O PARGA (vencido) 
JOSE FOGAÇA 
FERNANDO BEZERRA 

VOTO EM SEPARADO 

Do Senador ABDIAS 

NASCIMENTO, na Comissão de 

AssuiztoS Econômicos, 

t. RELATÓRIO 

Por intermédio da Mensagem n• 109, de 1997 (Mensagem 

n• 672, de II de junho de 1997, na origem), o Presidente da 

ltéj>ública submete a esta Casa. nos ténnos da Resoluç§o o• 70, de 

1995, alterada pela Resolução n• 12, de 1997,' ambas do Senado 

Féderal, o contrato finnado ent]"C a Caixa EcçJiômica J'edcral e o 

Estado do Rio de Jaoeiro, com garantia da União, no llmbito do 

Programa de Apoio à Reestruturação e ao Ajuste Fiscal dos Estados. 

Destina-se o contrato ao financiamento, a titulo de ajuste 

prêvio, de obrigações decorrentes da liquidaç§o extrajudicial da 

PREVI-BANERJ, para com os participaotes e pensionistas desta, e do 

eventuais obrigaçiles pecuniàrias de responsabilidade do Banco 

BANERJ S.A.. 

Parecer do Secretaria do Tesouro Nacional, incluido .nos 

áutos. e enrà.tizado .no parec,er do Relator, observa que: 

a) não consta do processado Lei Orçam.;,tària Estadual 

aUtorizando o aumento do capital social do BANERJ; 

b) não consta. também, do processado, lei estadual 

autorizando a privatização do BANERJ; 

c) estimativas feitas pela Coordenação-Geral de Análise e 

Estatlsticas Fiscais dos Estados e Municípios - CEFEM, reproduzidas 

em Nota Técnica da Secn:taria do Tesouro Nacional, aoexa ao 

processado, atestam a incapacidade de o Estado do Rio de Jao~iro 

asswnir dividas no montante previsto no contrato supramencionado.; 

considerando o desempenho fiscal do Estado nos últimos três 

exerclcios e sua projeçl!o para os próximos 10 (dez) anos. 

Na parte final de seu voto, ao se !ll311ifestar 

fàvoravelmente ã aprovação do contrato em pauta. 0 próprio 

Relator deixa clara a conveni~ncia de que esta Casa procedesse a 

um exame mais aprofundado da matéria. expressando-se por 

intennCdio do seguinte aigumento: "Ainda que a complexidade, 

o valor da operação em tela e as ponderações constantes do 

relatório recomendassem um e:tame mais apurado da matéria, 

entendemos que a importância do pleito paFa as finanças, ·do 
Estado do Rio de Janeiro justifica que. não sejam criados 

constrangimentos à privatização do BANERJ. '" 

II. VOTO 

Apresento este voto em ·separado com o objetivo de 

demonstrar minha contrariedade ao processo de privatização do 

BANERJ e, ao mesmo tempo, para manifestar meu apoio aos 

milhares de servidores dessa instituição, que se sentem 

preocupados com o futuro de seus empregos e ameaçados em 

seus direitos junto ao instituto de previdência do Banco, o 

PREVI-BANERJ, em particular após a recente promulgação de 

lei estadual detenninando o confisco do patrimônio do instituto 

--pelo Estado do Rio de Janeiro. Nlo se 'encontram, no projeto de 

resolu<;ao do Senado constante do parecer do Relafor dispositivos 

capazes de assegurar os direitos trabalhistas ,e previdenciários dos 

servidores do Banco. 

Acresce que a proposta do financiamento a ser 

concedido pt:la Caixa Ecbnômica Federal ao Estado do Rio de 

Janeiro, com garantia da Uniao, apresenta as seguintes 

irrcgtililridades: 

a) ausência de justificativa para a necessidade de yl!!or 

tão elevado de financiamemo, acima de tits bilhões de reais, em 

contraste com o valor previsto de venda do BANERJ à iniciativa 

pnva<la, cercaãe âez vezc5'i!le!for, 

b) ausência de documentos que demonstrem a 

realidade financeira do Estado e comprovem sua capacidade de 

pagamento para assumir compromisso da envergadura do 

constantç do contrato em pauta; 

c) aus!ncia de balanço do Estado, relativo ao ano de 

1996; 
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d) ausência de documentos que revelem a situação 

económico-financeira do BANERJ, não se tendo mesmo 

nenhum~ informação a respeito da publicação de balanços c 

balancetes do BANERJ, obrigatória por lei, desde o início da 

gestão do Banco Bozano Simonscn. 

Surpreendeu-me, além disso, o ribno acelerado 

impresso à apreciação de tão relevante matéria, tcitdo em vista, 

em especial, as observações da Secretaria do Tesouro Nacional 

referentes à não-inclusão, no processado, de legisl~ estadual 

autorizativa do aumento do capital social do BANERJ e da sua 

privatização, assim como à exist!ncia de estimativas feitas pela 

Coordenação-Geral de Análise e Estatísticas Fisçai$_!1Qs_ E~os 

e Municípios- CEFEM, reproduzidas em Nota Técnica da 

Secretaria do Tesouro Nacional, atestando a incapacidade de o 

Estado do Rio de Janeiro assumir dividas no montante previsto 
no contrato em pauta. considerando o desempenho fiscal do 

Estado nos últimos três e.'<ercicios e sua projeção para os 

próximos dez anos. 

Refiro-me, por fim, • ao procedimento estranho e 

suspeito _da autoridade federal e c:Stadual pam com_ o BANERJ. 

Tendo em vista a constituição de justificativa pam a intervençlki 

no Banco, foi adulterado seu balanço relativo ao ano de !994, 

mediante as seguintes alterações: 

a) considerou-se desfeita operação anteriormente 

autorizada pelo Banco Central do Brasil; 

b) reduziu-se, arbitrariamente, para RS 200.000,00 

(duzentos mil reais) o valor de imóvel do BANERJ situado na 

Avenida Paulista, quando este bávia sido avaliado cm 

R$ 40.000.000,00 (quarenta milhões de reàis) por tr!s 

instituições, incluindo-se entre elas a Bolsa de hnóveis de Silo 

Paulo; 

c) reduziu-se, arbitrariamente, para R$ 700.000,00 

(setecentos mil reais) o valor de outros imóveis do Banco, 

inclusive o de sua sede ecntral no Rio de Janeiro, quando seu 

verdadeiro valor era de R$ 120.000.000,00 (cento e vinte milhões 

·de reais). 

Pergunto: Por que o Governo Federal não deu ao 

BANERJ o mesmo tratamento dispensado ao BANESPA? Por 

que foi mantido íntegro o BANESPA ao tempo cm que o 
. . 

BANERJ foi retalhado com o objetivo de facilitar sua entrega a 

grupos privados? Por que não foram usados os recursos do 

PROER _para a recuperação do BANERJ, como foi feito com 

bancos privados falidos? 

Sou sensível aos problemas dos sc:vidores do 

BANERJ~ maS--ilão creio que sua solução venha a ser obtida com 

a conccs;;ão do financiamento em pauta. O problema do BANERJ 

foi criado pela intervenção desastrada de que foi vitima, cabendo, 

agora, a solução ao Governo Federal, responsável p!'la 

intervenção, e ao Governo do Estado, cdm ele conivente. 

Com base no exposto. manifesto-me contrário à 

aprovação do contrato de financiamento proposto pela Mensagem 

n• 109, de 1997. 

Áf:ú~;t;til/fi/EID 
ABD!AS N~IMENTO 

Senador 

República Federativa do Brasil 

Co_nstituição 
1988 

SEçioiV 

Dos JMposros oos EsTADOs E oo DISTRITO FEDERAL 

Art. 155. Compete aos Estados e ao Distrito Federai instituir impostos spbrc: 

I - transmissão causa mortis e doação, de quaisquer bens ou clircitcS:; 

~ -operações relativas à circulação de mercadorias e sobre prestações 
d~ sc:vtços de transporte interestadual e intermunicipal e de com~ 
runda que as operações e as prestações se iniciem no exterior; 

m- propriedade de veicules automotores, 
§ 11 O imposto previsto no inciso !: 
1- relativamente a bens imóveis e respectivos direitos, compete ao Er 

lado da situação do bem, ou ao Distrito Federal; 

II- relativamente a bens móveis, titulas e créditos, compete ao~ 
onde_se processar o inventário ou arrolamento, ou tiver domicilio o doador, DU 
ao Dtstnto Federal: 

ITI - terã a competência pa.Ia sua instiruição regulada por lei comple· 
mentar: 

a) se o doador tiver domicilio ou residência no exterior. 
h) se o de cujus possuía bens, era residente ou domiciliado ou teve o seu 

inven~o processado no exterior. 
IV- terá suas alíquotas máximas fixadas pelo Senado FederaL 

§ 2ii O imposto previsto no inciso li atenderá ao seguinte: 

I - ser.i não-cumulativo, compensando-se o que for devido em cada 
operação relativa à circulação de mercadorias ou prestação de serviços com o 

Ss;io VI 

DA REPARTIÇÃO DAS REcE.T,;,s T RIBtrr .;.P.J."s 

An. 157. Pcnencem aos Estados e ao Distrito Federal: 
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I -o produto da arrecadação do imposto da União sobre renda e pro
\entos de qualquer natureza. incidente na fome sobre rendimentos pagos, a 
quaJquer mula. por eles. suas autarquias e pelas fundações que instituírem e 
manuverem; 

II- vinte por cento do produto da arrecadação do imposto que a União 
1nsUtu1r no exercido da competência que lhe é atnbuida pelo an. 154,1. 

Art. 158. Pertencem aos Municípios: 

I - o produto da arrecadação do imposto da U~ào sobre renda e pro
ventos de qualquer natureza. mcidente na fonte sobre rendimentoS pãgciS,-a 
qualquer titulo. por eles, suas autarquias e pelas fundações que instituírem: e 
manuverem: 

II -cinquenta po~ cento do produto da arrecadação do imposto~ União 
sobre a propriedade temtorial rural. relativamente aos imóveis neles sltuados: 

III - cinqüenta por cento do produto da arrecadação do imposto do 
Estado sobre a propriedade de veiculas automotores licenciados em seus terri~ 
tonos; 

IV -vinte e cinco por cento do produto da arrecadação do imposto do 
Estado sobre operações relativas a circulação de mercadorias e sobre presta· 
ções de serv1ços de tranSpOne interestadual e iruennunicipal e de comunicação. 

Paragrafo úmco. As parcelas de receita pertencentes aos Municípios, 
menc1onadas no Inciso I V, serão creditadas conforme os seguintes critc!rios: 

r- três quanos, no mínimo. na proporção do valor adicionado nas ope· 
rações relativas à circulação de mercadorias e nas prestações de serviços, rea· 
lizad.as em seus territórios~ 

II - atC um quano. de acordo com o que dtspuscr lei estadual ou. uo 
caso dos Territórios. leJ. federal. 

Art. 159. A União entregará: 
I - do produto da arrecadação dos Impostos sobre renda e proventos de 

qualquer natureza e sobre produtos industnalizados, quarenta e sete porcento na 
seguinte forma: 

a} vinte e um inteiros e cinco decimos por cento ao Fundo de Participa~ 
ção dos Estados e do Distrito Federal; ~ ~ 

b) vinte e dois inteiros e cinco décimos por cento ao Fundo de Partici~ 
pação dos Municipios; 

c) três por cento. para aplicação em programas de financi2;Jllento ao 
setor produtivo das Regiões Nane. Nordeste e Centro...Qeste. atraves d~ su~s 
instltuu;ões financeuas de caráter regional. de acordo com as pla~os re~Ionats 
ó.e desenvolvimento. fie@ do asse_gwa~ -~o se~~~~_i_<!_~~~ Nordeste ã -metade 
dos recursos destinados à região. na forma que a le1 estabelecer: 

II -do produto da arrecadação do imposto ~obre produtos industrializa~ 
dos. dez por cento aos Estados e ao Distrito Federai proporcionalmeme ao 
valor das respectivas exponações de produtos industrializados. 

§ 111 Para efeito de cilculo da entrega~ ser efetuada. de acordo com o 
previsto no inciso I, excluir·se-a. a parcela da arrecadação do imposto de renda 
e proventos de qualquer natureza penencente aos Estados. ao Distrito Federal 
e aos Mumcipios. nos termos do disposto nos ans. 1:57. L e 158, I. 

§ 211 A nenhuma unidade federada poderâ ser destinada parcela superior 
a vinte por cento do montante a que se refere o mciso II. devendo o eventual 
excedente ser distribuído entre os demais participantes. mantido. em relaÇão a 
esses, o critc!rio de panílha nele estabelecido. 

§ 311 Os Estados entregarão aos respectivos Municiptos vime e cinco 
por cento dos recursos que receberem nos termos do inciso II. observados -os 
critérios estabelecidos no an. 158, p~rãgrafo único. I e II. 
montante cobrado nas anteriores pelo mesmo ou outro Estado ou pelo Distrito 
Federal: 

II - a isenção ou não-incidência. salvo deterrrunação em contrário àa le· 
§lSlação: 

a) não implicará. crédito para compensação com o montante devido nas 
operações ou prestações seguintes; 

b; acarre1aci a .anulação do credito rclntivo às operações_anteri_ores: 

UI - podera ser seletivo, em função da essenc1alidade das mercadorias 
c dos serv1ços: 

IV- resolução da Senado federaL de iniciativa do Presidente da Repú· 
ohca ou de um terça dos Senadores. aprovada pela r.~aioria absoluta de seus 
membros. estabelecera as aliquotas aphcâve1s as opernções e prestações. interes-
taduais e de exponação: .... __ 

V- e facultado ao Senado Federal· 
a; estabelecer ahquotas miiumas nas operações mternas. mediant~ re

solução de mtciativa de um terço e aprovada pela rruuoria absoluta de seus 
membros: 

b) fixar alíquotas máximas nas mesmas operações para resolver confli
to especifico que envolva interesse de Estados. mediante resolução de iniciati
va da maioria absoluta e aprovada por dois terÇos de seus membros: 

VI - salvo deliberação em contrário dos Estados e do Distrito FedesaJ. 
nos term~s do disposto no inciso XII. g. as aliquotas int~ nas operações 
relativas a cucula.ç.a:o.de mercadorias e nas prestações de serviçOs. não poderão 
ser infenores às prevtstas para as operações interestaduais~ 

VII -em relação _às_operações e prestações: que destinem bens e servi
~os a consumiEfor final localizado em ouuo Estado. adotai"«·á: 

a) a aliquota interestadual quando o destinatário for contribuinte do 
imposto; 

b) a aliquota interna, quando o destinatário não for contribuinte dele~ 

vm - na hipótese da alínea a do inciso anterior, caberá ao Estado da 
localização do destinatário o imposto correspondente â diferença entre a ali
quota interna e a interestadual; 

IX - incidirá também: 
a) sobre a entrada de-meit:adoria importada do exterior. ainda quando 

se tratar de bem destinado a consumo ou ativo fixo do estabelecimento~ assim 
como sobre serviço prestado no exterior, cabendo o imposto ao Estado onde 
estiver situado o estabelecimento destinatário da =cloria ou do serviço; 

b) sobre o valor totalda opemção, quando men:adoria$ forem forneci
das com serviços tlào compreendidos na competência ttlbutária dos Municípios; 

X- tlào incidirá: 
a) sobre operações que destinem ao exterior produtos industrialízados. 

exclu.idos os semi-elaborados -definidos ehf lei complementar. 
b) sobte opemções que destillem a outros Estados péiró1eó, inclusive 

lubrificantes. combustíveis tiquidos e gasosos dele deriwdos, e enetgia eié!rica; 

c) sobre o ouro. nas J1ip6teses definidas no art. !53, § 5'; 
XI- não compreenderá, em sua base de cálculo. o montante do imposto 

sobre produtos industrializados, quando a opemção. realizada enue contribu
mtes e relauva a prod.uto âestilfado-â-industrial.ização ou à comercialização, 
conngure tato geraoor aos ao1s IrtlpostOs~ 

XII- cabe ã lei complementar: 

a) definir seus contn'buintes; 

b) dispor sobre substituição tributária; 

-c) disciplinar~ regime de com~~ção do imposto: 

d) f=. para efeito ~~sua cobrança e definição do cstlbelecimento res
p:ms<ivel. o local das operações ~à circutaÇao -dC: meri:adciii.ã.s e das pres
tações de serviço~ 

e) excJ.wr ela incldCilela do iífiposto,-nas expon.açoes para õ extenor, -
serviços e outros produtos além dos mencionados no inciso X. a~ 

j) prever casos dC mailutenÇãó de crêdit.o. relativamente à temeSSa para 
outro Estado e exportação para o exterior. de serviços e de mercadorias; 

g) reguÍar a forma como, m<âí3Jue c~Cliberação dos Estados e do Distri
to Federal. isenções. incentivos e beneficies fisc:aisstr.Io concedidos e revogados. 

§ 311 À exceção dos impostOs de que tratam. o inciso II do caput deste 
aniSo e o art. -153, I e II. nenhum outro tributo poderá incidir sobre opetaÇÕeS 

-re!.ati.va.s a energia eMtriea, serviços: de telecomuniCI.ções, derivados de petró-
-leo~ COmbuStíveis-e niineraiSdo Pais~ 

l\1El-ISAQEMI'l" 3zy~DE 1997-CN 
_(!!.:_ 66!'97, na origem} - -

Senhores Membros do Cem~ N.tcimW. 

___.~ouetmos do ;~niSOJi2 di_tOMritúlç.ão Feótni. submeto a eievad2. deLiber1çici de 

iiossu EJ:,celertaas o texto da ~}di Provi~ r{' _I.~S6-ll. de 10 de jur..ho de 1997. que 

""Estabdtp: D'l~QS Obj~O_i~_a ~ r:b. ~- dC? ~:pUblico estadual n1 

at1vidac!e fin:mceu;& bancma. di~_ ~te a privuiz:açi.o ele irm1tuições 6n..uw::ciru. e d3 ocnru 
prov~dêncizs-

~~~·· ·~ ~ ·~ . • Bruiliz. 10 <!e junho de 1997. 

?3:--~·_<.,._,.~ 

lO :.~ :·..::-.::: :e :.997. 

:-e!'l!':.o---z--::c:J.:-a-=~-s-l!:::et:e:--<!. elttvada c::s:..ae:.aç.lo de Vc:s:sa 

::x:e.!.e::.~:.a ;::~c-s._a c~ :"te:::.:;:!C" a~ Mt!!oi-:u. ?:o...,·:..s~=::.a !'l~ :.s;s ... i..c, 
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~=:.cen:::."-'!.!:" !. =~c:t.:cã_q ~ª"o~~~~~ç-ª .:.o:::.o_ set.ç; __ _;:~;_cq ~--~g'!o_q_~<::~--~ 
at.:.vJ.dade :::::.:.anceka ~cca::..:.!l, ___ C..::.:spõe so.O::-e a p=::."J"at.ização Ce 

:.::.st::::.:.:..:..çôes :::::.=:.a:~.ce:.::as e c.a _ou_~2.s _p=o~.r:;C~'ec_;~s 

-· A ?:"eS@'~t.e p:opcs:~a :.e= po: obJe"C.:."lo =e.:.t.~::::a: os __ ,?::e_~~J:.~~ 

co:::::.Cos na~:;Uel..!:. 1-!e_d.J,ç:.-ª-_?;:o·.-:.so::::.l.a. ::endo e:r. v:.s::a a ::.::u.nêr:.c::.a dz. 

pe:ca C~ s-.1a e::.a::l.a. __ ~e.__:. .!.ü_:.a ee_ ap:ec:.açi:._oL?e~Cl f_0?9:::,e_;;_~~-

~ac:.c:.a::., :-:'=l ?:a.;;-:o -?=2-V~~- :;.c pa,=ag:a_!'o :;_::.:.~_? ____ co-'-- -~~---- ._,j~. _ c;_i\: 
Const::.t.·..:.:.ç.!o. 

3. Re~u.s:::e-se. pc!" opo~=P· que ~ re::.a:;:à.o ao t.'!Xt.C cr.:e o: a 

se :eed..:.::a a ;:e:s-ente ;::o?c~-:a ai::e::a c a:::. :. -, cc:::o ::esul._::acc;: 

~e ent.enc::.:::e::.::cs -=-:::t::~ -:-s M;.;-,J.S_t.e:::.:,os 

?:!.ane,a.~ent.o e ~=:;a.:n~::c _ ~- ~- 5a:nc::: Cen:::a~ __ c_: 
a c::e~~c'!:: =a:.:: ;:::az.: ;:a=a a C':>.~.cl~:.são_ eas ::ecoc;.a:;~ez :::=~--e::-. 

:-·.:::se. :c: =~·:e:sas .:..~ . .:.caces .:-ace:~':.;.·:a:õ ::;:-:-::::.:.a::o:a.~____::_~~ 

.:-.~:.:.:·..::.:::Ce::; :::.:.:::;.~~?'·~::..!... ::;::.:!: ;:_as:s.!. a :.-e:: :: :se;:.:_~_:-.-:e ::2~3çác: 

es:aa~a~.::· :::;na~ .:!ss::.na:.c. ate 3[.; _::,~- :S-0!';--0!~.;_~ c ... e _,;-__~=-- · 
Prc~occ.:.:. ~ .;co::c.o '=~- -_C-= G_o.v:e.:;:-...= • reae:~.:. :_· _ _:s~::_s:;:_! 

:r:eneaoc:.õ::;àc c~ s~:.as :.:.vJ.aas. ::~os :'!::nc~ :a :-J:e_c;~~ 

P:c·:1so::.:.a r<' :.560-J, c~ 1~ de :mal.O ca :997". 

alte::aao c a::t. :o, 

?:o::::oga: ac..::.:.::.o::ai:lent:e o ReqJ..t?.e cie Ad=:.:::..::.st:.:acãc E.spec.::..al 

:'emco::a.r:::.a ce ~:.:..:::.:.::.ç::<.es et::;o _ p:_ocess-q cie_ <!JI!stes al.!'l~a __ ?ã?._ 7~.::.-, 

::c::.c!u.::.do .• ~. =oc.:.!~acào_ cc_r.s:::.s_:e_ ~;:~ -ªc_;-_çst;:e:J.:;3F_':'~!"'-~- ---=~ ~~::a!-: 
~.:.::~.::.cc. co!l: a seg::.::.::.::t:e :eaaçào: 

"'?a:aç::a!o ~.:.:1::.co. A pro:::~;ogaçã.o a qce se :r:~!e::::e o cap~t: 

des'te a.:::'t:..ço ;:JOde:r:a se=:- feita po:r: a~e 270 c~a.s, se a 

rc.spect:l.'l~ Onl.a:s.c.c da Fed.e:r:açao ::.·:e:- !:.=a~o, cc:::l. a_ UniAo 

ol! co:t ~:ut:.::.c:.:.l.c;ães ::inance:::.~:as federals. cont.:-aco a€ 

en:;::es::1::: ,.:ara sanea."llento ce ins:::..tc:.:;:ão ::.::.ance:i:-a 

estad'r.:al, ::c é:b~t.o co ?:ogr<>.t:~a. c.e ;:~o.:.o a ~ees:::-..:::-..:::.!.c;:.áo 

e .!.o Aj:.:s:e r.:.sca! dê Est-ados." 

Ass~. a =eleva::~c.::.a e a u:<;é!lcl.a <r..:e_a ::ta.<:e:::.a envol·:e 

J~S'Ci!"i::am a eci.i::;:â.o c.a_ nova M~dici.a ?::ov:.so=:.a. co= a alt-e.:açã.o 

:=-::;xJS'ta. 

:\IEDIDA. PRO\'ISORlA ;.;~ 1.5:56-Jl. DE :a DE ;~-:.no DE 1997. 

!:subdec:c: mc:ca.~smos oblc:tzvam:io mc:c:nnvzT a redução 
da presença do sc:tor p~bl:co enadual na ati :ài"Ce 
financezra ba.'"IQna. dispõe: soore a pnvznzacio de 
insmwcóes tinance:rJ.s. e c!.a outra$ proV!dCncus 

O PRESIDE~"TE DA REPt:BLICA.. no uso da at:1bwcão acc: lhe cocfc:rc: o ar.: 6: da 
CollSUMÇõio, adot:a a se-guwe Medid.z Pro...,sona.. com forc;t <ic: let · 

A . .'t lt A rc:duc.io da prtsenç:l. co sete~ publico est.adu.lr.a atl\,d~c: finance:ra banana 
s= mo::mvad.a pe:os m~smos c:sWJeiec.:dos nes-.a Mc:d.!d.a Pro\1SO:l:l.. e por r.ormas bai:acas pelo 
Consdho Moneuno 1\aconal.. no ;imo1t0 de SI.L'I eomoc:rd'taa. ;r.efi:'!'er.Ciai~:c: medszr.te a pnv.w:ação, 
aancio. ou rrt.'"lsfonm:;20 c:m msmwç.ão llio fuu.."\eC11'a. mC!USl•e u:ênaa cic: fomento. c:c: U!Stltlllç:Ões 
fmancctra.s sob co:ttro!c: aoor.uzo_ cie_~nidag_~_Qa. fedc:,nçào -

5 1~ A c::.:-:mcão c~ mstm::c6es f.=cc:uas a cue se: rc:fc:re c <;:tput deste: aro;o pocc::-.a 
car-sc por 1:-::c:rn:c:a.:o cc: oroc~sos cc: tnco1'00raç.iO. fusão. c=o ~u .c~;uouer out:a forma cc: 
~o:<:~r;a..'ll%.3.c3o socte-:1!.."l.a l~J.J:nente aa..'")'ll':lcia 

~:_!O Conselho .\for-etano Sa~ reg-.JbmCT1~!:'3 o !l;:':t':O!l.lm=O ou a;i::le:~ ce 
femc:mo ~rev~st:as n=e 3..'111;':0 

Art.. 2~ A :ulocio Cu r:~c:didas :adeaU3Q..1.:! .a Q<Ú caso conere~o cW"-sc-a :a c:xclusavo 
cmeno "-:l~úW.~~ st:lhaFd'~ dõ-re$pccu~ co~têii'iif""aih:r&l'ldíç:~-CSW:ieic:dGa.S 
ndU.Mc:did:aPtoVISClm 

~-lá. 

11 - finJ.o-:~c::ar a e=cio ou :ransionnacie da ms. ·~o nnanee~ra em t:fstrruleio-ni~ 
ffr3ile-Ciri. qua.:UIOT~pOr~ruf~C'"COti:Tõla"dOr': 

____ l\", :adq_Qmr :::-c:dnos contratl.l!lS cuc: a _ t:'!St.m.:1c!o l~!lli\ÇC:Ira cc:tc:nha cc:ttr.J. se-.: 
controlac!or e budzoes por c:su: conuobdas c: rcillllr.C:ar o~ erccinos us~rn :aCo.umco~. 

~me!ife p~~-;-~rt~~:f~~-j~~~ firiJc0C::.~c~e ~~=e~: :nt~~ 
e::.p~c;to c: muca.~o seu woec::s:so oe <:estio ca=c::; de =:-..:ur:ar suo: oroii~SlO:lillZól.eiO. 

Yhpr:csw_"§;sr~.~~-:a futmCl.a~~o-~~ª•lT®Jl:eTÇI ;\_!,'1~0 Ç~!\ dº l!___~_,_ __ _ 

··;-t~ A&âõa:Oêtr·ffi~tfi'QIS-~-nê:ite-~ctrse:<rõreceàidi du-luroruações: c~;: s: 
Jl:r:c:tC!Tll'l.~~ na~r;lo c!:t u~ ~f'edc::acio r~'"c:awa 

-~ ~e·~f!r~o~~J~i:~~~b~~~:a:~~':~~ M~d~~coNC:~~~ 
·~nc!.ições e ~o~ fiiW'Ici:mis ~sttfS iio1: eonr:uos onçim.is 

9 P O rdinz.-:~oa:nc:ruo -de c:..:~ riu:~. o meisO JV deste :arti~o $c:r~ creeec!iáo áa zssuncio 
~-i..'niciadc: d.a Fed~cão. d~ ÕlVlcii.S áe r~sponw:niid:ad:c: d3$ crt1d.roes ~or eta cen::otad..u 

===-~!..:0-ú:wlci:am=o doS :t!=es previo~ impr~semdivc:is :t pffi'l~ à tr.strtlllção 
_iuw1con. de QI.IC um. e maso IU do ~o :mtenor. cocc:cdiCo pela Uruio ou pelo B2nco Ccr.~ ao 

Brnil. restl'"lllge-se aos ea.sc~ en:: que haj:i. 

I· :autOrw.ç:S.o lecislzzi'll1 d:t l!~e d:t Fcderaçio p<m. 

a) .1. p~ óer._:;-º_ C_e -~ a_~rdarlo_ ~ a lJNio. da ~ ins:iruicão 

-·--~~~o dei- PfodUto aa- ?~õ~rr~agimd\to co -'f.&.~o·--éii:~ 
rcfin:anewnc:mo C: que = os Uu:Í$lJ$ m c IV do utlt:o aiucnor ou. a r:riterio dz União. de: outn 
diw!& pu:& ectm es-.x -

= :-EL~ o WÕ. o ofc-ecmc:m:o c:m t:a=ua. das :tr::!tes de SI.Q prcp:tc:d;u:ie no C:tFlr.al 
aa~-~"'i"fí:r~Oil 

lThii!CcirL-ruf!;;~~~l!;oliJi~:~e~~:..~~:~~g7co ~oual soa&i da lll$:lt'.!lcio 

- _ - "M. ~ O lr:ri!Co-ceniril"Eõ -Bnsa :':o-~ fif.L~C"S ~e eoncec:er. pJfZ. os fins Ce e~ue 
tm:a esta Medi& PrO\isõri'a.. coà.o-.i - - - - -· --

r~tOnW'CXChiStvamc:me-c;f.:':l""pru.tt""i"óa Uni:io.-

fi:. i~:M---:-Como-~~~ Õt:.:iOSOU cfrc:Uo~:" ;.cfifíVoS"i ooen~ <ft: ~nsab11id~c!c: Co 
cT~urSJ ;-..:a~o~ o~_ee o;,c;t~Q,i!,de$ d.a.~4."11lnis:~cio ~ilblica F~1 r.:;:::zrc:t:l 

·o-;-• ..J!~'"o.urnco...L"tceto nos casos err: cuc:_z Jtll:::mlt~s_çl_e_q\le m.ta o l_fl_C::!O I~ des:c_ 
~mf!O scu.m rep:-esc:ru= oor :nulos c:: (!)','ICa ouoUo motn::.3r:: :"edc::ti. nes:ocw:los c::n ledõc:s 
comoettU\'OS. o '"aJo r nem: :~ti de ::::<s ;;=n::;:s e~·= c:~cccl:'!' c:r:t ee1o menos ,.,me por cento o mont=c: 
.gummd_?_ 

·- • \,;.1~ i"~--::o=.;:ttL--áos 1~'9Sj!l o: ~ cc z~ .l._ .::::~? ~~o r.::.:• e_: :_:~:~s:c::e:-Cill ee 
:on:role :~:on.::r:o c~ cdc:--5 • ::._.di:SB'e"'?.: -Feêe:'lCi"o -::~~~e~~c;- C"m:ô!.l s~r:i -e~ ::-.!:S e::--~ 
;nst!:t:tcie_..:':r:~cc:::;:._;:~:;l~e;: ;:::l.l:l'l:ltns:t:!J:Cto :in:nc:e:~: se~ ~c~ co:~:~o:e. ~ ::::::t::!:J:IC~:l c.: L"r::io 
~ co Ba.-:~co Ce:::r:~ co Sr;:>:, :::to oocc:~ ~~:r;:oass.!;r c:::C:..c:t:.: ~:- c&.-o------cw~~~rS'õs r::ffi!ô!.rfe'$
.;:~"·c:nac :: '..::-::cace ::a F:::cr:::;:o ~:ao:;::. cc::":::-c ot::rl:~. a~ se;:u::::cs me:::c:as. t::\o:o·cn::o. c :'I'. o;onlt.mto 
ou zsola::a.-ner.:e. rc:~:rsos c:-:: ::10:\tantc o~o :::cncs e:::m.::uente ~c a~ ol~tc:oJe;io .:z L ruio 

I .. <:lu\:~ç;:o J:::ec:oaea oc c:!:,1Cas Oo con:ro1:10or e c: ~n::aoes oor es:c control~d~s t..:mo 

~ !I:IStlt:J:c:i.o ::~lncet:J.. 

11 .. assu:11;;io ce C"--:d.lS Oe 1nstttu:;..io iw.:mce:rl t"::to :a tercc::ros e:o>ts:e::::cs e!i': 31 oe 
m:rr;;o ce !'196 e re;:s:~s c::-::: ba::..,;;o. :m::::m<Kl p~sszvos ar: n.a::.:~u l:~=i o~ ::ao!itusu. 

A.::t r Ouanzo:: ::>al'ltctP= ca. C::::i.o se: oc: exac.:s"·a=::tc: ::-:e::::s.-uc: a ut:r=c5o ou 

~~:~c~~ ~~~~2.~;~: ~~r~~~ ;~:v~:=~~c~~ ~~~nc;~~:~~$ ~~~~~~~:\:~~~:~ ~~::~~l ~~:~~o~:~~:~ 
:r.st:wtc.io n:i.o. finlncezra. rc:ssan:ado o cm::osto nc :t.u'~~fo umcó ces:e ar:::;o 

c;~~~~~c:o~_;;~~~:;.;.;~~;~:_~~~m~~a~F.:~~-,ão-~l~~~i~~~~~~Õ~~~-
ec: rc~o:s:nen:o devc:n; pt'e\-e:- :: e:'ltfeSil. pela UrJciadc d:t Fecenl;S.o. Cc: a:r.>os o::~,-auu•czs. aee:tos 
?da í..'niS.O. e::'l mollt3.'"'l:c C:Çt.:!\'"Úen!e :t. no ll':l:u:ni:l. C::O.c'uenl:t pol'C::CntO dotou! rc:f.=oado, ?Ull 5ns 
~e pos:e:-:o~ =cm:ado 

M st !-los cu-:ls de crue t:7.um o a.-: 6~ c: o oa:açraio t,;r:ico ao U'l 7-. :t :tdoçio das 
____mod:du a~ter.udis _r.esta ~fc:c!tô! --:frc::;~,rona· ae;:end~ .!:JT:ca oe ce:1s.i0 ao Cor.sc:iho \1onc:ano 

:-..ae1Cn<l... z .::·Ja: ~e;::~ a ''IS:~ C.i -- - - -
[ · ac:-ov:sc;i.o ~:o Bmco Ccl'lt:õll cc Sr;u1j_ ee :::rc1ct0 ce s.lne:."nen:o Cl ::":~::t-"'ÇZC 

- -{:;-:_!;'l::'~jfj--~-c~~~eis~tfl'r,;O::::"e'::::::::F..::I---sra co:=rt:~t!zacio--e--m::tc.t.,co:' c::'! se:: s:~z(:C ;:es:ao c~::.u:cs ce 
-z$S~lõl~ St:a ::li'O:i~sto:":anu-:ão:· 

l1. parece:" ilvon,'ii:: d;: Scc::-..:ma co Tc:souro t-:ac:cna1 Co !l.~l:t<~eno d.l Fue:tea cua.'l.:o 
l r:-om-o:auoli~e ea 1!tc.:ar:ao :tsca.J do Es:ac:o cornrozador cc::: e c:s:orc: c:cc:eo pczc oro:e:o c:e 
;.u-.ca:::c~.:c ea I:":S:ttu~.io f:r:~nc:~rl 
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An 9' A t:::.:.io pa~ as a:~WsJ~~s de controle ~ cc e:t:::os e eonc:ecien cs 
futancu.::::en:os t:lc cue trau. c art :>". c:Qm utul~ do Tesouro Xaacr..ai ou mediante sceuritiuç.lo dzs 
Obn!laçóe~- CCJm ora:::o ac resç.te c iuros eru.bdcados em ato do )i~tUSUo de E.sw::o c..a FIZI:nl:b.. ouW:lO 
o lv'..tnmeno do Pl<!lleJ.tr.~emc e O~cuo 

Pa.-z~.tt"o uru::o Os t1Wlos do Tesouro Xae~onal cmnidos nos :=os do c.aput dcSú 
.l.:"!t~o dem1os oor r::st:irur;ões fiiWieam. pode:io ser ~oc:J.Cios ;:o~ uwios oc c:rJssio do Bana: 
Cc~:rou ao Srzsd. e::t e:ondrcõcs;:; serem cst:Dcleciciu pelo ConSelho -~ltmciõlrió ~a-elonif. -- - - - -

'Ut !C P::•:. e:"e:to cio dr:rnrmo r.: aimct '"b~ do rn<:no l cio z::: .;'!_ o llier.lnle C 
:~:>tltwc:io ib:mecr.t retlUUr;t ao Tesouro :-:aciorw. em ztc c:r.eo d1:..s u:crs. os \Jiorcs :cc:eblâos e:=~ 
:~o e:::~ a e::~rr~te DIJ ce. muios c.:1 Cmdl cu~!ic.1 federai 

~cmtt m~ .. ~ CIC~~~(Iu:c~ir~=s~ =~:~~~:e:~cc~~'::.i::~si~:::õT?:~~~~~:-: 
110r utule~sc;,.dl\'10::. oub!ic:: tcée.~l.c:u:~ efcilodcre-~jo Tesouro ~tiOn:l.-- -

\r., ! :, :\:l :upctese co 1n<:1so li .:!c :tn • .1~. o rtSlJit:ldo ü:u:zcic ú:l ?!'t'.'auz::c!o ttr. 
II'.Silttllç;lc Jln:uu:cr~ ser':l ut1hz.acio pela t.:ni;}o r::1. qwtx:!.o tet:ll o~ p:l."'l:t:ll do ii=amemo ou 
r~IÍICnct=erno eonccatâo com b.:~sc: ncsa Medida P!'O\-:isori~. 

An. 1:: PQde:::t ser ~Ida oor pessoa Jun"diC-3.. ~ =terio do B~e-o C !:!Uni do BrasiL a 
~o:s~o c:.s lllSUWlCÕes tin:mcelr.lS q~ tcr.h.:m seu eomrotc :tc:icuir.dc:' :~~ ÍOrtN do an. :;::. i.:teiso l. ber:~ 
:tSStrn cbcueias oue tenh:lm s= .acõcs d~prudas. conforme :u citsoosiçOes do Oet:mo-Le1 n:: ~::1. 
de JÇS.7. 

"'-"· I:;, O fi!WlCl:lrnCn!O ou n:tin:mo=ento concedido com bue = Mcdid;! 
ProvJsor..l. dever.~ oontar com aoca:l:l<:b.s {:ar-.'Ítias ou c:oatr.~t:=:ni::IS. oue tr:ciu:.:il:l. obnsaton:l.-nente.;.. 
•1neulaçjo d.e m::eJt:l5 Crtn:ln:IS e dos recu=s àe ot:e tnwn os: :uu. I ~S. I~~ c IS9. i:lClso l. letra ··a-. e 
JIICISO n. Ca ConsurutQo, oem asstm. q~Cn<~o for o c:aso. ac:Oc:s =ent:~u•·:s õo c:ont:'Oie rclo=n:o co. 
tn:sttrutç.to tin.1nc=. 

Att. 14, Os contntoS de financ= ou r~:fllWICi:u:tetUc de que a:a esta Medida 
?~SI:ln& dcvrrio pre-.=. :tlên <bs {'=e l!l'lntt"l~ refencbs no am~;o anu::nor: 

1- csar o Tesouro Nacional :wtonz:ldo 1 ~- em aso de iD:IdimpJemtllto, contra as 
conus bucirias deposloir.u das rea:itu propriu e n:cunos de que uzu o artigo mtcnor, c mODtZDtC 
dos valem n!o pagos. com os acrCscimos lepis e comrmws: 

II -que ClS ~tos deles dccom:mes r.Jo ~ sujeitos .a limites esubdccidos cm 
lel. raoluçlo oc n:!>ul.a. .. ·Ju:znÕ posteri<m:S .i. sua. cclebtaçio: 

ni-que.. EQ hipcitae de n1o tri:ISfcinci.a do COttlfOle ~ion&rio lá ~~çi.l) OU cb. nio 
tnasfo=ç.io cm mstitw;:ao a3o tinu.:on.. pelo menos cmqilena por cento dos dividendos ,!Xlr eU 
d!stnbuu:!os ~o ccnlfOWiclr scriO Utilizados "jl:u"a;, :tm~o d3S Obri!>lÇões f_,naacecns pte"\'I$!U no 
~""""· 

.4.rt. l~. A exclusi'YCl critàio cb. Uaiio. poc!edo ser recebidos bens. di:eitos e :açõcs d.e 
pn~meduic de Unidade dl Fede::tç:lo en ~cm ~o d:s divicbs eo:u::Ucbs n2 forma de.m 
.V.cdida l':oVIS0%1.11.. 

P~io Ur-.!co. Os bens. direitos c IIÇ6es serio Kcilcs a~ .dr~: quando nJo 
houver Jm'ÇCl de m=do. Cl pto;t~ scr.J.estlbclccidocoril bD: cm :a•~l~ n::al~ por trts consuitcres 
indepcnde:~tcs eontt:Qdos pe.!:ts PL'1eS· 

.-".n. 16. Ocom:ndo im~u:üid:lde: no pa;:unC1!10 de fm:a.ccia:ncmc ou rcf~tc 
de «ue tr3Q esta. Medtd:t P:o-.'tS(lri;t. a Unidade d:l F~ ~..:dor:~ p:!;:u:L a~ do vencinrc:mo cU 
obn~:l. cr~s zin:tncaros cqw,-:tlentcs :10 custo mcàiCl •k ~ W Tesouro ~acional. 
~=uios .:!e mor:l c~ um t>Or een1e1 :10 mês. ineitcmcs sobre o moru::znte cm :ttr.dO. ~ preJuizc das 
d=a comtn:acõcsle;;:us Qll cont.'"3:ttCis. 

. -\rt.J':'. (h c~s de fin.mcQmcmo tlu rctic:nct:.:ncmo decormttes ciCQ; !-.lcdid:! 
!'f0'.1KIO:I de\'~ k'r c:dcbr:dos :uc: 31 d.: d.:zi::mnro W: !997 • .Je:;d.:: uu:: os Go'"~ esudu:is tcftlum 
...ss•r.:::t". :ue ~O d.: ~embro cJ.: !997. pJQtocmo •.h: =Rln, ..:om " Ci<J~.-cri:lo r:~ .. -i~ ã 
renes:oeuQ)dc :nwuj,.'tu:as.nos !ezmos d:! Med'tebl'rm1::orurr- i.:!:iiO-S. <!..:IS de:rwocic 19Ci7. 

An:. IS. ODsen::tdo o dis;poao nv ~;o )e<.;!Wlte. a pri~ ~ 1nstituic6es 
lin~:'IWr.JS ouc tenlmn seu c:ontrnle :dquirido cem b:s.: ne:st:l ~!cdida ProvUOri:.L. C:s que tenlQm SI.W 
:c:6es d~propn~ conforme :s cii$1l0~cóes do ~o-Lei n:;. ::!.:!:J. d.: l'ill7 • .:. de ot.'miS Jrl.ltltutç~ 
fi:c..'letl= tncluid::IS nt> Pro;r.:.'TI:t :\:tcion:d d..: ~ç.:lu. s...-:: ICiu rneUi:tmc oíc:n3 pUbli~:J. 
~ 11;~ do: con.:i.lçba .::1 todos os concormnes. 

Art.l9. <n.~de-pri\~ou~~~-pT'CYiSU!Sncsu.Mulidn.Prc...UOri.:l 
podcr.lo co:~tempbr: ~dos empn:;Ddcs du lnmwlr;ISes fia:anocir:D. objetO do5 menctonados 

""""""'" 
Art.::!O. O re;imc de ~ csp:ci:l tcmpehria. a que cstcja:m submctidu 

tnStmliÇI5cs fuwxeir.ls ~ podo:â ser~- ;10r Ate I !O dia.s. em adiço\o .aos prazos previaos 
noDeemo-Lci,; :U.Zl. de 19!7 • .se.a~ U"nid.ade c!:J. Fedlnç:lo tivt:l' flftMdo. com o GovlerM 
Fcdaal. pro10eo!o ~ a m~plemeruaçio ciu mc:didi:s previsus nesu. Medida ?rovisóri&. ou se a 
insatmÇio fi~~.~Da:m cm\-er nn proeam de priwriDçlo. dcvub:mczue .ajusaáo c.om Cl 8mco Cc:nmd do 
BmiL 

P~o U:tico. A prono;:.aç1o a que se refere o C:ll!nn deste mti~ podai ser feita por 
né 270 d1B.. .se .a n:specu'-..: Unid.adc da. FedrDçio liver finudo. com a Ucilo ou com i:nsatuit;:6cs 
f~ fedenu.. COfttt.IIO de ~ pm ~Ul de Umi!Uiçlo fl.!lmCCU'll c:mduJ.L ~ 
àmbilo do P~de Apo10 :i. Ree:mra:nçio c.aoA;u= Fiscal. de Es:.:ios.. 

Alt.ll. No poeesso de reduçlo da partil;ip.açlo do sctor pü.l:iic;o estldaalaa ativid&d.c 
~, b:anciria. a unao JIOderi autor-Dr as instituiçecs fin.mccin:s fcdczais .a U~~~~E~::r os ~ 
dclidos Junto ao püblico peb:s: irml.tUiçOcs fiDaoa:irD cstldua.is. 

~ tt A Uni.kto :wqu:azi i. ~ fulaacein. fedctal que asumi:r os pusi..-os junto ao 
pUblico 1 ~ da dlfercnça. cctS:tC~tt: cn1re o '41« ~ d.a i.l:lstiluleio fl11.11D10Cft emdm1 cm 
~ ci& ~e o valo.- a. scrpqo ao Blnco Ccntr.Jtl do Brud pelos n:cmJOS obCidos cm liDb:t 
de r~ cspecifia p.an.du supone aos pWlVOI U11UZI!dos. 

~ :2.~ Os ercdltoS da Uni1o ~ da.çl:iC::IÇio do dis;xmo no~ ammor W 
de rc:spo!lSibilidadc: do eomrobdor. por f~ do dis:posfo JW Leu rt= 6.0:Z4. de 13 4e m.arço dt: 197.1. 
6.404, de IS de dc:ztmbto de 1976, c 9.447. de 14 de m&tÇO de 1997, podcado .a Uaiio refuzmea.ar a 
di'Yida~IC'tnosda Maiida..Ptovisóriat:= 1.560-S.de IS de m&KII997. 

.->.rt. .:::. Ç> .:'odc:r ;.\~~'2_1!'::0 ~""tll:t-~~Jt:~t:t o ~hsP9m.· !l~Lll\fedt6 !'r<.J'1SOri.::l. 

:'-rt._:!3 FOe::.-n co::•·:t~d:J.Cos os a:<::_s_ í_lr-uc:aacs _~:l::l ~::~::se_ ::a ;..Jet;!lcU P:-o~·~son~ 
rf!.556-IO,dc:9dc::r.:ttol:lc:l99'f -- -- -

T.EGISLAÇÃO CITADA 
DECRETO-LE)_N~-2;32i.,J'JE: 25_m:: f.'E\'EftEIRP DE_19_87 

ln:oi'IJ(&,I•_ ,.rn dt<fe,o;a das fm~n~as pr.ibli· 
c-a.<r. T<'J~Huo· ,j, . .ur:lmmiS[raclio e:J{Jl!CÜtl ttom· 
porar1.-r. m.t~ ,n .. otu:t·óo•s financrrr•s priva• 
das •· 1•111>1,. ,-,. r1;1" fr•rl••r•us. t' dli ouu.as 
pro .. ·ui.~nt t-il::.. 

LEI N• 6.024 - DE: 13 DE XWÇO 
DE 1974 

Dispõe sobTe a intervenção e a liq::: 
d.at;á.o atraiud:i.cial de ir..stitutçóe.a 
Jin.a:ncetra.:J# e d.â outras 'Drovid.b:.
CUIS. 

O PatSID[JIT[ CA l[P'~It.ItA 

F1;. a.atler l!U~R Coll'fl"tSSO •41ctoul lllccrlt41 t n so•cta•• o 

10'ftltat41 Ltt: 

D1fti!Ot .sobre 1 t"otaoons&~~.i.l.J.àado sCl.I.LI!Uir1a 
Gt coru:r-olador.s <1e lnatl.C\UCCea 
.:nzr.otl.d.aa aos IC'C'0'1-s oo quo0 tr&t- a l.ol.l 
ri• <1.0241. doO ll ela -reo de 1i7.&, .- o 
Coecr.to-l.e1 n• 2.321. de 25 de tcver-el.ro 
de Ul7; sob-re a lnd1spOn1b1l1dacle d• ••us 
bouls: aoDr~ • rt:IOODilaDU.1zac.ao 1.1&s 
c.pre,as dt llW:U.tor11 coutatlll. ou. GO:I: 
llUI11.tores ce~rn:at.J.:I: Ulct.Dellde:D.Us: :!:®r• 
p:'l.Y&Cl.UC.I.O de. l.nsc.l.tUl.COCS =)&S aeota 
se)- CI•~J:OPrl.~.a.. na foraa oo 
Dao:tto•1el. n• 2 • .321. ac l''"'· • C1.l ou1:.rc:s 
P~ld~neu:s • 

MEDmA PROVlSÓRlA :-;:= 1.56G-3. DE < ~ DE :: ... r.ço DEI997. 

Et-.abdece cm:C:rios pm. .a. co:\Salicl1.r:io. .1. .a..uun;io ~ Cl 
_ rdUw:laamctto. pela Uniio. da ciMdl. pUblica: mobtliuu 
- e-Ourru que ~ de responsabilid.ade c!os Emdos 
e do Oistmc Fcder.a..l 

:O.IEDIDA PROVISÓRL\ ~--..: 1..556--10. DE ? DE ::.uo DE 1997. 

Embelece :neamsmos objeri\'a.ndo ~ .a. rtduçio 
da presença do seror pUblico c::sadw.l. a.a uMd.a.dc 
6ttax:c:n. bmc:zn.a.. dispõe sobn: a -prMti:r:zçio de 
~çõcs:~ ediouuu pnMdCDeiu. 

MENSAGEM W 292. DE !997-CN 
(n• 557197. na origem) 

Senhores Membros do Co~ NaciCln.al. 

Nos termos do artigo 62 da. Consun.u~ FederaL submeto .a e!evad.a. deliberação de 

Vouu E.-ccdi:oci<U o te:ao d.a. Medida. Prnvisori.t ne 1.560-S. de ~S de maio de 1m. que 

·E.st.abclece cmérios ;w-.a. a consolidação • .a .J.SSWlÇi.o e Cl rdin.a..'l.ci.1.mento, pd.a. Uuilo.. da. dlvl<b. 

pU.b!icl; mcbi!Wia c Otm".J.S que cspc:c5c.a.. de responsabilidade dos .Eswios e do Distrito fedcra.J.• 

9~ tS de maiCl de 1997 
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::::-z?..:-:::·:z:-z?.:.:..:. :-.• :~s 

3:::-as:...:...:...a •• : c~ :::~!.0 :le :.997. 

;.. ~~ec::.:.ê.a ?:-ov:..so:::-::.~ r:'< :.,:;_60-4, .:::e l~ ce a1:1r::.l. c:.e 

:997, ~sr.a:.e:ece~ -:-:::-.!::,._~::::.os ?an~ a _co~~l:.<;.a_çâo, & assunç6.o e o 

:-et:i::..,::.c:...a.'T:.e::.::o, :?ela· '::l:t::.êo_, _ c.a_ c.i•.t.;..ca. ~.Ql;l.;,l..;.~::;-_;._~ e .2.._~~-~\:;L 

espec:..:::..:a, -::e =es;:onsa.b:..!i.éac.e CQos ~1:-a.cos e do .D;.s::::..~o 

?ede:::'O?..:.. 

:s1:o ?OSt:o. ;:.:e?Qmos ;::>:-::..--:.e:..==en::e __ ~_,;_~ .__por ocasião 
e.a ::eecu.c;:ão --:.a :-e:!:e:::-:.6a ~!P, se]a :..:::::od.:.~z.:..c.e_-a.i~~o .e~_ -s:el 

ar:. 2i, :.:~a •1e:: ~c.e a :eaação .an":.e:".;.o::_~eva:';~ a.s~~l:.~~~~- _e~ 

::;ue, e:-:.:::::"e a d5s:.::.a:;::=a __ eo co::.::=a.-:.c Ei!: o ver.c:.:::e:-.::o c.a l?=~";'.e;.:.a_ 

;=es:;ac~o. :-:a·te:-:.a .;::=a:::o _:.:-. .:e::.o= -~-;;.=;.;:;a 9-:.as .. 

Ass::.::' •• o aluc!:..do a::--:.. J'2 :_Jassa:::-:.a. a ::e::: o segu~:::::e 

':.eo:-: 

. .:.=-=· 
:.:-a::a est:a ~-:l!!c::.ca :>::.-ov!.so::::.a se:-ão ?.aços e~ c::.e 36~ ?::-est::a.ções 
:=~e:tsa.:..~ ~ s:.:cess1vas, :alc:.:.!..!laas :tr.:~ :J<:.se ::a ":"ê.!:le~a :?::::.ce. 

vence~c.::-se e ?=::.~~=a :.::::.:;::.& c..1.as apos ~ ca~a _ca .ê..Ss_.::..::_a_t~::a_co, 

:::o:r:.::z::.c e e:s seg;:.:.::":.e~. e::~_ ~c;ual -~!.a. cos ~e ses :l.:.-:lseq:.:e~:~es •. 

cbse:-·.·~c.as ,:,~ seçc::.:-::es co::~ciiçOes:" 

::~ c-..:.::.::a esie::a, o ar-:.. :o a~to::::.::~ e ~er:t:::.:::..:..=aç..io 

ce o:::::..;açoe~ · ::"-e:n.l.ssdo .-::.e :.:..:.~.:.os c.o ':eso-..:.::c ~.!lc::.o:.aJ... :::::n 
:;::::azo ce :-esça-c.e e :c:::-os est.a.oe~ec:..c.os e:n a:.o c:: ::::.~:..5~:-_:::~ ~;; 
Est:.aco C.a :.:z.e::.c.a.. .o'..lv::.co o Hl:..::.s:.e::-::.c co ?.!.a:"~.eJa;:~en-:.:::~ e 

Orça..-::e:-::.c, =-= v:::.stas .a o.:n:.e:'l.çáo C:os :::ecu::sos ~ec~s~~.;-:._Qs .. ::~ 

ass;,;::ção e :e::.::.a..:tc.:.a::te~.:.o _c,. ~~"l!:;.ci.a Ce =~spo:"l.saoi:..:..c..aae :::::JS 

E:staC.os e c::.s-:::::::.":.::> :ee.e::a.!.. 

E::::.:::-e:an::o, os cilspos.l.t:..:::.vos l.eqa~s ç-..:.e t::.t!:e::=.:::.:r.~ .;.s 

ca:ac:er.l.s=.::.cas ç.e..-a::.s -cos ~:!.=-~los c~ '!eso~o ~a.c.!.O~l..-~-:.ãc 

a.u:.cr.:::.:=.a..~ a sc.a coloca;ão c.:::.::::ee.a. pca ~:::.e:1.c.e.:: ~-=L, ç~spo~?l:._q ::-º 
?ar.!çra.:o a:-:~:.o.=.. _ l/ÇS~e sen~.:::.C.c, ~az.-:se ::ecessa:::-.:::.e. 

a..!.te::-aç.io ?O:::";'CSt.a. a sec;t::.=: 

-Art. 10. ;.. UnJ.ã.o J?od.era secc::"!:t.i:z:ar a,s obriga.çõ~~ 

assll:I~Cas cu e::ur.ir <:.!.-:.u.l.os Cio Te:sou:o Nac:..o.:-.al. c= for::.a. ce 

colocação, ?":."azo de ::-esga"t.e e juros est:.abelecidos em a::.o do 
Mi.nisr.:-o c:t.e !st.aao ca Fazenda, ouv:.C.c o !"'...l.nisté=ic de 

Planeja:o.ento e OrçMent.o, com vist.as ~ ~1!;enção dos :-e_cu_Eso_::; 

::.ecess.irios à execução do c!.::.spos:to nest:a !'!ed.:..C.a !?:::ov.:::.sória. • 

?..es;::.e.:. -::osa:ne:tte, 

;\1EDIDA PR0\1SORL~ x~ 1.::60..S, DE ~:: DE ·:.uc DE 1997. 

Eu.abdccc cntcnos pan :;~; 'ons.cuaaçio. ii. ~o c o 
r~mo. pela t:ruio. <l.l GMIU puoha moot!tma 
e outn.S cue cmccuic.a.. de feS!IOrtabilid.a.de dtls Eswtos 
e do Otstnto FcderaJ 

O PR.ESIDE;!'<TE DA R.EP('BUCA. no \15-0: da atnbutcào ~ue lhe confere o an 6:! da. 
Con.snnuQ.o. aoota .a scsu:rue ~ed.id.a ?rOVJson.a. com forç:.a de !e1. 

An 12 Fta a ürüo. r\O arnbtro 0.0 Programa de .-l.poto a. Reemururaç.io c ao A.wSte 
Ft~ do~ Es.z.u!o~e nostcr::os dcsu Mecl:d.!.Pro\'lson.a.. auronzad.3. a:e 3,0 de Jllr-•o ce 1997. a · 

t • as::wr.:r a dtlllda oubltc:a mobtbana dos EsraCos c co Dmnto Ftdcrli. bem como. ao 
aciustvo cr.:eno do Poder E=iwo feoew.. ouu:u obngaçôe!> aecorrer.te!> d~ opcr.~.ções de aectto 
l!lt:cme e e:ct~o. 

n . .lSS".I= os e!m71"eSl1!:10S tOm;J.QOS pelOS Estados e pdo Ot$tl"l!O Fedenl )UitiO a Czix.a 
Eeonóm:c::t fe-c.e.""U. com amc~o na Resolu<;io nó 70, cic 5 deaaemoro ele 1995. do Sew..do Fed~ 

ai- corr.~.s.u. ~o C>tt:IU:sl\"::1 c:uenc co Mmisleno da FUel"'.Q.L os aeclmt:;; en:io 
lSSUmldos com event"IW! Cfedltos oc n:~r.n:= c:cntr..tll.Zl, ltqu:o:os. cencs e C:Cg&VCtS. dctdos pe:u 
t.:r.:ctadcs aa Feoerae::o 'or:ua a. Cru.:io. 

IV • reiin.anctu os aednos.oo:orrel"'.!::S oa ii.S!il.:n~o a oue se re:"e:-e o tnmo I. icn1amer:re 
·ccmn~rcditos utuados pc:.t L':-uio co!lír:cu L."1:1aac~ aa Fede:-acio o:st~ • e:o.CIUSI.vo cntcr::o co 
M.trusrcnoe1.1fa.ze:"taa. 

· ~ t! ~s Gt'>tcas .::e c-.:c t.-::.a o tnCJSO i (~O :~.ouetas consmt.:t~$ ~:e .~t de m:uco de l<l'Je. e 
~que. ccnsnrutoas aoos t->S: nta.. co:t!uesn.-::::::z..-n sr.n:::tes roa.a;:e:':: oe :l,,,o:u ~~re:-;ores 

_ § 2e ~io •a . .io ~orzn;~cz -::=:a :u;cr.c.io a que se ~=ferem os 1!~Clsos I e !1. nem ~e:c 
retmul<:t.u:le:llo a que se ~e:ere o 111aso l\ 

~ :;~ .~ \10CfJ.CÕC"S ~uton;u~US neste arrtco :Jceenoe:au ..:o ~metec;o.me:no. ~e:as 
l"ruaaoes .:: F-:-::cr.~.cac .:~ P~ocram:r. c~ Rees::t:::.:rac~o ~-<.te -\1us1e Ftsc;..~. :..~o:e::io ~om o Go\~r:-:o 
recic-.:t: ~ --

-";!,r! ::-= -rn•·Mr3Tn:loCR~.tr:C::Cf~ l!C~·o:<ót~ r:~:::: .. ti~~ .:n~·<'~D1ell\-o.; Csccc:~=o~ 
~u;;;;.J.:_:I!.Si!@.ÇC_;;;;._:'_,;;;_e:;;c;&. ~~,;;::;;_stn;.:t:e=:::"l:c :::.~;:s uu ~<Jmt:m:tm;»US q=o • 

{ -dívió::.fifWIC~r.t..dn.re:ao::io 1 := JJCUIC:I re:u. • iU-R.. 

~êe e.1~6. ~~díab ~e:.~õ i Bü'a>effi:::nt.""d'C~·r«ow~~ ó~==-~-

m -cieso= com tiJIICIÓr::ãliSmo o-.lo!:co 

-w·.:. &rn:.:W.<;io ac-r~Oroón:U:· 

-V! - 4CSpCSll"~ a"!! mvc:sn=o em rel2Çõl:t i RL"t. 

--~o Un&e.o:-~ como reeou. uqwcicr~pa!"l. os cl"cítos <icsu. Medida_ 
P~ a rect:tti m..::mt llO"S" aozema:es<l;ll!cnofêS aõMfft:~·re·at~um~e :lnle:"lor :aquete em ~uc i e 

..csavcr apumlÔO. exdtzidas a.s I"«1CW.S pro-mueo:es de opd"3.~ ae ~o. de aiic:tll;ão de bet:ts.. ce 
~~VÕ~o·u-de-doa.cõeSr"'&ibiãas cof:1 O ll::~ ~co oc atl:ltaerdc:s;lesas de capital e 
,QQ.~ li<ls Es:zdos. u t~"oinc~ lOS Muntc::D10S. I)Of oarcaea.eões c~.:c:onais e~-

Alt. ):t Os c:cmtnlo~ oe rdinanc:wnc=tco ae que trna. dtz .Me6ciii. Prov'.SON. .scrio oagos 

-~1fl~~_!!l~~~~~~c~~~~T=~~~~~!q~~~ 
ob.st;:"\":!Cia.S a.s se;urt:es cCIIdiçc!ies· 

=-l;.. jufus~ ~OS C áebiãaoS r:at1L:neme~ !:·a.u !:lUiima ci: seis por cc:uo ao ::.::~~. 
~~"Oc!~~~C.lt\.l:ii.UZUtO; 

· II;·~.moncu.-u; c:t.lcul.at::: C!: ccbtuaa ocnszln:~e :cm ~ue na vzr..a;io r:::> 
IGP-D(" ~~êlpeía fcr.~\.;ê~~~~~i.! outro ir::"êf~ i::jt!~er a -subst:tW·IO. 

"firii.~~M.~\r~a~~i~t~~é~:~:~~~~~~~T:t~-i~ ~tl:iria. ;!$ eonô;C:s 

~ :!_W Pa::. ~::1\.lr.lc;io ..io >aíor a ,e ~c::ir.:l..""tC!OICO :~:::.::\"0 ~ dc:r.31; obng.açCes. ~~ 

-=~ ~~~=:)~~~:;~~~~;)-~"'~~~~~~=:;.~~~~~:~?o~ c~~~~~~~ 
·peco~~--·· ···-

~ .l~ ""~ r.:ooteses ~cs ~:t.r2.1."r"..:cs :r.::.c::;ore •. ·!O= ~·L":-::""!o :r.rca: ::o::: -cs e•~.:.a;s 
;:ustoS d.::co=es ac sua :::Juo.ç;io -

g_ c_om:~to ~ ;tFn.a~=~~ ~~:~~ :=~ ~l.~~~~~F~~~~io fc: o..oe:"lCr a rua RL~. :~.-:-~:. 

1) n.io :oaer:t. ~mtur r.evos ti:Ulo' ~;:olu:o~ "<O mc:-c:::o •r::C!l'.O. e:ce:o :-:os c::sos 
_;)I"CillstpÚt.o u:.. _;_:;dÓ ,>,tJ!i.r1~.P!i.Pt!~·~;li..~_ C~:l$~!!Clo":llis T:::..n1ltCi"i:!S. 

b) ~omen:c .'~Jaem • .:::t.tr:.tr ::::••:; .::\1C::~. -::a:sn~ L~:s:::::os :~os a;:no • 
.~:~~mõs ::::anc-e:ros-~:i!":-:::tlcr..:f:s:-wc:.!.'":::::::---·.,, ~:S~'S"5 .:w.a-:t:-.a=-.:<1 ::= :~::tte:c~:-

. ~eçt~.!'~~a. 

;;) n.io poacn atnbutr a su.u tnst..~t:.es ~ a .ICI!"nlntstração ae mulos CSt:a.Qu:J:;; e 
~:w; junte .a cc:ru:rus o.e c:ustodi.a Ce un;.J.os c w.~ores ::tOtniti:ios 

§ ~ A nio observinaa d.u meus e CO!mlrem:.!OSos esr:::tel=dcs no Pro~ tmt~hM -
duan'".e o pc:r.odo em que CUaT o de:;;c;umpm:~=o. sem prqm;::o a~s !lCID3:S co~es pa==as r.cs 

=~!~~~:~~~~~~:s;~=~~s=ee~s~1~~~-
- _q~ ppmos pcr_ce::ttws ao eomprotnehmemo =Ddo:tl!o co:n base no :n. ~~ 

An.. -41 Os conuuos de ~o devcrio comu ca:n a.Ccquaca.s ft.l..."""antlas auc
indui:io.. obri;uo:wneme, t vinaJiilcio de~ prttpr.as e dos ~soe que tma.·rios ans. :s~. 
!57 e 159. masos L. ~a". c II, cb.Consotuiefo 

Art. s• Os cormuos de ~~er.to poderio csubdec:c:- limite ma:Cmo de 
~~ ~ Rl.lt pan. efeito de &.tCnOI!I'I'tfto c.as obri~ COrt'eSpOnd.<:Qtes a.o serv:ÇO d.:r. 

_ ~r~ nos termos dtsta Medida Provt$0na.. 

An. 6" Pai-i. fins dC a.plieu:io do limite esWdec:ido :to a:t. 5"!. poderio ser dedu;:idos do 
~:cite apun.do IS. despesas efetivanlcme ~ no m6: anrcnor pclo rcll..-uncwio, altTes;xmoemes 
aos servlcos dzs s.egwm:es oõri"~ 

[ -dividuref.JWICWlueomb.asc 1\J.I..ci:rf-7.976. de ZOdc de=norodt 1989. 

[I. divida~ comm.a..cb. ate ;o de scte::wro de 1991; 

m -dividu~aJm rweno a.rr. 53 da. Lei ri-S :1z. de 24 de julho áe 1991. e 
:la. Lei rr a 620. de:: de~ de 1993. 

rv. divid:u paro:l..adas iu.nto ao FUDdo de Ga.~ do Tempo de Serv!ç.o. FGTS. cuJ-1 
~ tenba ocomdo uc:_~_1 de~ de !996: 

V • c:onuuio do •t~cm:e. .lll!!ic!en.te ~ore o p.apmemo a.a -prt:S"..aç;iO d=rrem:e d..l L~:~ r:= 
g 127. de 5 de novemara Cc 1993. 
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VI- diviàa relativa ao crédito imobifi.irio refinanciado ao amparo da Lei .trZ 8. 727, de 
l993. e efetivamente assumido peio Estado. deduzidas as receitaS auferidas com essas operações. 

§ 12 Poderão. ainda. ser deduzidas as des;1esa.s referentes a princip~ juros e demais 
encargos das operações decorrentes da. Lei n.2 8.727~ de ! 993, realizadas no m~ "'~ce:tuada a comi:ssão 
do agente. 

§ 2! Os valore;s que uhrzpassarem o limite terão seu pagamentO p_ostergada. sobre eies 
incidindo os encargos financetros dos contratos de refinanciamento. para o momento em que os serviços 
das mesmas dividas com?rometer valor inferior ao limite. 

§ 32 O limite de comorometimeruo estabelecido na forma deste artigo. será. mantido ate 
que cs vzlores postergados _na fomia do paragrafo anterior esteJam totalmente liquidados e a divida 
financeira totai da Unidade da Federação seja igual ou inferior a sua RLR anual. 

§ 4~ Estabelecido nos com:ratos de r~fi_n_anciarnemo __ o !imit_e _ d~ cornprometirnemo. t!ste 
não poderá ser reduzido nem ser aphcado a outras dividas que não sejam as relacionadas no caput deste 
artigo 

~ 5'.! Evemua[ saldo devedor resultante d:t aplicado do disoosro J,e,ste artigo podera ser 
renegooado nas m~smas conaicõcs prev1sta.s nesta ~edida Pro\1SOna. cm :J.te I :o mes;es. a partlr do 
venctrnemo ca Ultima prest.:.ç:5.o do contrato de rcf.naneta.on_ento 

§ 6!! No caso do parágrafo arnenar. as prestacões não poderão ser inferiores ao valor da 
Ultima prestação do refinanciamento. 

Art. T- Fíca a União autorizada.. a receber das Unidades da Federação bens? direitos e 
ações. para fins de amomzaçã.c e:a.raord.inãria dos contratos de refinanciamento celebrados na forma 
desta Medida Provisória . 

. Art. 82 A União _poderâ contratar com instiruição financeira pUblica federal os serviços de 
agente financeiro para ceiebraçao. acompanhamento e controle dos contratos de refinanciamento de aue 
trata esta Medida Provisória. cuja remuneração seri, nos termos dos contratos de refinanciamento 
custeada peias Unidades da Federação. ·. 

. Art. 95! O Ministêrio da Fazenda encaminha.ri às comissões de Finanças da Câmara dos 
Deputaa~s e au Senado Federal cópias dos contratos de refinanclamento disciplinados nesta Medida 
Provtsona. 

An. 10. A União padeci securirizar as obrigações assumidas ou enritir títulos do Tesauro 
).racionai. com forma de colocação. prazo de resgate e Juros esrabdectdos em ato do Ministro de Esta.ao 
da Fazenda. OUVldo o M:inisterio do Planejamento e Orçamenta, com vistas a obtenção àos recursos 
necessarios a execução do disposto nesta Medida Provisôria. 

An. 11. A receita proveniente ào oa2a.merno dos refinanciamentos conceciidos aos 
Estaco e ao Distrno FederaL nos termos desta Mectid.a Provisória. sera integralmente utilizada cara 
abatimento de àivida pUblica de responsabilidade do T escuro Nacional. · 

An. 12. O & 4' do an. 4' da Lei rr 5.655, de 20 de maio de 197l,.f<ltn a redaçãodada 
pela Lei n: 8.631, de 4 de ffiarço de 1993. passa a vigorar com a seguinte redação: 

"§ 4' A Eletrobcis destinarà os recursos da RGR aos fins estipulados neste anigo, 
inclusive à concessão de financiamento às empresas concessionãrias. para expansão e melhoria 
dos serviços públicos de energia eiêuica e para reativa~ do programa de conservação de 
energia elétrica. mediante projetas específicos. podendo. amda. aplicar tais recursos na aquisição 
de a.ções do capital social de empresas concessionarias sob controle dos Governos estaduais, com 
o objctivo de promover a respectiva desestati.z.aç.ão. ·· 

Art. 13. Ficam convalidados os atas praticados com base na Medida Provis6ri~ n2 

1.560-4, de !5 de abril de 1997 

:\rt. 14. Esta Medida Provisória e:ntra ern vigor na data de sua pub;icação. 

Brasilia. 15 de ::~.aio de 1997; 176'! da lndependencia e iO<r da RepUblica 

~~"~ 
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LEGISLAÇÃO CITADA 

RESOLUÇÃO N. 70- DE 14 DE DEZEMBRO DE 1995 

A,utor:-iza os Estados a contrata[" operações de crédito 
previstas no Programa de Apoio à Reestruturação 

e ao Ajuste Fiscal de Estados 

internaS das admiiiisuações direta e indireu 
dos Estados. do Distrito Feder.ll e dos 
Municípios. e dá outr.as providências. 

LEI N? 7.976. DE 27DE DEZEMBRO DE 1989 
LEI N• 5. 655 - m: 20 D!: JLAIO 

D& 1971 
Dispõe sohre o refínltnC'illntt:nr.o pel11 

Uni.llo d• divida e.xtern• de responsabilidJI· 
de dos Esu.dos, do Distrito Federai e dos 
Munit:Jp1os. inclusive sa.as eru.idades da 
Administrac.do Jndiret.a. c c!.ti outriJ;< prnv•· 
d~ncias. 

LEI N~ 8.212. DE 24 DE JULHO DE !991 

Dispõe sobu· .:r .cuzaniT.:tCó~O d.:z ~~uri· 
d<Jde Socinl. in:<:t.Jtui·fÍlano d·· CuS(f'fO f" a.i 
oucras provid;nd~s. 

Arl.. 58. Os clChit•1s. fit)s t::st..:Jdns. Oo _I>i~c::trttn Fcd~r_p._l c dos 
Muniei11ios poro. cum o Instituto N:u::iÕnal do _Seguro ~iãl 
UNSSI. existE"nt..es atê I~ de setembro de 1991. poderão ser Jiqui· 
d.odns C'm ;1lé 210 (dU7.l"ntns r quarentai P:J.rc:c:ias mensais. 

Por:iJ!r::l.fu Unicu. l'::na apuraeáo ú<>s dCbitos ser3 CQnside· 
r::.do o valor origin::~l. .:u.ualizado pelo índice of'icial utiliz_ado pe:· 
ta ~gurid:.de Social para correç:ão de seus créditos. 

LEin• S.tlZQ ,de 5 de ~.:meiro del993. 

Altera as Leis n•s 8.2U e 8.213. de 24 de 
julho de !991. e dá ou= provid!nci:Is. 

LEI W ê. i27 . OE :, DE ~;~FO DE 1993. 

Estabelece: dir:mze:s para a consolidação e o 
reescalonamento. ceia União. de dividas 

LEI N" 3.6.31 • DE 

Dispõe sõbre a remuneração legal do 
investimento dos concessionciTitJl! d• 
sen:nços públicos de energia elétrt
c':, e dá outras provuténcias. 

Art. 4• Com a flnatldade de ['re
ver recursos para os casos de rever

-··- si.o e encampação de ~erviços da 
-~ en_erg1a. _ el~tr!~. será. (;01!1PU ta da co-

DE 

mo componente do custo do serviço 
quota de reversão de 3% <três por 
cento! calculado séibre J valor d .. in
vestimento definido no p:J.rágrafQ ;1ri· 
metro dês te artigo. 

I 4• Ouvido o Dep.trtamento Na
etonal de Aguas e l!:nergia Elé•.nca 
a ELETROBRAS poderá. "-Plicar até 
5% (cinco por cento) da reserva ;.:lo
bal de reversão na de;; lprc_,pri::IÇ:'lo de 
areas destinadas à con5truçfto ct... re
servatórios de regutaruaça" de curso> 
d·Agua. 

DE 1993 . 

Disoõe sobre a fl.xacão dos níveis das tarifas 
parâ o serviço púb-lico de energia elétrica. 
extingue o regime áe remuneração garantida 
e áá outras providências. 

:\fEDIDA PRO\!SÓRL\ :--;~ 1.560-4. DE DE ,-·..3RI:. DE l99i. 

Estabeiece crirerios oara a consoüàacão. a assuncão e o 
reiinanc1amenro. peiâ. Cniào. da divida DUb!ica mooiiiári.::. 
e outras aue esoecinca. de resoonsabiiidaáe dos Estaaos 
e do Distnro Fe.àerai. · 
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PARECER Nº 328, DE 1997 

Da Comissão de Assuntos Econômi
cos, sobre o Óficio "S" 48, de 1997, nº 
1.644/97, na Origem do Presidente do 
Banco Central, que encaminha ao Sena
do Federal solicitação do Governo do Es
tado de Santa Catarina, para que possa 
emitir Letras Financeiras do Tesouro do 
Estado de Santa Catarina, cujos recursos 
serão destinados ao giro da dívida mobi
líárià vencível no 22 semestre de 1997. 

Relator: Senador Esperidião Amim 

I - Relatório 

Senhor Presidente do Banco Cen_traJçloJ::kasil _ 
dirigiu a esta Casa o Ofício ·s· nº 48, de 1997, enca
minhando solicitação do Governo do Estado de San
ta Catarina, para que o Senado Federal autorize a 
emissão de Letras Financeiras do Tesouro do Esta
do de Santa Catarina - LFTSC, cujos recursos serão 
des1inados ao giro da dívida mobiliária do estado, 
vencível no 22 semestre de 1997. 

A operação em tela apresenta as seguintes ca-
racterísticas: __ 

a) quantidade: a ser definida na data de resga
te dos títulos a serem substituídos, mediante aplica
ção da Emenda Constitucional nº 3, deduzida a par
cela a ser definida pelo Senado Federal; 

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: 5 (cinco) anos; 
e) valor nominal: R$1 ,00; 
f) características dos títulos a serem substituídos: 

Título __ Vencimento Quantidade 

561826 1º-7-1997 .. -·· 43.952.GA3.;337 .. 

561826 1º·10c1997. -- 278.Z4.2.709.Jl40 

561824 1º·11-1997 155.893.080._829 

561826 12-12-1997 178.133.610.944 

g) previsão de colocação dos jítuiQs a_serem 
emitidos: 

Colocação Vencimento Título. Data-base 

12 -7-1997 1ºc7-2002. 561826 12-7-1997 ___ 

12-10-1997 1 9c1 Q-2002. - 561826 1 º-1 0-1_997 

3-11-1997 19 -11-2002 561824 - 12-11-l99Z 

1 º-12-1997 11 2-12-2002 561826 19-12-1997 

h) forma de colocação: através de ofertas pú
blicas, nos termos da Resolução nº 565, de 20-9-79, 
do Banco Central; 

i) autorização legislativa: Lei nº 7.546, de 27-1-
89 e Decreto nº 2.986, de 10-2-89. 

O pleito encontra-se instruído nos termos dos 
arts. 13 e 16 da Resolução nº 69, de 1995, do Sena
do Federal, que dispõe sobre limites globais e condi
ções 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 
títulos de dívida mobiliária. 

O parecer do Banco Central do Brasil (Parecer 
Dedip/Diare-97 /0415, de 9-6-97) faz as seguintes 
observações ao pleito: 

-a) o exame da situação de endividamento do 
Estado à luz dos parâmetros da Resolução nº 69/95, 
já referida, demonstra que a operação pleiteada não 
se enquadra nos limites do art. 42 daquela norma; 

b) o Governador do Estado de Santa Catarina 
apresentou declaração de adimplência junto às institui
ções integrantes do Sistema Financeiro Nacional, po
rém, segundo o registrado no Cadastro da Dívida Pú
blica- CADIN, o Estado encontra-:se inadimplente; 

c) -de acordo com a certidão do Tribunal de 
Contas do Estado, o Governo de Santa Catarina, no 
exercício de 1995, cumpriu o estabelecido nos arts. 
27 e 212 da Cons1ituição Federal. No entanto, res
salva que as despesas correntes com pessoal, no 
mesmo exercício, foram da ordem de 79,36%, des
cumprindo, portanto, o disposto no art. 13, inciso VIl, 
da Resolução nº 69/95; 

d) a dívida mobiliária do Estado de Santa Cata
rina entre dezembro de 1994 e dezembro de 1997 
cresceu 255%, enquanto o estoque da dívida do 
conjunto dos Estados e Municípios, no mesmo perío
do, foi elevada em 114,7%; 

e) estabelecendo-se uma estimativa do valor 
-da dívida mobiliária de Santa Catarina, vencível no 
22 semestre de 1997, corrigida pelo IGP-M, chega
se a um valor 2,5 vezes m~nor do_ qiJ_e_ o.montante 

-efetívo, utilizando-se a taxa Selic. Com isso tem-se 
uma idéia do volume de juros incorporado ao valor 
emitido; ... __ _ . 

f) com base no critério- estabelecido no art. 27 
da Resolução nº 69/95, o Estado possui margem de 
resgate (1,25%), sendo sugerido o percentual de 
98,75% para rolagem. 
- - - É o relatório. 

'li-Voto 

. O exame da rolagem da dívida mobiliária do 
Estado de Santa Catarina reveste-se de característi-
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cas especiais. As ponderações apresentadas no pa
recer do Banco Central a esta Comissão de Assun
tos Económicos, bem como outros aspectos do pro
blema, tais como as possibilidades de equaciona
mento da questão das dívidas estaduais, no âmbito 
do programa de Apoio à Reestruturação e ao Ajuste 
Fiscal dos Estados, em fase de negociações pelo 
Poder Executivo, justificam cautela na concessão da 
autorização pretendida. 

Em primeiro lugar, tendo em vista a manuten
ção dos princípios que vêm norteando as decisões 
desta Comissão de Assuntos Económicos, em rela
ção a matérias similares, e com base na avaliaÇão 
da situação conjuntural que ora se apresenta, consi
deramos adequada a rolagem de parcela equivalen
te a 98,00% da dívida mobiliária estadual, vincenda 
no 2º semestre de 1997. Ainda assim, entendemos 
que medidas devem ser tomadas para garantir, por 
um lado a oportunidade do exame mais acurado da 
questão e, por outro, a transparência dos procedi
mentos relativos à rolagem. 

Em segundo lugar, e com o intuito de não pre
judicar ainda mais a administração financeira do Es
tado de Santa Catarina, somos de parecer favorável 
à autorização solicitada no Ofício •s• nº 48/97, reco
mendando, no momento, a rolagem apenas da parcela 
da dívida vencível em 1"-7-1997. Com isto, o estado 
disporá de maior prazo para ajuste de suas contas, de 
forma a corresponder às normas estabelecidas pela 
Resolução nº 69/95 à rolagem de títulos. 

Igualmente, com vistas ao perfeito conheci
mento desta Casa sobre as condições de negocia
ção dos títulos a serem emitidos, e ao exemplo do - · 
que foi determinado para outras autorizações simila
res, consideramos adequado incluir os §§ 1 º e 2º do 
art. 3º e o art. 4º, no Projeto de Resolução ora sub
metido à apreciação dos ilustres pares. 

Concluindo, pois, somos de parecer favorável 
ao atendimento do pleito do Governo do Estado de 
Santa Catarina, nos termos do seguinte: 

PROJETO DE RESOLUÇÃO N2 80, DE 1997 

Autoriza a elevação temporária dos 
limites de endividamento do Estado de 
Santa Catarina para que possa emitir, 
através de ofertas públicas, Letras Finan
ceiras do Tesouro do Estado de Santa 
Catarina (LFTSC), destinando-se os re
cursos ao giro de sua dívida mobiliária 
com vencimento no 2!1 semestre de 1997. 

O Senado Federal resolve: 

Art. ·1º Ê o EStado de Santa Catarina autoriza
do,no~ t~!r!TJ9§.clª .. Besplyção nº 69, de 1995, a ele
var os limites de endividamento e comprometimento 
previstos na mesma Resolução, para emitir Letras 
Financeiras do Tesouro do Estado de Santa Catari
na_(LFTSC), cujos. recursos serão destinados ao giro 
da primeira parcela de sua dívida mobiliária com 
vencimento no dia primeiro de julho de 1997. 

Art. 2º A emissão deverá ser realizada nas se
guintes condições: 

a) quantidade: a ser definida na data de resga
te dos títulos a serem substituídos, rn~diante aplica
ção da Emenda Constitucional n~ 3, equivalente à 
rolagem de 98% (noventa e oito por cento} da dívida 
mobiliária do Estado vencível no segundo semestre 
de 1997; 

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: 5 (cinco) anos; 
e) valor nominal: R$1 ,00; 
f) características dos títulos a serem substituí

dos: 

Título Vencimento Quantidade 

561826 1-7-97 43.952.643.337 

g) previsão de colocação dos títulos a serem 
emitidos: 

Colocação Vencimento Título Data-Base 

1-7-97 1-7-2002 561826 1-7-97 

h) forma de colocação: através de ofertas pú
blicas, nos termos da Resolução nº 565, de 20-9-79, 
do Banco Central; 

i) autorização legislaüva: Lei nº 7.546, de 27-1-89 
e Decreto nº 2.986, de 10-2-89. 

§ 1º A publicação do anúncio do leilão para 
oferta dos títulos referidas neste artigo será feita 
com antecedência mínima de três dias de sua reali
zação. 

§ 2º O Governo do Estado de Santa Catarina 
encaminhará ao Senado Federal, para exame na 
Comissão de Assuntos Económico, toda a documen
tação referente à oferta dos títulos emitidos ao am
paro desta Resolução. 

Art. 3º Após concluída a operação de emissão 
dos títulos autorizada nesta Resolução, o Banco 
Central encaminhará ao Senado Federal,_ para exa-
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me na Comissão de Assuntos Económicos, todos os 
registres de compra e venda dos títulos, até o toma
dor finaL 

Art. 42 O prazo máximo para o exercício da 
presente autorização é de duzentos e setenta dias 
contados a partir da sua publicação. 

Sala das Comissões, 24 de junho de 1997. 
José Serra, Presidente - Esperidião Amin, 

Relator - Osmar Dias - Levy Dias - Casildo Mal
daner - Carlos Bezerra - Ramez Tebet - Júlio 
Campos - Jonas Pinheiro - Bello Parga - Couti
nho Jorge - Eduardo Suplicy - Freitas Neto -
Beni V eras- José Fogaça. 

A SRA. PRESIDENTE (Júnia Marise) - O ex
pediente lido vai à publicação. 

A SRA. PRESIDENTE (Júnia Marise) - Os 
Projetos de Resolução n2s 79 e 80, de 1997, resul
tantes de pareceres lidos anteriormente, ficarão pe
rante a Mesa, durante cinco dias úteis, a fim de rece
ber emendas, nos termos aoa.rt. 235, 11, "f", do Regi
mento Interno, combinado com o art. 4º da Resolu-
ção nº 37, de 1995, do Senado FederaL -

A SRA. PRESIDENTE (Júnia Marise) - A Pre
sidência recebeu do Banco Central do Brasil o Ofício 
n2 1.759/97, de 19 do corrente, encaminhando, nos 
termos do art. 5 2 da Resolução n2 69, de 1996, do 
Senado Federal, relatório sobre a primeira operação 
de reestruturação dos bónus da dívida externa brasi
leira, os chamamos bónus Brady, conduzida por 
aquele Órgão, na qualidade de agente do Tesouro 
NacionaL 

O expediente, anexado ao processado do Pro
jeto de Resolução nº 90, de 1996, vai à Comissão de 
Assuntos Económicos. 

A SRA PRESIDENTE (Júnia Marise) - Há ora
dores inscritos. 

Concedo a palavra ao nobre Senador Valmir 
Campelo, por cessão do Senador Francelino Perei
ra, que disporá de 20 minutos para proferir o seu 
pronunciamento. 

O SR. VALMIR CAMPELO (PTB-DF. Pronun
cia o seguinte discurso.) - sr- Presidenta, Senadora 
Júnia Marise, sr-s e Srs. Senadores, a Lei n2 9.434, 
de 04 de fevereiro de 1997, que dispõe sobre a re
moção de órgãos, tecidos e partes do corpo humano 
para fins de transplant'3 e tratamento, traz, inegavel
mente, uma grande esperança a milhares de brasi
leiros que aguardam uma cirurgia para sobreviver ou 
melhorar a qualidade de suas vidas. 

Por ser inovadora, audaciosa, moderna e; so
bretudo, avançada em todos o seus aspectos, era 
está em evidência nas páginas dos jornais ncacioc 

nais, nos noticiários das emissoras de rádio e televi
são, nos debates que se realizam constantemente 
nos auditórios universitários, jurídicos, religiosos e 
nas preocupações de todas as classes sociais. 

Sobre a nova lei, discute-se se terá realmente 
condições de atingir os objetivos a que se propõe, 
discute-se sobre a questão moral e ética que a en
volve, discute-se sobre a sua aceitação social, discu
te-se sobre a sua eficiência e discute-se sobre as ur
gências técnicas e financeiras que precisam ser im
plementadas rapidamente para garantir o seu bom fi
nanciamento: capacitação dos hospitais públicos 
para acolher pacientes, ênfase na estruturação per
feita das Centrais de Captação de Órgãos, treina
mento adequado de pessoal especializado, condiçõ
es efetivas que garantam a plena recuperação dos 
transplantados, estoques satisfatórios de medica
mentos específicos. 

Essas são algumas providências menores que 
precisam também ser observadas para que o sistema 
como um todo funcione com a mesma eficiência que 
caracteriza os centros mais avançados do mundo. 

sr- Presidenta, Sri!s e Srs. Senadores, não nos 
causa nenhuma surpresa que várias opiniões públi
cas contrárias à nova lei tenham-se manifestado no 
seio de alaumas instâncias da sociedade. 

É perfeitamente normal que muitos se colo
quem contrários a certas mudanças e inovações, so
bretudo quando elas se propõem a alterar o status 
quo, quando traZem novos conce-itos e novas defini
ções que tocam fundo em aspectos institucionais, 
morais, políticos e religiosos que são muito sensíveis 
e caracterizam qualquer sociedade. 

Os livros rriais elementares de· sociologia nos 
ensinam que seria absurdo deixar de reconhecer, 
por exemplo, que, nas sociedades mais conservado
ras, os tabus constituem poderosos instrumentos de 
controle social e concorrem seriamente para a salva
guarda de traaiÇões e. para a permanência de relaçõ
es entre os homens. 

Assim, sempre que semelhantes preceitos im
perativos e, por assim dizer, extremamente sensí
veis da ordem social são contrariados, isso abala o 
sistema como um todo. 

Além aisso;-convé-rri frisar que eidste uma dife
rença importante entre os tabus predominantes nas 
sociedades de desenvolvimento tardio e os que la

- zeriíparte-àá Vida social das cfiamadas soCiedades 
avançadas industrialmente, tecnologicamente e poli-
ticamente. · 

A graride-diferei-198. é que os-tabus das primei
. - ~ras lâentificam~se com um-caráter exclusivo e- osten-
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sivamente místico. Dessa maneira, como isso não 
acontece constantemente n?.:>. sociedades desenvol
vidas, as imposições de ordem social são menos po
derosas e fracas de explicação lógica aceitável. 

O Conselho Federal da Ordem dos Advogados 
do Brasil - OAB, por exemplo, é justamente uma das 
entidades que condenam alguns pontos da lei e con
clui em seu relatório que a necessidade de uma de
claração expressa de recusa em doar órgãos é uma 
forma de exercer, sobre a vontade dos mais fracos, 
uma certa pressão de ordem moral. 

Considero da maior importância a análise das 
posições defendidas pelo Conselho Federal da OAB, 
mas não devemos nos esquecerd~dgerq_ue o Go
verno Federal, de maneira transparente e democráti
ca, juntamente com a mídia nacional, respeitando 
perfeitamente os valores sociais vigentes e os princí
pios mais elementares dos direitos humanos, abriu 
grandes espaços para que a sociedade brasileira e, 
fundamentalmente, os necessitados de transplantes 
pudessem debater livremente, inclusive levantando 
todas as dúvidas possíveis e imagináveis sot:íre- os 
possíveis riscos capazes de desvirtuar o seu objetivo. 

Em verdade, as polêmicas que surgiram foram 
saudáveis e motivaram ainda mais a sociedade para 
o debate e para a obtenção de maiores informações 
sobre o assunto. 

Assim, não seria justo alguém dizer que houve 
alguma manipulação de quem quer que seja na fei
tura, na discussão, na aprovação e na sanção dessa 
lei que, como já dissemos, traz um fio de esperança 
para milhares de brasileiros necessitados de_ trans
plantes e que vivem di~ _de _angústia e de sofrimen
to nos quartos e_nos corredores dos hospitais. 

A maioria da população aprova de maneira in
contestável a Lei n° 9.434. Pesquisa recente realiza
da pelo Ministério da Saúde, ouvindo uma amostra 
de mil pessoas em 124 Municípios brasileiros, de
monstrou que 71% dos entrevistados aprovaram a 
medida. 

O Sr. Ney Suassuna - Permite V. Ex! um 
aparte? 

O SR. VALMIR CAMPELO - Ouço o nobre 
Senador Ney Suassuna, com muito prazer. 

O Sr. Ney Suassuna- Nobre Senador, na se
mana passada, recebi minha nova Carteira de Habi
litação e, para minha alegria e honra, veio registra
do: doador. Não lembro de ninguém, a quem eu te
nha mostrado a carteira, que não tenha çlito gue pre
cisava trocar a sua urgentemente. Essa medida real
mente facilitou a vida daqueles que querem dar_es: 
perança a uma outra vida. Solidarizo-me com V. Ex'! 

neste pronunciamento, porque esse é um tema que 
há muito gerava discussões no País; ma:<n;obre o 
qual não se resolvia. Eu mesmo -tTriliaum-projeto
nesse sentido. Entretanto, o projeto aprovado tinha 
vários autores e, mesmo não sendo aprovado o 
meu: fiquei imiifõ feliz de ver essa situação resolvi
da Hoje, existe a facilidade de ser registrado em um 
documento a opÇão: doador, dando continuidade, 
êomo disse; a üma.íâeia que perpetu<ra vida. 

O SR. VALMiR CAMPELO -Muito obrigado, 
nobre Senador. Fico muito grato pela declaração de 
V. Exª e, com muito orgulho, integro o seu aparte ao 
meu pronunciamento. 

Assim, Sr. Presidente, das mil pessoas ouvi
das, 710 aprovaram a nova lere acreditam que ale
gislação será capaz de aumentar o número de doa
ções e salvar, a médio prazo, milnares de vidas. 

Vale ressaltar que apenas 26% dos entrevista
dos manifestaram-se contrários, alegando dificulda: 
des em tomar decisões pessoais a respeito do as
sunto, por medo de lidarem com o tema relacionado 
à morte, ou mesm() por desinteresse sobre a mate~ 
ria. No item referente à doação de órgãos, somente 
18% declararam que não pretendiam ser doadores. 

Os resultados expressivos da pesquisa nos le
vam a pedir pressa na regulamentação da 1e1 é ·a sef
licitar às autoridades da área de saúde a pronta libe
ração dos recursos necessários à implantaÇão-ou 
melhoria das Centrais de Captação de Órgãos err 
todos os Estados; o treinamento -adequado do pes
soal especializado e outras medidas afins que se fa
zem necessárias. 

Sr. Presidente, Srªs e Srs. Senadores, aprovei· 
to esta oportunidade para defender, neste plenàno 
que Brasília seja escolhida como área piloto na mon 
tagem desse grande projeto nacional. A Central de 
Captação de Ôrgãos do Distrito-Federal pode, com 
investimentos eficientes, servir de modelo para o 
resto do BrasiL Vale ressalfar que o Distrito Federal 
já tem uma experiência bastante importante em ma
téria de transplantes e 6 próprio Hospital de Base 
aparece como pioneiro em toda a região. 

A primeira iniciativa para a cnaçaó da Central 
de Captação de Órgãos do Distrito Federal, no Hos
pital de Base, data de 1991 e foi motivada pelo pro
grama de reestruturação da área de Transplante Re
nal daquela enliaade de saúde. 

Assim, anteelpanâo--=se -à aprovação da Lei de 
Transplantes de 1992, que obrigou as secretarias 
estaduais de saúde a implantarem-"centrais de notifi
cação-·, -aC"âmara DistritãT aprovou lei criando a 
"Central de CaptaÇão de~ Órgãos aó DF". 
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Finalmente, em 1995, Sr. Presidente, veio a re
gulamentação inspirada nos modelos mais avança
dos, prevendo inclusive a participação de hospitais 
públicos e privados do Distrito Federal nos progra
mas de transplantes. 

Dessa maneira, diferentemente da passividade 
que caracteriza as centrais de captação, o modelo 
implantado ·nu- Ui..irilti Fc:::tlé!'a:t, estJatmaG't:l'"'!]iml'"'!f 
geração de órgãos, motivou o interesse de outras 
unidades federativas em seguir o mesmo caminho. 

Apesar dos esforços empreendidos pela Cen
tral de Captação de Órgãos do Distrito Federai para 
manter o padrão de eficiência, devemos reconhecer 
a existência de grandes dificuldades de recursos, 
pessoal e infra-estrutura que precisam ser soluciona
dos para um melhor atendimento dos pacientes. 

Sr. Presidente, dados recentes mostram que 
hoje, no Distrito Federai, existe uma fila de mais de 
45 pessoas à espera de um transplante. Segundo os 
médicos especialistas, o índice de mortalidade anual 
está situado na faixa entre 20% a 30%. A cada 15 
dias, um rim é transplantado e duas novas pessoas 
entram na fila. Na rede pública, cada paciente pode 
esperar até um ano pela cirurgia. Na rede privada, a 
demora é de dois a três meses. 

O Hospital de Base do Distrito Federai realiza 
cerca de 50 transplantes de rim por ano. No que se 
refere ao transplante de córnea, em fevereiro deste 
ano existiam 230 pacientes à espera de um doaaor 
só no Hospital de Base de Brasília. Desde que o 
transplante renal começou a ser feito no Distrito Fe
deral, mais de 400 cirurgias já foram realizadas. As 
estatísticas de saúde colocam o Distrito Federal em 
primeiro lugar no Brasil em transplante renal. 

Gostaria de finalizar, Sr. Presidente, Senador 
Geraldo Melo, dizendo que se, por um lado, milhares 
de brasileiros que padecem de doenças que exigem 
um transplant&apéiam-a-Lei n2 9.434/97 como a-tíltima 
esperança, do outro, o Governo precisa urgentemen
te promover a sua regulamentação e destinar os re
cursos necessários para o seu bom funcionamento. 

Era o que tinha a dizer. 
Muito obrigado, Sr. Presidente. 

Durante o discurso do Sr. Valmir Cam
pelo, a Sra. Júnia Marise, 2ª Vice-Presiden
te, deixa a cadeira da presil:iência, que é 
ocupada pelo Sr. Geraldo Melo, 1 g Vice-Pre
siderrm: 

O SR. PRESIDENTE (Geraldo Melo)- Conce
do a palavra ao nobre Senador José Fogaça. V. Exª 
dispõe de 20 minutos para o seu pronunciamento.- -

O SR. JOSÉ FOGAÇA (PMDB-RS. Pronuncia 
o seguinte discurso. Sem revisão do orador.) - Sr. 
Presidente, Srªs e Srs. Senadores, o que me traz a 
esta tribuna é o fato importante de que tramita na 
Comissão de Assuntos Económicos, da qual sou in
tegrante, o projeto que cria a Agência Nacional de 
Petróleo - ANP. Matéria que recebi a incumbência 

·· -·'ilG·õ8iataf' par--indic<>yãe--.k Presi<lc. :te t:cf Comissão, 
Senador José Serra. 

Quero chamar a atenção para a importância 
dessa matéria, convocando o Plenário do Senado 
para, desde já, prestar muita atenção nessa lei, nes
se projeto, porque, a meu ver, ele tern parte impor
tante e decisiva no novo modelo de Estado, no novo 
modelo de organização pública que se está instituin
do no Brasil. 

De minha parte, modestamente, tenho um 
grande orgulho e uma grande sati;:fação de poder 
ser partícipe, de poder ser um dos tantos agentes 
que hoje mobilizam essa mudança no Brasil. E digo 
isso porque no dia 13 de fevereiro de 1995, depois 
da sanção do Presidente da República, o Governo 
brasileiro publicou no seu Diário Oficial a Lei das 
Concessões, que é, digamos assim, o marco inicial 
dessas grandes mudanças. Considero isso uma pro
funda reforma do Estado brasileiro, uma reforma vis
ceral, porque mexe em estruturas, em bases concei
tuais, em princípigs, em arc<ibouços antigos, a meu 
ver carcomidos, superados e que hoje anseiam por 
renovação, por modernização. Do nosso ponto de 
vista, esse processo é muito mais que uma reforma 
política. Esse processo consiste verdadeiramente 
numa revolução cultural. Significa um novo projeto de 
sociedade civil, uma mudança na lógica democrática 
do País, partindo para uma concepção descentralizada 
do Estado, que não deixa de ter seu caráter democráti
co e não deixa de ter o respeito ao que é o interesse 
público, ao CClilÍl'Q[e do interesse ptllilic'.P "'!!'!.cima das 
ações do Estado e da administração estatal. 

A partir desta mudança, Sr. Presidente, Srs. 
Senadores, creio que entramos numa era em que o 
conceito de público não mais se mescla necessaria
mente com o conceito de estatal. Há muitas ativida
des, prestações de serviço por parte do Estado que 
podem ser públicas, que podem ter o controle públi
co, que podem ter a predominância do interesse pú
blico, que podem ter a prevalência do interesse dos 
usuários, que podem ter a preservação intocável dos 
interesses e dos direitos da cidadania sem que seja 
necessariamente Qela via de órgãos estatais. 

E para isso foi preciso uma gradativa mudança 
-~-na -legislação. O marco inicial, a grande mudança 
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conceituai, política, eu diria, ideológica iniciou-se 
com a aprovação da Lei das Concessões, nos ter
mos em que o fizemos aqui em janeiro de 1995, no 
início do Governo Fernando Henrique Cardoso, ten
do, subseqüentemente a legislação que se seguiu as 
mudanças constitucionais que alteraram o regime de 
serviços públicos nas telecomunicações, na energia 
elétrica e, agora, como estamos aqui examinando, 
apreciando no Senado, no setor de gás, petróleo e 
os seus derivados. 

Não creio, Sr. Presidente, Srs. Senadores, que 
seja necessário fazer, aqui, uma análise desses últi
mos acontecimentos, porque este é um registro, 
uma memória recente que o Senado tem. Modifica
mos as telecomunicações, no âmbito constitucional, 
modificamos o petróleo, os derivados de petróleo~ o 
gás. Garantimos que a União preserve ainda um mo
nopólio sobre o refino, produção de petróleo, apenas 
abrimos a possibilidade para que ela possa contratar 
serviços para realizar essas operações junto à inicia
tiva privada, junto a capitais nacionais ou externos. 

A nova lei que cria a Agência Nacional de Pe
tróleo está dentro dessa seqüência de transformaçõ
es. E há um órgão criado pela nova lei, o Conselho 
Nacional de Política Energética, que. de certa forma, 
pega carona nessa lei. Não seria um órgão tipica
mente do setor de petróleo, específico do setor de 
petróleo, mas um órgão abrangente, diria que é um 
"órgão guarda-chuva", porque abrange todo o setor 
de política energética, que é o Conselho Nacional de 
Política Energética. Este Conselho é o que fixa as di
retrizes, tanto para o setor de energia elétrica, quan
to para o setor de petróleo, quanto para o setor de 
derivados, quanto para o setor de gás natural, quan
to para o setor de telecomunicações. Digamos que 
este Conselho tem um papel que se coloca trans
cendentalmente acima dos órgãos reguladores, que 
são os executores das políticas, dos princípios, das 
diretrizes, dos comandos que são deCididos a partir 
da grande supervisão estabelecida pelo Conselho. 

Então, o primeiro órgão é o Conselho Nacional 
de Política Energética. Debaixo dele vão-se colocar 
o órgão regulador da área de energia elétríca, que é 
a ANEEL - Agência Nacional de Energia Elétrica, -
que já aprovamos no Senado, e o outro órgão, que é 
a ANP, a Agê.1cia Nacional de Petróleo, que regula
mentará todo o setor de petróleo e gás no País. 

A criação da ANP como órgão regulador signifi
ca, a meu ver, para o Senado, duas coisas extrema
mente importantes, não por uma ordem de importân
cia mas porque- se trata de algo que nos toca direta
mente. Eu, primeiramente, gostaria de analisar, com 

os Senadores, a importância desta mudança, junto 
ao Senado, ou seja, a nova lei, praticamente, joga o 
Senado como um ater importante, joga o Senado 
para dentro da política nacional de petróleo. O Sena
do passa ·a ser um agente, um ater, uma persona
gem importante e decisiva na formulação da política 
nacional de petróleo. 

É muito importante fazer esse registro, Sr. Pre
sidente, porque o Senado vai ter a incumbência de, 
em prirn~fra_ítJ:g_ãr:-avéiiTâr ·a5__in_diéaç9es do-senh.or 
P-residente da República para os dlretores que com
porão a diretoria da ANP -Agência Nacional de Pe
tróleo. O Senado é que estabelece o crivo, que sa
batina,- aprova oif rejeita as indicações do Senhor 
Presidente da República. 

Portanto, tal como hoje temos uma umbilical li
gação com o sistema finànceiro, passaremos a ter, 
Sr. Presidente, uma necessária, inevitável, inapelá
vel identificação,- comprometimento com a Política 
Nacional de Petróleo. Porque passará por aqui a in
dicação dos agentes,· dos di retores da Agência Na
cional de Petróleo. E, mais do que isso, o projeto 
prevê que, em havendo, por parte de um desses 
presidentes que terá o mandato de quatro anos, 
mandato certo e fixo, que não pode ser passivo de 
interferência por parte do Poder Executivo - o Dire
tor da ANP não poderá ser demitido pelo Presidente 
da República, não poderá ser demitido pelo Ministro 
de Minas e Energia, terá direito a um mandato de 
quatro anos e poderá ser reconduzido para mais 
quatro anos, portanto, para c Úm- mandato de oito 
anos. O mais importante é que quem dará a última 

_palavra num caso de demissão, que a lei prevê pode 
se dar através do cometimento de falta grave ou de 
notório descumprimento da lei, será o Senado Fede
ral. 

Para a configuração desse descumprimento da 
lei, para definir a irregularidade, a prática de falta 
grave por·parte de um diretor·da Agência Nacional 
de Petróleo, a incumbência, a responsabilidade é do 
Senado. É o Seriado que díz, define e julga se o 
caso, se a ocorrência, se o fato - mesmo que a ini
ciativa seja do Presidente da Rep-ublica-_ realmente 

- traduz, configura urna situação -de falta grave, por
tanto de sustação do mandato e, conseqüentemen
te, de demissão de um diretor da Agência Nacional 
de Petróleo. 

Sr. Presidente, Srs. Senadores, eu diria que, 
ao lado do Procurador Geral da República - o único 
caso constitucionalmente previsto ·em que o Senado 
pode interferir na demissão de um representante pú
blico -, o único caso semelhante é esse agora que 
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está surgindo. O Senado poderá participar do ato de 
demissão de um diretor da Agência Nacional de Pe
tróleo e só o Senado pode autorizar o Presidente da 
República a ultimar o processo de demissão. 

Então, tanto pela entrada como pela saída, tan
to por um lado como por um outro, o Senado passa 
a ter um papel importantíssimo, passa a arcar com 
responsabilidades, passa a ter muito mais do que 
simplesmente uma relação interdependente como a 
que sempre, naturalmente, houve entre os Poderes. 
Muito mais do que o seu papel tradicional e a sua 
função legislativa, o Senado passa a ter um papel ri
gorosamente fiscalizador e uma capacidade de inter
venção com base na lei. 

Eu diria que isso nos dá até mais responsab11f: 
dade sobre a política nacional de petróleo do que a 
que temos, por exemplo, sobre o sistema financeiro, 
porque nós não julgamos a demissão de um Presi
dente do Banco Central, apenas aprovamos ou rejei
tamos sua indicação - ele continua sendo demissí
vel ad nutum pelo Presidente da República. 

No caso do Diretor da Agência Nacional de Pe
tróleo, que é o órgão que vai comandar, que vai exe
cutar, que vai dirigir e que vai programar toda a polí
tica nacional de petróleo no País, temos um papel 
transcendental, importantíssimo, que é não só o de 
dizer sim como também o de dizer não à política na
cional que está sendo sustentada e implantada no 
País pela ANP. 

Essa Agência passa a ter um papel estratégico 
importantíssimo. Até hoje, todas as informações es
tratégicas, o núcleo do pensamento estratégico, tec
nológico, no País, a respeito da exploração, desen
volvimento e produção de petróleo, sempre ficou 
dentro de uma empresa, a Petrobrás. Mas a Petro
brás, a par dos serviços excepcionais que prestou 
ao País ao longo destes anos, a par da sua respon
sabilidade inclusive patriótica com os interesses da 
exploração e produção de petróleo no Brasil, é tam
bém, e não pode deixar de ser, uma empresa, e, 
como tal, ela tem os seus interesses específicos. E 
se o petróleo e o gás natural são monopólios da 
União, muito mais do que os interesses de uma em
presa é fundamental que, no conceito monopolista -
que defendemos e manteremos -, esteja prevalecen
do sobretudo o interesse público, o interesse nacio
nal, o interesse estratégico do País. 

Portanto, nessa Agência Nacional de Petróleo, 
cujos diretores serão aprovados e demitidos pelo 
Senado, estará também concentrado todo o acervo 
das informações, dos dados técnicos relativos às ati
vidades da indústria do petróleo no Brasil. Toda con-

solidação de informações relativas às reservas na-
.. cionais não mais estará nucleada na Petrobrás, que 

é uma empresa que, como as outras, exerce as 
suas atividades. Embora ela seja a empresa mater, 
a empresa predominante, eu diria que quase monop
olista, ela é apenas uma empresa. 

Os conceitos estratégicos, os segredos, as in
formações são considerados parte dos recursos pe
trolíferos nacionais. Uma informação sobre petróleo 
é algo tão importante quanto uma gota de petróleo, 
porque ter petróleo e não contar com informações 
estratégicas significa, evidentemente, perder o con
trole sobre isso, ou, pelo menos, perder a condição 
monopolista que a Constituição assegura. 

De modo, Sr. Presidente, Srªs e Srs. Senado
res, que considero que nós, Senadores, temos, nes
te momento, a responsabilidade de tomar essa gra
ve e importante decisão, mas, sobretudo, de dar-lhe 
viabilidade, ou seja, de aprovar o projeto que cria a 
ANP com a maior celeridade, examinando, analisan
do, debatendo, como já fizemos na Comissão de 
Constituição, Justiça e Cidadania, agora nos debru~ 
çando sobre o mérito da matéria na Comissão de 
Assuntos Econômicos. 

Como Relator, já tendo recebido as emendas, 
eu me comprometi com o Senador José Serra, Pre
sidente da Comissão, a entregar o parecer até ama
nhã para que se possa votar, caso haja convocação 
extraordinária da Comissão, na próxima quinta-feira. 

Gostaria de salientar a necessidade e a impor
tância de nós incluirmos a lei que cria a Agência Na
cional de Petróleo na convocação extraordinária de ju
lho. Se esta convocação ocorrer, que não se deixe de 
nela incluir a lei que cria o Conselho Nacional de Políti
ca Energética e a Agência NaCional de Petróleo. 

Creio, Sr. Presidente, que estamos dando mais 
um passo, não o final, não o definitivo, mas mais um 
passo para a construção de um modelo de Estado 
que não abandona os conceitos básicos do que é in
teresse público, que não abre mão do que é controle 
público, que não abre mão do que é respeito à cida
dania e à predominância dos direitos dos usuários, 
mas que, sobretudo, sabe que este é o momento em 
que é preciso atrair capitais privados, investimentos 
internos e externos. O Estado brasileiro perdeu a ca
pacidade de investimento, perdeu a capacidade de 
financiar os serviços de infra-estrutura e sabe que. 
neste momento, precisa criar as condições para que 
esses investimentos venham, para abrir novas fren
tes de expansão na oferta de energia, na oferta des
ses serviços públicos no País. 
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Sr. Presidente, não sei se nós conseguiremos 
aprovar, ainda nesta semana, na Comissão, essa 
matéria, dado que hoje tivemos uma reunião que se 
prolongou até as 14 horas e 30 minutos. Mas, de 
qualquer forma, pretendo apresentar o parecer até 
amanhã na Secretaria da Comissão e penso que já 
se tornará possível aprová-lo no plenário da Comis
são ainda esta semana. 

Ao dar mais este passo na instalação desse 
modelo, não tenho nenhuma dúvida de que estamos 
dando também um passo no sentido da democracia, 
do aperfeiçoamento do Estado, na forma como vemos 
a reforma do Estado. Estamos reformando o Estado 
não apenas para reduzi-lo, não para tomá-lo menor; 
estamos refonnando o Estado para tomá-lo melhor. In
dependentemente do seu tamanho e da sua dimen
são, importa que o Estado assegure direitos da cidada
nia, preserve os interesses dos usuários. 

E o Estado que quero, Sr. Presidente, é um Es
tado que tenha baixos custos para a população, que 
custe cada vez menos para a população, mas um 
Estado poderoso, um Estado capaz de regular, ca
paz de intervir para assegurar coisas importantes, 
como as que estão sendo asseguradas no País: as
segurar a estabilidade da moeda, assegurar a livre 
concorrência, a livre competição e permitir e propi
ciar a geração e a formação de riqueza pelo acrésci
mo, pela adição de novos investimentos. 

É neste sentido, portanto, que ressalto, junto 
aos 3rs. Senadores, a importância da lei que cria a 
Comissão Nacional de Política Energética e também 
a Agência Nacional de Petróleo. Mais um passo nes
sa grande revolução cultural, conceituai e política a 
que estamos dando andamento no País. Muito obri
gado, Sr. Presidente. 

O SR. PRESIDENTE (Geraldo Melo) - Conce
do a palavra ao nobre Senador Lauro Campos, que 
dispõe de 20 minutos. - -

O SR. LAURO CAMPOS (Bioco/PT-DF. Pro
nuncia o seguinte discurso.) - Sr. Presidente, Sri!s e 
Srs. Senadores, as palavras que hoje proferirei são 
apenas as bases do meu discurso de amanhã, 
quando pretendo mostrar, com as próprias declara
ções oficiais do Presidente da República, de Minis
tros, do Presidente do Banco Central, que o Real I_ 
foi encerrado e que, há cerca de 15 dias pelo me
nos, nós nos encontramos sob o reinado do Real 11, 
que se inicia através de mudanças profundas, na 
rota, na orientação, nas diretrizes e nas ãricórãsoo 
Real I. 

Um dos motivos principais que !evaram a esse 
cansaço, a essa fadiga do material com o qual foi 

feito o Real I, de um lado, foi o seu elevadíssimo 
custo social; de outro, o- fato de que, com esse custo 
social elevado, com o desemprego que provocou, 
com as falências que dele derivaram, com o suca
teamento do Parque Industrial Nacional, com o cará
ter retroativo imposto a uma série de direitos e ga
rantias dos trabalhadores e dos funcionários, é óbvio 
que, além do custo econômico e financeiro da im
plantação do Real I, a ele se somaria um custo insu
portável do ponto de vista presidencial. É o custo po
lítico, porque, é claro que, ao cair nas pesquisas de 
opinião para 36%, Sua Excelência, o Presidente, 
sabe muito bem que os demitidos, os falidos, os em
pobrecidos não votarão na sua reeleição. 

Portanto, politicamente, é preciso mudar. E é 
_por isso,_JJrincip§!lm_ente, no _fTieiJ ponto _de yista, qU!l 
o Real I se encerra, dando lugar ao Real li. 

O caminho das vitórias políticas está quase 
sempre pontilhado de vítimas. O poder é impiedoso, 
o poder absoluto é genocida. O êxito faz_ espargir o 

· oálsamo do esquecimeúlto e o lenitivo da amnésia 
sobre o sentimento de culpa que deveria castigar os 
impenitentes vitoriosos. 

As racionalizações - "não havia alternativa', 
"era preciso que alguém tivesse coragem de demi
tir', "coragem de declarar a guerra justa", "peito para 
destruir o capital excedente", "para sucatear a tecno
logia velha e os velhos ineficientes", "para demitir 
funcionários e trabalhadores", "para acabar com a 
estabilidade", "era preciso ter coragem" -e descul
pas são alimentadas por alguns princípios extraídos 
de cartilhas repletas de verdades suspeitas. Os neo
liberais invocam as idéias de Jean Baptiste Say, 
Nassau Senior, Walras, Von Mises, Jevons, Hayek, 
que eram modernas a partir de 1815, para justificar 
sua crença iluminista na racionalidade "das forças do 
mercado'. 

O final do século XX vive sob o signo do feti
chismo que se supunha ser dominante apenas entre 
povos pré-letrados. Os portugueses trouxeram da 
África, no final do século XV, a palavra feitiço (feti
che), crença em que as coisas exercem poder e do
!l'liDam as pessoas enfeitiçadas. A moeda, coisa pro
duzida e transformada pelos homens, adquire o po
der fetichista de dominar sociedades_civilizadas. Na 
União Européia, foi o Tratado de Maastrich que im
pôs a obrigação aos_ Estados nacionais d~ reduzirem 
a 3%, em relação ao PIB, odéfidf público primário, 
em nome da_ estabiTLáàde niónetáría. Os socialistas 
eleitos na França se recusam a aceitar o desempre
go, a fome, as falências e a desestruturação do Es
tado em nome do fetichismo monetário, do equilíbrio 
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orçamentário suicida. Os alemães, que desejam de
ter o controle da União Européia por meio da moeda, 
exigem que todos os países se imolem ao insuportá
vel equilíbrio que prepara o advento da nova moeda, 
o Euro. 

No Brasil e na América Latina é o FMI queim~ 
põe os sacrifícios, o sucateamento do parque indus
trial, o desemprego neoliberal, em nome da estabili
zação do fetiche monetário. Para que o monstro in
flacionário seja controlado, a sociedade deve sacrifi
car-se imolando direitos adquiridos, silenciando re
posições salariais acumuladas durante 30 meses, 
aceitando a informalidade das Carteiras de Trabalho 
não assinadas etc. O Estado subdesenvolvido_ deve 
vestir a mesma camisa-de•força e, tal como os que 
integram o clube dos ricos, limitar seu déficit público 
ao garrote vil dos 3%. 

O capitalismo keynesiano propunha salvar o __ 
capitalismo por meio do déficit spending, dos gastos 
do governo em setores "completamente dissipado
res (wholy wasteful), e não apenas parcialmente 
dissipadores", segundo prescreve o Lord Keynes 
diante da saturação e sobreacumulação de capital 
nos setores úteis, de produção de meios de produ
ção e de meios de consumo. A dinâmica tortuosa 
acabou por revelar as contradições e as crises que 
ela desenvolveu junto com sua estabilidade, com 
seu pleno emprego; o capitalismo neoliberal revela 
as entranhas do sistema, a desumanidade de sua 
eficiência, a impossibilidade de sustentar a violência 
maquinizada que destruirá a escassez, suposto em 
que se fundariam todas as rendas capitalistas. Só a 
moeda, o grande fetiche, receberá uma taxa elevada 
de juros porque ela permanecerá escassa em con
seqüência do enxugamento e da crise. Sob o todo 
poder do deus monetário, o mundo neoliberal se 
apresenta voluntariamente para a imolação ritual. 

Afirma a crença neoliberal que, para a moeda 
reinar eterna, forte e estáve!, os homens devem su
portar os sacrifícios impostos pelo cqmbate_.ao dra
gão fetichista que nos governa: 1 ,3 bilhão de pes
soas recebem menos de US$1 por dia, o que consti
tui, de acordo com o relatório anual do Progama das 
Nações Unidas para o Desenvolvimento, recém-pu
blicado, "um escândalo", "a maior violação dos direi
tos do homem". Elie Cohen, diretor de pesquisas do 
CNRS francês, diz que "a Europa precisa criar dis
positivos para evitar a brutalidade social de hoje', 
conforme noticia Pepe Escobar (Gazeta Mercan_
ti1,16/06/97, p. A-15). Um bilhão de trabalhad_ores 
submetidos ao desemprego para que a moeda acal
me suas exigências tà.náticas, sua sede de vítimas ... 

Mesmo os mais surdos e absurdos Candides, 
discípulos do Dr. Pangloss, personagens neoliberais 
do livro_ de Voltaire, devem estar desconfiados de 
que as livres forças do mercado são violentamente 
voltadas contra a sobrevivência do homem e da na
tu(eza. 

Não temos capacidade de contabilizar todos os 
custos sociais, econômicos, políticos, humanos, fi
nanceiros e psicológicos decorrentes da aplicação 
do Plano Real em nome do combate ao dragão infla

_cionário que nos dominava e, agora, nos espreita e 
governa. Eis alguns custos diretos que decorrem das 
políticas adotadas e que revelam a lógica perversa 
_do combate à inflação que substituiu a perversidade 
inflacionária. 

Desde os seus tempos de Ministro da Fazen
-da, o Senador Fernando Henrique dizia que o "plano 
processo seria aplicado por meio de três pauladas". 
Seu sucessor, o Ministro Rubem Aicupero, revelou 
que a grande estratégia do combate à inflação con
sistia em deixar os preços subirem. Por meio da in
flação, combater-se-ia o dragão inflacionário. Hanne
manianamente, contra o veneno de cobra o remédio 

_ é veneno de cobra, contra a inflação foi aplicada a 
medicina homeopática, em doses cavalares: mais in
flação. Por isso, a taxa de inflação se elevou, sob o 
comando de Fernando Henrique Cardoso no Minis
tério da Fazenda, de cerca de 27% para 46% ao 

_mês. A grande batalha contra a inflação foi iniciada 
por meio da elevação do custo social representado 
pela inflação adicional, "medicinal". O Ministro Ricu
pero, mais uma vez, cometeu o crime de revelar a 
verdade: os comerciantes elevarão os preços de 
suas mercadorias até o nível em que eles percebe
rem que, se continuarem elevando ainda mais os 
preços, suas vendas se contrairão e eles irão para a 
falência. Palavras de Ricupero. Como durante o pe
ríodo em que os preços subiram em decorrência da 
estratégia do Governo de combate à inflação por 
meio de mais infLação, período em que os preços 
dos bens e serviços públicos chegaram a subir, 
exemplarmente, duas vezes por semana, os salários 
e os vencimentos não foram reajustados, o custo so
cial de combate à inflação foi pago, especialmente, 
por trabalhadores e fundonários. Que paulada explí
cita! Preços no zênite, preços de Primeiro Mundo, 
"Big Mac" a R$3,30 quando, nos Estados Uoidos, 
custava US$0,60, pagos por norte-americanos que 
têm uma rendª per CI!Pita de US$24 mil, enquanto a 
dos brasileiros não atingia os.US$_4 mil. 

O Dr. DaJtaó. passou ase r o secretário da ele
vação de preços a fim de implementar a política de 
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empinar os preços até o nível dos de Primeiro Mun
do inacessíveis aos salários de Terceiro Mundo. As
sim os neoliberais quebraram a lâmina da demanda 
da "tesoura' de seu mestre inglês, Alfred Marshall, 
que afirmou que os preços são fixados pelas duas 
lâminas - a de oferta e a da procura de mercadorias. 

Estabilizaram, finalmente, os preços no zénite 
e os salários no nadir. A manutenção da taxa nos 
píncaros era justificada como instrumento de conten
ção da demanda, do consumo. A fome foi parte fun
damental daquela fase do "plano processo". Ciro 
Gomes, que depois de Ministro da Fazenda foi estu
dar Economia, ao assumir declarou que daria 'qua
tro porradas" para consolidar o Plano. E deu, na mo
leira dos consumidores brasileiros. "Cuidado com as 
compras do dia dos pais', elas podem desandar o 
plano redutor do 'altíssimo padrão de consumo" dos 
pobres brasileiros consumidos. 

O custo de implantação do Plano Real não pa
rou por aí. O dragão inflacionário começava a faier 
suas exigências, a saciar seu apetite. O Dr. Gustavo 
Franco, que o Presidente FHC incluiu em sua entre
vista à revista Veja, de 15 de junho, ao lado de Ed
mar Sacha, Lara Rezende, Pérsio Arida, no rol dos 
pais do Plano, lutou para sobrevalorizar ainda mais o 
Real, fazendo com que uma unidade da moeda en
feitiçada, nacional, valesse dois dólares. As importa
ções seriam feitas a um custo, em real, de 40% infe
rior (ln finalmente fixado, permitindo que uma maior 
avalanche de mercadorias estrangeiras invadisse o 
País. A globalização fluiria por este mercado "livre" 
destruindo pedra por pedra as indústrias nacionais, 
os empregos, a vida. 

O déficit na balança comercial, obtido por meio 
da sobrevalorização do Real, foi considerado como 
um instrumento essencial para aumentar a oferta in
terna de mercadorias, complementada pelas impor
tadas a preço de banana, achatando a inflação. 

As importações que, em 1993, foram de US$25 
bilhões, subiram para US$33 no ano seguinte, para 
US$49,9 bilhões em 1995 e atingiram US$53 bilhões 
em 1996. Tudo isso é óbvio. Nisto a economia brasi
leira cresceu realmente, sem qualquer distorção es
tatística: 112% em três anos. A avalanche de merca
dorias importadas, com subsídio suicida fornecido 
pela taxa de câmbio esquizofrênica e por alíquotas 
de importação de filho para pai, levou à falência se
tores inteiros da economia brasileira: as indústrias 
de base, as metalmecânicas, as de sapato, de con
fecções, de porcelanas, de tecidos, de autopeças, 
de brinquedos, de sapatos ... As falências, na grande 
São Paulo, ultrapassaram o recorde de 1300 por 

mês, aumentando o custo FHC. Mas cresceram as 
atividades informais, as subterrâneas, proclamaram 
os iluministas do mercado livre e de seu equilíbrio 
esquizofrénico. 

A taxa de câmbio sobrevalorizada, que tanto 
favoreceu a venda de produtos estrangeiros, carros, 
mercadorias de linha branca, artigos de luxo, bebi
das finas, partes e componentes de duráveis, funcio
nou como um garrote vil no pescoço dos exportado
res, reduzindo suas receitas em Real. As exportaçõ
es só cresceram 24% contra os 112% de aumento 
das importações. Este desequilíbrio visava equilibrar 
a inserção do Brasil no processo de globalização. É 
a outra parte do custo FHC. O Real, sobrevalorizado 
frente ao Dólar, revelou-se especialmente perverso. 
As mercadorias importadas, artigos de luxo e máqui
nas e equipamentos não beneficiaram em nada os 
consumidores pobres, em cujas cestas de consumo 
não entram artigos importados de luxo e que não 
têm acesso à compra de máquinas. 

Para desafogar a situação dos exportadores, o 
Governo neoliberal criou novos custos que a socie
dade está pagando. A Lei Kandir de desoneração do 
ICMS sobre mercéldorias destinadas à exportação 
reduziu receitas publicas sem fazer cair os preços 
dos produtos destinados à exportação. O custo FHC 
se eleva ainda mais. Numa economia deixada ao sa
bor da racionalidade das forças de mercado, o Go
verno subsidia com R$8 bilhões os exportadores -e 
fornece mafs R$7 bilhões para a agricultura, que não 
conseguiu resistir às enchentes das importações 
custeadas pelo dumping às avessas, em que o go
verno brasileiro subsidia o preço das mercadorias 
estrangeiras, importadas... E quem protesta contra 
tamanho absurdo é chamado de dinossauro ... Os 
pequenos e médios produtores agrícolas abando
nam a lavoura e se juntam aos desempregados ou 
se engajam nos movimentos dos Sem-Terra. 

Para garantir o aumento da oferta interna, ali
mentando-o com o fluxo de importações necessário 
para manter a vitória sobre o dragão inflacionário, o 
Plano FHC foi obrigado a se precaver elevando as 
reservas cambiais. Para atrair dólares, a taxa de ju
ros deve manter-se mais elevada do que nos outros 
países verdadeiramente confiáveis, isto é, que não 
apresentem o risco FHC. Não apenas a reserva de 
quase US$59 bilhões poderá ser usada em curto 
prazo para pagar o serviço da própria dívida externa 
e para cobrir o déficit crescente em transações cor
rentes, como ta-mbém parte dessa montanha de di
nheiro é volátil, tem o visto do passaporte de saída 
já carimbado. 
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O preço externo do Plano FHC pode mostrar
se insuportável dentro de pouco tempo. O déficit em 
transações correntes - que contabiliza o pagaménto 
de juros, a remessa de lucro, os gastos com turismo 
- evoluiu de US$592 milhões, em 1993, para 
US$24,3 bilhões, em 1996. Aqueles que agora, na 
Disneylândia, estão gozando a vida - carpe diem -, 
ajudam a aumentar o déficit em contas correntes 
para US$35 bilhões, que, somados aos US$19 bilhõ
es que deverão ser pagos de serviço da dívida exter
na, elevarão a necessidade de financiamento exter
no a US$54 bilhões no ano que vem. Carpe diem, 
aproveitem, relaxem, porque as nossas reservas se 
esvaem pelos dedos, conseqüência da globalização 
subordinada, dependente. 

De março de 1994 a março de 1997, a dívida 
externa aumentou 17%, ou seja, de US$150 bilhões 
para US$1n,1 bilhões. 

O SR. PRESIDENTE (Geraldo Melo) - Sena
dor Lauro Campos, peço desculpas a V. Ex" para in
formar-lhe que seu tempo está esgotado e que pror
rogarei a Hora do Expediente por 15 minutos, a fim 
de que possa concluir o seu discurso e ainda possa
mos ouvir duas comunicações inadiáveis de orado
res já inscritos. 

O SR. LAURO CAMPOS - Sr. Presidente, 
concluirei rapidamente, deixando de ler uma grande 
parte deste meu discurso. 

Mais de R$20 bilhões foram entregues aos 
bancos falidos, por meio do Proer, e hoje aprovamos 
mais R$3 bilhões na CAE. Os protetores dos ban
queiros, envergonhados com o destino dado a essa 
imensa parcela do custo FHC, afirmam que o dinhei
ro se destinou a proteger os depositantes. 

A dívida pública representa um dos itens do 
custo FHC mais difíceis de serem examinados. Ela 
passou de 60 bilhões para mais de R$180 bilhões no 
brevíssimo mandato que o Presidente pretende espi
char para 8 anos. 

Outro imenso custo do Plano FHC resultou do 
endividamento dos bancos estaduais que, fundados 
para serem bancos de fomento e de desenvolvimen
to, se transformaram em bancos de endividamento 
dos próprios Governos estaduais. 

Os custos FHC apresentam-se elevados nos 
itens concernentes à eleição presidencial e à manu
tenção do Governo por meio do. fisiologismo e da 
propaganda. 

A compra de votos e as benesses para aprovar 
as reformas da Constituição são contingentes sub
terrâneos e sombrios. Seus custos não podem ser 
claramente medidos. 

Legalizado o continuísmo pelo golpe da reelei
ção, abre-se uma nova_fÊªª_que apresenta custos 
diferentes daqueles que sustentaram e oxigenaram 
o Real I. 

As âncoras do Plano FHC pesaram tanto nos 
ombros da população, que sua aprovação se trans
forma em rejeição e repúdio. De repente, não mais 
que 36% da população apóia o Plano FHC. Seu ele
vado custo social provoca profundas perdas políticas 
para os apoiadores do Rêal I. 

Após a conquista do direito de reeleição sem 
desincompatibilização, FHC abandona as âncoras 

_ podres do Real! e lança o Real li. 
Agora, o que importa é vencer a reeleição. A 

antiga contenção de gastos se transforma em es
cancarado esbanjamento do dinheiro público: as for
ças do mercado dito ''livre" que se danem; as impor
tações e a globalização que esperem; a abertura ex
terna se transforma em protecionismo; os condena
dos subsídios setoriais viram virtude. Inicia-se o Real 
11. Volta.rá a inflação, tudo que era proibido será per
mitido em nome da vitória de Sua Excelência e de 
sua meta síntese: a continuidade na Presidência. 

Gostaria que meu discurso fosse considerado 
como lido na íntegra, Sr. Presidente. 

Muito obrigado. 

SEGUE DISCURSO NA ÍNTEGRA DO 
SR. SENADOR LAURO CAMPOS: 

O CUSTO REAL DE FHC 

L.auro Campos 
O caminho das vitórias políticas_ está quase 

sempre po!ltilhadode vítimas. O poder é impiedoso, 
o poder absoluto é genocida. O êxito faz espargir o 
bálsamo do esq(!ecimento e o lenitivo da amnésia 
sobre o sentimento de culpa que deveria castigar os 
impenitentes vitoriosos. 

As racionalizações - "não r1a.via alternativa", 
"era preciso que alguém tivesse coragem de demi
tir", •coragem de declarar a guerra justa", "peito para 
destruir o capital excedente", "para sucatear a tecno
logia velha e os velhos ineficientes", 'para -~emitir 
íüncionários e trabalhadores", "para acabar com a 
estabilidade", •era preciso ter coragem", racionaliza
ções e desculpas alimentadas por alguns princípios 
extraídos de cartilhas repletas de verdades suspei
-tas. Os neoliberais invocam a:s idéias de Jean Bap
tiste Say, Nassau Senior, Walras, von Mises._ Je-
Vbns, Hayel que eram modernas a paitír de 1"815. 
para justificar sua crença iluminista na racionalidade 

::"das forças do mercado'. 
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O final do século XX vive sob o signo do feti
chismo que se supunha ser dominante apenas entre 
povos pré-letrados. Os portugueses trouxeram da 
África, no final do século XV a palavra feitiço {feti
che), crença em que as coisas exercem poder e do
minam as pessoas enfeitiçadas. A moeda, coisa pro
duzida e transformada pelos homens, adquire o po
der fetichista de dominar sociedades civilizadas. Na 
União Européia foi o Tratado de Maastrich que im
pôs a obrigação aos Estados nacionais de reduzirem 
a 3%, em relação ao PIB, o déficit público primário, 
em nome da estabilidade monetária. Os socialistas 
eleitos na França se recusam a aceitar o desempre
go, a fome, as falências e desestruturação do Esta
do em nome do fetichismo monetário, do equilíbrio 
orçamentário suicida. Os alemães, que desejam de
ter o controle da UE por meio da moeda, exigem que 
todos os países cse imolem ao insuportável equilibrio 
que prepara o advento da nova moeda, o Euro. 

No Brasil e na América Latina é o FMI que im
põe os sacrifícios, o sucateamento do parque indus
trial, o desemprego neoliberal, em nome da estabili
zação do fetiche monetário. Para que o monstro in
flacionário seja controlado, a sociedade deve sacrifi
car-se imolando direitos adquiridos, silenciando re
posições acumuladas durante 30 meses, aceitando 
a informalidade das carteiras de trabalho não assina
das etc. O Estado subdesenvolvido deve vestir a 
mesma camisa de força e, tal como os que integram 
o clube dos ricos, limitar seu déficit público ao garro
te vil dos 3%. O capitalismo keynesiano propunha 
salvar o capitalismo por meio do déficit spending, 
dos gastos do governo em setores "completamente 
dissipadores (wholy wasreful), e não apenas par
cialmente dissipadores", segundo prescreve Lord 
Keynes diante da saturação e sobre acumulação de 
capital nos setores úteis, de produção de meios de 
produção e de meios de consumo. A dinâ_mica tQr
tuosa acabou por revelar as contradições e as crises 
que ela desenvolveu junto com sua estabilidade, 
com seu pleno emprego; o capitalismo neoliberal re
vela as entranhas do sistema, a desumanidade de 
sua eficiência, a impossibilidade de sustentar a vio
lência maquinizada que destruirá a escassez, supos
to em que se fundariam todas as rendas capitalistas. 
Só a moeda, o grande fetiche, receberá uma taxa 
elevada de juros porque ela permanecerá escassa 
em conseqüência do enxugamento e da crise. Sob o 
todo poder do deus monetário o mundo neoliberal se 
apresenta voluntariamente para a imolação ritual. 

Afirma a crença neoliberal que para a moeda 
reinar eterna, forte e estável, os homens devem su-

portares sacrifícios impostos pelo cornbate ao dra
gão fetichista que nos governa: 1,3 bilhão de pes
soas recebem menos de US$1 (um dólar) por dia, o 
que constitui, de acordo com o relatório anual do 
Programa das Nações Unidas para o Desenvolvi
mento, recém publicado, "um escândalo", "a maior 
violação dos direitos do homem". Elie Cohen, diretor 
de pesquisas do CNRS francês, diz que "a Europa 
precisa criar dispositivos para evitar a brutalidade 
social de hoje", conforme noticia Pepe Escobar (Ga
zeta Mercantil, 16-6-97, p. A-15). Um bilhão de tra
balhadores foram submetidos ao desemprego para 

· quEra·moeaaacalme suas eúc:igêndas Tanalícas-;sua. 
sede de vítimas ... 

Mesmo os mais surdos e absurdos Candides, 
discípulos do Dr. Pangloss, personagens neoliberais 
do livro de Voltaire; devem estar desconfiados de 
que as livres forças do mercado são violentamente 
voltadas contra a sobrevivência do homem e da na
tureza. 

Não temos capacidade de contabilizar todos os 
custos sociais, económicos, políticos, humanos, fi
nanceiros e psicológicos decorrentes da aplicação 
do Plano Real em nome do combate ao dragão infla
cionário que nos dominava e, agora, nos espreita e 
governa. Eis alguns custos diretos que decorrem das 
políticas adotadas e que revelam a lógica perversa 
do combate à inflação que substituiu a perversidade 
inflacionária. 

Desde os seus tempos de Ministro da Fazen
da, o Senador Fernando Henrique, dizia que o "pla
no processo seria aplicado por meio de três paula
das". Seu sucessor, o Ministro Rubem Ricúpero, re
velou que a grande estratégia do combate à inflação 
consistia em deixar os preços subirem. Por meio da 

. mflação se-combateria o âragãó TnflaCionári6. Han
nemanianamente, contra o veneno de cobra o remé

- dio é veneno de cobra, contra a inflação foi aplicada 
. a medicina homeopàtica, em -doses -cavalares: mais 

inflação. Por isso, a taxa de inflação se elevou, sob o 
comando de Fernando Henrique Cardoso no Minis
tério da -Fazenda~de ce.rca de· 27% para 46% ao 
mês. A grande batalha contra a inflação foi iniciada 
por meio da elevaÇão do custo social representado 
pela inflação adicional, "medicinal". O Ministro Ricú
pero, mais uma vez, cometeu o crime de revelar a 
verdade: os comerciantes elevarão os preços de 

·- ~uas mercadorias até o nível em que eles percebe
rem que, se continuarem elevand<Y ainda mais os 
preços, suas vendas se contrairão e eles irão para a 
falência. Palavras de Ricúpero. Como durante o pe
ríodo em que os preços subiram em decorrência da 



------------------------------------------------------------~--------------------~--------------------------

Junho de 1997 ANAIS DO SENADO FEDERAL 437 

estratégia do governo de combate à inflação por 
meio de mais inflação, período em que os preços 
dos bens e serviços públicos chegaram a subir, 
exemplarmente, duas vezes por semana, os salários 
e os vencimentos não foram reajustados, o custo so
cial de combate à inflação foi pago, especialmente, 
por trabalhadores e funcionários. Que paulada explí
cita! Preços no zénite, preços de primeiro mundo, 
big mac a R$3,30 quando, nos Estados Unidos, 
custava US$0,60, pagos por norte-americanos que 
têm uma renda per capita de US$24.000, enquanto 
a dos brasileiros não atingia.os US$4.000. O Dr. Dal
lari passou a ser o secretário da elevação de preços 
a fim de implementar a política de empinar os preços 
até o nível dos de primeiro mundo inacessíveis aos 
salários de terceiro mundo. Assim os neoliberais 
quebraram a lâmina da demanda da "tesoura• de 
seu mestre inglês, Alfred Marshall; que afirmou que 
os preços são fixados pelas duas lâminas - a da 
oferta e a procura de mercadorias. Estabilizaram, fi
nalmente, os preços no zénite e os salários no nadir. 
A manutenção da taxa nos píncaros era justificada 
como instrumento de contenção da demanda, do 
consumo. A fome foi parte fundamental daquela fase 
do 'plano processo•. C iro Gomes, que depois de Mi
nistro da Fazenda foi estudar economia, ao assumir 
declarou que daria 'quatro porradas• para consolidar 
o Plano. E deu, na moleira dos consumidores brasi
leiros. "Cuidado com as compras do dia dos pais', 
elas podem desandar o plano redutor do "altíssimo 
padrão de consumo• dos pobres brasileiros consu
midos. 

O custo de implantação do Plano Real não pa
rou por aí. O dragão inflacionário começava a fazer 
suas exigências, a saciar seu apetite. O Dr. Gustavo 
Franco, que o Presidente FHC incluiu em sua entre
vista à revista Veja de 15 de junho, ao lado de Ed
mar Bacha, Lara Rezende, Pérsio Arida, no rol dos 
pais do Plano, lutou para sobrevalorizar ainda mais o 
Real, fazendo com que uma unidade da moeda en
feitiçada, nacional, valesse dois dólares. As importa
ções seriam feitas a um custo, em real, 40% inferior 
ao finalmente fixado, permitindo que uma maior ava
lanche de mercadorias estrangeiras invadisse o 
país. A globalização fluiria por este mercado "livre" 
destruindo pedra por pedra as indústrias nacionais, 
os empregos, a vida. 

O déficit na balança comercial, obtido por meio 
da sobrevalorização do real, foi considerado como 
um instrumento essencial para aumentar a oferta in
terna de mercadorias, complementada pelas impor
tadas a preço de banana, achatando a inflação. As 

-- - - ---- --

importações que, em 1993, foram de US$25 bilhões, 
subiram para US$33 no ano seguinte, para US$49,9 
bilhões em 1995 e atingiram US$53 bilhões em 
1996. Nisto a economia brasileira cresceu realmen
te, sem qualquer distorção estatística: 112% em três 
anos. A avalanche de mercadorias importadas, com 
subsídio suicida fornecido pela taxa de câmbio es
quizofrênica e por alíquotas de importação de filho 
para pai, levou à falência setores inteiros da econo
mia brasileira: as-indústrias de base, as metal-mecâ
nicas, as de sapato, de confecções, de porcelanas, 
de tecidos, de autopeças, de brinquedos ... As falên
cias, na grande São Paulo, ultrapassaram o recorde 
de 1.300 por mês, aumentando o custo FHC. Mas 
cresceram as atividades informais, as subterrâneas, 
proclamam os iluministas do mercado livre e de seu 
equilíbrio esquizofrénico. 

A taxa de câmbio sobrevalorizada, que tanto 
favoreceu a venda de produtos estrangeiros, carros, 
mercadorias da linha branca, artigos de luxo, bebi
das finas, partes e componentes de duráveis, funcio
nou como um garrote vil no pescoço dos exportado
res, reduzindo suas receitas em real. As exportações 
só cresceram 24% contra os 112% de aumento das 
importações. Este desequilíbrio visava equilibrar a 
inserção do Brasil no processo de globalização ... O 
real sobrevalorizado frente ao dólar revelou-se espe
cialmente perverso: as mercadorias importadas, arti
gos de luxo e máquinas e equipamentos, não benefi
ciaram em nada os consumidores pobres em cujas 
cestas de consumo não entram artigos importados de 
luxo e que nãO têm acesso à coinprade máquinas. 

Para desafogar a situação dos exportadores, o 
Governo criou novos custos que a sociedade está 

_ pagandº. ~ Lei Kandir, d~ desºn~ração go ICMS so-
- bre mercadorias destinadas à exportação, reduziu 

receitas públicas sem fazer cair os preços dos pro
dutos destinados à exportação. O custo FHC se ele
va ainda mais. Numa economia deixada ao sabor da 
racionalidade das forças de mercado, o Governo 
subsidia com 8 bilhões de reais os exportadores. E 
fornece mais 7 bilhões para a agricultura que não 
conseguiu resistir às enchentes das importações 
custeadas pelo dumping às avessas, em que o Go
verno brasileiro subsidia o preço das mercadorias 
estrangeiras, importadas ... E quem protesta contra 
tamanho absurdo é chamado de dinossauro ... Os 
pequenos e médios produtores agrícolas abando
nam a lavoura e se juntam aos desempregados ou 
se engajam nos movimentos dos sem-terra. 

Para garantir o aumento da oferta interna, ali
mentando-o com o fluxo de importações necessário 
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para manter a vitória sobre o dragão_ il'lflªc_iQnªrio_,_o_ caído do céu? De cada cem reais que se depositam 
Plano FHC foi obrigado a se precaver elevando as num banco, de 20% a 80% são compulsoriamente 
reservas cambiais. Para atrair dólares, a tª"a(je_ju- depositados no Banco Central. O resto o banco usa 
ros deve manter-se mais elevada do que nos outros para emprestar, abnricfo crédito para os tomadores 
países verdadeiramente confiáveis, isto é, que não dos empréstimos. Como o Plano Real reduziu a ati-
apresentem o risco FHC. Não apenas a reserva de vidade comercial é-produtiva, bem como osjuros pa-
quase 59 bilhões de dólares poderá ser usada em gos pelo Governo aos carregadores de seus papéis, 
curto prazo, para pagar o serviço da própria divida e elevou o número de insolvência e falência, am-
extema e para cobrir o déficit crescente em transa- pliando a inadimplência, os bancos perderam suas 
ções correntes, como também parte dessa monta- principais fontes de especulação. O aumento da per-
nha de dinheiro é volátil, tem o visto do passaporte centagem dos depósitos que eram recolhidos ao Ba-
de saída já carimbado ... O preço externo do Plano cen reduziu as disponibilidades do sistema para rea-
FHC pode mostrar-se insuportável dentro de pouco lizar suas operações com os depósitos alheios. As 
tempo. O déficit em transações correntes, que conta- quantias que compõem o "conpulsório" são parte 
biliza o pagamento de juros, a remessa de lucro, os dos depósitos do público, dinheiro dos cidadãos. Foi 
gastos com turismo, evoluiu de 592 milhões de dóla- esse dinheiro que o governo usou para conceder 
res em 1993 para US$24,3 bilhões em 1996. Aque- empréstimos subsidiados e para comprar a parte po-
tes que agora, na Disneylândia, estão gozando a dre dos bancos falidos bem como para abastecer os 
vida- carpe diem - ajudam a aumentar o déficit em banqueiros compradores de bancos quebrados. 
contas correntes para US$35 bilhões, que, somados Como não houve uma corrida dos depositantes para 
aos US$19 bilhões que :ieverão ser pagos de servi- sacar seus depósitos, é óbvio que a parte do dinhei-
ço da divida externa, elevarão a necessidade de fi- ro que estava no recolhimento compulsório foi entre-
nanciamento externo a US$54 bilhões no ano que gue, via Prcer, para salvar banqueiros. O custo e o 
vem. Carpe diem, aproveitem, relaxem porque as risco FHC foram pagos pelos depositantes partícula-
nossas reservas se esvaem pelos dedos, conse- res. Se uma parte maior ou menor dos depósitos fei-
qüência da globalização subordinada, dependente. tos nos bancos se encontravam no compulsório e lo-

De março de 1994 a março de 1997, a divida ramfinanciaro~Proer, isto não éproblema âos depó-
extema aumentou 17%, ou seja deUS$ 150 bilhões sitantes que têm o direito de sacar à vista, por meio 
para US$ 177,1 bilhões, aumentando em 27 bilhões de cheque, a totalidade de seus depósitos. Os mais 
de dólares o custo FHC. Enquanto cada_ um d_os_ c_in- de vinte bilhões de reais gastos no Proer acalmaram 
co planos de estabilização anteriores estava dando-- ~-os-depositantes, evitaram a corrida, os saques. Mas, 
certo, todos políticos e tecnocratas brigavam para por isto méslilo,·os recursos do Proer deveriam estar 
assumir sua paternidade. Na última entrevista à ou nos bancos ou no compulsório. E continuaram 
Veja, FHC deixa de brigar com Itamar e divide a res- onde estavam ou onde deveriam estar. O dinheiro 
ponsabilidade do plano decadente com nada menos do Proer salvou apenas banqueiros os de casa, do 
de quatro tecnocratas. Péssimo sinal. Quando 0 pia- peito amigo mineiro, baiano ou paulista. 
no mostra suas inconsistências e perversidades, O Proer é uma das rubricas mais caras do cus-
seus pais rejeitam o filho e querem dividir as respon- to FHC e que mais transparentemente revela a op-
sabilidades da paternidade espúria. ção preferencial do governo pelos ricos, pelos ban-

Mais de 20 bilhões de reais foram entregues queiras. Na fase modema do entreguismo, só as di-
aos bancos falidos por meio do Proer. Os protetores vidas externa e infern-á São no-ssas: ele se endivi-
des banqueiros, envergonhados com o destino dado dam, enriquecem;-saoorelamproautos e desfrutam 
a esta imensa parcela do custo FHC, afirmam que o viaturas de luxo e nós pagamós,~porque a "dívida é 
dinheiro se destinou a proteger os depositantes. Ora, nossa·. Num momento somos convocados para re-
os depósitos existentes no Banco Nacional monta- duzir o consumo, para aumentar as exportações e 
vam a 2 bilhões de reais. A injeção proerizante foi de suas receitas, renoidos ao slogan- •o que importa é 
5,9 bilhões. Para onde foram os 3,9 bilhões de exportar", para elevar as receitas de exportação e 
reais? Além disto, a mentira de perna curta agora pagarmos as díviOa.s dá burguesia insaciável. Esgo-
utilizada para tentar justificar o desatino, substitui a - tada a propaganda: diante do aumento da fome, da 
antiga e desmoralizada inverdade segund() a qua_l as poupança e das dívidas impagáveis, mudam o disco: 
dezenas de bilhões de reais não saíram dos cofres "temos de reduzir 6 custo-Brasil" para que, reduzin-
públicos nem dos bolsos dos particulares ... Teriam do salàrios:a.posentadona5;-fénas~co~ntribuições pa-
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tronais, exportemos, mais para, de novo, pagarmos 
as dívidas deles, dos felizes importadores subsidia
dos ... 

A dívida pública representa um dos itens do 
custo FHC mais difíceis de serem examinados. Ela 
passou de 60 bilhões para mais de 180 bilhões de 
reais no brevíssimo mandato que o presidente pre
tende espichar para 8 anos. 

A especial perversidade da dívida pública bra
sileira não resulta ao serviço elevado, da taxa de ju-

.. ros ascendente que os contribuintes pagam para 
que mais dinheiro seja aplicado e esterilizado na 
compra de papéis, de letras e obrigações. A entrada 
de dólares especulativos, voláteis, o ingresso de 
moedas fortes para comprar empresas estatais etc., 
geram uma pressão inflacionária quando são troca
dos por reais. A dívida pública se eleva para tentar 
conter as pressões inflacionárias decorrentes dessas 
relações internacionais, dos gastos do governo que 
cobrem o déficit público gerado, principalmente, pelo 
serviço da dívida, isto é pelo custo financeiro da pró
pria dívida pública e da venda das empresas esta
tais. Privatizadas em nome do pagamento da dívida 
pública, a venda das empresas estatais faz elevar a 
dívida externa, devido à entrada de dólares para ad
quiri-las, e interna, para enxugar o aumento da base 
monetária resultante das privatizações. Bernardo 
Kucinsk em seu livro sobre a dívida externa registra 
que este fenômeno ocorreu também no Chile em de
corrência das privatizações. O governo pagará, este 
ano, cerca de 24 bilhões de reais pelo serviço da dí
vida pública. 

Outro imenso custo do Plano FHC resultou do 
endividamento dos Bancos estaduais que fundados 
para serem bancos de fomento e de desenvolvimen
to, se transformaram em bancos de endividamento 
dos próprios governos estaduais. Mesmo antes de 
inflarem o valor dos precatórios criados pelo artigo 
33 das Disposições Constitucionais Transitórias, em 
1988, os bancos estaduais passaram a criar moeda 
escriturai que era emitida para gerar empréstimos 
aos governos estaduais em apuros ou ávidos por 
mostrar serviços. O Estado de São Paulo, a grande 
locomotiva, precisou de 50,8 bilhões de reais em 
carvão para que ela não parasse. O Banerj solicita 3 
bilhões de reais, importãncia quase igual à recebida 
pelo governo da privatização da Vale do Rio Doce. 

O fechamento de 753 mil vagas, conforme de
clarações do Ministro do Trabalho, desde o início do 
Real, somadas às 4,8 milhões de vagas que deve
riam ter sido criadas para receber o contingente de 
trabalhadores que afluíram ao mercado de trabalho, 
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representa um dos itens mais desumanos do custo 
FHC. 

-A- desestruturação dos sindicatos, a tentativa 
de desmoralização do movimento dos Sem-Terra, o 
atraso de 30 meses de reajustes de vencimentos, a 
pressão sobre os salários decorrentes do desempre
go, do aumento da oferta no mercado de trabalho, 
são ingredientes necessários para que o Real I dê 
certo. 

A redução dos gastos com o pagamento de 
funcionários, com a saúde, com a educação fome
cem ao Plano FHC um dos seus lados mais som
brios. Enquanto o custo FHC pesa sobre a popula
ção perplexa, os tecnocratas inventam mentiras para 
justificar aquilo que eles chamam a redução de custo 
Brasil. O aumento de exportações estaria condicio
nado à redução do custo Brasil, das folhas de salá
rios e de vencimentos, a redução das contribuições 
para a previdência e seguridade social, a desonera
ção do ICMS para mercadorias exportadas. Reduzir 
o custo primário, a folha de pagamento, no país que 
apresenta a mais desigual distribuição da renda na
cional no mundo e que paga 120 reais de salário mí
nimo em comparação com os 1.400 pagos na Fran
ça e quase 2.000 no Japão, é um disparate. O Custo 
FHC já se mostra insuportável ainda que a ele não 
se acrescentasse o chamado Custo Real cuja finali
dade é colocar a culpa pela falta de competitividade 
com as mercadorias chinesas, numa mentirosa re
muneração elevada e alto custo da folha salarial. Os 
trabalhadores brasileiros rejeitam esta projeção da 

_culpa pelas dificuldades de competição das merca
dorias nacionais na arena da globalização insana em 
seus salários sacrificadas, espoliados. 

Os custos _FHC apresentam-se elevados nos 
itens concernentes à eleição presidencial e à manu
tenção do governo por meio do fisiologismo e da 
propaganda. 

A compra de votos e as benesses para aprovar 
as reformas da Constituição são contingentes sub
terrãneos e sombrios. Seus custos não podem ser 
claramente medidos. 

Legalizado o continuismo pelo golpe da reelei
ção, abre-se uma nova fase que apré5enta custos 
diferentes daqueles que sustentaram e oxigenaram 
o Real I. 

As ãncoras do Plano FHC pesaram tanto nos 
ombros da população que sua aprovação se trans
forma em rejeição e repúdio. De repente, não mais 
que 36% da população apóia o Plano FHC. Seu ele
vado custo social provoca profundas perdas políticas 
para os apoiadores do Real I. 
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Após a conquista do direito de reeleição sem 
desincompatibilização, FHC abandona as âncoras 
podres do Real I e lança o Real 11. 

Agora, o que importa é vencer a reeleição. A 
antiga contenção de gastos se transforma em es
cancarado esbanjamento do dinheiro público. As for
ças do mercado dito "livre" que se danem. As impor
tações e a globalização que esperem. A abertura ex
tema se transforma em protecionismo. Os condena
dos subsídios setoriais viram virtude. Inicia-se o Real 
11, voltará a inflação, tudo que era proibido será per
mitido em nome da vitória da Sua Exª e de sua meta 
síntese: a continuidade na Presidência. 

O SR. PRESIDENTE (Geraldo Melo) - V. Exª 
será atendido, na forma regimental. 

Concedo a palavra ao nobre Senador Eman
des Amorim para uma comunicação inadiável. S. Exª 
dispõe de 5 minutos. 

O SR. ERNANDES AMORIM (PPB-RO. Para 
uma comunicação inadiável. Sem revisão do ora
dor.) - Sr. Presidente, Srªs e Srs. Senadores, eu 
gostaria de falar a respeito dos recursos do Banco 
Mundial, destinados ao desenvolvimento de um pro
jeto agroflorestal no Estado de Rondônia, desviados 
pelo Governo daquele Estado. 

Há mais de um ano denunciei ao Tribunal de 
Contas da União a ocorrência de irregularidades na 
aplicação desses recursos, comprovadas através de 
ü.üditoria realizada por aquele órgão. Fomos comuni
cados a respeito do uso desse dinheiro para a cons
trução de uma estrada, obra paga e não concretiza
da, mas o Tribunal de Contas não tomou as provi
dências devidas, deixando de denunciar o crime de 
responsabilidade cometido pelo Governador e pela 
empresa, que recebeu os recursos do Estado e, 
após quase dois anos, ainda não prestou os serviços 
devidos, conforme foi constatado em fiscalização ali 
realizada. O representante do Banco Mundial no Es
tado de Mato Grosso, Dr. Francesco, responsável 
pela fiscalização do emprego desses recursos, tam
bém não tomou nenhuma providência. 

Assim, constata-se que ou o Governo de Ronc 
dônia, entre tantos outros que desviam recursos pú
blicos, está enganando a fiscalização do Banco Mun
dial - considerada séria e correta -, ou está havendo 
conivência dos representantes daquele Banco e a Se
cretaria que cuida dessa fiscalização no Brasil. 

Por isso. Sr. Presidente, Srs. Senadores, além 
de ter novamente encaminhado denúncia ao Tribu
nal de Contas da União, estou trazendo cópia da 
mesma para que-conste dos Anais desta Casa, re-

gistrando a irresponsabilidade cometida pelos repre
sentantes do Banco Mundial no Brasil. 

Se isso ocorre no Brasil e os documentos en
caminhados ao Banco Mundial não têm chegado ao 
seu destino, nossa intenção é enviá-los diretamente 
a um Senador dos Estados Unidos para que a de
núncia seja feita naquele país. Esperamos que, as
sim, haja uma fiscalização séria. 

O Estado de Rondônia precisa de recursos, 
mas é necessário que se denuncie, até mesmo a auto
ridades de outros países, o Governo que lá existe, o 
qual sempre soube, com sua equipe, fraudar, roubar, 
assaltar os cofres públicos. Se providências não forem 
tomaaas por està casa, tere[ qi.Je apelar élo Senado 
dos Estados Unidos para que elas aconteçam, mesmo 
indiretamente ou fora dos caminhos legais. 

Muito obrigado. 

DOCUMENTO A QUE SE REFERE O 
SR. ERNANbES AMORIM EM SEU DIS
CURSO: 

Senhor Presidente, 

Senhoras e Senhores Senadores 

Através do Ofício GSEA 06-368197, de 18-6-97, protocoleí 

no Tribunal de Contas da União pedido de apuração de irregulari· 

dades praticadas na execução do Plano Agropecuário e Aorestal 
de Rondônia, em relação aos trabalhos relativos a 1• Aproxima

ção do zoneamento Sócio-Econôinico-Ecológieo de ROndórifa e â 
construção e pavimentaÇão da Rodovia R0-479, envolvendo re

cursos superiores a R$24 milhões. 

A própria Secretária de Planejamento e Coordenação do 
Estado de Rondônia oferece denúncia em razão de irregularidade 

havidas na execução do contrato firmado com o Consórcio T ec' 

nológico/DHV Consultants, que já recebeu R$9,4 milhões, por 

serviços parcialmente realizados, incompatíveis com o montante 

recebido. 

A rodovia R0-479 cuja construção e pavimentação deveria 

estar concluída em 1995, até o presente não o foi. embora já te
nha o Senhor Governador efetuado o pagamento de toda a obra. 

O Senhor Valdir Raupp, Governador do Estado. tem dito 

em Rondônia que o meu trabalho aqui no Senado está atrapa· 

lhando-o. 

___ Se denunciar as irregularidades cometidas pelo Governa

dor de Rondônia e pôr membros de sua equipe, malversando o 

dinheiro público, de forma escancarada e desvergonhada é atra

palhar o Senhor Valdir Raupp, continuarei atrapalhando-o, em 

nome da moralidade e no bom trato da coisa pública. 

Peço a transcrição nos anais do Senado Federal dos docu-

mentos mencionados à inicial. 

Era o que eu tinha a dizer. 

Muito obrigado. 

Senador Ernandes Amorim. 
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OFÍCIO GSEA 06-368/97 

Excelentíssimo Senhor 

Dr. Homero Santos 

Presidente do TCU 

SAIS- Lt 1 

70042-QOO- Brasília- DF. 

Senhor Presidente, 

Bras!lia, 18 de junho de 1997. 

Reporto-me, mais uma vez à Vossa Excelência, a respeito 

de desvios de finalidades praticados no seio da administração do 
Estado de Rondónia, com recursos externos. 

Desta feita cumpre-me dar conhecimento, por cópia e ví

deo, de mais irregularidades no Governo de Rondónia. 

O primeiro mal feito refere-se à Exposição de Motivos da 

Secretária de Planejamento e Coordenação Gerai do Estado de 
Rondônia dando contas de graves anormalidades no contrato re

lativo à primeira aproximação do zoneamento sõcio-econômico

ecológico de Rondônia, segundo o qual os pagamentos efetua

dos à empresa T ecnosolo são incompatíveis com os serviços 
pela mesma realizados. 

O segundo, retratado em vídeo, cuida das obras de pavi

mentação da R0-479, que figa a BR-364 à cidade de Rolim de 

Moura, inacabadas, embora com o pagamento realizada pelo Go

verna do Estado, incluindo a ponte sobre o Rio Machada e aro
dovia. 

Ambos os empreendimentos foram financiados com recur
sos da PLANAFLORO - Plana Agropecuária e Aarestal de Ron
dônia, com montante expressiva oriundo do Banco Mundial. 

Face à gravidade dos fatos, solicita as especiais obséquios 

de Vossa Excelência, no sentida de submetê-las à inspeçãa ex

traordinária, com a adoçãa das medidas que se fizerem necessá
rias ao resguardo do interesse público, em razão das disposições 

do art 37' da Constituição Federai. 

Sendo o que se apresenta para o momento, renova à Vos

sa Excelência meus mais elevados protestos de consideração e 

apreço. 

Cordialmente, Senador Emandes Amorim, PPB - Rondônia. 

GOVERNO DO ESTADO DE RONDÔNIA 

Secretaria de Estado do Planejamento e Coordenação Geral 

EXPOSIÇÃO DE MOTIVOS 

Porta Vel~o. 22 de maio de 1997 

Senhor Governador, 

A importância e necessidade da 2• Aproximação do Zo

neamento Agroeconõmico Ecológico é indiscutivel, para que o 

Estada de Rondônia possa ter desenvolvimento, evitando dese

quilíbrio regioroal e danos ao meio ambiente, impedindo que solos 

frágeis sejam degradados. 

O governo de Rondõnia, reconhecendo o colocado acima, 

promoveu ações no sentido de viabilizar a 2' Aproximação, con

tratando o Consôrcio Tecnosolo/DHV Consultants, por ter sido 

classificado em 12 lugar, quando. da avaliação das propostas 
apresentadas. 

No entanto, Senhor Governador, é primordial que seja 

analisado o desempenho do consórcio contratado na execução 

dos trabalhos, a partir dos produtos apresentados, uma vez que 

há um cronograma estabelda, em contrato, que deve ser 

cumprido sem prejuízo da qualidade, e, ainda, esta Secretaria 

de Estado da Planejamento e Coordenação - SEPLAN, enten

de que deve haver cóerência entre os recursos já desembolsa

dos pelo Estado e a quantidade e qualidade dos trabalhos en
tregues. 

Assim, a partir de análise profunda da Comissão Técnica 

de Zaneamento - CTZ. dos produtos apresentados e após reu
niões com a Comissão Estadual cfe torieamento, optou:..!! pela 

suspensão dos pagamentos a serem efetuedas àquela contrata

da, em função de alguns trabalhos não serem de boa qualidade 

ou equivocados, apresentados de forma preliminar. Senão veja-

a) o produto 'Aspectos Jurídicos e Institucionais', cuja data 

de entrega, constante em cronograma, seria outubro de 1996, foi 

entregue em maio da corrente. Além do atraso, após análise, veri

ficou-se que a embasamenta jurídico está equivocado, e o que é 
mais grava, levando em oanta leis já revogadas, conforme Pare

cer n2 1 09/PCIPGE, citando que as fontes informativas data, na 

máximo, de 1992, e Ata de Reunião Ordinária da Comissão Esta

dual de Zoneamenta. 

Citaremos a seguir algumas pendências levantadas de for

ma gerai: 

I) cronograma de atividades em atraso, na maioria das 

áreas temáticas; 

11) não-apresentação de metodologia detalhada em um to

tal significativo dos temas: 

Iii) atrasa na C<)nCIIJsãO dos levantamentos de dados se

cundárias: 

lv) escassez de pessoal ou equipes para execução dos 

trafulfiós da caii iPo e esciliório. 

Dentre as áreas temáticas com pendências signifiCativas 

tem-se: geologia, geomorfologia e hidrologia; fauna: socioecono

mia; estrutura fundiária; vegetação e aspectos jurídicas e institu

cionais. 
Quanto à área rematica vegetação. éOnforme registrado 

em Ata de Reunião entre a Comissão Técnica de Zoneamento -

CTZ. e o Consórcio Tecnosolo/DHV, em 18 de maio de 1997, fo

ram aprovadas algumas proviôências-objetivando sanar proble

mas apontados no documento elaborado pela Comissão Estadual 

de Zoneamento - CTZ, já citado. 

Apesar de todos os problemas detectados e colocados em 

relatórios e atas. o Estado desembolsou parcela significativa do 

-vaJõr-tolal do contrato, dado qtie até 3 de fevereiro de 1997. foi 
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paga a Importância de R$9.406.055,74 (nove milhões, quatro

centos e seis mil, cinqüenta e cinco reais e setenta e quatro 
centavos), o que corresponde a 48,31% do total devido. 

Vale ressaltar que a partir do Volume III do Processo 

n' 276/94, estão contidos quadros demonstrativos das- des

pesas reembolsáveis e de pessoal com respectivas !aturas, 
já pa~as. 

A titulo de esclarecimento. despesas classificadas como 

reembolsáveis são: passagens (nacionais e internacionais), diá
rias, transporte, informática, aquisição de imagens de satélites, 

despesas de escritório e reprografia. 

Nos quadros a seguir estão colocados os pagamentos efe
tuados até 3 de fevereiro de 1997. 

Especificação - -- Valor (R$1 00) 

Mobilizacão (1 O% do contr?tfl) __ 1.946.763,50 

Tecnosolo - ------~ 
1.336.258,47 

Despesa 7.459.292,24 

Despesa de pessoal 5.507.0_29.39 

Despesa reembolsáyel 
-·~. - 1.952.262,85- -

Total 9.406.055,24 

Pagamentos efetuados por Empresa • Fevereiro - 1997 

Especificação Valor (R$1,00) o/o 

Tecnosolo 7.776.061,79 39,94 

DHV 900.004J01 4,62 

Eptisa 729.98~94 3,75 

Total 9.406.055,74 48,31 

Assim, senhor governador, levando-se em conta as infor
mações prestadas pela CTZ, os trabalhos estão atrasados, de

vendo ser cobrado ao consórcio, aJêm dos produtos, a qualidade 
destes e o cumprimento dos prazos estabelecidos. 

Outrossim, caso a contratada consiga cumprir o cronogra
ma e resolva as pendências citadas em relatórios técnicos, os pa· 

gementes deverão ser efetuados somente após parecer circuns
tanciado da Comissão-Técriica- de Zoneamento .:.·c"TZ·e aprova' 

ção' da Comissão Estadual de Zoneamento. 

Face ao exposto, sugiro a V. EJc! encaminhar a presente 

exposição de motivos à Procuradoria Geral do Estado - PGE, a 
fim de que os aspectos -jurídicos- séjannmalisados, mediante o 

contrato em anexo, e à Controladoria Geral do Estado- CGE, ob

jetivando o exame das-des-pesase!etuadas até a presente data.

Janilene Vasconcelos de Melo, Secretária de Estado do Plane

jamento e Coordenação Geral. 

O SR. PRESIDENTE (Geraldo Melo) - Con
cedo a palavra, por 5 minutos, ao nobre Senador 

Fernando Bezerra, para uma comunicação inaudiá
vel. 

O SR. FERNANDO BEZERRA (PMDBcRN. 
Para uma pomunicaÇão inadiável. Sem revisão do 
orador.) - Sr. Presidente, Srªs e Srs. Senadores, 

·quero trazer ao conhecimento desta Casa que, on
tem, na Cidade de São Paulo, reuniram-se cerca 

-de 1 ;200 empresário!; no-encontro prórriovido ·peTa 
Federação das Indústrias daquele Estado, que 
manifestaram à Nação a sua preocupação com o 
andamento das reformas constitucionais que tra
mitam no Congresso Nacional. 

Quero dar conhecimento ao Senado Federal 
de documento produzido pela Fundação Instituto 
de Pesquisas Econômicas que trata das canse

-- qüências para a sociedade brasileira da não-apre
. vação dessas reformas. A primeira delas é em re
_Iação à reforma tributária. Segundo o documento 
da FIPE: A . • • .. • .

1 
_ 

1
. d 

- -. -. -c -"s vanas S1m_u açoes rea 1za as re-
~ sultaram nos seguintes impactos permanen
tes sobre os componentes do dispêndio 
agregado: 

1. aumento permanente e definitivo de 
6,3% no PIB; 

2. aumento de 18% no investirmmt_o_, 
que passaria a representar 22% do PIB; 

_ 3~ aumento. de 5% n_o consumo, que 
passaria a ser equivalente a 63,5% do PIB; 

4. redução de US$4 bilhões no déficit 
externo, que se reduziria a 0,7% do PIB. 

O importante a destacar é que passan
do o investimento para 6 patamar de 22% 
do PIB viabiliza-se um crescimento susten
tável do PIB da ordem de 4,5% a.a. Esse rit
mo de crescimento seria suficiente para ab
sorver a população de 1,9 milhão de pes
soas, que anualmente -ingressam no merca-
do de trabalho~ · 

Da mesma forma, o documento se refere às 
conseqüências da reforma da Previdência, dizendo 
que: 

-Mantido o atual modelo, projeta-se um 
déficit crescente, que deverá se situar entre 
6,2% e 9,0% do PIB, no ano 2030. Hoje, o 
valor presente da dívida da Previdência So-
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cial {INSS mais funcionalismo público) é da 
ordem de 1,9 trilhão ou, aproximadamente, 
300% do PIB. 

Chamo a atenção para o documento 
que diz: 

Para pagar as aposentadorias e pen
sões no setor privado, o INSS gasta aproxi
madamente R$40 bilhões anuais e arrecada 
apenas R$1,5 bilhão a menos do que gasta. 
Já com as aposentadorias e pensões dos 
funcionários públicos, o Governo gastou, em 
1996, R$46 bilhões e recebeu apenas algo 
em torno de R$4 bilhões de contribuições. O 
déficit anual do sistema de Previdência dos 
funcionários públicos é, portanto, de R$42 
bilhões, cerca de 28 vezes maior que o défi
cit do INSS. O INSS paga aproximadamente 
16 milhões de benefícios, enquanto há cerca 
de 3 milhões de inativos no funcionalismo 
público. 

Da mesma fo• .IJ."i, o documento traz adver
tências das conseqüências da não-aprovação 
das reformas, no que diz respeito à reforma ad
ministrativa: 

A Reforma Administrativa permitiria 
dois ganhos importantes: tomaria os gas
tos do Governo mais eficientes, pois o 
mesmo nível de serviÇo seria oferecido 
com gasto de Pesscal e Custeio 20% 
menores; e os recursos liberados pode
riam ser utilizados para investimentos, 
ampliando a infra-estrutura e aumentan
do a taxa anual de crescimento do PIB 
em cerca de 0,4%. 

Chamo a atenção de V. Exªs para a grande 
preocupação dos empresários, que é o prejuízo 
comprovado. Estudos técnicos elaborados por 
uma fundação da credibilidade da FIPE, diz que 
isso traz atrasos ao País, deixando de gerar 1 
milhão e 900 mil empregos por ano, e que, por
tanto, é necessário que o Congresso Nacional 
volte as suas atenções em relação à votação 
dessa reforma. 

Daquele debate participaram o Presidente 
desta Casa e do Congresso Nacional, Senador 
Antonio Carlos Magalhães, e o Presidente da 
Câmara, Deputado Michel Temer, além de reno
mados economistas e alguns empresários, den
tre os quais eu fui honrado com a participação 
em dos painéis. 
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Naquela oportunidade, disse que "sofremos 
uma esclerose institucional. Nossas instituições en
velheceram e impedem as empresas de se adapta
rem aos novos tempos. incluem-se aí a legislação 
trabalhista, o quadro previdenciário, a burocracia 
cartorial, os procedimentos judiciais e tantos outros 
que tomam os custos insuportáveis para um mundo 
de tanta competição. 

E aí, os jornais de hoje registram que o nosso 
Presidente, o nobre Senador Antonio Carlos Maga
lhães, não teria gostado de possíveis críticas que eu 
teria feito, ao tomar conhecimento através dos jorna
listas por não ter tido a oportunidade de ouvir o meu 
pronunciamento. S. Exª diz não acreditar que eu 
houvera dito tais palavras. 

Queria apenas confirmar ao Presidente que em 
momento nenhum disse que as instituições a que 
pertenço eram esclerosadas. E me referi, de manei
ra muito clara, que o arcabouço jurídico de alguma!> 
instituições brasileiras são obsoletos, arcaicos e, 
portanto, esclerosados. 

Quero dizer que os empresários brasileiros têm 
sido estimulados a lutar pelas reformas e que têm 
recebido, por parte de alguns Congressistas, dentre 
os quais eu destaco a figura do Presidente desta 
Casa, Senador Antonio Carlos Magalhães, que, em 
reunião que teve oportunidade de participar na Con
federação Nacional da Indústria, estimulou os em
presários a instarem o Congresso Nacional a apro
var as reformas. 

Hoje, da me_sma forma, a imprensa registra 
palavras do Líder do Governo na Câmara dos 
Deputados, Deputado Inocêncio de Oliveira, que 
se dizia surpreso com a manifestação dos em
presários, e que os empresários deveriam vir ao 
Congresso Nacional, pelo menos quinhentos de
les reunidos. Queria apenas dizer que a memó
ria do Deputado Inocêncio de Oliveira falhou, 
pois esqueceu-se S. Exª de que, no ano passa
do, no dia 22 de maio, mais de três mil empresá
rios dirigiram-se ao Congresso Nacional e, por 
minhas mãos, entregaram ao Presidente desta 
Casa em exercício, então Presidida pelo Sena
dor Teotonio Vilela Filho, e ao Presidente da Câ
mara, Deputado Luís Eduardo Magalhães, as 
suas preocupações e as manifestações com o 
andamento das reformas. 

Era o registro que eu queria fazer, agradecen
do a atenção dos Srs. Senadores. 
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O Globo 

DOCUMENTOS A QUE SE REFERE 
O SR. FERNANDO BEZERRA EM SEU 
DISCURSO: 

EMPRESÁRIOS PAULISTAS COBRAM 

PRESSA NAS REFORMAS 

Em reunião na Fíesp, ACM, Temer, Serra e Delfim ouvem 

criticas ao Legislativo e culpam corporativismo pelas dificuldades. 

Florêncla Costa 

São Paulo. Descontentes com o ritmo da votação das re

formas, cerca de 1.200 empresários paulistas cobraram dos pre

sidentes da Câmara, Michel Temer (PMDB·SP) e do Senado, An· 

tonio Carlos Magalhães (PFL ·BA), maior agilidade na sua aprova· 

ção. Não faltaram alertas para o perlgo do naufrágio do Plano 
Real e da volta da inflação, durante debate ontem. Mas a previ· 

são dos parlamentares que defenderam o Legislativo, funcionou 

como ducha de água fria, sepultando a esperança de que as re

formas sejam votadas este ano ou mesmo em 1998, que é um 
ano eleitoral. 

Corporativismo é empecilho para aprovação das reformas 

Os empresários que lotaram o Teatro Popular do Sesi, na 

Federação das Indústrias do Estado de São Paulo (Fiesp) no 

evento denominado "Fórum das reformas -A Nação tem pressa". 
ou viram as explicações de Antonio Carlos Magalhães, Michel Te

mer, o Senador José Serra (PSDB-SP) e o Deputado Federal 

Delfim Netto (PPB·SP). Os parlamentares explicaram que há bar· 

reiras jurídicas e políticas para a aprovação das reformas, que 

atingem interesses corporativos e por isso são mais difíceis de 

serem aprovadas do que as da ordem económica. 

- Mas os empresários tem que se engajar mais - disse An· 

tonio Carlos. 

Os empresários prometeram demonstrar engajamento no 
dia 12 de julho, quando vão reeditar a marcha a Brasilia, realizada 

em maio de 1996 e cobrar do presidente Fernando Henrique Car

doso pressa nas reformas. 

O presidente da Confederação Nacional da Indústria (CNI ), 

senador Fernando Bezerra (PMDB·RN), pois mais lenha na fo.. 

gueira: 

- Sofremos uma esclerose institucional. Nossas instituiçõ

es envelheceram e impedem as empresas de se adaptar aos no

vos tempos. Incluem-se aí a legislação trabalhista, o quadro pre

videnciário, a burocracia cartonai, os procedimentos judiciais e 

tantos outros que tomam os custos insuportáveis para um mundo 

de tanta competição - disse ele. 

Antônio Carlos não gostou da crítica de seu colega, da 

qual tomou conhecimento através dos jornalistas, por ter chegado 

depois do discurso de Bezerra. 

-Na minha frente ninguém ousaria falar em esclerose poli· 

tica porque eu reagiria. Não acredtto que o Senador Bezerra te-

nha dito isso, porque senão ele mesmo está se chamando de 

esclerosado, já que é um senador - disse. 

Serra traçou um quadro sombrio sobr" o ritmo das votações. 
- É possivel aprovar este ano cerca de 50% da reforma 

administrativa e melhorar a emenda da Previdência. Em 98 o pes· 

sciáJ vai ficár enlouquecido, só pensando na reeleição. Por issc 

defendo o congressc revisor, com um plebismo. Se a revisão 

constitucional não for feita, vamos chegar ao ano 2020 fazendo 

reuni_ão na Rese pelas reformas_- disse. 

Mas Serra ficou isolado na defesa do congressc revisor, 

proposta defendida pela bancada do PSDB na Câmara. A idéia, 

criticada por Antônio Canos e pelo líder do Governo na Câmara, 

Luíz Eduardo Magalhães (PFL--BA), divide os governistas, Michel 
Temer também é contra 

- O congresso revisor é inconstttucional - disse. 

Delfim defendeu uma reforma política e o voto distrital. 

- Piadas sobre o Legislativo não ajudam em nada para for· 

talecer a democracia - afirmou. 
Em Brasnta, Inocêncio reage às criticas da Flesp 

Em Brasflia, numa semana de Congresso vazio e poucas 

chances de votação da reforma administrativa, o líder do PFL, 

Inocêncio de Oliveira (PE) reagiu às críticas da Fíesp dizendo que 

falta lobby dos empresários para que as reformas sejam aprova· 

das. A Fiesp divulgou estudo que mostra os prejuízos que a eco

nomia brasileira está sofrendo devido à não aprovação das refor
mas: fracasso da meta d<1_9<escimento de 7% ao_ ano, perda de 

1,8 milhão de novos empregos, aumento do déficit comercial: Ino

cêncio disse que enquanto os trabalhadores fazem corredor polô-
nes no Congresso para brigar por seus interesses, os empresá· 

rios paulistas preferem criticar. 

____ __ -::_Os.~mpresários sempre foram omissos, nunca vieram fa. 
zer lobby e agora querem passar um carão na Câmara? Nunca vi 

aqui mobilização de SOO ou mil empresários pedindo a aprovação 

da reforma administrativa. Os problemas não se resolvem em São 

Paulo, mas aqui em Brasflía, no Congresso - disse Inocêncio. 

QUANTO CUSTA PARA O PAÍS 

A NÃO.REALIZAÇÃO DAS REFORMAS 
~TR=I=BUT~Á.RIA, DA PREVIDÊNCIA E ADMINlSTRATlVA 

Sumário Executivo 

1. Custo da não-realização da Reforma Tributária 

• Uma reforma no sistema fiscal brasileiro, visando elevar 

a competitividade da produção nacional e recolocar o gasto públi· 

co nas suas proporções tradicionais, teria impactos positivos so
bre o nível de produção. sobre o nível de emprego, sobre os in· 

vestimentos e sobre a balança comercial do País. 

• Este trabalho parte da hipótese de que o aluai sistema 

tributário seja substituído pelo sistema proposto pela RPE, em 

que os impostos indiretos incidem nas vendas a varejo e sobre ai· 
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guns produtos específicos (impostos seletivos), em que o impos

to de renda tem sua base ampliada e contribua com maior parti

cipação na arrecadação total, e que esta seja completada por 

impostos sobre o patrimônio e sobre o comércio exterior. 

• As várias simulações realizadas resultaram nos seguin~ 

tes impactos permanentes sobre os componentes do dispêndio 

agregado: 

1. aumento permanente e definitivo de 6,3% no PIB: 

2. aumento de 18% no Investimento, que passaria a repre

sentar 22% do PIB; 

3. aumento de 5% no Consumo, que passaria a ser equi

valente a 63,5% do PIB; 

4. redução de USS 4 bilhões no déficit externo, que se re
ouziria a 0,7% do PIB. 

• O importante a destacar é que passando o investimento 

para o patamar de 22% do PIB viabiliza-se um crescimento sus
tentável do PIB da on:lem de 4,5% a.a. Esse ritmo de crescimento 

seria suficiente para absorver a população de 1,9 milhão de pes

soas, que anualmente ingressam no mercado de trabalho. 

• Essa taxa de crescimento de 4,5o/o a.a. no PIB significa 

um aumento permanente de 1,5 pontos percentuais em relação à 

taxa atualmente observada, que está ao redor de 3% a.a. 

2. Quanto Cus1a não Reformar a Previdência 

• Inúmeros estudos têm diagnosticado que o atual mo

delo de Previdência Social é inviáveL Há, 1ambém, inúmeras 

propostas de refonna. Apesar disso, porém, não se conseguiu 

avançar na reforma e a situação da Previdência Social tem se 

agravado. 

• ManMo o atual modelo, projeta-se um déficit crescente, 

que deverá se s~uar entre 6,2% e 9,0% do PIB, no ano 2030. 

Hoje, o valor presente da divida da Previdência Social (INSS mais 

Funcionalismo Público) é da ordem de R$1,9 trilhões, ou, aproxi

madamente 300% do PIB. 

• A magnitude do problema é grande, portanto. O mais 
grave, porém, não_é_o tamanho da divida, mas o fato de que ela 

não está sendo financiada. Por essa razão, a reforma da Previ~ 

dência é urgente e prioritária. A dívida já existe, quer se faça a re

forma. quer não se faça mas, se não se fizer, será cada vez mais 

difícil honrá-la. 

• Além da inviabilidade financeira da Previdência, o atual 

sistema é uma fonte de iniquidade e ineficiência. De um lado, os 

trabalhadores do setor privado forrnal são compelidos a fazer 

ccntnbuições elevadas ao INSS, mas o valor dos benefícios, pelo 

menos na maioria dos casos, é mutto pequeno. Por outro lado, os 

servidores públicos contribuem cem parcelas bem menores e go

zam de benefícios extremamente elevados. 

• Para pagar as aposentadorias e pensões no setor priva

do. o INSS qasta aproximadamente R$40 bilhões anuais e arre

cada R$1 .5 bilhão a menos do que gasta. Já com as aposen1ãdo

rias e pensões dos funcionários públicos, o governo gastou, em 

1996, R$46 bilhões e recebeu apenas algo em tomo de R$4 bi

lhões ae contribuições. O déficit anual do sistema de Previdência 

dos funcionários públicos é, assim, de R$42 bilhões. cerca de 

28 vezes maior que ·o déficit do INSS. O INSS paga aproxima

damente 16 milhões de benefícios, enquanto há cerca de 3 mi

lhões de inativos no funcionalismo público. 

• O atual sistema previdenciário de repartição simples 

(INSS) tem dois defettos gravíssimos: primeiro, onera excessiva-

o_menteotrnbalho formal. Segundo, por operar em um regime de 

repartição, densincentiva a poupança e, consequentemente, o in

vestimento. Ambos os defettos têm impactos negativos sobre o 

emprego e o nível de renda. 

• Este trabalho procura encontrar estimativas preliminares 

sobre os custos da manutenção do atual sistema, que seriam re

duzidos e/ou elimina(j()s, se ele fqsse substituído por um s1stema 
_ de capitalizaçãq._ 

• A r!!_forma_ da Previdência,_ que este trabalho considera, 

criaria um novo sistema constituído dos seguinte_s elementos: i) 
um plano _capjtali~d_o _Qbrigatódo (p~blico ou privado) com contri

buição, até um determinado teto, de 15% da renda bruta do tra

balhador; ii) um plano capitalizado complementar, facultativo; e Hi) 

um programa público assistencial (não contributivo) com o objeti

vo de reduzir a pobre_za entre os idosos. Portanto, a reforma da 

Previdência operaria duas transformações: primeiro, reduziria o 

percentual das contribuições; segundo, transformaria o regime 

atual de repartição para o de capitalização. 

• Para poder estimar os dois impactos, o trabalho os con

sidera separadamente, admitindo que a reforma seria fei1a em 

duas etapas. É importante ressaltar que, na verdade, a reforma 

· não precisaria ser feita em duas etapas. As etapas são imagina

das, apenas, para que os cálculos dos impactos po,;:;am ser esti

mados separadamente. 

• Na primeira etapa, seriam eliminadas as transferências 

intrageracionais entre os segurados. Assim, cada trabalhador ati

vo e pertencente ao sistema contribuiria com uma taxa de 15% de 
seu salário bruto. O volume arrecadado seria distribuido entre os 

beneficiários do_ sist~ma, de modo pro;>orcional a contribuição 

realizada. Nesta etapa, seria mantidos o principio da repartição, 

mas seria reduzido o valor das contribuições. Além de reduzir as 

desigualdades do atual sistema, esta etapa reduziria o custo do 

trabalho formal em 1 0,9%. 

• Uma vez que tal medida atingisse todos os seus efeitos 

em terrnos de emprego, salários e produto, seria feita a segunda 

etapa da reforrna, que transformaria o sistema de repartição sim

ples em um sistema de capitalização. 

• Para estimar os impactos da primeira etapa da reforrna, 

. fo_ram lo_rmuladas. algumas hipóteses a respeito das elasticidades 

_d_e_ofe.rta e:·demanda de .. trabalho !1QJ;S!Jor Jon'l!al da êÇ_OnQrnia. 

Várias hipóteses foram consideradas. 

Adotando as hipóteses mais razoáveis, o trabalho 

mostra que, com a primeira etapa da reforma (reduÇãc.-cfasalf: · 

quotas de contribuição), haveria uma expansão do emprego e 

do produ1o da ordem de 4,9% a 7,2%. Isso significana a cnação 

de algo entre 1,2 a 1,8 milhões de novos empregos formais. Em 
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relação ao produto do setor formal, o impacto seria um aumen

to de 3.3~~ a 9,8% do PIB-f6nbal:~n-:Je--2,S% a; 7:-4c4-=no __ E1__1:ª-_Jotal 
(formal mais informal). A hipótese de um impacto de 5% sobre 

o PIB (um valor intermediário nesses intervalos) é bastante 
plausível. 

• Para estimar os impactos da segunda etapa da reforma 

da Previdência (mudança do regime de repartição para capitaliza

ção), o trabalho adota a hipótese de que as transferências inter

geracionais que ocorrem no regime de repartição interferem ne

gativamente nas decisões de poupança dos trabalhadores, alte
rando conseqüentemente o estoque de capital e o nível de produ

to da economia. 

• O trabalho utiliza um modelo de simulação e adota algu: 

mas hipóteses a respeito de relações estruturais da economia, 

para chegar à conclusão de que a mudança cto regime~e reparti: 

ção simples para o de capitalização aumentaria, no longo prazo, 
o nível do produto total da economia em tomo de 25% do PIB. 

Como esse efeito se distribuiria ao longo de aproximadamente 15 

anos. o impacto da reforma seria o acrêscimo de 1,5 pontos per
centuais na taxa anual de crescimento dp produto. 

• Considerando-se que o impacto da mudança de regime 

prellidenciário se dê sobre o produto já acrescido em 5%, em fun
ção da redução de aliquotas, o efeito da longo prazo sobre o nível 

de produto estario. em tomo de 31%, enquanto que a taxa anual 
de crescimento do produto seria acrescida de 1,8 pontos percen

tuais. 
• Em síntese, deixar de fazer ã réfofT'Ba da -PrêVfdênCia-

significa deixar de criar 1.2 a 1,8 milhões de po,;t()s cl<l traf:)ªlho_El _ 
deixar de acrescentar 1,8 pontos percentuais às taxas anuais de 

crescimento do PIB. 

3. Quanto custa não fazer a Reforma Administrativa 

• A Reforma Administrativa teria um impacto importante, 
do ponto de vista e<:onômiço_; pennitiria que o Governo reformu

lasse a estrutura de seus gastos. Em particular, liberaria recursos 

hoje destinados ao -custeio (Consumo do Governo e Gastos com 

Pessoal) para o investimento. 

• O Governo gasta cerca de 4% do PIB com Despesas 

com Pe~soal e cerca de 2% do PIB com Despesas de Custeio 

(estes dois itens da deJlpesa guardam entre si umaproporção 
mais ou menos fixa de _1_ para 2). Os gastos com lnvestimantos 

são, aproximadamen:e, 1% do PIB. 

• Neste trabalho, admitiu-se a hipótese de que a Reforma 

Administrativa rectuziria os gastos com Pessoal er)1_ c~rca d~~ 20Yo. 

liberando, assim, 0,8 pontos percentuais do PIB. Ao mesmo tem

po, dada a proporcionalidade histórica acima mencionada, have

ria uma redução nos gastos de Custeio da ordem de 0.4 pontos 

do PIB. No total. a Reforma Administrati~a li~raria_ recursgs~. 

ordem de 1 ,2% do PIB. 

• Admttindo-se que o governo realoque seus gastos. po

deria haver um aumento no dispêndio com Investimento§,~ que 

passariam dos aluais 1% para 2.2% do PIB. 

•- Hoje, _os __ 1_0io ~ª- lnv_EEê_~_me_~tos d9 __ g_ov~mo ge_rarl_l_ ~m 
__ crescimento anual de 0,3°/.:. no PIB (adm\tindo-se a relação capl

tal-prodmo igual a 3). Com 2.2% de gastos com investimentos 

seriª-lJerado um crescimento anual de 0.7% no PIB .. 

=•~ P-ortã.nto, ·a Reforma Adrriínístratíva permitiria dois ga~ 

nhos importantes: i) -tomaria os gastos do Goverr16 mais eficien

tes, pois o mesmo nivel de serlliços seria oferecido com gastos 

de pessoal e custeio 20% menores: e in os recursos liberados po

deriam ser utilizados para investimentos, ampliando a infraestru

tura e aumentando a taxa anual de crescimento do PIB em 0,4 
pontos percentuais. 

• Se o governo adotasse uma politica para reduzir as ine

ficiências na utilização de seus recursos, levaria 4,5 anos para re

-·ctuzir os gastos com pessoal e consumo em 20%. Com a Reforma 

-Administrativa essa meta poderia ser alcançada em menos da 

metade desse prazo. 

Equipe APE 
-Hélio Zylberstajn, Ivo Torres, Reynafdo Fernandes, Ronald Hill
brecht, Runidei Toneto Jr., Sieg!red Bender. 

Durante o discurso do Sr. Fernando 
Bezerra, o Sr_ Geraldo Melo, 19 Vice-Presi
dente, deixa a cadeira da presidência, que é 
ocupada pelo Sr. Antonio Carlos Magalhães, 
Presidente. 

.Q 5_8, PRESIDENTE (Antonio Carlos Magalhães) ~ 
- Concedo a palavra, para completar o horário de 
prorrogação do Expediente.- ao nobre Senador Jo
saphat Marinho. 

O SR. JOSAPHAT MARINHO (PFL-BA. Pro
~ riuncii!Co seguínteaiscurso.) -'- Sr. Presidente, Srªs 
-é Srs. Senaâores;-âevo fazer breve comunicação, 
que é também uma rec.iamação em favor de injus
tiçados_ 

Vai encerrar-se o primeiro semestre de 1-997 e 
não se ouve cogitação, por parte do Governo, do 
reajuste dos servidores públicos. Aos traba]hadcfres 
o Governo concedeu apenas um -aamentr> -ae 
R$8,00, abaixO,-poffãnto~dalnflação de 1996. que 
foi de cerca de 1 o%_ -

Enquanto as.sim indiferentemente procede o 
_Gov"mo, ajroprensa noticia que aumenta o núme
ro dos prestamistas de todo o tipo em atraso. Au
menta o n~mero c!9S cheques não pagos. ou me
lhor, sem fundo. De igual modo se noticia que au
menta o penhor de jóias. Tudo a indicar o agrava-
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menta da situação financeira de assalariados. 
Como se não bastasse, cresce o desemprego 
no País. Não obstante isso, o Governo dispôs de 
dinheiro para atender aos bancos, e segundo 
também se publicou, foi no montante de cerca de 
R$20 bilhões. 

Por outro lado, anuncia-se que o Governo 
não abre mão da prorrogação do Fundo de Esta
bilização Fiscal, mas promete dar uma compen
sação aos Estados e Municípios. Se é injusta a 
prorrogação, é inexplicável a disponibilidade de 
recursos para dar compensação às entidades fe
deradas. 

Tudo isso se passa com absoluta indiferença, 
mas o Governo timbra em falar em reformas. E 
ainda há pouco se dizia, neste mesmo plenário, 
que as reformas são indispensáveis até para au
mentar a atividade económica. Mas as reformas 
que podiam influir na atividade econõmica já foram 
aprovadas pelo Congresso desde o ano passado. 
Não há outras reformas que possam concorrer 
para o aumento de atividades económicas, pen
dendo de decisão do Congresso. Essa é a realida
de. Mas, enquanto isso ocorre, Governo e empre
sários falam em reformas mas não cogitam da me
lhoria dos economicamente fracos. 

-
~='ica esta nota, Sr. Presidente, como reclamo 

contra a injustiça praticada. Não basta que se fale 
em reforma, é preciso uma atividade direta, pronta, 
segura, para atender aos que necessitam de melho
res condições de vida. 

O SR. PRESIDENTE (Antonio Carlos Magalhães) 
- Sobre a mesa, requerimentos que serão lidos pelo 
Sr. 1 9 Secretário, Senador Ronaldo Cunha Lima. 

São lidos os seguintes: 

REQUERIMENTO N2 435, DE 1997 

Senhor Presidente, 
Requeremos, nos termos regimentais, que a 

homenagem à memória do ex-Presidente Ernesto 
Geisel, marcada para sessão especial a realizar-se 
no próximo dia 6 de agosto, às 11 noras, seja trans
formada em homenagem na Hora do Expediente da 
sessão ordinária do mesmo dia. - -- --

Saia das Sessões, 24 de junho de 1997. - Edi
son Lobão - José Sarney - Élcio Álvares - Hugo 
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Napoleão - Jader Barbalho - Geraldo Melo -
Francelino Pereira. 

REQUERIMENTO N2436, DE 1997 

Senhor Presidente, 

N~s_t_ermos_regimentais, requeiro que a Hora 
· doExpediente da Sessão Ordinária do dia quatro 
de dezembro de 1997, seja dedicada à comemora
ção do nonagésimo aniversário do arquiteto Oscar 
Niemeyer, que transcorrerá no dia 15 daquele 
mês. -

A homenagem justifica-se porque Niemeyer 
está indissoluvelmente ligado à Brasília e ao Con
gresso Nacional e, ainda mais, quando se leva em 
consideração a importância do homenageado no ce
nário da cultura nacional e o fato de seu nome identi
ficar-se com o qu-e existe de mais moderno na arqui
tetura mundial. 

Sala das Sessões, 24 de junho de 1997.- Ro
berto Freire - Sérgio Machad_o - Élcio Álvares -
Ney Suassuna ::.: Geraldo Melo - José Eduardo 
Outra - Jader Barbalho - Ademir Andrade - Pe
dro Simon - Beni Veras. 

O SR. PRESIDENTE (Antonio Carlos Magalhães) 
_oo:- Os ..requerimentos serão submetidos à deliberação 
do Plenário, após a Ordem do Dia, nos termos do 
art. 255, I, "b", do Regimento Interno. 

Sobre a mesa, requerimento que será lido pelo 
Sr. 12 Secretário, Senador Ronaldo Cunha Lima. 

É lido o seguinte: 

REQUERIMENTO N2 437, DE 1997 

Senhor Presidente, 

Nos termos regimentais, requeiro Sessão Es
pecial no dia 4 de março de 1998 dedicada à come
moração dos 100 anos de nascimento de Luís Car
los Prestes, homem público que marcou a nossa his
tória politica deste século. Lembramos, ainda, que o 
homenageado foi Senador da República, repre
sentando o Estado-do Rio de Janeiro, na redemocra
tização de 1946. 

Sala das Sessões, 24 de junho de 1997. - Ro
berto Freire - Sérgio Machado - Elcio Alvares -
Jpsé Eduardo Outra - Já der Barbalho -Adem ir An
drade- Beni Veras- Pedro Simon- Geraldo Melo. 
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O SR. PRESIDENTE (Antonio Carlos Magalhães) 
- O requerimento lido será submetido ao Plenário 
após a Ordem do Dia, de acordo com o Regimento 
Interno. 

Sobre a mesa, requerimento que será lido pelo 
Sr. 1º Secretário, Senador Ronaldo Cunha Lima. 

É lido o seguinte 

REQUERIMENTO N2 438, DE 1997 

Senhor Presidente, 
Requeiro nos termos do art. 336, b, combinado 

com os arts. 172 e 338, do Regimento Interno do 
Senado Federal, urgência na apreciação do Projeto 
de: Resolução objeto da aprovação do pleito contido 
no OF "S' nº 48, de 1997. (PRS Nº 80/97). 

Sala das Comissões, 24 de junho de 1997.
José Samey, Presidente - Esperidião Amin - Ca· 
sildo Maldaner- Júlio Campos - Artur da Távola 
- Beni V eras - Bel lo Parga -José Fogaça - Eduar
do Suplicy - Ramez Tebet - Coutinho Jorge - Jo
nas Pinheiro - Levy Dias - Carlos Bezerra. 

O SR. PRESIDENTE (Antonio Carlos Magalhães) 
- O requerimento lido será submetido ao Plenário 
após a Ordem do Dia, de acordo com o Regimento 
Interno. 

Sobre a mesa, requerimento que será lido pelo 
Sr. 12 Secretário, Senador Ronaldo Cunha Lima. 

É lido o seguinte 

REQUERIMENTO N2 439, DE 1997 

Senhor Presidente: 
Com fundamento na alínea c, do art. 336, do 

Regimento Interno do Senado Federal, requeremos 
a V. Exª urgência para apreciação dos Projetes de 
Lei do Senado nº 41/96 e o de nº 133/96 que estão 
tramitando conjuntamente e que, introduz alterações 
na Lei nº 8.629 de 25 de fevereiro de 1993 e que 
dispõe sobre a participação dos Estados, do Distrito 
Federal e dos Municípios, da implantação na Refor
ma Agrária, respectivamente. 

Sala das Sessões, 24 de junho de 1997.- Fla
viano Melo - Epitácio Cafeteira - José Eduardo 
Outra - Edison Lobão - Sebastião Rocha. 

O SR. PRESIDENTE (Antonio Carlos Magalhães) 
- De acordo com o art. 340, inciso III, do Regimento 
Interno, este requerimento figurará na Ordem do Dia 
da sessão de amanhã. 

Sobre a mesa, requerimento que será: lido pelo 
Sr. 1º Secretário, Senador Cunha Lima. 

É lido o seguinte 

REQUERIMENTO Nº 440, tJE 1997 

Senhor Presidente, 
A Comissão Temporária Interna, criada através 

do Requerimento nº 518/1995-SF, destinada a 'Es
tudar a Reforma Político-Partidária", de conformida
de com o artigo 76, § 1º, alínea •a• do Regimento ln
temo do Senado Federal, requer a Vossa Excelência 
a prorrogação do prazo concedido a este Órgão Téc
nico até o dia 15-12-97. 

Justificamos o presente requerimento em virtu
de da Comissão não estar de posse de todos os ele
mentos para proceder à conclusão do __ Relatório Fi
nal. 

Ao ensejo, renovamos a Vossa Excelência pro
testos de consideração e apreço. 

Sala das Comissões, 24 de junho de 1997.
Senador Humberto Lucena, Presidente - Senador 
Sérgio Machado, Relator - Senador Humberto ·Lu
cena - Senadora Emília Fernandes - Senador Es
peridião Amin - Senador Casildo Maldaner - Se
nador Eduardo Suplicy - Senador Joel de Hollan
da - Senador José Fogaça - Senador Edison Lo
bão - Senador Freitas Neto - Senador Lucídio 
Portella - Senador Emandes Amorim - Senador 
Leomar Quintanilha - Senador Fe.-nando Bezerra. 

O SR. PRESIDENTE (Antonio Carios Magalhães) 
- Em votação o requerimento. 

Os Srs. Senadores que o aprovam queiram 
permanecer sentados. (Pausa.) 

Aprovado. 
Será cumprida a determinação do Plenário. 
Sobre a mesa, requerimento que será lido pelo 

Sr. 1º Secretário, Senador Ronaldo Cunha Lima. 

É lido o seguinte 

REQUERIMENTO N2 441, DE 1997 

Senhor Presidente, 
Requeiro, nos termos dos artigo 50, parágrafo 

2º e 52 , inciso XXXIII da Constituição Federal, sejam 
fornecidas pelo Senhor Ministro de Estado das Rela
ções Exteriores, Luiz Felipe Lampreia, as seguintes 
informações: 

1. As razões que orientaram a atuação da dele
gação oficial brasileira durante a Conferência das 
Partes da CITES (Convenção Internacional sobre o 
Comércio de Espécies Ameaçadas), realizada nos 
dias 16 a 20 de junho último passado, na cidade de 
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Harars, Zimbabwe, que resultou na não inclusão do 
Mogno no Apêndice 11 desta Convenção; 

2. Quais teriam sido os termos da negociação 
- ..,-.;.,·::; aquela finalidade- que a delegação brasileira 
promoveu com países africanos, além de Cuba e Ja
pão, segundo relato de representantes dessas dele
gações? 

3. Quais são os termos da negociação, assim 
como o interesse da Malásia, que teria apresentado 
e defendido o voto contra a inclusão do Mogno, sem 
ter aparentemente nenhum interesse no voto do Bra
sil em outras questões em debate nesta Conferên
cia? 

4. Como se explica a indecisão ou possíveis ir
regularidades cometidas pela delegação brasileira, 
motivo inclusive de surpresa, para dizer o mínimo, 
entre todas as partes presentes à Conferência, 
quando da declaração de abstenção na votação 
para inclusão ou não do Mogno naquele apêndice? 

5. Que negociação teria sido feita com a dele
gação boliviana no sentido de evitar o seu pedido de 
anulação desta votação junto a presidência da Con
ferência? 

6. E, finalmente, por que a delegação brasileira 
não seguiu - especialmente antes da votação, com 
o envio de cartas a todas as embaixadas - a orienta
ção expresso pelo Sr. Ministro das Relações Exterio
res em oficio (nº 20/Dema-MRE-Wmam) enviado a 
este Gabinete, datado em 9 de junho de 1997, onde 
diz textualmente '( ... ) a delegação do Brasil à X Con
ferência das Partes está sendo instruída a não se 
opor à listagem do mogno, caso a medida conte com 
manifestação favorável da maioria das Partes". ---

Justificação 

Devido às surpreendentes denúncias veiculadas 
pela imprensa e por representantes de delegações 
presentes à referida Conferência, que inclusive dá con
ta de uma eventual irregularidade na atuação da dele
gação brasileira durante a votação da matéria em 
questão, motivando até mesmo a delegação boliviana 
a reunir votos necessários à anulação desta votação. 

Sala das Sessões, 24 de junho de 1997.- Se
nadora Marina Silva. 

(À Mesa para decisão.) 

O SR. PRESIDENTE (Antonio Carlos Magalhães) 
-O requerimento lido será despachado à Mesa para 
decisão, nos termos do Regimento Interno. 

Sobre a mesa, projetes de lei que serão lidos 
pelo Sr. 12 Secretário, Senador Ronaldo Cunha 
Uma. 

São lidos os seguintes 

PROJETO DE LEI DO SENADO Nº121, DE 1997 

Dispõe sobre a presença de advoga
ao e-representante-do Minl5térló -P-úblico 
no interrogatório do acusado de prática 
de crime. 

O Congresso Nacional decreta: 
Art. 12 O interrogatório de acusado de prática 

de crime, tanto no inquérito policial quanto perante a 
autoridade judiciária, será sempre presenciado por 
um representante do Ministério Público e pelo advo
gado ou defensor dativo do acusado. 

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

Art. 32 revogam-se as disposições em contrário. 

Justificação 

A Constituição Federal de 1988, em seu artigo 
52, inciso LV, determina que 'aos litigantes, em pro
cesso judicial ou administrativo, e aos acusados em 
geral são assegurados o contraditório e ampla defe
sa, com os meios e recursos a ela inerentes'. O pre
sente projeto pretende criar ainda mais um mecanis
mo de garantia deste direito, ao determinar a pre
sença de um advogado e do Ministério Público sem
pre que o acusado de um crime for interrogado. 

Assim, garantem-se não apenas os direitos do 
acusado, velados por seu defensor, como os direitos 
do Estado, velados pelo Ministério Público. 

Por estas razões, contamos com o apoio de 
nossos pares para a aprovação deste projeto. 

Sala das Sessões, 24 de junho de 1997.- Se
nador Júlio Campos, PFL- MT. 

LEGISLAÇÃO CITADA 
CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA 
FEDERATIVA DO BRASIL -1988 

TíTULO 11 
Dos Direitos e Garantias Fundamentais 

CAPÍTULO I 
Dos Direitos e Deveres Individuais e Coletivos 

Art. 59 Todos são iguais perante a lei, sem dis
tinção de qualquer natureza, garantindo-se aos bra-
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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 termos seguin
tes: 

LV- aos litigantes, em processo judicial ou ad
ministrativo, e aos acusados em geral são assegura
dos o contraditório e ampla defesa, com os meios e 
recursos a ela inerentes; 

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

PROJETO DE LEI DO SENADO N2 122, DE 1997 

Institui, no ensino fundamental e 
médio, componente curricular dedicado 
ao desenvolvimento dos valores éticos e 
de cidadania. 

O Congresso Nacional decreta: 
Art. 12 De acordo com o disposto nos arts. 26 e 

27, inciso I, da Lei n2 9.394, de 20 de dezembro de 
1996, será incluído na base nacional comum curricu
lar do ensino fundamental e médio componente de
dicado ao desenvolvimento dos valores éticos e de 
cidadania. 

Art. 22 O componente curricular a que se refere 
o art. 1 º deve observar as seguintes diretrizes: 

I - difusão de valores de convívio social e de 
respeito ao bem comum e à ordem democrática; 

11 - estudo dos direitos e deveres do cidadão; 
III - defesa do pluralismo e rejeição de qual

quer forma de preconceito ou discriminação; 
IV - estímulo à ação comunitária. 
Parágrafo único. No desenvolvimento das dire

trizes dispostas neste artigo deve ser dado destaque 
a fatos da atualidade, de ordem local, regional, na
cional ou internacional. 

Art. 32 Os sistemas de ensino decidirão sobre a 
car:ga horária a ser dedicada ao componente curricu
lar de que trata esta lei, que poderá também ser 
cumprida mediante a realização de visitas, conferên
cias, palestras ou outras programações que contri
buam para a formação ética e cívica dos alunos. 

Art. 42 Poderão ser docentes no componente 
curricular de que trata esta lei os profissionais forma
dosem: 

I - curso de licenciatura, de graduação plena, 
de qualquer área; 

-·-~ ~~~---.·----.-

11 - curso de _educação superior, de qualquer 
área, desde que tenham cumprido programa de for
mação pedagógica; 

III - curso normal superior, nos termos do art. 
63, inciso I, da Lei nº 9.394, de 20 de dezembro de 
1996. 

Art. 52 Esta lei entra em vigor no ano seguinte 
à sua publicação. 

Art. 62 Revogam-se as disposições em contrá-
rio. 

Justificação 

A presente proposta tem por finalidade romper 
com a visão cada vez mais predominante de que a 
escola de nível básico deve tão-somente transmitir 
informações e saberes que tenham utilidade para a 
vida profissional ou para a continuidade dos estudos 
em nível superior. É preciso rejeitar essa concepção 
puramente instrumental da escola, tomando mais 
conseqüente o fato de que ela é também responsá
vel pela formação ética e cívica dos estudantes. 
Essa responsabilidade ganha ainda maior relevância 
diante do tempo cada vez mais exígüo que muitos 
pais dispõem para conviver com seus filhos, educan
do-os adequadamente, e também diante do papel 
por vezes deletério que os meios de comunicação 
de massa, particularmente a televisão, assumem na 
formação das personalidades das crianças e adoles
centes. 

Nesse contexto, a criação de um componente 
curricular para a abordagem de questões éticas e cí
vicas se reveste de inequívoca importância. 

É bem verdade que a abordagem interdiscipli
nar e transversal de temas de natureza éticas e cívi
ca tem sido mais valorizada pela maioria dos educa
dores. Ela permite um tratamento mais flexível a tais 
conteúdos, evitando a sobrecarga curricular. Assim, 
por exemplo, um professor que· trata da expansão 
colonial do início da época modema terá uma exce
lente oportunidade de falar aos seus alunos sobre o 
pluralism; cultural e étnico. Um professor de biolo
gia, por sua vez, mostrará a falácia das tentativas de 
dar caráter científico ao conceito de raça superior. Já 
o professor de língua portuguesa poderá discorrer 
sobre as manifestaçéEls racistas na literatura brasi
leira e as suas contestações por poetas e prosado
res. Enfim, um mesmo tema, no caso, o pluralismo 
cultural e étnico, poderá ser abordado por várias dis
ciplinas, com um tratamento voltado para o cotidiano 
dos alunos. 
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Entretanto, julgamos insuficiente o tratamento 
desses temas apenas por meio de abordagem inter
disciplinar e transversal. Cada vez mais o professor 
é pressionado a cumprir o conteúdo tradicional de 
sua disciplina dentro de um prazo rígido, dispondo 
de pouco tempo para discorrer sobre questões de. 
fundo ético. As pressões de nossa sociedade utilitá
ria, das cobranças do vestibular, dos concursos e 
exames de seleção, todos cada vez mais competiti
vos, retiram do professor a disponibilidade de tempo 
para tratar desses temas, o que treqüentemente re
cebe a complacência de pais incautos e de estudan
tes ainda imaturos, uns e outros mais preocupados 
com o 'sucesso' escolar, medido por notas altas, e 
com o bom êxito na futura vida profissional, compen
sando o 'investimento" feito pela família. Fatos im
portantes oo dia a dia nem sempre encontram a pos
sibilidade de debate em sala de aula. Afinal, há que 
cumprir um conteúdo para a prova da semana se
guinte, ou, então, um tema relevante não se enqua
dra claramente em nenhuma das disciplinas tradicio
nais; mais freqüentemente ainda, enquadra-se em 
várias, com o resultado de que ninguém se sente 
responsável pela sua abordagem. E o assunto pas
sa em branco. 

A proposta ora apresentada é flexível e nada 
tem a ver com o autoritarismo de que temos um 
exemplo recente na finada disciplina Educação Mo
ral e Cívica, em boa hora banida das escolas, me
diante iniciativa do Governo do- Presidente Itamar 
Franco, aprovado pelo Legislativo. Nem mesmo 
nome possui o componente curricular que propo
mos. Apenas foram estipuladas as suas diretrizes, 
que permitem o tratamento de uma diversidade de 
temas e abordagens, como o respeito às regras de 
trânsito, a relevância de um convívio respeitoso com 
os deficientes físicos e os idosos, a discussão sobre 
os princípios éticos envolvidos na doação de órgão 
humanos, o estudo das formas de discriminação ét
nica, ou debates sobre desigualdades sociais, entre 
tantos outros. 

Fica aberta, ao mesmo tempo, a possibilidade 
de saída da aula tradicional, mediante a realização 
de visitas conferências, palestras ou outras progra
mações que contribuam para a formação ética e cívi
ca dos estudantes. Dessa forma, uma aula sobre 
violência no trânsito pode ocorrer por meio de uma
palestra da um policial especializado na matéria; so
bre drogas, pela palestra de um médico ou psicólo
go; sobre o respeito aos idosos, por meio de uma vi-

sita a um asilo; sobre a importância do Poder Legis
lativo, pela visita a uma de suas Casas; sobre a 
ação comunitária, mediante a participação em um 
trabalho de melhoria das instalações da própria es
cola. Por outro lado, temas que ganham relevância 
local, ou mesmo nacional e mundial, poderiam ser 
discutidos sem tão grandes preocupações com o 
tempo, usando-se uma linguagem própria para os jo
vens, que nem sempre está disponível nos progra
mas de televisão, jornais ou revistas. 

Os professores do componente curricular po
derão ser selecionados entre os licenciados de qual
quer área, com graduação plena; os portadores de 
diploma de educação superior que tenham cumprido 
programa de formação pedagógica; e os diplomados 
em curso normal superior. Como se pode ver, não 
haveria dificuldades maiores para a seleção de do
centes, uma vez que o componente curricular que 
propomos exige mais um conjunto de conhecimento 
gerais e a disposição de trabalhar coma as diretrizes 
e abordagens a serem fixadas na lei do que uma ha
bilitação específica. Para se dedicar à nova área, as 
escolas públicas tanto poderão convidar professores 
que já estão na carreira do magistério oficial, mas 
que se dedicam a outras disciplinas, como terão a li
berdade de fazer concursos específicos para a sele
ção de novos profissionais. 

Bem sabemos que não se deve esperar que a 
escola tenha um poder mágico de resolver todos os 
problemas ligados à formação ética e cívicà dos jo
vens. Entretanto, não podemos admitir que, ante o 
conhecimento de fatos bárbaros, desafiadores dos 
mais elementares princípios de civilidade, fiquemos 
a nos perguntar pelos culpados, como a nos eximir 
de uma responsabilidade que também tem um fundo 
coletivo. É preciso atacar o problema, e a proposta 

-que ora apresentamos constitui uma contribuição 
para que a escola assuma sua parcela de responsa-
bilidade, ajudando no desenvolvimento de personali
dades preocupadas com o respeito aos demais indi
víduos e empenhadas na construção de uma socie
dade mais justa. 

Por fim, cabe lembrar que a Lei n9 9.394/96, a 
Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional 
(LDB), também conhecida como lei Darcy Ribeiro, 
prevê, em seu art. 26, que "os currículos do ensino 

---fimdamenteJ e inealo óellem fer urna-5ase nacional 
comum, a ser complementada, em cada sistema de 
ensino e estabelecimento escolar, por uma parte di
versificada, exigida pelas características regionais e 



452 ANAIS DO SENADO FEDERAL Junho de 1997 

locais da sociedade, da cultura, da economia e da 
clientela". Ao mesmo tempo, seu art. 27, estabelece 
que os conteúdos curriculares da educação _básic<t 
devem observar, como uma de suas diretrizes, "a di
fusão de valores fundamentais ao interesse social, 
aos direitos e deveres dos cidadãos, de respeito ao 
bem comum e à ordem democrática". Dessa forma, 
julgamos ser aplausível admitir que a União institua 
a sugestão que propomos, usando de.sua prerrogati
va de fixar diretrizes e bases da educação nacional 
(Constituição Federal, art. 22, inciso XXIV), algo que 
naturalmente não se esgota com a LDB. 

Em vista das razões expostas, solicitamos o 
apoio de nossos Pares para a aprovação deste pro
jeto de lei. 

Sala das Sessões, 24 de junho de 1997.- Se
nador Pedro Simon_ 

LEGISLAÇÃO CITADA 

LEI Nº 9.394, DE 20 DE DEZEMBRO DE 1996 

Estabelece as diretrizes e bases da 
educação nacional 

Art. 26. Os currículos do ensino fundamental e 
médio devem ter uma base nacional comum, a ser 
complementada, em cada sistema de ensino e esta
belecimento escolar, por uma parte diversificada, 
exigida pelas características regionais e locais da 
sociedade, da cultura, da economia e da clientela. 

§ 1 º Os currículos a que se refere o caput de
vem abranger, obrigatoriamente, o estudo da língua 
portuguesa e da matemática, o conhecime_nto _d_o 
mundo físico e natural e da realidade social e políti
ca, especialmente do Brasil. 

§ª 22 O ensino da arte constituirá componente 
curricular obrigatório, nos diversos níveis da educa
ção básica, de forma a promover o desenvolvimento 
cultural dos alunos. 

§ 32 A educação física, integrada à proposta 
pedagógica da escola, é componente curricular da 
educação básica, ajustando-se às faixas etárias e às 
condições da população escolar, sendo facultativa 
nos cursos notumos. 

§ 4º O ensino da História do Brasil levará em 
conta as contribuições das diferentes culturas e et
nias para a fC'llTla.ção do povo brasileiro, especial
mente das matrizes indígenas, africana e européia. _ 

§ 5º Na parte diversificada do currículo será in
cluído, obrigatoriamente, a partir da quinta série, o 

ensino de pelo menos uma língua estrangeira mo
derna, cuja escolha ficará a cargo da comunidade 
_e_s_co_lar, dentro das_Q_ossitJilidade~d_?_insjjtuiç~o. 

Art. 27. Os conteúdos curriculares da educa
ção básica observarão, ainda, as_ seguintes diretri
zes: 

I - a difusão de valores fundamentais ao inte
resse social, aos direitos e deveres dos cidadãos, 
de respeito ao bem comum e à ordem democráti
ca; 

11 - consideração das condições de escolari
dade dos alunos em cada estabelecimento; 

III - orientação para o trabalho; 

JV - promoção do desporto educacional e 
apoio às práticas desportivas não-formais. 

Art. 63. Os institutos superiores de educação 
manterão: 

I - cursos formadores de profissionais para a 
educação básica, inclusive o curso normal superior, 
destinado à formação de docentes para a educação 
infantil e para as primeiras séries do ensino funda
mental; 

11 - programas de formação pedagógica para 
portadores de diplomas de educação superior que 
queiram se dedicar à educação básica; - -

III - programac: de educação continuada para 
os profissionais de educação dos diversos níveis. 

CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA 
FEDERATIVA DO BRASIL 

Art. 22. Compete privativamente à 
União legislar sobre: 

XXIV - diretrizes e bases da educação 
nacional; 

(À Comissão de Educação - decisão 
terminativa) 

_ O SR. PRESIDENTE (Antonio Cartas Magalhães) 
- Os projetas serão publicados e remetidos às Co-

=missqª-s ÇQ@eteQtª-s.__ _ __ _ _ _ _ 
O SR. PRESIDENTE (Antonio Gartos Magalhães) 

...,. A Pre~idência_IE)Ce!)eu do Banco Central do Brasil, 
nos termos da Resolução ni,-69, cte 1995, do Senado 
Federal, os seguintes Ofícios: 
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- Nº S/50, de 1997 (nº 1.795/97, na origem), de 
24 do corrente, encaminhando solicitação da Prefei
tura do Rio de Janeiro para que possa emitir Letras 
Financeiras do Tesouro do Município do Rio de Ja
neiro - LFTM-RIO, cujos recursos serão destinados 
ao giro da dívida mobiliária vencível no 22 semestre 
de 1997: 

- Nº S/51, de 1997 (nº 1.796/97, na origem), de 
24 do corrente, encaminhando solicitação do Gover
no do Estado do Rio de Janeiro para que possa emi
tir Letras Financeiras do Tesouro do Estado do Rio 
de Janeiro - LFT-RJ, cujos recursos serão destina
dos ao giro da dívida mobiliária vencível no 22 se
mestre de 1997: e 

- Nº S/52, de 1997 (nº 1.797/97, na origem), de 
24 do corrente, encaminhando solicitação do Gover
no do Estado do Rio de Janeiro para que possa con
tratar operação de crédito junto ao Banco Internacio
nal para Reconstrução e Desenvolvimento - BIRD, 
no valor de duzentos e cinqüenta milhões de dólares 
norte-americanos, equivalentes a duzentos e cin
qüenta e nove milhões, setecentos e cinqüenta mil 
reais, a preços de 31.12.96, cujos recursos serão 
destinados ao financiamento do Programa de Refor
ma do Estado. 

A matérias vão à Comissão de Assuntos Eco
nómicos. 

O SR. PRESIDENTE (Antonio Carlos Magalhães) 
- Esgotado o tempo destinado ao Expediente. 

Passa-se à 

ORDEM DO DIA 

ITEM 1: 

PROJETO DE RESOLUÇÃO Nº 78, DE 1997 

(Em regime de urgência, nos termos 
do Requerimento nº 433, de 1997- art. 336, b) 

Discussão, em turno único, do Projeto 
de Resolução nº 78, de 1997 (apresentado 
pela Comissão de Assuntos Económicos 
como conclusão de seu Parecer nº 323, de 
1997), que autoriza a elevação temporária 
dos limites de endividamento do Estado de 
Minas Gerais para que possa emitir, através 
de ofertas públicas, Letràs Financeiras do 
Tesouro do Estado de Minas Gerais 
(LFTMG), destinando-se os recursos ao giro 
de sua dívida mobiliária com vencimento no 
22 semestre de 1997. 

A Presidência esclarece ao Plenário que a Co
missão de A.ssullfos Econômlcos, em seu Parecer nº 
323, autorizou a rolagem apenas dos títulos q-ue 
vencem em 12 de julho, 15 de julho e 12 de agosto, 
ficando os demais para nova deliberação. 

Poderão serQferecidas emendas à proposição 
até o encerramenfó âa discussão. 

Em discussão o projeto. 

O SR. FRANCELINO PEREIRA - Sr. Presi
dente, peço a palavra. 

O SR. PRESIDENTE (Antonio Carlos Magalhães) 
-Concedo a palavra ao Senador Francelina Pereira. 

O SR. FRA_NCELINO PEREIRA (PFL-MG. 
Para discutir. Sem re;'isão do orador.) - Sr. Presi
dente, Srªs e Srs~ Senadores, na semana passada, 
a Comissão de Assuntos Económicos decidiu sobre 
o parecer que proferi no pedido de emissão de letras 
pelo Governo de Minas Gerais para a rolagem da dí
vida mobiliária. 

O parecer, como não poderia deixar de ser, foi 
favorável e, na minha ausência, foi lido pelo Senador 
Edison Lobão; fez-se uma discussão, provocada so
bretudo pelo ilustre Senador Esperidião Amin. Dessa 
discussão resultou a aprovação, pela Comissão, da 
operação apenas no tocante aos três primeiros itens: 
o pr'rmeiro ve!ncfrriehfo, o segUndo venCimento e o 
terceiro vencimento. 

É claro que essa decisão preocupou o Governo 
do meu Estado, que enviou emissário a Brasília para 
examinar o assunto. Conversamos hoje, no momen
to em que se decidia matéria idêntica, relativa a San
ta Catarina, e acertamos que votaríamos em plená
rio a decisão da Comissão de Assuntos Económicos 
da mesma forma como decidiu também a Comissão 
de Assuntos Económicos em relação à Santa Catari
na, que autorizou apenas uma parcela, apenas um 
vencimento, e nós estamos autorizando três venci
mentos. 

----o que)precisaricar claro e qué o processo, no 
qual está contido esse pedido de Minas Gerais, 
como o de Santa Catarina, permanece na Comissão 
de Constituição, Justiça e Cidadania. E logo mais, 
tão logo se aproxime o fim do pagamento da última 
parcela, o próprio Governo de Minas solicitará à Co
missão de Assuntos Económicos que elabore uma 
nova resolução, que será submetida à própria Co
missão e depois ao Plenário. 

De maneira que o assunto está solucionado. 
Muito obrigado. 



------------ --------------

454 ANAIS DO SENADQFEDERAL Junho de 1997 

O SR. PRESIDENTE (Antonio Carlooc~.fagi:IJhães) 
-Continua em discussão. (Pausa.) 

Não havendo mais quem queira discutir, encer
ro a discussão. 

Em votação. 

A SRA. JÚNIA MARISE- Sr. Presidente, peço 
a palavra para encaminhar a votação. 

O SR. PRESIDENTE (Antonio Cartos Magalhães) 
- Para encaminhar, tem a palavra a Senadora Júnia 
Marise. 

A SRA. JÚNIA MARISE (BLOCO-MG. Para 
encaminhar a votação. Sem revisão da oradora.) -
Sr. Presidente, Srªs e Srs. Senadores, estamos aqui 
examinando o parecer aprovado pela Comissão de 
Assuntos Econômicos sobre a rólagem da dívida 
mobiliária do Estado de Minas Gerais. 

Em todos esses anos temos aqui enfatizado a 
importância e a necessidade de se estabelecer nes
ses procedimentos de responsabilidade do Senado 
Federal uma situação de equilíbrio financeiro dos 
Estados, principalmente no que toca a questão da 
dívida mobiliária. Particularmente com relação ao 
meu Estado de Minas Gerais, temos tido a oportuni
dade de enfatizar a aprovação das rolagens da dívi
da mobiliária, tendo em vista que temos na área eco
nômica do Governo do Estado de Minas Gerais, na 
Secretaria da Fazenda e na Secretaria do Planeja
mento, técnicos que têm inclusive discutido com o 
próprio Governo Federal, com o Ministério da Fazen
da e com o Banco Central condições e situªç_ões 
que possam, a longo prazo, permitir que o Governo 
do Estado de Minas Gerais atinja o seu equilíbrio 
econômico e financeiro. 

Por essas razões, Sr. Presidente, encaminho 
favoravelmente à aprovação desse projeto de reso
lução que propõe a rolagem da dívida mobiliári.a_do 
Estado de Minas Gerais. 

O SR. PRESIDENTE (Antonio Carlos Magalhães) 
-Em votação. 

Os Srs. Senadores que o aprovam queiram 
permanecer sentados. (Pausa.) 

Aprovado. 
O projeto vai à Comissão Diretora para a reda

ção final. (Pausa.) 

O SR. PRESIDENTE (Antonio Carlos Magalhães) 
- Sobre a mesa, parecer oferecendo a redação final 
que será lido pelo Sr. 12 Secretário, Senadoi'ROnJ"'I
do Cunha Lima. 

É lido o seguinte 

PARECER N2 329, DE 1997 

_ o(Di'! Comissão [)iretora) 

Redação final do Projeto de Resolu
ção n° 78, de 1997. 

A Comissão Diretora apresenta a redação final 
do Projeto de Resolução n2 78, de 1997, que autori
za a elevação temporária dos limites de endivida
mento do Estado de Minas Gerais para que possa 
emitir; atravésae oTertas publicas~- Letras Financei
ras do Tesouro do Estado de Minas Gerais -
LFTMG, destinando-se os recursos ao giro de sua 
dívida mobiliária com vencimento no segundo se
mestre de 1997. 

Sala de Reuniões da Comissão, 24 de junho 
de 1997.- Antonio Carlos Magalhães, Presidente 
- Ronaldo Cunha Lima, Relator - Júnia Marise -
Geraldo Melo - Carlos Patrocínio. 

ANEXO AO PARECER N2 329, DE 1997 

Faço saber que o Senado Federal aprovou, e 
eu, , Presidente, nos ter
mos do art. 48, item 28, do Regimento Interno, pro
mulgo a seguinte 

RESOLUÇÃO N2 , DE 1997 

- AutoriZa a elevaÇão tem-porária dos 
limites de endividamento do Estado de 
Minas Gerais para que possa emitir, atra
vés de ofertas públicas, Letras Financei~ 
ras do Tesouro do Estado de -Minas--Ge
rais - LFTMG, destinando-se os recursos 
ao giro c:le -sua dívida -mobiliária com ven
cimento no segundo semestre de 1997. 

O Senado Federal resolve: 
Art. 12 É o Estado de Minas Gerais autorizado, 

nos termos da Resolução n2 69, de 1995, do Senado 
Federal, a elevar o -limite de endividamento e com
prometimento previsto na mesma resolução, para 

-eretívaraopera:ção-de-crédito autoriú1dano art. 22 
desta resolução. 

Art. 22 É o Estado de Minas Gerais autorizado, 
-nos termos da Resolução n2 69, de 1995, do Senado 
Federal, a emitir Letras Financeiras do Tesouro do 
Estado de Minas Gerais - LFTMG, para giro de sua 
dívida mobiliária com vencimento no segundo se
mestre de 1997. 

Art. 32 A emissão deverá ser realizada nas se
_guintes condições: 
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a) Quantidade: a ser definida na data de resga
te dos títulos a serem substituídos,mediante aplica
ção da Emenda Constitucional nº 3, equivalente à 
rolagem de 98% (noventa e oito por cento) da dívida 
mobíliária do Estado vencível no segundo semestre 
de 1997. 

b) Modalidade: nominativa-transferível; 
c) rendimentos: igual ao das Letras Financeiras 

do Tesouro Nacional- LFT, criadas pelo Decreto-lei 
nº 2.376, de 25 de novembro de 1987; 

d) Prazo: cinco anos; 
e) Valor Nominat R$1 ,00 (um real)- SELIC; 
f) Características dos Títulos a serem substituí

dos: 

SELIC 

Título Ve.ncimento Quantidade 

511826 12..7-97 132.045.544.919 

511825 15-7-97 122.597.857.423 

511824 j2..8-97 . j47.861.639.:_i'Mj 

g) Previsão de colocação e vencimento dos tí
tulos a serem emitidos: 

SELIC 

Colocaxão Vencimento Título Patli=Ba$~. 

12..7-97 12..7-2002 511826 1"-7-1997 

15-7-97 12..7-2002. 511812 15-7-1997 

12..8-97 12..8=2002 . 5JJ826 1_2..8-1997 .. 

h) 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; 

i) Autorização Legislativa: Lei nº 9.589, de 9 de 
junho de 1988, Decreto n° 29.200, de 19 de janeiro 
de 1989, e Resolução n° 1.837, de 23 deqaneiro de 
1989. 

§ 1° A publicação do anúncio do leilão para 
oferta dos titules referidos neste artigo será feita 
com antecedência mínima de três dias de sua reali
zação. 

§ 2º O Estado de Minas Gerais encaminhará 
ao Senado Federal, para exame da Comissão de 
Assuntos Económicos, toda a documentação refe
rente à oferta dos títulos emitidos ao amparo desta 
Resolução. 

Art. 4º No prazo máximo de catorze dias após 
concluída a operação de emissão dos títulos autori
zada nesta Resolução, o Banco Central do Brasil en
caminhará ao Senado Federal, para exame da Co
missão de Assuntos Económicos. todos q§ r§9L§!:r~s 

·de compra e venda dos títulos, até o tomador final. 
Art. 52 A autorização concedida por esta Reso

lução deverá ser exercida no prazo de duzentos e 
setenta dias, a contar de sua publieação. 

Art. 62 Esta Resolução entra em vigor na data 
de sua publicação. 

O SR. PRESIDENTE (Antonio Carlos Magalhães) 
-Aprovado o projeto e estando a matéria em regime 
~ae urgênc1a, passa-se à imediata apreciação da re
dação final. 

Em discussão a redacão final. (Pausa.\ 
Não havendo quem peça a palavra, encerro a 

~discussão. 

Em votação. 
Os Srs. Senadores e Senadoras que a apro-

·vamqueiram pêrtnáhecer sentados. (Pausa.) 
Aprovada. 
O projeto vai à promulgação. 
O Ofício n2 S/45, de 1997, retoma à Comissão 

de Assuntos Económicos para apreciação da maté
ria que não foi objêto-de deliberação nesta oportuni

~dade. 

.Q~R • .P...BJ;.SID.E.KT"E.(Anmnio_ Carlos Magalhães) 
-""Hem2: 

votaÇão-; em-turno uniC:o, a·ô Requeri
mento nº 412, de 1997, do Senador Ney 

~"'Suassana~solicitando, nos termos regimen
tais, a retirada, em caráter definitivo, do Pro
jeto de Lei do Senado nº 188, de 1996, de 
sua autoria, que dispõe sobre o contrato in
dividual de trabalho em regime especial e dá 
outras providências. 

Em votação. 
.Os Srs. Senadores e Senadoras que o apro

vam queiram permanecer sentados. (Pausa.) 
Aprovado. 
O Projeto de lei do Senado n" 188,- d e1996, 

. fica desapensado do Projeto de Lei da Câmara nº 
-93, de 1996, e vai, definitivamente, ao Arquivo. 

O SR. PRESIDENTE (Antonio Carlos Magalhães) 
-Item 3: 

Votaçi!o. em tumoúnico, do Requer!
mento-ri" 399, ·ae- 1997-;-cfo -SenadorAdemir 
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Andrade, solicitando, nos termos regimen
tais, tramitação conjunta do Projeto de Lei 
do Senado n2 42, de 1996, com o Projeto de 
Lei da Câmara n2 93, de 1996, que já se en
contra apensado aos Projetes de Lei do Se
nado nºs 239, de 1995, e 188, de 1996, por 
tratarem todos de contrato temporário de 
trabalho. 

Em votação. 

Os Srs. Senadores e Senadoras que o apro
vam queiram permanecer sentados. (Pausa.) 

Aprovado. 
O Projeto de Lei do Senado nº 42, de 1996, 

passa a tramitar em çonjunto com o Projeto de Lei 
da Câmara nº 93, de 1996, que já se encontra apen-
sado ao Projeto do Senado n2 239, de 1995. 

O SR. PRESIDENTE (Antonio Canos Magalhães) 
-Item 4: 

Votação, em turno único, do Requeri
mento n2 400, de 1997, dos Senadores 
José Eduardo Outra, Eduardo Suplicy e 
Antonio Carlos Vatadares, solicitando, nos 
termos regimentais, que o Projeto de Lei 
da Câmara nº 93, de 1996, que dispõe so
bre o contrato de trabalho por prazo deter
minado, seja submetido ao exame da Co
missão de Constituição, Justiça e Cidada
nia, além da de Assuntos Sociais, constan
te do despacho inicial. 

Em votação o requerimento, em turno único. 
Os Srs. Senadores e Senadoras que o apro

vam queiram permanecer sentados. (Pausa.) 
Aprovado. 
O Projeto de Lei da Câmara nº 93, de 1996, e 

os Projetes de Lei do Senado nºs 239, d e1995, e 
42, de 1996, que tramitam em conjunto, voltam to
dos à Comissão de Assuntos Sociais e irão, poste
riormente, ao exame da Comissão de Constituição, 
Justiça e Cidadania. 

O SR. PRESIDENTE (Antonio Canos Magalhães) 
-Item 5: 

Discussão, em turno único, do Projeto 
de Lei da Câmara nº 114, de 1995 (nº 
2.142191, na Casa de origem), que dispõe 
sobre a manutenção de empregados em 
convênios médicos e dá outras providên
cias, tendo 

Parecer favorável, sob nº 176, de 
1997, da Comissão de Assuntos Sociais. 

Ao projeto não foram oferecidas emendas, nos 
termos do Regimento. Passa-se, então, à discussão 
do projeto, em turno único. 

Em discussão. (Pausa.) 
Sobre a mesa. requerimento que será lido pelo 

Sr. 12 Secretário, Senador Ronaldo Cunha. 

- É lido o seguinte 

REQUERIMENTO Nº 442, DE 1997 

Senhor Presidente, 
Nos termos do àrt. 279, alínea c, do Regimento 

Interno, requeiro adiamento da discussão do Projeto 
-de Lei da Câmara nº 114, de 1995, a fim de ser feita 
na sessão de 4 de setembro de 1997. 

Sala âas-s-e-ssoes,'24 êe junho de 1997.- Se
nador Francelina Pereira. 

O SR. PRESIDENTE (Antonio Canos Magalhães) 
-Em votação o requerimento que acaba de ser lido. 

Os Srs. Senadores e Senadoras que o apro
vam queiram permanecer sentados. (Pausa.) 

Aprovado. 
Aprovado o requerimento, a matéria sai da Or

dem do Dia, retomando na data fixada pelo Plenário. 
O SR. PRESIDENTE (Antonio Caries Magalhães) 

-ltem6: 

Discussão, em turno único, do Projeto 
de Lei da Câmaranº 45, de 1996 (nº 57/95, 
na Casa de origem), que acrescenta inciso 
ao art. 473 da Consolidação das Leis do 
Trabalho- CLT (permissão para que o em
pregado deixe de comparecer ao serviÇo se 
estiver prestando vestibular), tendo 

Parecer favorável, sob n2 124, de 
1997, da Comissão de Assuntos Sociais. 

Ao projeto nãofóiám apresentadas emendas. 
Passa-se, então, à discussão dó- projeto em turno 
único. 

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 sanção. 

É o seguinteoprojeto aprovado: 
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PROJETO DE LEI DA CÂMARA N2 45, DE 1996 
(N2 57/95, na Casa de origem) 

Acrescenta inciso ao art. 473 da 
Consolidação das Leis do Trabalho -
CLT. 

O Congresso Nacional decreta: 
Art. 12 O art. 473 da Consolidação das Leis do 

Trabalho- CLT, aprovada pelo Decreto-Lei ilº 5.452, 
de 1 º de maio de 1943, passa a vigorar acrescido do 
seguinte inciso VIl: · 

"Art. 473. . ........................................... .. 

VIl - nos dias em que estiver compro
vadamente realizando provas de exame 
vestibular para ingresso em estabelecimento 
de ensino superior. • 

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

rio. 
Art. 39 Revogam-se as disposições em centrá-

PROJETO ORIGINAL 

O Congresso Nacional decreta: 
Art. 1º O art. 473 da Consolidação das Leis do 

Trabalho, aprovada pelo Decreto-Lei nº 5.452, de 1º 
de Maio de 1943, passa a vigorar acrescido do se
guinte inciso VIl: 

"Art. 473 ............................................. .. 
VIl - nos dias em que estiver compro

vadamente realizando provas de exame 
vestibular para ingresso em estabelecimento 
de ensino superior." 

Art. 2º Esta lei entra em vigor na data de sua 
publicação. 

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

O SR. PRESIDENTE (Antonio Carlos Magalhães) _ 
- Esgotada a matéria constante da Ordem do Dia. 

Passa-se ao Projeto de Resolução nº 79, de 
1997. 

Discussão, em turno único, do Projeto de Re
solução nº 79, de 1997 (apresentado pela Comissão 
de Assuntos Económicos como conclusão de seu 
Parecer nº 327, de 1997, com votos contrários dos 
Senadores José Eduardo dutra, Lauro Campos, 
Levy Dias e BeiJo Parga e, em separado, do Sena
dor Abdias Nascimento), que autoriza contragarantia 
à operação de crédito junto à Caixa Ecõmica Fede-

ral, com garantia da União, no âmbito do Programa 
de Apoio à Reestruturação e ao Ajuste Fiscal dos 
Estados. 

A Presidência esclarece ao Plenário que na 
sessão do último dia 18 foi aprovado o Requeri
mento nº 429, deJ 997, çlo Senador Artur da Távo
la e outros senhQres Senadores, solicitando a in
clus_ãp_do Projeto em Ordem do Dia da sessão de 
19 do corrente mês, sob condição da matéria estar 
instruída com parecer da Comissão de Assuntos 
Económicos, devidamente publicado e distribuído 
em avulsos. 

Em virtude de pedido de vista na Comissão, 
essa condição não se realizou. 

Hoje, entretanto, a Comissão aprovou a maté
ria e os avulsos encontram-se devidamente publica
dos e distribuídos aos senhores Senadores, razão 

- por que, dando cumprimento àquela decisão, a Pre
_sidência irá submeter o Projeto à deliberação do Ple

nário. 
Feitos esses esclarecimentos, passa-se à dis

cussão da matéria, informando que poderão ser ofe
recidas emendas até o encerramento da discussão. 

Em discussão. 
Com a palavra, para discutir, o Senador Eduar

do Suplicy. 
O SR. EDUARDO SUPLICY (Bioco/PT-SP. 

Para discutir. Sem revisão do orador.) - Sr. Presi
dente, quero assinalar que o Senador Ney Suassuna 
acatou duas sugestões que resultaram de diálogo e 
que constam do projeto de resolução, item •e• e dos 
arts. 3º e 49• 

Eu gostaria de assinalar o conteúdo desses 
dois itens. O item "e" fala no valor de R$3,088 bi
lhões, sendo R$2, 146 bilhões para a constituição 
de reserva monetária, para garantir o cumprimento 
das obrigações da Previ/Banerj, bem como das 
obrigações referentes às aposentadorias e pensõ

-es c!ª respons<:~bilidade do Banco do Estado do 
Rio de Janeiro; R$942, 399 milhões para a consti-
tuição de reserva monetária, para oarª_lltir __ Q._CI.JITI· 
primento das obrigações trabalhistas, fiscais e ou
tras decorrentes de ações judiciais de responsabi
lidade do Banerj. 

O art. 49 menciona que deverá o Poder Execu
tivo do Estado do Rio de Janeiro constituir depósitos 
garantidores com cJs recursos do empréstimo a que 
se refere o art. 19 na Caixa Económica Federal, que 
será o agente fiduciário da irrmortãncia mutuada, de
pósitos esses garantidores que, juntamente com os 
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rendimentos, se destinarão exclusivamente ao aten
dimento das obrigações estabelecidas nesta Resolu
ção, de tal maneira a se garantir que a destinação 
dos recursos será para a finalidade proposta e assim 
assegurado. 

Por essa razão e tendo o Senador Ney Suas
suna acatado a sugestão, votei favoravelmente à 
matéria. 

O SR_ ERNANDES AMORIM - Sr. Presidente, 
peço a palavra para discutir. 

O SR. PRESIDENTE (Antonio Carlos Magalhães) 
- Com a palavra o Senador Abdias Nascimento. 
Posteriormente, a concederei a V. Exª, Senador Er
nandes Amorim. 

O SR. ABDIAS NASCIMENTO (Bioco!PDT-RJ. 
Para discutir. Sem revisão do orador.) - Sr. Presi
dente, Srs. Senadores, na reunião de hoje da Co
missão de Assuntos Económicos, proferi o meu voto 
em separado, que desejo fiqus registrado nesta ses
são de hoje, e peço permissão para lê-lo. 

Por intermédio da Mensagem n" 109, de 
1997 (Mensagem n° 672, de 11 de junho de 1997, 
na origem), o Presidente da República submete a 
esta Casa, nos termos da Resolução n° 70, de 
1995, alterada pela Resolução n° 12, de 1997, am
bas do Senado Federal, o contrato firmado entre a 
Caixa Económica Federal e o Estado do f!io _ d~ 
Janeiro, com garantia da União, no âmbito do Pro
grama de Apoio à Reestruturação e ao Ajuste Fis
cal dos Estados. 

Destina-se o contrato ao financiamento, a título 
de ajuste prévio, de obrigações decorrentes da liqui
dação extrajudicial da Previ/Banerj, para com os par
ticipantes e pensionistas desta, e de eventuais obri
gações pecuniárias de responsabilidade do Banco 
Banerj S.A. 

Parecer da Secretaria do Tesouro Nacional, in
cluído nos autos e enfatizado no Parecer do Relator, 
observa que: 

a) não consta do processado Lei Orçamentária 
Estadual autorizando o aumento do capital social do 
Banerj; 

b) não consta, também, do processado lei es
tadual autorizando a privatização do Banerj; 

c) estimativas feitas pela Coordenação-Geral 
de Análise e Estatísticas Fiscais dos Estados e Mu
nicípios- CEFEM, reproduzidas em Nota Técnica da 
Secretaria do Tesouro Nacional, anexa ao processa
do, atestam a incapacidade de o Estado do Rio de 

Janeiro assumir dívidas no montante previsto no 
contrato supramencionado, considerando o desem-
penho fiscal do Estado nos últimos três exercícios e 
sua projeção para os próximos dez anos. 

_1\j_ªparte final de seu voto, ao se manifestar fa
voravelmente à aprovação do contrato em pauta, o 
pr'ópnõ Relator deixa clara a conveniência de que 
éstá Casa proceâessê a-lim exame:mais aprofunda-

aoaamaténa, expres1ran-do;ose por intermédio do se
guinte argumento: 'Ainda que a complexidade, ova
lor da operação em tela e as ponderações constan
tes do relatório recomendassem um exame mais 
apurado da matéria, entendemos que a importância 
do pleito para as finanças do Estado do Rio- de Ja-
neiro justifica que não sejam criados constrangimen
tos à privatização do Banerj. 

VOTO 
Apresento este voto em separado com o objetí~ 

vo de demonstrar minha contrariedade ao processo 
de privatização do Banerj e, ao mesmo tempo, para 
manifestar meu apoio .aos milhares de servidores 
dessa instituição, que se sentem preocupados com o 

_ futuro de seus empregos e ameaçados em seus di
reitos junto ao instituto de previâêncTa-áo Banco, o 
Previ-Banerj, em particular após a recente promulga
ção de lei estadual determinando o confisco do patri
mónio do instituto pelo Estado do Rio de Janeiro. 
Não se encontram, no projeto de resoluÇão do Sena
do constante do parecer do Relator, dispositivos ca
pazes de assegurar os direitos trabalhistas e previ
denciários dos servidores do Banco. 

Acresce que a_proposta do financiamento a ser 
concedida pela Caixa Económica Federal ao Estado 
do Rio de Janeiro, com garantia da União, apresenta 
as seguintes irregularidades: 

a) ausência de justificativa para a necessidade 
de valor tão elevado de financiamento, acima de três 
bilhões de reais, em contraste com o valor previsto 
de venda do Baner]â. fnidathía privada, cerca de dez 
vezes menor; 

b) ausência de documentos que demonstrem a 
realidade financeira do Estado e comprovem sua ca
pacidade de pagamento para assumir compromisso 
da envergadura do constante do contrato em pauta; 

c) ausência de balanço do Estado, relativo ao 
ano de 1996; 

d) ausência de documentos que revelem a si
tuação económico-financeira do Bane!'], não se ten-
do mesmo nenhuma informação a respeito da publi
cação de balanços e balancetes _do Banerj, óbrigató-
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ria por lei, desde o início da gestão do Banco Boza
no Simonsen. 

Surpreendeu-me, além disso, o ritmo acelera
do impresso à apreciação de tão relevante maté
ria, tendo em vista, em especial, as observações 
da Secretaria do Tesouro Nacional referentes à 
não-inclusão, no processado, de legislação esta
dual autorizativa do aumento do capital social do 
Banerj e da sua privatização, assim como à exis
tência de estimativas feitas pela Coordenação Ge
ral de Análise e Estatísticas Fiscais dos Estados e 
Municípios - CEFEM, reproduzidas em Nota Téc
nica da Secretaria do Tesouro Nacional, atestando 
a incapacidade de o Estado do Rio de Janeiro as
sumir dívidas no montante previsto no contrato em 
pauta, considerando o desempenho fiscal do Esta
do nos últimos três exercícios e sua projeção para 
os próximos dez anos. 

Refiro-me, por fim, ao procedimento estranho e 
suspeito da autoridade federal e estadual para com 
o Banerj. Tendo em vista a constituição de justificati
va para a intervenção no Banco, foi adulterado seu 
balanço relativo ao ano de 1994, mediante as se
guintes alterações: 

a) considerou-se desfeita operação anterior
mente autorizada pelo Banco Central do Brasil; 

b) reduziu-se, arbitrariamente, para R$ 
200.000,00 (duzentos mil reais) o valor de imóvel do 
Banerj situado na Avenida Paulista, quando este ha
via sido avaliado em R$ 40.000.000,00 (quarenta mi
lhões de reais) por três instituições, incluindo-se en
tre elas a Bolsa de Imóveis de São Paulo; 

c) reduziu-se, arbitrariamente, para R$ 700.000,00 
(setecentos mil reais) o valor de outros imóveis do 
Banco, inclusive o de sua sede central no Rio de Ja
neiro, quando seu verdadeiro valor era _ de _R$ 
120.000.000,00 (cento e vinte milhões de reais). 

Pergunto: por que o Governo Federal não deu 
ao Banerj o mesmo tratamento dispensado ao Ba
nespa? Por que foi mantido íntegro o Banespa ao 
tempo em que o Banerj foi retalhado com o objetivo 
de facilitar sua entrega a grupos privados? Por que 
não foram usados os recursos do Proer para a recu
peração do Banerj, como foi feito com bancos -prilfa~ 
dos falidos? 

Sou sensível aos problemas dos servidores do 
Banerj, mas não creio que sua solução venha a ser 
obtida com a concessão do financiamento em pauta. 
O problema do Banerj foi criado pela intervenção de- _ 

sastrada de que foi vítima, cabendo, agora, a solu
_Ção_aQ Gq_\l.emo federal, n~sponsável pela interven
ção, e ao Governo do Estado, com ele conivente. 

Com base no exposto, manifesto-me contrário 
à aprovação do contrato de)inanciamento proposto 
pela Mensagem n9 109, de 1997. 

Era o que tinha a comunicar ao Plenário. 

Muito obrigado. 

O SR. PRESIDENTE (Antonio Carlos Magalhães) 
- Com a palavra, para discutir, o Senador Emandes 
Amorim. 

O SR. ERNANDES AMORIM (PPB-RO. Para 
discutir. Sem revisão do orador.) - Sr. Presidente, 

-Sr"s e Srs. Senadores, estou preocupado. Não sou 
expert na área de ecónomia, não entendo muito do 
Plano Real, mas posso, com o pouco conhecimento 
que tenho, imaginar que R$3 bilhões, no momento 
que o País atravessa, é muito dinheiro. Esse é o va
lor- R$3 bilhões - pelo qual a Vale do Rio Doce foi 
vendida. 

Vejo, neste momento, ser discutido um em
préstimo a ser feito pela Caixa Económica Federal 
ao Estado do Rio de Janeiro - Estado contra o qual 
nada tenho. Mas esse empréstimo de R$3 bilhões 
que está sendo efetuado, que está send:> realizado 
com a aprovação de alguns Senadores, será usado 
para tapar alguns rombos,_ alguns desvios. 

Até porque a Previ-Bane~. que é um fundo de 
pensão, levará R$2,2 bilhões desse dinheiro. A Previ 
que eu conheço chegou no Estado de Rondônia e 
comprou uma empresa falida com dinheiro do pró
prio povo. Hoje, a Previ será beneficiada por esta 
Casa, ou seja, por uma maioria de 41 Srs. Senado
res, com um presente de cerca de R$2 bilhões, em
prestados pela Caixa Económica. 

Tenho certeza de que esse dinheiro poderia 
ser aplicado em muitos outros setores neste País. 
Mas não! A Caixa Económica vai financiar esse rom
bo, o Governo Federal vai avalizar esses recursos e, 
em troca ·disso, nenhum benefício será trazido à so
ciedade, ao desenvolvimento do Estado, ao proble
ma habitacional, ao problema da segurança, ao pro
blema da saúde. 

Lamentavelmente, vai-se aprovar esse repasse 
cfe R$3 -bilhões e poucos Senadores estão preocu
pados com a saída desses recursos da Caixa Eco
nômicã-paralãj)arumrombo no Banerj, sendo que, 
desse dinheiro, cerca de 2 bilhões beneficiarão a 
Previ, que não teve certa responsabilidade em admi-
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nistrar os seus recursos - ouvimos na praça falarem 
em negociatas feitas pela Previ. E há tantas outras 
prioridades neste País, tantas outras áreas que ne
cessitam de recursos. 

O Senado e as autoridades da área econômica 
pouco se importam com essas outras atividades. 
Mas, hoje, há R$3 bilhões para serem emprestados 
pela Caixa Econômica, para atender a Previ. Que 
benefícios a Previ está prestando à pobreza do Bra
sil, ao desenvolvimento do País, para, tranqüilamen
te, receber todo esse dinheiro, com o apoio de prati
camente todos os Srs. Senadores desta Casa, e ma
nifestação contrária apenas do Sr. Senador Abdias 
Nascimento, do Rio de Janeiro? 

Um empréstimo dessa natureza deveria ter o 
aval, em primeiro lugar, dos Senadores do Estado 
do Rio, ou de Senadores que acompanhem o desen
volvimento dessas atividades em seus Estados. Mui
to obrigado. 

O SR. PRESIDENTE (Antonio Carias Magalhães) 
-Concedo a palavra ao Senador Levy Dias. 

O SR. LEVY DIAS (PPB-MS. Para discutir. 
Sem revisão do orador.) -Sr. Presidente, Srªs e Srs. 
Senadores, mais uma vez me levanto, como fiz hoje, 
na Comissão de Assuntos Econômicos, para alertar 
o Senado sobre o empréstimo de R$3 bilhões da 
Caixa Econômica Federal para salvar a Previ-Bane~. 

Sr. Presidente, se nós dividíssemos entre os 
16 Estados mais pobres da Federação esses 
R$3,1 00 bilhões - e chamo a atenção das Sr"s e 
Srs. Senadores representantes dos Estados mais 
carentes do nosso País ·, haveria R$200 milhões 
para cada um deles investir. 

É essa a nossa prioridade? Não discuto o pro
blema contábil do Bane~. não discuto o problema de 
oito mil desempregos. A missão do Senado, a nossa 
missão é a de destinar bem os recursos do Tesouro 
Nacional. 

Sr. Presidente, Sr"s e Srs. Senadores, a Caixa 
Econômica Federal não tem dinheiro pára cõnstruir 
habitações. Não existe orçamento para habitações. 
Somente o que nós aprovamos para o Banespa e 
para o Banerj é suficiente para tirar das favelas to
das as famílias faveladas do nosso Brasil. É -esta a
nossa prioridade? Os Estados pequenos não conse
guem levantar recursos. O meu Estado, Mato Gros
so do Sul, não consegue levantar recursos. 

Eu impedi a criação do Banco do Estado de 
Mato Grosso do Sul quando foi criado o novo Esta
do, porque não queria ter lá uma instituição quebra~-

- -da. Hoje, acho que errei, Sr. Presidente. Um banco 
estadual deveria ter sido criado, porque se Mato 
Grosso do Sul tivesse um banco quebrado, ele hoje 
seria auxiliado. 

Falou-se muito que 8 mil empregos serão sal
vos. Com R$3 bilhões é possível construir um milhão 
de.casas. 

Será, Sr. Presidente, Sr"s e Srs. Senadores, 
que a prioridade do nosso País é esta? Para nós, 
para o País, para os Estados pequenos da Federa
ção muito melhor seria se o Bane~ quebrasse, por
que são apenas oito mil funcionários. Vamos prejudi
car cinco milhões de pessoas - porque foi dito de 
manhã, na Comissão de Assuntos Econômicos, que 
cada funcionário do Bane~ tem família de cinco 
membros. Imaginem esses R$ 3 bilhões para resol
ver os problemas sociais do Rio de Janeiro! Se o Rio · 

- - de Janeiro, amado por todos os brasileiros, capital 
cultural do País, cidade maravilhosa, conhecido in
ternacionalmente por sua violência, por sua miséria, 
pelo tráfico de drogas, fosse receber R$ 3 bilhões 
para resolver os seus problemas sociais, eu estaria 
aqui de pé e à ordem para ajudar. 

Mas estamos destinando mal o dinheiro da 
Caixa Econômica Federal. Caixa Econômica Fede
ral, banco social do Governo! Governo da socialde
mocracia! É essa a nossa prioridade? 

Vou dar um número para V. Ex"-s: o País tem 
20 mil quilômetros de estradas federais em péssi
mas condições. Parncomglr essas estradas federais 
seria necessário R$1,750 bilhão. 

Sei, Sr. Presidente, que, assim como na Co
missão de Assuntos Econômicos, sou voto vencido 
aqui. Mas quero que o Brasil conheça a minha posi
ção. Faço questão que o nosso País compreenda o 
que estamos fazendo. A nossa responsabilidade é 
muito grande. Falo por milhões de brasileiros que 
não conseguem nem mesmo uma pequena parcela 
para fazer sua casa própria. No meu Estado, com 
R$3 mil constrói-se uma casa própria, em um con
junto popular. Falo ein nome daqueles Estados que, 

-como ó nieu,não 1emBãnêo quebraoo. Falê>a-aql1e~ 
les-que não fêm condiÇõesâerazer-aosolutamenTe

-nada no interior deste Brasil. 

Sr. Presidente, estive no sul do Maranhão e no 
norte do Tocantins e vi o que é falta de infra-estrutu
ra, de rodoviária, de armazenagem, de energia elé
trica. Quero falar em nome dessas pessoas, desses 
brasileiros-que formam a mala na de noss()País.- Não 
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concordo que a Caixa Econômica Federal salve um 
Banco quebrado, administrado muitas vezes com in
competência e desonestidade, deixando no deses
pero milhões de famílias. 

Sr. Presidente, pelo nosso Brasil, voto contra. 

O SR. PRESIDENTE (Antonio Carlos Magalhães) 
- Com a palavra o Senador Lauro Campos. 

O SR. LAURO CAMPOS (Bioco-PT-DF. Para 
discutir. Sem revisão do orador.) - Sr. Presidente, 
Srªs e Srs. Senadores, mais uma vez, as nossas ins
tituições tentam salvar um Banco. Desapareceram, 
no Banerj e na Previ, R$3 bilhões; ou seja, sumiu 
uma Vale do Rio Doce. No entanto, aqui estamos 
votando uma autorização para que a Caixa Econô
mica Federal, que obviamente não dispõe desses re
cursos, venha - a curto, médio ou longo prazo - so
correr o Bane~, salvar esse Banco em nome agora 
de 8 mil, não mais depositantes, como falava a falsa 
ladainha do Proer, 'para salvar os depositantes', 
mas trabalhadores. Obviamente, como muito bem e 
veementemente já explicou o Senador Levy Dias, 
com esses R$3 bilhões, milhões de empregos pode
riam ser criados. Como é possível sumirem R$3 bi
lhões, uma Vale do Rio Doce - que agora será re
posta pela nossa complacência -, sem que ninguém 
vá para a cadeia? Pelo menos 20 ou 30 deveriam 
estar presos, antes que votássemos aqui essa auto
rização complacente para que R$3 bilhões sejam in
jetados nesse "triângulo da bermuda'. 

Sr. Presidente, Srs. Senadores, onde vai parar 
essa dívida? Não é uma federalização da dívida. A 
dívida pública federal não será aumentada em ne
nhum tostão. A dívida estadual também ficará como 
se encontra. E a Caixa Econômica Federal, que é a 
"mão do gato' da União, é que vai emprestar R$3 bi
lhões, sendo que o parecer do Banco Central afirma 
que o Governo do Estado do Rio de Janeiro não tem 
capacidade para pagar esse empréstimo. Quem vai 
pagar? Daqui a pouco ~empo estaremos votando 
aqui nova autorização para que o Estado do Rio de 
Janeiro consiga recursos para cobrir e atualizar o 
pagamento das prestações geradas por esse em
préstimo atual. 

dade. que já tives_S§ superado todas as suas maze
las. 

Portanto, Sr. Presidente, meu voto, repetindo o 
que fiz nesta manhã na Comissão de Assuntos Eco
nómicos, é contra a concessão desse empréstimo. 
Lastimo que um dileto ex-amigo meu, Sérgio Cutelo, 
aluno meu de 300 horas, esteja à frente dessa insti
tuição. 

O SR. ESPERIDIÃO AMIN - Sr. Presidente, 
peço a palavra. 

O SR. PRESIDENTE (Antonio Carlos Magalhães) 
-Com a palavra o Senador Esperidião Amin. 

O SR. ESPERIDIÃO AMIN (PPB-SC. Para dis
cutir. Sem revisão do orador.) - Sr. Presidente, 
Srªs e Srs. Senadores, quero fazer dois breves re
gistres. Primeiramente, quero eraltecer a discipli
na dos Líderes da Casa e, por extensão, da 1\f.esa, 
porque todos nós contingenciamos a chegada des
sa matéria ao plenário à manifestação da Comis
são de Assuntos Econômicos. E hoje, numa reu
nião relativamel"lte-loriga, com intensa mobilização 
de Parlamentares, a Comissão de Assuntos Eco
nómicos apreciou a matéria e deliberou. Julgo que 
isso faz bem ao Senado. 

Em segundo lugar, quero deixar consignado no 
registro desta sessão que vou dar meu voto a favor 
da operação, mas não apenas para atender a um 
pedido do Governo e do Estado do Rio de Janeiro; 
vou dar meu voto a favor porque sou a favor do res
peito ao direito adquirido do trabalhador em matéria 
de previdência. 

Votet.a favor quando da aprovação de uma 
. __ operação igual, ainda que menor em tamanho - dez 

veze.s menor, mas igual na sua natureza -, para o 
Governo do Estado de Minas Gerais assegurar aos 
servidores do Banco de Crédito Real de Minas Ge
rais a aposentaria móvel vitalícia, ou seja, a garantia 
de irredutibilidade de proventos de aposentadoria. A 
diretoria de um banco privado - em 1967, o Banco 
de Crédito Real de Minas Gerais era um banco pri
vado -, decidiu instituir a aposentadoria móvel vitalí
cia, e o Senado referendou uma proposta do Gover
no Federal de emprestar o dinheiro que vai fazer 
parte do pacto de longo prazo do Governo de Minas, 
com juros subsidiados, pagamento em 30 anos, para 
garantir esse direito à aposentadoria. 

Portanto, somente numa bancocracia é possí
vel termos olhos apenas para os bancos e para a 
agiotagem, perdoando e colocando dinheiro bom em 
cima de dinheiro ruim, como se vivêssemos em uma 
república sem problemas, em uma sociedade prós
pera, em uma sociedade igualitária, em uma sacie- _ 

Hoje, a conta ·é um pouco maior. Não posso di
zer que a conta seja de R$3 bilhões, mas essa é a 

_provisão. Estamos autorizando uma operação de até 



462 ANAIS DO SENADO FEDERAL Junho de 1997 

R$3 bilhões para garantir esse direito, que considero 
sagrado, do trabalhador. Mas, cada vez_que autori
zamos um direito, assumimos compromisso com a 
autorização. 

Vamos votar, daqui a pouco, a emenda da Pre
vidência, e na emenda que muda o sistema de previ
dência do Brasil nós nos defrontaremos com o incó
modo das nossas decisões. Quero dizer que voto a 
favor hoje, porque votarei, na reforma da Previdên
cia, pela preservação do direito adquirido dos traba
lhadores, especialmente dos aposentados. 

Voto a favor, Sr. Presidente, com a convicção 
de que todos nós teremos memória para uma opor
tunidade que deve chegar muito brevemente, em 
que uma situação análoga chegará até o nosso juí
zo. 

Muito obrigado. 

O SR. PRESIDENTE (Antonio Carlos Magalhães) 
- Concedo a palavra ao Senador José Roberto Arru
da. 

Ora, Sr. Presidente, além de que esse fundo só 
poderá ser usado para esse fim específico, que não 
é de pagar a conta do passivo, é ser um lastro que 

~â-cobertura a um passivo já realizado, contabilmen
te aceito pelo Governo do Estado. Além disso e de 
não poder gastar um centavo sequer em qualquer 
outro tipo de despesa ou investimento, o Governo do 
Estado do Rio de Janeiro terá que pagar cada centa
vo do empréstimo realizado. 

Esse fundo, gerenciado pela Caixa Económica 
Federal, com aplicações normais de mercado, tam
bém será razão de arrecadação de juros e das devi
das correçôes. E, corrigido pelas aplicações normais 
de mercado, fazendo lastro ao passivo que já existe, 
é que será pago pelo Governo do Estado. 

Qual a outra ªltemativa, para raciocinarmos 
pelo contraditório? Não se dar condições ao Esta
do do Rio de Janeiro para honrar um passivo que 
já é dele. O Banco, portanto, não é atrativo ao ca
pital privado; vai à liqüidação, e são oito mil de
sempregados. Nós comemorávamos a chegada da 

O SR. JOSÉ ROBERTO ARRUDA (PSDB-DF. fábrica da Volkswagen, que geraria mil empregos. 
Para discutir. Sem revisão do orador.) - Sr. Presi- São oito fábricas da Volkswagen saindo da já com-
dente, Sr'ls e Srs. Senadores, gostaria de esclarecer balida economia carioca. Mais do que isso, é um 
alguns pontos que me parecem nascidos, de certa banco que permeia todo o Estado do Rio de Janei-
forma, de alguma incompreensão do texto integral ro, que tem capilaridade em todos os Municípios 
do relatório do Senador Ney Suassuna, entregue à do interior do Estado e que é variável fundamental 
reflexão e manifestação da Comissão de Assuntos na equação macroeconômica do Estado do Rio de 
Económicos. - - - Janeiro. 

Sei, Senador Levy Dias, que V. Exª fez aqui Ora, Sr. Presidente, são esses os dois cami-
uma manifestação nascida da sua consciência críti- nhos. A responsabilidade política que o Senado da 
ca e da sua emoção, mas ela tem uma inconsistên- República assume neste momento é de dar ou não 
cia básica, e é preciso que os Srs. Senadores co- curso a uma equação montada pelo Governo do Es-
nheçam tecnicamente esse dado. tado do Rio, com aprovação do Banco Central, num 

Não se trata de um repasse de R$3 bilhões da empréstimo que - repito - não· será usado para oe-
União para 0 Estado do Rio de Janeiro. Trata-se, na nhum outro fim, porque está terminantemente proibi-
verdade, de um fundo que está sendo criado por do. Mais do que isso, não será usado nem para pa-
meio de um empréstimu legitimamente concedido, gar o passivo; será apenas lastro de um passivo já 
gerido pela Caixa Económica Federal, para esse fim realizado e que tem um prazo mínimo de 40 anos 
específico. E mais do que isso, que só poderá ser para sua efetivação. 
usado para esse fim e para mais nenhum outro. O O Sr. Levy Dias - Permite-me V. Exª um apar-
Govemo do Estado do Rio de Janeiro não poderá 
usar um centavo sequer desse fundo, instituído com 
esse empréstimo, para qualquer outro fim que não 
seja a criação de um lastro que dê sustentação a um 
passivo que já existe - e que, diga-se de passagem, 
o Governador Marcelo Alencar, quando assumiu o 
Governo do Estado do Rio de Janeiro, já o encon
trou integralmente feito. Mais do que isso, encontrou 
o banco em regime de intervenção. 

te? 

O SR. JOSÉ ROBERTO ARRUDA - Ouço V. 
Exª com prazer. 

O Sr. Levy Dias - Senador José Roberto Arru
da, com o maior respeito que tenho por V. Exª, con
sulto-lhe: se votarmos esse empréstimo hoje para 
salvar o Banerj, qual argumento será utilizado para 
quebrarmos_ a estabilidad_e _ d()_ funcionário público? 
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Qual argumento será utilizado para quebrarmos a 
paridade entre ativos e inativos na reforma da Previ
dência, dizendo que esse é o caminho para conser
tamos a economia-do Brasil? 

O SR. JOSÉ ROBERTO ARRUDA· Respondo 
com muito prazer, Senador Levy Dias. Tenho certe
za de que o caminho não é dando calote em dívidas 
trabalhistas já consumadas. Eventualmente, pode-se 
admitir que essa gestão do Fundo de Previdência do 
Bane~ tenha tido problemas. Tanto é verdade que o 
próprio Bane~ sofreu intervenção antes do Governo 
atual. Agora, fazer com que o Governo do Estado, 
acionista majoritário do Banco - que, por decorrên
cia, assumiu os eventuais débitos trabalhistas -, sim
plesmente dê calote não é caminho para nenhuma 
gestão mais modema da coisa pública. 

Mas há um detalhe importante que V. Exª me 
faz lembrar. Parte importante dessa dívida trabalhis
ta poderá não se consumar, não está transitada em 
julgado. Esse recurso não é para pagá-la, é um fun
do que será aplicado no mercado para ser lastro. Se 
essa dívida não se consumar, o Governo do Estado 
do Rio abaterá isso do seu empréstimo. 

Portanto, Sr. Senador, o que está em jogo é se 
o Governo do Estado do Rio, como acionista majori
tário de um banco que não deu certo, tem ou não 
condições de atrair o capital privado para gerenciar 
esse mesmo banco, que tem valor fundamental na 
economia carioca. Assim, não coloca esses oito mil 
funcionários na rua, não dá o calote nos que já são 
pensionistas e faz um lastro que dê sustentação ao 
fundo de pensão. É claro que, o Banco tendo soer
guimento e o Estado sendo vencedor nas causas 
trabalhistas, esse fundo é apenas a garantia de que, 
na pior das hipóteses, há meios de pagamento. Em 
não havendo, o empréstimo obviamente não se con
sumará. 

O Sr. Ernandes Amorim- Permite-me V. Exª 
um aparte? 

O SR. JOSÉ ROBERTO ARRUDA - Ouço com 
prazer V. Exª. 

dos para pagar as questões trabalhistas, mas aos 2 
bilhões que estão mandando para o Previ, que é um 
fundO privilegiado no País e que tem aplicado mal 
esses recursos. Daí que haveria a necessidade de 
serem analisadas as prioridades, principalmente 
pela Caixa Econômica. Deveria haver critérios para 
colocar R$3 bilhões à disposição. 

O SR. JOSÉ ROBERTO ARRUDA - Sr. Sena
dor, em primeiro lugar, o fundo não é o Previ, é o 
Fundo de Previdência dos Funcionários do Bane~. 
Em segundo lugar, o recurso não irá para esse fun
do; o recurso se constituirá num novo fundo, geren
ciado pela Caixa Econômica Federal, com aplicaçõ
es normais de mercado, que dará lastro a um passi
vo descoberto do primeiro fundo. 

Eram essas, Sr. Presidente, Sr"s e Srs. Sena
dores, as explicações que me pareceram razoáveis. 

O SR. PRESIDEmE (Antonio Carlos Magalh§.es) 
-Concedo a palavra ao Senador Artur da Tavola. 

O SR. ARTUR DA TAVOLA (PSDB-R.,I. Para 
discutir. Sem revi§ii.o do orªc:for) - Sr. Presidente, o 
Senador Jose Roberto Arruda fez um discurso feli
císsimo pela lucidez, pela clareza da argumentação. 
Sinto-me até inibido em dizer qualquer coisa 

Ouvimos nesta Casa hoje, várias vezes, um 
protesto quelemsua razão de sér,tencfo em vista o 
conjunto de contradições que a situação bancária do 
País nos últimos tempos engendrou, com soluções 
novas, soluções inusitadas, !ateando-se na busca de 
um caminho correto. Apesar das dificuldades das so
luções até aquí encontradas de ajuda ao sistema 
bancário, a verdade, ainda que dolorosa, é que o 
Brasil enfrentou a mesma crise que derrubou o Méxi
co e a mesma crise que abalou a economia argenti
na, no campo bancário, com um arsenal de medidas 
que o futuro consagrará. 

É lógico que, diante do assunto "banco", sur
gem desde logo justas comparações: há dinheiro 
para bancos diante da falta de dinheiro para outros 
setores. Não há dúvidas! 

O caso- do Banerj, que estamos a votar, não 
o Sr. Ernandes Amorim - No início V. Exª tem a ver propriamente com essas demais questões, 

disse que se estava criando umfundo. Não' se trata-- --masele se vlueillO:araçado nacjiscussão. E ó -J)ro:-
disso. São R$2,2 bilhões para o Previ, dinheiro esse teslo de afguns Senadores, em que pese a discar-
que deveria ter sido depositado no ano passado. Ao dância que poderia ter deles, eu o senti com enorme 
mandar esse dinheiro para lá, sequer vão apurar sinceridade, tendo em vista - pelas razões expostas 
quem levou esses recursos. V. Exª afirma que que- -a aparente injustiça do caso. 
rem dar calote. Até quando falei aqui, não me referi _ _ __ Mas_ª p<ifav~a~Ju~içao te!JlJlr_ªnpg_~ahi.menjo 
à questão dos R$900 milhões que estão sendo leva- - nessa maténa. Eu me valho novamente de uma pas-
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sagem do Senador Arruda, que infelizmente hoje 
mostrou-se um perigoso ladrão de argumentos de 
todos os oradores que tenham a infelicidade de se
gui-lo. 

A palavra justiça tem um cabimento aqui. 
Quando o Senador Arruda fez o raciocínio pelo in
verso, deixou claro, por exemplo, por que certos se
tores do Partido dos Trabalhadores vão votar a favor 
dessa matéria. Se não votarem, serão 8 mil desem
pregados amanhã. Ora direis: 8 mil desemprega
dos? Quem sabe 32 mil famílias? Valerá o preço de 
um empréstimo dessa monta? 

Segundo ponto: se não se votar essa matéria, 
vai-se impedir o funcionamento de uma entidade do 
sistema financeiro. lndependemente dos vínculos 
que o prendem a partir de agora, no que tange ao 
contrato com a Caixa Económica- contrato carimba
do, como se diz no jargão político, pois só se pode 
gastar o dinheiro com aquilo - vai-se impedir que o 
Estado privatize uma entidade capaz de ser gerado
ra de riquezas. 

Há um detalhe interessante: o próprio advoga
do Marcelo Cerqueira, que comandou o processo da 
luta contra a privatização e que continua contrário à 
privatização do Banerj, pediu desesperadamente a 
setores políticos a ele ligados nesta Casa que votem 
a favor de-;sa matéria. A única maneira, segundo o 
advogado, de impedir a privatização é fazer com que 
o Banerj, ou o banco que o suceder, funcione. 

Sr. Presidente, trata-se de um projeto enge
nhoso. Cabe aqui uma palavra de respeito ao que 
fez o Governador Marcelo Alencar nesse episódio. 
Quem não mora no Rio não leu o que se colava nas 
paredes a propósito da privatização do Banerj. Fo
ram escritas frases relativas ao Governador Marcelo 
Alencar. Não fosse esse expediente, capitaneado di
retamente por sua ação, lavasse a mão o Governa
dor, ou simplesmente fizesse algo que alguns com
panheiros aqui alvitraram: desse a mesma solução 
do Banespa, entregando o banco ao Governo Fede
ral; fizesse isso o Governador, que estava sendo ofendi
do nas paredes do Rio de Janeiro, e o resultado seria o 
fechamento, com a cessação das atividades e a total im
possibilidade de recomposição da situação do Banerj. 

Por essa razão, o que estamos a votar, primei
ro, não é um favor; segundo, não é uma benesse; 
terceiro, defende o interesse do trabalhador; quarto, 
defende, sobretudo, o interesse do trabalhador apo
sentado, que ficaria à mercê da destino após ter 

----- -------

construído um dos bancos mais interessantes deste 
País, que foi o Banerj. 

O Sr. Abdias Nascimento- V. Exª me conce
deria um aparte? 

O SR. ARTUR DA TAVOLA- Com prazer, Se
nador. 

O Sr. Abdias Nascimento- V. Exª falou que a 
destinação desses recursos favoreceria essa e 
aquela classe, mas não disse que a população do 
Rio de Janeiro é que vai pagar pelo empréstimo. Aí 
está o equívoco de V. Exª. V. Exª e o Líder Arruda 
mencionaram muitas vezes que, quando o Governa
dor Marcelo Alencar assumiu, encontrou uma situa
ção caótica, mas omitiram que Marcelo Alencar foi 
também Presidente do Banerj, bem como o foi o Sr. 
César Maia. É preciso que se esclareça o Plenário 
também sobre esses detalhes. Era este o meu apar
te, pelo que lhe sou muito agradecido. 

O SR. ARTUR DA TAVOLA- Muito obrigado, 
Senador. --

- --Por todas essas razões, impõe-se votarmos a 
favor dessa matéria. Ela vai recuperar a possibilida
de de funcionamento de um banco interessante, ca
pilarizado, um banco com prática social, um banco 
com funcionários qualificados, e vai dar à atividade 
económica a pujança de algo que não deixa de exis
tir. 

É muito grave quando agentes económicos 
saem do processo. Essa saída é muito mais lima ex
cisão, é muito mais uma amputação das possibilida
des de expansão do processo económico, do que 
propriamente um ato de justiça. 

Acredito que os Srs. Senadores estão sufi
cientemente esclarecidos. Falei na qualidade de 
representante do Rio de Janeiro, qualidade essa 
que usei com extrema parcimónia, para não pare
cer que estava apenas a defender algo ligado ao 
meu Estado. 

Tenho uma pequena discordância em relação 
à idéia de que nós aqui no Senado somos defenso
res dos nossos Estados. Somos defensores da Fe
deração; somos escolhidos para sermos defensores 
da Federação. Se defendemos os nossos Estados, 
nós o fazemos num impulso legítimo. Porém, essa 
não é a nossa principal tarefa; somos os responsá
veis pelo equilíbrio da Federação. E, até desse pon
to de vista, a regularização de um processo que está 
em final de trabalho e com resultados felizes para o 
Brasil, ao atravessar a crise bancária sem graves 
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danos à economia; ao contrário, pagou pesados e 
onerosos preços, mas, ao mesmo tempo, o Governo 
agiu com lisura. Até nesse sentido, creio que a serie
dade com a qual a Casa debateu o assunto honra o 
Senado em amplitude, em generosidade e em latitu
de. 

O Sr. Levy Dias - Permite-me V. Ex! um apar-
te? 

O SR. PRESIDENTE (Antonio Carlos Magalhães) 
- Senador Artur da Tavola, o tempo de V. E:i! está 
esgotado. De qualquer forma, V. Ex!' poderá conce
der a palavra ao Senador Levy Dias. 

O SR. ARTUR DA TAVOLA- Ouço o aparte 
do nobre Senador Levy Dias, caso o Presidente o 
permita. 

O Sr. Levy Dias - Sr. Presidente, serei breve. 
Senador Artur da Tavola, V. Ex~ sabe o quanto ad
miro sua maneira lúcida em defender seus argumen
tos. Faço este aparte para, mais uma vez, registrar 
que defendo essas mesmas oportunidades aos Es
tados menores, para que seja p•otegida a Federação 
e se possa manter o necessário equilíbrio. Muitos 
Estados pequenos de nosso País sofreram interven
ção direta no fechamento de seus bancos. O meu 
Estado, Mato Grosso do Sul, tem em sua capital de 
700 mil habitantes 60 mil desempregados e não há 
dinheiro para fazer investimentos. Sem isso não 
existe a possibilidade de gerar empregos. Agradeço 
sua atenção e quero dizer que não sou absoluta- -
mente contra a concessão dessa atenção ao Rio de 
Janeiro. Defendo apenas que todos os demais Esta
dos tenham a mesma oportunidade. Dessa forma, o 
Mato Grosso do Sul passará a ter o mesmo benefí
cio e terá dinheiro para investimentos e, naturalmen
te, gerará empregos, pois uma das coisas mais tris
tes no nosso País hoje é o desemprego. Agradeço a 
atenção de V. Ex!. 

O SR. ARTUR DA TAVOLA- Muito obrigado, 
Senador Levy Dias. Não há dúvida. Apenas convoco 
os Estados à busca de soluções engenhosas como 
foi essa, porque essa é uma solução engenhosa à 
medida em que não é lesiva. Ela não deixará buraco 
algum em qualquer instante e nem significará favor 
especial, que é aquele tipo de favor que tanto mobili
za esta Casa e que nos dá a idéia de que1, para ó
Rio e para São Paulo tudo, e para o restante do Bra
sil nada. Não, aqui está uma solução engenhosa~ e 
tenho a impressão de-que, cor!l soluÇões engenho-
sas dessa ordem, iremos adiante. 

Muito obrigado, Sr. Presidente. 

O SR. FLAVIA NO MELO - Sr. Presidente, para 
uma questão de ordem. 

O SR. PRESIDENTE (Antonio Carlos Magalhães) 
-Questão de ordem sobre este assunto? 

O SR. FLAVIANO MELO (PMOB-AC. Para 
uma questão de ordem.) - Não, Sr. Presidente, é o 
seguinte: estamos aqui na Ordem do Dia e, na Co
missão Mista de Orçamento, está havendo votação. 
Pelo que me consta, no Regimento Interno, não são 
permitidas votações em comissões enquanto o Ple
nário estiver votando a Ordem do Dia. Estamos em 

_um item polémico, que poderá ter inclu?ive votação 
nominal. 

O SR. PRESIDENTE (Antonio Carlos Magalhães) 
-As providências já foram tomadas de acordo com o 
pensamento de V. E:i!. 

O SR. PRESIDENTE (Antonio Carlos Magalhães} 
_-_Para discutir, concedo a palavra ao Senador Ro
berto Requião. 

O SR. ROBERTO REQUJÃO (PMDB-PR. Para 
discutir. Sem revisão do orador.) - Sr. Presidente, a 
minha intenção. é, de forma rápida, aduzir alguns ar
gumentos contra a autorização desse empró:;:imo, 
argumentos que não foram colocados com clareza 

-atê agora e dizem respeito aos subsídios. 
É evidente que o Estado do Rio de Janeiro não 

vai pagar esse empréstimo. Não tem como pagar, 
não tem como pedi-lo, não tem capacidade de endi
vidamento, não apresentou o balanço de 1996, e 
esse empréstimo será transferido para o Governo 
Federal por meio da renegociação da dívida. 

Na Comissão de Assuntos Económicos, na 
presença do Sr. Pedro Parente, o Senador Esperi
dião Amin colocou com clareza o valor do subsídio 
da federalização - no mínimo, 40% - e não foi con
testado. Embutido nessa autorização está um subsí
dio de 40%, ou seja, um presente de R$1,2 bilhão 
para o Estado do Rio de Janeiro. 

Votarei contra a autorização. Se esta passar no 
_plenário do Senado, fica aqui aconselho de um Se
nador aos Governadores de Estado: quebrem os 
seuª_!J_anco:>_; metªma mãQ_rto_dintLeiro_da Previdên
cia__ELdasjundações,_ porque a solução está firmada 
he>je, jurisprudenciªirll~nte. no Senado_ Eederal - o 
Governo da República assume o prejuízo. 
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O SR. PRESIDENTE (Antonio Carlos Magalhães) 
- Concedo a palavra ao último orador inscrito, Sena
dor Ney Suassuna, para discutir. 

O SR. NEY SUASSUNA (PMDB-PB. Para dis
cutir. Sem revisão do orador.) - Sr. Presidente, Srªs 
e Srs. Senadores, o Governo Federal está buscando 
negociar com todos os Estados da Federação e já o 
fez com 19. 

Nós, no Senado Federal, aprovamos exala
mente o protocolo do plano que busca fazer todo um 
programa de apoio à reestruturação e ao ajuste fis
cal dos Estados. O maior deles é São Paulo, com 40 
bilhões; o segundo, o Rio Grande do Sul, com 11 bi
lhões; o terceiro é Rio de Janeiro, com mais de R$6 
bilhões. Dentro desse protocolo, uma parte retere-se 
exatamente ao Banerj. Essa dívida é leite derrama
do. Que bom se pudéssemos ter evitado esse derra
mamento, mas é leite derramado. Hoje, o Banco 
está assim: para a direita é positivo, para a esquer
da, negativo. Temos R$3.088.974.812,31 negativos 
e sobram R$300 milhões positivos. Cada dia que 
atrasar essa votação, esses R$300 milhões dimi
nuem. Ainda se salva isso. 

Vejam como a emoção é algo engraçado. Pa
rece até que, se o Governo deixar de pagar, não terá 
de fazê-lo na Justiça. Então, não se pode deixar de 
pagar. Se quiser dar o calote, terá de pagar na Justi
ça. Então é uma dívida real já existente. 

Toda a documentação, Sr. Presidente, Srªs e 
Srs. Senadores, foi apresentada. Fiz dois relatórios. 
O primeiro, inicialmente - daí a dúvida do Senador 
Josaphat Marinho, porque me ouviu dizer "eu não 
me aprofundei". Não me aprofundei no primeiro rela
tório porque o Banco Central dizia que estava correto, 
mas o documento não havia chegado às minhas mãos. 
Com a respor=bilidade de um Senador que procura fa
zer tudo corretamente, eu dis..<;e que não aprofundei por
que os documentos não haviam chegado. 

Quando chegaram todos às minhas mãos, fiz 
um segundo relatório, que, lamentavelmente, erro
neamente, foi publicado com uma parte do primei
ro. Naquela hora da Comissão de Assuntos Eco
nômicos, eu dizia: todos os balanceies existem. E o 
que é o balanço senão o somatório dos balanceies? 
Mesmo assim, o Estado apresentou o balanço e 
mandou para a maioria dos Srs. Senadores, princi-
palmente para aqueles que tinham dúvida. O balan
ço do ano está aqui, já publicado em Diário Oficial. 
Então, também não é verdade que esteja faltando. 

O Banco Central, no primeiro relatório - e não 
podia deixar de ser-, dizia: "À luz das disposiçõe~ 
anteriores, não tem o Estado condições de pagar. • E 
claro! A dívida é a curto prazo, mas, na hora em que 
se fizer a ne,gociação, passa a 40 anos, e dessa for
ma o Estado poderá pagar. Então, à luz dos acordos 
anteriores, o Estado não tem condições de pagar; 
mas há um acordo que está sendo feito com todos 
os Estados· foi assim com Alagoas, com Minas Ge
rais e com São Paulo. Por que com o Rio de Janeiro 
seria diferente? 

Além do mais, Sr. Presidente, Srªs e Srs. Se
nadores, o Estado do Rio de Janeiro nem vai ver a 
cor desse dinheiro. Ele vai entrar na Caixa Econômi
ca Federal por 270 dias. Esse é um empréstimo pon
te, enquanto se fecha um acordo do Estado. Esse 
montante vai entrar em dois fundos, um no valor de 
R$2.147 .575. 717,03, que é para a Previ-Banerj; hou
ve Senador que confundiu a Previ-Banerj com a Pre
vi do Banco do Brasil, mas são instituições diferen
tes· esta é a Previdência do Banerj, e esse dinheiro 
é ~m dinheiro devido - como eu disse -, dívida já 
existente; esse dinheiro vai ficar lá parado por 40 
anos, como garantia; não é um dinheiro que o Esta
do vai pegar e colocar no bolso. 

Além do mais, para as demais causas, vai ha
ver R$942.399.095,28 de reserva a ser usada em 
causas trabalhistas, cíveis, etc. Trata-se de uma ca
deia, de um dominó: se se quebrar um banco, que
bram-se muitas empresas e perdem-se empregos. 
Não fizemos de forma diferente nem para Minas Ge
rais - com o caso do Banco de Crédito Real - nem 
tampouco para o Banespa, onde o valor foi mais que 
o quádruplo desse que estamos votando. 

Sr. Presidente, Srªs e Srs. Senadores, a docu
mentação está toda correta, e o balanço está à dis
posição. Não falta nenhum documento. O Banco 
Central não podia agir diferentemente, porque o con
trato geral de R$13.844 bilhões não foi concluído. 

Se não agíssemos dessa forma, estaríamos 
sendo injustos, porque fizemos nesta Casa algo se
melhante com Minas e, de uma certa forma, com 
Alagoas. Um Senador citou a Lei Camata. Poucos 
Estados cumprem essa lei. 

O Sr. Esperidião Amin (PSB-SC) -A Bahia ... 

--- --O Sr. Lúcio Alcântara (PSDB-CE) - E Sergi
pe. 

O SR. NEY SUASSUII!A- f-,ja reaJidade, esta
mos num plano de-cfiminuição do_s percentuais, e o 
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Rio está nesse plano. O Estado de Alagoas estava 
com 112 e caiu para aproximadamente 70 para ser 
atingido pela Lei Camata. Não se pode exigir que, 
num primeiro momento, o Estado que esteja fazendo 
um regime para entrar nos eixos já tenha isso. Com 
os outros Estados também acontece isso. 

Por essas razões, Sr. Presidente, Srªs e Srs. 
Senadores, penso que é correto e de justiça que aja
mos com o Rio de Janeiro da mesma forma como 
agimos com os outros Estados. 

Era o que tinha a dizer. 
O SR. PRESIDENTE (Antonio Carlos Magalhães) 

- Está encerrada a discussão. 

Passa-se à votação. 
O SR. JOSÉ EDUARDO OUTRA - Peço a pa

lavra para encaminhar a votação. 
O SR. ERNANOES AMORIM - Sr. Presidente, 

peço a palavra. 
O SR. PRESIDENTE (Antonio Carlos Magalhães) 

- Em primeiro lugar, o Sr. Senador José Eduardo 
Outra. 

V. Ex'! fique de pé e requeira por escrito. Envia
rei a cópia do requerimento a V. Ex'!. 

O SR. ERNANDES AMORIM (PPB-RO.) - Sr. 
Presidente, requeiro que seja votação nominal, até 
porque gostaria de saber quem votou a favor e quem 
votou contra, embora se saiba que a matéria será 
aprovada. 

O SR. PRESIDENTE (Antonio Carlos Magalhães) 
-Vou enviar o requerimento para V. Ex" assinar. 

Com a palavra o Senador José Eduardo Outra. 
O SR. JOSÉ EDUARDO OUTRA (Bloco/PT

SE. Para encaminhar a votação. Sem revisão do 
orador.) - Sr. Presidente, Srªs e Srs. Senadores, 
como disse na Comissão de Assuntos Económicos, 
a Liderança do Bloco vai liberar a Bancada nessa 
votação. 

Vou votar contra. Como também já disse na 
Comissão de Assuntos Económicos, se há um voto 
do qual me arrependo nesses dois anos e meio de 
mandato foi o que dei na operação do Banespa. Não 
levei em consideração uma série de argumentos 
apresentados naquela ocasião. 

Vou votar contra, Sr. Presidente, Srs. Senado
res, porque, por mais que queiram me explicar, não 
consigo entender a lógica do nosso liberalismo, que 
vai utilizar R$3 bilhões para viabilizar uma privatiza
ção que arrecadará R$300 milhões. 

Essa é a velha lógica do nosso liberalismo: so
cializar os prejuízos e privatizar os lucros. Alguns até 
vêm justificar a aprovação desse empréstimo, que 
objetivaria garantir os oito mil empregos, como se 
estes estivessem garantidos. Sabemos que não es
tarão, principalmente após a privatização. Sabemos, 
até, que, em função da evolução da tecnologia dos 
bancos, possivelmente, no prazo conferido a esse 
empréstimo, esse número de empregos venha a ser 
reduzido a um décimo. 

Em segundo lugar, Sr. Presidente, Srªs e Srs. 
Senadores, foi dito aqui que quem vai pagar é o 

c_ povo do Rio de Janeiro. Mas não é só o povo do Rio 
de Janeiro, mas o povo de Sergipe, o povo da Bahia, 
o povo do Mato Grosso, o povo de Pernambuco, o 
povo de vários Estados que, como já foi dito aqui por 
diversos Senadores, têm imensas dificuldades para 
conseguir a liberação de empréstimos com valores 
muito inferiores. 

Não vou alongar-me, o que tinha a dizer já dis
se na Comissão. Votarei contra, e a Bancada do 
Bloco está liberada para que os Senadores votem de 
acordo com suas convicções. 

Muito obrigado. 

O SR. JOSAPHAT MARINHO- Sr. Presiden
te, peço a palavra para encaminhar a votação. 

O SR. PRESIDENTE (Antonio Carlos Magalhães) 
-Com a palavra o Senador Josaphat Marinho. 

O SR. JOSAPHAT MARINHO (PFL-BA. Para 
encaminhar a votação.) - Sr. Presidente, Srªs e Srs. 
Senadores, em matéria desta natureza, o voto do 
Relator, que conduz a discussão, deve ser nitida
mente favorável ou claramente contrário. 

No caso, a conclusão do nobre Relator me 
leva a uma dúvida séria. Assim, encerra o seu 
voto: "Ainda que a complexidade, o valor da ope
ração em tela e as ponderações constantes do re
latório recomendassem um exame mais apurado 
da matéria, entendemos que a importância do plei
to para as finanças do Estado do Rio de Janeiro 
justifica que não sejam criados constrangimentos à 
privatização do Banerj". 

Chego, portanto, à conclusão de que o eminen
te Relator não se sentiu em condições, no parecer, 
de dizer sim ou não nitidamente. Não recomendou, 
tolerou a aprovação. Não sendo membro da Comis
são de Assuntos Económicos, portanto, não tendo 
participado da discussão, não tenho também condi-
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ções de entrar a fundo na matéria, sobretucjo po_rque 
houve vários votos contrários. 

Em face disso, e como em matéria desse as
sunto não se pode aprovar ou recusar senão tranqüi
lamente, meu voto é por abstenção por falta de cla
reza da matéria. 

O Sr. Ney Suassuna - V. Ex! me permite um 
aparte? 

O SR. PRESIDENTE (Antonio Cartas Magalhães) 
- Não há apartes em encaminhamento de votação. _ 

O SR. BELLO PARGA- Sr. Presidente, peço 
a palavra para encaminhar a votação. 

O SR. PRESIDENTE (Antonio Carlos Magalhães) 
-Com a palavra o Senador Bello Parga. 

O SR. BELLO PARGA (PFL-MA. Para encami
nhar a votação. Sem revisão do orador.)-, Sr. Presi
dente, Srªs. e Srs. Senadores, matéria tão importan
te já foi bastante discutida no âmbito da Comissão 
de Assuntos Econômicos, na imprensa e neste ple
nário. 

Na Comissão de Assuntos Econômicos, coe
rentemente com o voto que expendi anteriormente 
no caso do Estado de São Paulo para o Banespa, 
tive oportunidade de votar contrariame_rll~ _ao Fl,ela~_ 
tor, sendo favorável ao empréstimo ao Estado do 
Rio de Janeiro. Isso porque a posterior federalização 
da dívida embute significativo subsídio, subsídio este 
que os contribuintes de todo o País - do Maranhão 
inclusive, do Sergipe, do Piauí - irão pagar pelas ir
responsabilidades assumidas pelo Governo do Esta
do do Rio de Janeiro. 

Sr. PresidP.nte, quero apenas me fixar num 
ponto. Tem sido aqui lançado que o voto contrário à 
concessão do empréstimo implicaria na imediata 
cessação da atividade do banco e impediria a privati
zação. Assim não entendo, porque, mesmo que não 
seja concedido o empréstimo, no âmbito da liquida
ção extra-judicial, há tempo e condições suficientes 
para que essa privatização seja feita, ou seja, na ne
gociação que irá presidir essa liquidação extra-judi
cial, há todas as condições para a assunção por ou
tros grupos, por outros capitais do Banco do Estado 
do Rio de Janeiro. 

Portanto, votarei como votei anteriormente no 
caso de São Paulo e na Comissão de Assuoto§__l;c:_o
nômicos, contra o parecer do Relator. 

O SR. SÉRGIO MACHADO - Sr. Presidente, 
peço a palavra para encaminhar a votação. 

_ __ O_S_B, PRESIDENl]:_(Anto.Dio Carlos Mªg§.l_hª!ê) 
-Concedo a palavra ao Senador Sérgio Machado. 

O SR. SÉRGIO MACHADO (PSDB-CE. Para 
encaminhar. Sem revisão do orador.) - Sr. Presiden
te, Sr"s e Srs. Senadores, o PSDB encaminha o 

-voto-favorável ao parecer que possibilita ao Bane~ e 
ao Estado do Rio a resolução desse grave problema 

""que implica no emprego de oito mil pessoas. 

O SR. ROBERTO FREIRE - Sr. Presidente, 
peço a palavra para encaminhar a votação. 

O SR. PRESIDENTE (Antonio Carlos Magalhães) 
-Concedo a palavra ao Senador Roberto Freire. 

O SR. ROBERTO FREIRE (Bioco/PPS-PE. 
Para encaminhar a votação. Sem revisão do ora
dor.) - Sr. PresidEmte, Sr's e Srs. Senadores, 
quase que me preparando no princípio da fede

raÇao, rnaisevroememente na relação com o 
nosso Estado para uma futura discussão dessa 

natureza·c·arrfoBanco ao· Estado de Pernambu
co. Também lá vamos ter que ficar na disjuntiva: 
liquidação ou- privatizaÇão. Em ambos os casos 
~-deve estar claro- haverá socialização dos pre
juízos. Não se trata de uma empresa privada 
que se liquida e se buscam os recursos junto ao 

-patrimônio dos acionistas, é o poder público o 
responsável pelo banco - o Banerj no caso e, fu
turamente, o Governo de Pernambuco, com o 
Bandepe. Talvez se amplie a socialização para 

-todo o País, mas aí vem a questão da federação. 
Fez-se isso com São Paulo, com Minas Gerais, 
enfim, com inúmeros Estados, e não se pode 
quebrar essa cadeia. Se pudéssemos, se o Se
nado levasse em consideração as questões da 
federação, não se teria resolvido dessa forma 
com relação ao Banespa e, provavelmente, não 
se resolveria o problema do Banerj como se está 
resolvendo. E eu não me preocuparia em imagi
nar uma solução para o Bandepe. 

Como sei que vamos discutir e quero defender 
a privatização para a economia do Estado do Rio de 
Janeiro e, principalmente, para a economia pemam
bucana, penso que esse é o caminho indicado. E 
sem discutir por que chegamos a esse ponto. E te
mos muito o que discutir.--pela ma gestão, peios ga
nhos inflacionários dos bancos, pelo pacto que a eii
te brasileira fez com a inflação contra a popuiação 
brasileira - tudo isso merece debate. Mas prefiro a 
continuidade do emprego, a continuidade da caixa 
de previdência, a continuidade de um centro finan-
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ceiro, particularmente no nosso Estado, e penso que 
os cariocas assim também imaginam. É com esta ar
gumentação: há vinculação clara de que é para co
brir os débitos do passivo trabalhista, para continuar 
com a caixa de previdência, é com essa argumenta
ção que declaro meu voto favorável. 

O SR. HUGO NAPOLEÃO - Sr. Presidente, 
peço a palavra para encaminhar a votação. 

O SR. PRESIDENTE {Antonio Carlos Magalhães) 
-Com a palavra o Senador Hugo Napoleão. 

O SR. HUGO NAPOLEÃO {PFL-PI. Para en
caminhar a votação.) - Sr. Presidente, Sr's e Srs. 
Senadores, apenas três ou quatro palavras para di
zer por que estou convencido da necessidade da 
aprovação do presente empréstimo chamado doBa-
nerj. 

Em primeiro lugar, é preciso se dizer que não 
há uma doação; o Governo Federal não está transfe
rindo ao Erário fluminense nenhum tipo de recurso, 
nada está sendo dado, senão emprestado. Trata-se 
de um empréstimo que há de ser pago nas condiçõ
es estipuladas, no sentido de que as contas abertas 
na Caixa Económica - serão duas - estarão sufi
cientemente cobertas, inclusive nos eventuais custos 
de captação. Portanto, nada está sendo dado, está 
sendo feito um empréstimo. 

Em segundo lugar, pode ser que não haja ne
cessidade da utilização do total, talvez nem metade. 
É um fundo de previsão, ou provisão, se entenderem 
melhor, com o objetivo de garantir o eventual com
prador contra possíveis demandas judiciais, relativas 
ao passivo atuarial e a passivos desconhecidos, na 
data do leilão, desde que tenham fatos geradores 
ocorridos antes daquela data. 

Em terceiro lugar, as bases e as diretrizes ge
rais do empréstimo são exatamente aquelas usadas 
para outros Estados da Federação, inclusive, recen
temente, para o Estado de Minas Gerais. 

Em quarto e último lugar, quero dizer que isso 
abre caminho e enseja a privatização, que é uma 
luta do meu Partido, já espelhada por meio de refor
ma apresentada pelo PFL aos projetes que foram 
encaminhados por emendas à Constituição no ano 
de 1995 e que estamos a complementar com a legis
lação ordinária. 

Era o que tinha a dizer, Sr. Presidente. 
Muito obrigado. 
O SR. NABOR JÚNIOR - Sr. Presidente, peço 

a palavra para encaminhar a votação. 

O SR. PRESIDENTE (Antonio Carlos Magalhães) 
-Concedo a palavra a V. Exª. 

O SR. NABOR JÚNIOR (PMDB-AC. Para 
encaminhar a votação. Sem revisão do orador.) 
- Sr. Presidente, Sr"s e Srs. Senadores, tendo 
em vista o fato de que o Líder da nossa Banca
da, Senador Jader Barbalho, não se encontra 
em plenário neste momento e como não foi pos
sível a Bancada do PMDB se reunir para fixar 
posição a respeito dessa importante matéria, no 
exercício eventual da Liderança do PMDB, mani
festo minha posição pessoal favorável à aprova
ção do projeto e libero a Bancada para votar de 
acordo com suas convicções. 

Era o que tinha a dizer, Sr. Presidente. 
MuTto obrigado. · 
Ó SR. SEBASTIAÓ ROCHA - Sr. Presidente, 

peço a palavra para encaminhar a votação. 
O SR. PRESIDENTE (Antonio Carlos Magalhães) 

-Concedo a palavra a V. Exª. 
O SR. SEBASTIÃO ROCHA (Bioco/PDT-AP. 

. Para encaminhar a votação. Sem revisão do orador.) 
- Sr. Presidente, Sr"s e Srs. Senadores, a Bancada 
do PDT no Senado acata a argumentação do Sena
dor Abdias Nascimento, que apresentou voto em se
parado na Comissão de Assuntos Económicos do 
Senado, que foi lido aqui em plenário nesta tarde e 
está de acordo com a decisão da Executiva nacional 
do PDT. Portanto, a Bancada vota conjuntamente 
contra o parecer do Relator. 

O SR. ERNANDES AMORIM - Sr. Presidente, 
peço a palavra. 

O SR. PRESIDENTE (Antonio Carlos Magalhães) 
- Para encaminhar a votação, concedo a palavra ao 
Senador Emandes Amorim. 

O SR. ERNANDES AMORIM (PMDB-RO. 
Para encaminhar a votação. Sem revisão do ora
dor.) - Sr. Presidente, sabemos que esse projeto 
vai ser aprovado tranqüilamente. Entretanto, fico 
aqui a perguntar: o Senador Roberto Requião le
vanta a questão, dizendo que faltam documentos 
ao projeto, que faltam balanceies de 1996 do ban
co, e a Comissão analisa, aprova o empréstimo no 
valor de R$3 bilhões, e isso praticamente a toque 
de caixa, porque foi aprovado, hoje pela manhã, 
na Comissão de Constituição, Justiça e Cidadania. 
Neste momento, o Senador Ney Suassuna apre
senta alguns papéis para que, se possível, sejam 
analisados novamente. Mas ouvi as palavras do 
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Senador Roberto Requião. Para mim, ou o Senador 
Roberto Requião está equivocado, ou o Senador 
Ney Suassuna está mais do que falando a verdade. 

O que me preocupa no momento, Sr. Presiden
te, é que são R$3 bilhões a serem emprestados. 
Queria saber quais os critérios da Caixa Econômica 
Federal para financiamentos de desenvolvimento, 
para financiamentos aos Estados. Preocupo-me até 
com a posição do Governo do Presidente Fernando 
Henrique, porque a maioria dos Senadores está vo
tando na possibilidade também de serem atendidos 
- hoje, grande parte dos bancos está falida. Mas não 
vi aqui a preocupação em se perguntar quem é o 
responsável por essas dívidas que a Caixa Econômi
ca vai financiar, com o dinheiro do trabalhador, com 
o dinheiro do povo. 

Quando se refere o Senador ao fato de que 
oito mil pessoas serão beneficiadas, eu gostaria de 
perguntar quantos no Rio de Janeiro terão que pagar 
essa conta no futuro ou se já não se está pedindo 
esse financiamento de má-fé, porque sabem que, 
mais uma vez, vai cair na mão do Governo Federal; 
mais uma vez a Nação, o País assumirá uma dívida 
que nem sequer se procurou apurar. 

É muito bom, como disse o Senador Roberto 
Requião, que se quebrem os bancos. Vamos que
brar todos! O do meu Estado, por exemplo, está 
quebrado. Vamos acabar de quebrar o resto dos 
bancos, porque temos a Caixa Econômica Federal, 
que, ainda que não tenha recursos para financiar a 
casa popular para o povo do Rio de Janeiro, tem 
R$3 bilhões para salvar o Banerj. Tenho certeza de 
que muitas pessoas não pararam para analisar o 
que são R$3 bilhões, dos quais R$2,2 bilhões serão 
injetados em um tal fundo que, se está com falta de 
dinheiro, é porque alguém não contribuiu, não depo
sitou na hora certa. 

Sr. Presidente, realmente são necessárias ma
nifestações desta natureza, contra esse tipo de pro
jeto, até para que a sociedade, que, graças à Mesa 
passada, pelo voto de todos os Srs. Senadores, pas
sou a integrar o convívio desta Casa, também faça 
sua avaliação sobre o que está sendo decidido aqui, 
se em seu benefício ou contra ela. É bom que se 
faça esta votação nominal, para que se saiba que 
Partido votou a favor do empréstimo; que Senador 
votou a favor do empréstimo, para que amanhã se 
justifique. A continuarem esses empréstimos costu- . 
meiros, evidentemente o Plano Real não aguentará 

e o Presidente FeiTl<ifldO Henrique, lamentavelmen
te, terá dificuldades no futuro. 

O SR. PRESIDENTE {Antonio Carlos Magalhães) 
- Sobre a mesa, requerimento que será lido pelo Sr. 
1 º Secretário, Senador Ronaldo Cunha Lima. 

É lido o seguinte 

REQUERIMENTO Nº 443, DE 1997 
Senhor Presidente, 
Nos termos do art. 294 do Regimento Interno, 

requeiro votação nominal para o Projeto de Resolu
ção n2 79, de 1997. 

Sala das Sessões, 24 de junho de 1997. - Se
nador Ernandes Amorim. 

O SR. PRESIDENTE (Antonio Carlos Magalhães) 
-Em võfaÇão o requerimento. - --- - -

Os Srs. Senadores que o aprovam queiram 
permanecer sentados. (Pausa.) 

Aprovado o requerimento, a votação será no
minal. 

O SR. PRESIDENTE {Antonio Carlos Magalhães) 
- Advirto os Srs. Senadores que se encontram em 
outras dependências desta Casa para virem ao ple
nário a fim de efetuarmos a votação nominal. 

Quem não registrou o seu comparecimento, 
peço que o faça para liberar o computador para a 
votação. 

O SR. PRESIDENTE (Antonio Carlos Magalhã
es) -Antes de iniciar a votação, em defesa do Se
nado Federal e dos Srs. Senadores, faço questão 
de dizer que, a despeito de a imprensa ter declara
do que nesta terça-feira não existiria quorum no 
Senado Federal, ericontram~se presentes mais de 
64 Parlamentares, já que outros ainda estão nas 
dependências da Casa e ainda não marcaram a 
sua presença. 

De maneira que esta Casa cumpre, assim, com 
os seus deveres para com a sociedade. 

o sR. PRESIDI:NTE(Antonio Carlos Magalhães) 
- Peço aos Srs. Senadores que ainda não acionem 
os seus votos; se assim o fizerem, o computador 
não poderá iniciar a contagem. {Pausa.) 

Estamos em condições de votar. 
Os Srs. Senadores já podem votar. {Pausa.) 
Todos os Srs. Senadores que estão presentes 

já marcaram seus votos? {Pausa.) 

(Procede-se à votação.) 
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O SR. PRESIDENTE (Antonio Cartos Magalhães) 
-Votaram SIM 43 Srs. Senadores; e NÃO 10. 

Houve 3 abstenções. 
Total: 56 votos. 
Aprovado o projeto. 
O projeto vai à Comissão Diretora para reda

ção finaL (Pausa.) 
O SR. PRESIDENTE (Antonio Cartos Magalhães) 

-Sobre a mesa, parecer oferecendo a redação final 
que será lida pelo Sr. 12 Secretário, Senador Renal
do Cunha Lima. 

É lido o seguinte 

PARECER N2 330, DE 1997 
(Da Comissão Diretor) 

Redação final do Projeto de Resolu
ção n2 79, de 1997. 

A Comissão Diretora apresenta a redação final 
do Projeto de Resolução n2 79, de 1997, que autori
za o Estado do Rio de Janeiro a contratar e conce
der contragarantia a operação de crédito junto à Cai
xa Económica Federal - CEF, com garantia da 
União, no âmbito do Programa de Apoio à Reestru
turação e ao Ajuste Fiscal dos Estados. 

Sala de Reuniões da Comissão, 24 de junho 
de 1997.- Antonio Carlos Magalhães, Presidente 
- Ronaldo Cunha Lima, Relator - Geraldo Melo -
Carlos Patrocínio. 

ANEXO AO PARECER Nº 330, DE 1997 

Faço saber que o Senado Federal aprovou, e 
eu, , Presidente, nos termos do 
art. 48, item 28, do Regimento Interno, promulgo a 
seguinte 

RESOLUÇÃO Nº , DE 1997 

Autoriza o Estado do Rio de Janeiro 
a contratar e conceder contragarantia a 
operação de crédito junto à Caixa Econó
mica Federal - CEF, com garantia da 
União, no âmbito do Programa de Apoio 
à Reestruturação e ao Ajuste Fiscal dos 
Estados. 

O Senado Federal resolve: 
Art. 1º É o Estado do Rio de Janeiro autoriza

do, nos termos das Resoluções nºs 70, de 1995, e 
12, de 1997, ambas do Senado Federal, a contratar 
e conceder contragarantia à operação de crédito jun
to à Caixa Económica Federal- CEF, destinada ao 
financiamento, a título de ajuste prévio, de obrigaçõ-

es decorrentes da liquidação extrajudicial da Previ
Banerj, para com os participantes e pensionistas 

-desta e eventuais 9bJigações pecuniárias de respon
sabilidade do Banco do Estado do Rio de Janeiro 
S.À.- BANERJ, assumidas pelo Estado, no valor de 
R$3.088.974.812,31 (três bilhões, oitenta e oito mi
lhões, novecentos e setenta e quatro mil, oitocentos 
e doze reais e trinta e um centavos). 

Art. 2º É a União autorizada, nos termos da 
Resolução nº 96, de 1989, do Senado Federal, a 
conceder garantia à operação de crédito autorizada 
no artigo anterior desta resolução. 

Art. 3º A operação de crédito terá as seguintes 
características: 

a) mutante: Caixa Económica Federal- CEF; 
b) mutuário: Estado do Rio de Janeiro; 
c) garantidor: República Federativa do Brasil; 
d} finalidade: financiamento, a título de ajuste 

prévio, de obrigações decorrentes da liquidação ex
trajudicial da Previ-Banerj, para com os participantes 
e pensionisfas· desta, e eventuais obrigações pecu
niárias de responsabilidade do Banerj, assumidas 
pelo Estado; 

e) valor: R$3.088.974.812,31 (três bilhões, oi
tenta e oito milhões, novecentos e setenta e quatro 
mil, oitocentos e doze reais e trinta e um centavos), 
sendo R$2.146.575.717,03 (dois bilhões, cento e 
quarenta e seis milhões, quinhentos e setenta e cin
co mil, setecentos e dezessete reais e três centavos) 
para a constituição de reserva monetária para garan
tir o cumprimento das obrigações da Previ-Banerj, 
bem como das obrigações referentes às aposenta
dorias e pensões de responsabilidade do Banerj e 

___ R$942.39_9.095_,28 _{nov~entos e quarenta e dois 
milhões, trezentos e noventa e riove-miCTio-venta e 
cinco reais e vinte e oito centavos) para a constitui
ção de reserva monetária para garantir o cumpri
mento das obrigações trabalhistas, fiscais e outras 
decorrentes de ações judiciais de responsabilidade 
do Banerj; 

f) encargos financeiros: 
- sobre o saldo devedor do empréstimo incidi

rão, até 31 de dezembro de 1997 ou até a data pre
vista na Cláusula Quinta do contrato firmado, entre a 
CEF e o Estado, o que ocorrer primeiro, encargos fi
nanceiros de 2,0921% a.m. (dois inteiros novecentos 
e vinte um décimos de milésimos por cento ao mês), 
correspondentes ao custo médio de captação men
sal da CEF, acrescido de 0,5% (cinco décimos por 
cento); 
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- os encargos financeiros retromencionados 
serão revistos trimestralmente, com base na varia
ção do custo médio de captação da CEF, calculados 
e incorporados mensalmente ao saldo devedor; 

- sobre o saldo devedor incidirá, ainda, comis
são de abertura de crédito, correspondente a 0,10% 
a.a. (um décimo por cento ao ano), calculada e in
corporada mensalmente, pro rata temporis, ao sal
do devedor; 

- a partir de 12 de janeiro de 1998 ou da data 
prevista na referida Cláusula Quinta, o que ocorrer 
primeiro, o saldo devedor será atualizado, mensal
mente, pela variação do Índice Geral de Preços -
Disponibilidade Interna (IGP-DI), ou por outro índice 
que vier a substituí-lo; 

-a partir de 12 de janeiro de 1998 ou da data 
prevista na citada Cláusula Quinta, o que ocorrer pri
meiro, até a liquidação total do empréstimo, sobre o 
saldo devedor atualizado, incidirá encargos financei
ros de 7,5% a.a. (sete inteiros e cinco décimos por 
cento ao ano), calculados e pagos pro rata tempo
ris, junto a amortização mensal do principal; 

g) forma de pagamento: o empréstimo será 
pago pelo Estado em prestações mensais e sucessi
vas, tantas quantas forem necessárias, conforme o 
que determina a Cláusula Sétima do contrato cele
brado entre a CEF e o Estado; 

h) contragarantia: receitas próprias do Estado 
e quotas a que se referem os arts. 155, 157 e 159, 
inciso I, alínea a, e inciso 11, da Constituição Federal. 

Art. 42 Deverá o Poder Executivo do Estado do 
Rio de Janeiro constituir depósitos garantidores com 
os recursos do empréstimo a que se refere o art. 12 , 

na CEF, que será o agente fiduciário da importância 
mutuada, depósitos esses garantidores que, junta
mente com os rendimentos, se destinarão exclusiva
mente ao atendimento das obrigações estabelecidas 
nesta resolução. 

Art. 52 A autorização concedida por esta reso
lução deverá ser exercida r.o prazo de duzentos e 
setenta dias contado da sua publicação. 

Art. 62 Esta resolução entra em vigor na data 
de sua publicação. 

O SR. PRESIDENTE (Antonio Cartas Magalhães) 
-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 promulgaÇão. 
O SR. PRESIDENTE (Antonio Cartas Magalhães) 

- Passa-se à apredação do Requerimento n2 438, de 
_ 1997, de urgência, lido no Expediente, para_o Proje

to de Resolução n2 80, de 1997 (Ofício ne S/48, de 
1997) 

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, indiso 11, do Regimento Interno, 
combinado com o art. 42 da Resolução ne 37, de 
1995. 

O SR. PRESIDENTE (Antonio Cartas Magalhães) 
- Em votação o Requerimento n2 435, de 1997; lido 
no Expediente, de autoria do Senador Edison Lobão, 
solicitando que a sessão especial em homenagem à 
memória do ex-Presidente Ernesto Geisel, a realizar
se no dia 8 dP. agosto próximo, seja transformada 
em Hora do Expediente na sessão ordinária do mes
mo dia. 

Os Srs. Senadores que o aprovam queiram 
permanecer sentados. (Pausa.) 

Aprovado. 
Será cumprida a deliberação do Plenário. 
O SR. PRESIDENTE (Antonio Cartas Magalhães) 

-Em votação o Requerimento n2 436, de 1997, lido 
no Expediente, de autoria do Senador Roberto Freire 
e outros, solicitando -ciue a Hora do E>q:lediente da 
sessão do dia 4 de dezembro do corrente ano seja 
dedicada a comemorar o nonagésimo aniversário do 
arquiteto Oscar Niemeyer. 

Os Srs. Senadores que o aprovam queiram 
permanecer sentados. (Pausa.) 

Aprovado. 
Será cumprida a deliberação do Plenário. 
O SR. PRESIDENTE (Antonio Cartas Magalhães) 

-Em votação o Requerimento n2 437, de 1997, lido 
no Expediente, de autoria do Senador Roberto Freire 
e outros, solicitando que a sessão especial do dia 4 

--dEnnãr'Çõae-199S seja dedicada a comemorar os 
cem anos de nascimento de Luiz Caries Prestes. 

_ : __ Qs_S.rs_. __ S_eoadQr_es _ qu~ _Q_ aprovam queiram 
permanecer sentados. (Pausa.) 

Aprovado: 
Será cumprida a deliberação do Plenário. 
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O SR. PRESIDENTE (Antonio Carlos Magalhães) 
- Quero fazer uma advertência nesta oportunidade, 
principalmente ao Banco Central e também aos Es· 
tados e Municípios. 

Recebemos, agora, ofício em relação a duas 
rolagens de dívida. O Banco Central manda hoje, 
para votação até o dia 30, dois processos de rola
gem de dívida do dia primeiro. 

O Senado não pode aceitar essa situação. Não 
poderemos cumprir assim a nossa tarefa. Por isso, 
faço uma advertência ao Banco Central, que deverá 
ser enviada por intermédio de ofício desta Presidên
cia ao Ministro da Fazenda. 

O SR. JOSÉ ROBERTO ARRUDA - Sr. Presi
dente, peço a palavra pela ordem. 

O SR. PRESIDENTE (Antonio Carlos Magalhães) 
-Concedo a palavra a V. Ex'! 

O SR. JOSÉ ROBERTO ARRUDA (PSDB-DF. 
Pela ordem. Sem revisão do orador.) - Sr. Presiden
te, gostaria de solicitar aos Srs. Senadores que fa
zem parte da Comissão Mista de Orçamento que 
compareçam, neste exato momento, à Comissão. A 
Lei de Diretrizes Orçamentárias está sendo votada; 
já o foi na Câmara dos Deputados, falta apenas a 
votação do Senado. 

Solicito, assim, a todos os Srs. Senadores 
membros da Comissão Mista de Orçamento que se 
dirijam àquela Comlssão-paravotação final Cfà u5o. ·· 

Muito obrigado, Sr. Presidente. 
O SR. PRESIDENTE (Antonio Carlos Magalhães) 

- Passa-se à lista de oradores. 
Concedo a palavra ao nobre Senador Guilher

me Palmeira. 
O SR. GUILHERME PALMEIRA (PFL-AL. Pro

nuncia o seguinte discurso. Sem revisão do orador.) 
- Sr. Presidente, Sf!s e Srs. Senadores, a verdade é 
que depois de uma tarde tão proveitosa para esta 
Casa, em que votamos matérias da mais alta impor
tância, principalmente esta relativa à autorização de 
empréstimo para que o Bane~ possa amanhã ser 
privatizado, ficamos certos de que todas as propos
tas cada vez mais serão discutidas e que se busca
rão, com base nelas, soluções que melhor atendam 
aos interesses do povo brasileiro e, evidentemente, 
dos Estados e Municípios. 

Gostaria, Sr. Presidente - esta é a minha pre
tensão -. de fazer um pronunciamento, abordando a 
necessidade de acelerarmos os estudos sobre a re
gulamentação da emenda constitucional que possibi-

fita a reeleição doPresidente da República, de Go
vernadores e de Prefeitos. 

No entanto, antes de entrar nesse tema, que 
seria o principal do meu pronunciamento, desejo 
congratular-me com o Presidente Fernando Henri
que Cardoso pela sua decisão que, na verdade, se 
toma irreversível, pois foi tomada não em nosso 
País, mas num fórum muito importante: na ONU. 

O Presidente da República afirmou a reativa
ção do Proálcool e fez questão de salientar que, 
como essa era uma luta desta Casa, iria buscar uma 
saída para esse Programa, e Sua Excelência fez 
muito bem. Parece-me que essa é uma decisão irre
versível e irá beneficiar não somente o nosso País, 
não somente aqueles que lutam pela preservação do 
meio ambiente, mas também aqueles que lutam 
para que a nossa economia cresça, para que a nos
sa economia deixe de ser estável, mas entre num 
processo de crescimento. Do ponto de vista social, é 
muito significativa a reativação do Proálcool. 

Não tenho dúvida de que jamais desta tribuna 
qualquer um de nós pediu proteção para os empre
sários, simplesmente para dar cobertura àqueles 
que estão produzindo álcool. Desejamos uma defini
ção, que foi dada com a decisão do Presidente Fer
nando Henrique Cardoso de prestigiar o Proálcool, 
que, além do seu alcance econômico - atinge não 

_.só o Nordeste, mas todo o País -. tem grande alcan
ce social, pois milhares e milhares de trabalhadores 
dependem desse Programa e encontravam-se, até 
então, ameaçados de perder seus empregos - não 
digo estabilidade, mas seus empregos, que, por 
mais tímidos que fossem, têm um significado espe
cial, principalmente no Nordeste. 

A decisão do Governo de reativar o Proálcool é 
da maior importância para o País, para o Nordeste, 
enfim para todos aqueles que lidam e labutam na 
área rural. Essa decisão é um grande passo, um 
grande avanço. Esse anúncio já era previsto, já era 
aguardado por todos nós. Felizmente, hoje ele se 
toma realidade. Acredito - repito - que seja irre
versível essa decisão do Governo brasileiro de 
apoiar o Proálcool. Esse Programa - volto a dizer -
-é-da maior importância para a economia brasileira. 

O Sr. Romeu Tuma - Permite-me V. Exª um 
aparte? 

O SR. GUILHERME PALMEIRA -Ouço V. Exª 
comprarec 

o Sr. Romeu Tuma - Senador Guilherme Pal
meira, V. Ex'! trata de um tema de vital importância 
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para a economia brasileira. As_vezes ficq angustiª-dQ 
quando penso sobre esse assunto. Ainda há pouco, 
discutimos o empréstimo concedido ao Rio de Janei
ro para possibilitar a privatização do Banerj, facilitan
do a caixa de previdência dos funcionários dessa 
instituição financeira. Acompanhei o nascimento do 
Proálcool. Foram longas e difíceis as caminhadas 
daqueles que compuseram a parte empresarial e go
vernamental desse programa com vista ao estabele
cimento da tecnologia do aproveitamento do álcool, 
principalmente para a indústria automobilística. Con
seguimos, no Brasil, a mais alta tecnologia no apro
veitamento da matriz energética renovável, mas não 
estamos dando-lhe o devido valor; continuamos a 
usar o petróleo, que ao longo do tempo vai escas
sear. Nenhum país, daqui a algum tempo, poderá ar
car com o alto custo que essa energia vai demandar. 
Durante a campanha eleitoral, compareci a uma re
gião de São Paulo, onde estava havendo geada, o 
que raramente acontece em meu Estado. Fui tam
bém a uma área de plantio da cana-de-açúcar e vi a 
destruição da lavour>· ' desespero dos canavieiros, 
que têm a sua produção económica baseada na ex
ploração da cana. O canavial estava quase seco. Al
guns galhos de braços para o céu, clamavam a 
Deus que trouxesse uma recuperação para aquela 
lavoura, que era a esperança do Brasil. V. ExB traz a 
palavra do Presidente na hora ceita. Qual é o objeti
vo do Proálcool? A indústria automobilística cresce 
numa progressão geométrica, e a produção do com
bustível, do álcool, ao longo desses últimos cinco 
anos, vem decaindo. Hoje mesmo os carros a gasoli
na usa certo percentual de álcool. Sem apoio ao 
Proálcool, não haverá a mistura necessária à gasoli
na. Praticamente vamos ter que importar álcool? 
Deixo aqui meu aplauso. Tenho certeza de que a pa
lavra do Presidente vingará e que o Proálcool voltará 
"' ser um grande colaborador das matrizes energéti
cas, em que o Brasil conseguiu um grande índice de 
aperfeiçoamento. 

O SR. GUILHERME PALMEIRA - Muito obri
gado, Senador Romeu Tuma. Foi importante, no iní
cio deste meu pronunciamento, a manifestação de 
V. ExB. Na verdade, focalizamos principalmente o 
aspecto social, mas também o aspecto económico é 
importante. Conhecemos o problema por que pas
sam os trabalhadores rurais. Vemos aí a luta dos 
sem-terra, que todos apoiamos quando ela é pacífi
ca. Vemos também a luta daqueles que querem aju
dar a produzir neste País. Na realidade, faltam ai-

_guns estímulos. Não tenho dúvida de que essa deci
são que o Presidente tomou e anunciou para todo o 
mundo nos dará a -certeza de qu-e desta vez o Proál
coolvaiserrecuperado. 

No Estado do Senador Levy Dias, também já 
existem algumas indústrias produzindo álcool, as 
quais estão dando oportunidade de emprego a cen
tenas de trabalhadores rurais, o que é importante 
para todos nós. Nossa intenção não é beneficiar B 
ou C e sim a população e aqueles que produzem de 
maneira racional, sem nenhum benefício especial. 
Nossa intenção é dar ao produtor rural, ao produtor 
de derivados da cana-de-açúcar, o que eles têm di
reito, sem exageros, sem subsídios. Há pouco, fa
lou-se muito em subsídios quando da aprovação da 
ajuda ao Estado do Rio de Janeiro, ao seu Banco 
estadual, para que seja privatizado. Queremos e va
mos cobrar do Presidente da República que se preo
cupe com os que estão trabalhando na lavoura da 
cana-de-açúcar, sem privilégios especiais, de acordo 
com suas necessidades. Não adianta dizer-se que 
não haverá subsídios, que a utilização do álcool ani
dro, do álcool hidratado, será estimulada. Claro que 
é necessária uma ação governamental que estimule 
isso, mas é preciso ter crédito para a produção, para 
implementas agrícolas. Não nos preocupa, a nós 
que defendemos o Programa do Álcool, se há dívi
das, débitos de usineiros, de produtores de álcool ou 
de cana; são problemas que se acumulam há anos e 
anos e precisam ser corrigidos. Não queremos de
fender o débito de ninguém. Queremos crédito para 
os que produzem. Não adianta anunciar a reativação 
de um programa se o Governo não estiver presente, 
estimulando para que produzam mais e possam atin
gir tudo aquilo que desejamos com o Proácool. 

O Sr. Levy Dias- V. Ex'! me concede um apar
te, Senador Guilherme Palmeira? 

O SR. GUILHERME PALMEIRA - Com muita 
honra, Senador Levy Dias. 

O Sr. Levy Dias - Nobre Senador, nós temos 
uma grande capacidade de andar na contramão. A 
cana é uma fonte de energia renovável, gera um vo
lume razoável de mão-de-obra - mesmo com a me
canização que se espalha já pelos canaviais brasilei
ros -, movimenta um volume muito grande de recur
sos em insumos, não é poluente e durante muito 
tempo, no Brasil, demonstrou ser uma grande fonte 
de energia, quando o País produziu um número gi
gantesco de carros a álcool. De repente abandona
mos o Programa e fomos andando para trás, en-
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quanto o mundo inteiro andava para a frente. Hoje 
em dia delegações de vários países, considerados 
do Primeiro Mundo, vêm ao Brasil aprender sobre a 
tecnologia da produção do álcool. É de extrema 
oportunidade o pronunciamento de V. Exª, nobre Se
nador Guilherme Palmeira. Vamos torcer para que o 
Senhor Presidente da República leve avante essa 
meta de reativar o Proálcool, voltar a produzir álcool. 
Nosso País produz quase 200 mil veículos mensal
mente e pode ter uma parcela grande de carros a ál
cool; isso vai refletir diretamente no nosso balanço 
de pagamentos, porque a nossa importação de pe
tróleo, que hoje é um dos itens mais pesados no de
sequilíbrio da balança de pagamentos, vai diminuir. 
Cumprimento V. Exª pela lucidez do seu pronuncia
mento e torço para que realmente o Governo Fede
ral retome o Programa do Álcool, porque ele só traz 
benefícios para a Nação brasileira. 

O SR. GUILHERME PALMEIRA - Senador 
Levy Dias, agradeço a V. Exª pela sua importante 
participação no pronunciamento sobre a deeisão -do 
Presidente da República em reativar o Proálcool. 

Nas próximas semanas, pretendo fazer uma 
análise mais profunda sobre o que realmente advirá 
da reativação do Programa do Álcool. Espero que 
isso não fique só na palavra. Como conheço a since
ridade e a determinação do Presidente Fernando 
Henrique, acredito que, desta vez, o programa vai 
para a frente. Acredito que haverá uma solução defi
nitiva para o novo Proálcool, com estímulos para que 
a frota oficial, de táxis e transportes coletivos seja 
constituída de veículos movidos a álcool. Mas, para 
isso, precisamos produzir! Não podemos chegar ao 
ponto de importar matéria-prima para produzir ál
cool! 

A cultura da cana-de-açúcar, que é extensiva, 
pode oferecer mais empregos; com isso, poderão 
ser diminuídos os confrontos com aqueles que não 
têm oportunidade de trabalhar, alguns se transfor
mando em sem-terra, e outros, mesmo estando nas 
áreas urbanas, não têm oportunidade nos grandes e 
médios centros urbanos. 

A grande saída é estimular a agricultura de 
uma maneira geral. Eu dizia outro dia, em aparte a 
um discurso do Senador Carlos Patrocínio, que não 
adianta se fazerem assentamentos se não temos 
instrumentos suficientes para oferecer oportunidade 
para essa gente produzir em condições, porque são 
milhões que já possuem terra, mas não têm condiçõ
es de produzir por falta de assistência dos órgãos 

oficiais, dos bancos oficiais, ou mesmo por meio dos 
próprios bancos privados, desde que haja um estí
mulo oficial - não precisa ser subsídio -, mas juros 
compatíveis com aquilo que possa ser produzido na 
área agrícola. 

Eu pretendia me estender mais, e parte do 
meu pronunciamento seria sobre a regulamentação, 
como disse no início do meu discurso, da reeleição 
para Presidente da República, Governadores e Pre
feitos. Entretanto, dado o adiantado da hora - já es
tamos prestes ao encerramento da sessão -, deixa
rei para a próxima semana. 

Encerro estas palavras, dizendo que, acredi
tando no Presidente Fernando Henrique, no seu dis
curso, no seu projeto e nas suas propostas, nós de
fendemos um Proálcool revigorado, um Proálcool de 
acordo com a realidade e as necessidades do Brasil 
e de acordo com as necessidades e os reclamos 
mundiais, seja com relação à poluição, seja com re
lação ao nosso desenvolvimento económico e social; 
desta vez, com a palavra do Presidente Fernando 
Henrique Cardoso, o Proálcool vai para a frente, e 
teremos soluções imediatas para esse grave proble
ma da nossa economia e, principalmente, do nosso 
equilíbrio social. 

Sr. Presidente, era o que tinha a dizer. 
O SR. PRESIDENTE (Antonio Carlos Magalhães) 

- Não havendo mais oradores inscritos, comunico ao 
Plenário que os Srs. Senadores José Bianco e o Jú
lio Campos enviaram à Mesa requerimentos, cuja 
tramitação, de acordo com o disposto no art. 235, in
ciso III, alínea "a", item IV, do Regimento Interno, de
vem ter início na Hora do Expediente. 

As proposições serão anunciadas na próxima 
sessão. 

O SR. PRESIDENTE (Antonio Carlos Magalhães) 
- Os Srs. Senadores Gilvam Borges, Lúcio Alcântara 
e Romeu Tuma enviaram discursos à Mesa para se
rem publicados na forma do disposto no art. 203 do 
Regimento Interno. 

S. Exªs serão atendidos. 
O SR. GILVAM BORGES (PMDB-AP) - Sr. 

Presidente, Sr'ls e Srs. Senadores, em recente edi
ção, uma das revistas de maior repercussão de nos
sa imprensa denunciou uma das faces do descontro
le que atingiu o (!lerc:açlo de mE)dicamentosno País. 
Os números apresentados são eloqüentes: o Brasil é 
o quarto maior consumidor de remédios do mundo, 
embora esteja em posição vergonhosa em relação 
aos indicadores de,.saúde; _a indústria farmacêutica 
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!aturou 1 o bilhões de reais no País no ano passado; 
existem 48 mil farmácias no País o dobro do que 
seria necessário segundo a Organização Mundial de 
Saúde OMS; 2 de cada 3 remédios comercializados 
são vendidos sem receita; a importação de remédios 
cresceu 50% desde 1994; algo como 80 milhões de 
brasileiros são adeptos da automedicação. 

Essa prática da automedicação, Sr"s e Srs. Se
nadores, que funciona como aglutinadora dos de
mais procedimentos apontados, não é, evidentemen
te, uma característica exclusivamente brasileira. 
Existe em todo o mundo. o que ocorre é que; llos 
países onde a comercialização de remédios é feita 
com mais seriedade, ninguém consegue comprar 
determinados medicamentos sem receita médica. 

A permissividade generalizada do comércio de 
remédios gera outros efeitos desastrosos, alguns es
pecialmente perversos, pois podem acarretar conse
qüências tão funestas quanto as da automedicação, 
ou seja, impedir o acesso ao medicamento, muitas 
vezes vital para as pessoas. Refiro-me ao preço dos 
remédios. 

O acesso aos medicamentos necessários à 
manutenção e recuperação da saúde é um direito 
assegurado na maioria dos países. No Brasil, vive
se o paradoxo da convivência da automedicação 
com os altos preços dos medicamentos, geralmente 
inacessíveis para grande parte da população. Para 
se ter uma idéia do descompasso entre a economia 
dita "estabilizada" e o preço dos remédios, conside
re-se que, de janeiro a maio, os remédios tiveram 
aumentos de até 45%, índice muito acima da infla
ção de 3,8%, acumulada no período. 

Se levarmos em conta alguns outros fatores, o 
quadro pode ser bastante agravado: em primeiro lu
gar, considere-se que não houve reajuste salarial e, 
em segundo lugar, que a maioria dos aumentos inci
dem sobre o preço dos chamados remédios de uso 
continuado, ou seja, aqueles que os pacientes preci
sam tomar até o final da vida, como é o caso dos 
cardíacos e epiléticos. Assim, os aumentos injustifi
cados configuram uma atitude nada ética da indús
tria farmacêutica em operação no Brasil, a qual age 
como se fosse isenta de compromisso com a saúde 
da população. 

Há, ainda, Srªs e Srs. Senadores, outra postu
ra inaceitável dessas indústrias, que é o seu total 
desprezo às leis e às normas em vigência no País. 
O maior exemplo ocorre com o Decreto 793, assina
do pelo ex-Presidente Itamar Franco, com vigor a 

__ J)artirde 5_ de OLJ!U_bro_cjª_19;13, rE:lferE!O_te à_d_enQrni
nação de medicamentos. A medida legal determina 
que os laboratórios estampem, nas embalagens dos 
medicamentos, com destaque, a denominação gené
rica do remédio e,- em segundo lug~u. com letras 
bem menores, o nome comercial do produto, isto é, 
a marca. A utilização do nome genérico dos remé
dios traria vários benefícios Rara o cidadão. Revela
ria a existência de inúmeras marcas para um niesmo 
medicamento e mostraria que os preços variam en
tre as distintas marcas, permitindo a escollla. Q que 

-estimularia aconcorrênciae-provocaria- a redução 
dos preços. 

O Decreto beneficiaria, também, a classe médi
ca, já que a prescrição deixaria de se fazer pela mar
ca do remédio e passariá a se basear na denomina
ção farmacológica. Dessa forma, os médicos passa
riam a utilizar o fundamento científico na sua prática 
profissional e afastariam as associações incõmodas 
que hoje se fazem entre eles e as indústrias farma
cêuticas. 

Por fim, o cumprimento do Decreto -793 dimi~ 
nuiria, ainda, a prática da automedicação, uma vez 
que a publicidade perderia o impacto produzido pela 
marca, que é, sem dúvida, a estratégia da indução 
ao consumo de remédios. 

Até o presente, Sr's e Srs. Senadores, a indús
tria farmacêutica recusa-se a cumprir a lei e recorreu 
à Justiça contra o ato presidencial. 

Além das me(jjdas que regulam o procedimen
to da indústria de medicamentos, é preciso chamar a 
atenção, também. para a necessidade de implemen
tar iniciativas congêneres em relação a algumas das 
práticas comerciais de farmácias e drogarias, que 
aviltam os direitos do cidadão consumidor de remé
-dios. Induzir ao consumo desnecessário e irracional 
de medicamentos, comissionar o balconista, genera
lizar a prcitica do 'cartel' no setor são sinais que evi
denciam a maneira pela qual os medicamentos são 
encarados por vários empresários do ramo de far
mácia, simplesmente como fonte incessante de lu
cro, sem qualquer relação com a saúde pública. 
Conclui-se que a qualidade da orientação farmacêu
tica oferecida no País não corresponde às necessi
dades da população, norteando-se por interesses 
puramente mercantilistas. 

Outras caracterís!icas de nossa realidade so
cioeconôrnica interferem n;;t_defioiç_ão de preços dos 
medicamentos, e não podem ser omitidas. Na estru
tura de produção, apenas 15% do faturamento cor-
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responde à produção de empresa nacional, isto é, 
em nosso País, o mercado é quase totalmente domi
nado por empresas transnacionais. 

A ocupação do mercado nacional de medica
mentos pelas indústrias transnacionais é, mais uma 
vez, resultado da tibieza do Poder Público em adotar 
políticas específicas para o setor farmacêutico, ao 
mesmo tempo em que as políticas económicas e os 
modelos de industrialização facilitaram a implanta
ção de indústrias estrangeiras no País. 

Nossas indústrias farmacêuticas implantadas 
a partir da década de 30 , sem iniciativa, apoio e in
vestimentos, não desenvolveram sistematicamente a 
pesquisa científica, a exemplo de outros países, pró
digos em subsídios oficiais ao setor. Dessa forma:, a 
partir da década de 50, assistimos à desnacionaliza
ção da indústria farmacêutica, com a entrada em 
nosso País de um número crescente de _empresas 
estrangeiras com forte potencia! económico, finan
ceiro e tecnológico, detentoras das patentes e da 
tecnologia de produção. Restaram à indústria farma
cêutica nacional as fatias de mercado de produtos 
tradicionais e populares, com tecnologia pouco sofis
ticada de produção. 

e das fortes resistências a mudanças, é forçoso ad
mitir, Senhoras e Senhores Senadores, que o mer
cado de medicamentos não está equipado para tra
zer os benefícios necessários à melhoria da qualida
de de vida da população brasileira. 

Faier éla assistência farmacêutica uma ativida
. de de relevânciasociaC e nãoo-mero comercio de 
remédios, é tarefa que somente logrará êxito com a 
conscientização da população e a participação de 
seus representantes democraticamente constituídos. 
. Daí, Srªs e sr5: Senadores, a importância do 
posicionamento do Congresso Nacional em relação 
a essa matéria, que, além de comprometer dura
mente a economia brasileira, agrava, sobretudo, o 
contexto, já por si calamitoso, da Saúde no País. 

Era o que tinha a dizer. 

Muito obrigado. 
O SR.LÚCIO ALCÂNTARA (PSDB-CE) - Sr. 

Presidente, Srªs e Srs. Senadores, vinte e um de ju
nho trazem-me lembranças das lições de literatura 
brasileira nos meus anos de científico. No dia 21 de 
junho de 1839, nascia Machado de Assis, no bairro 
do Livramento, no Rio de janeiro, em uma casinhola 
colocada ao lado da residência de Dona Maria José 

Essa situação histórica vem se perpetuando. de Mendonça Barroso, viúva do Senador Bento Bar-
Investe-se muito pouco em pesquisa de medicamen- roso Pereira, que se tomará sua madrinha de batis-
tas, como, de resto, em pesquisa em geraL As em- mo no dia 13 de novembro do mesmo ano. 
presas transnacionais evitam utilizar instalações lo- Era 0 primeiro filho de Francisco José de Assis 
cais de pesquisa, explorando o mercado por meio de e Maria Leopoldina Machado de Assis. Francisco 
inovações concebidas fora do País, contando, Qa.ra ·-·· José era pintor, filho de pardos forros. Maria Leopol
tanto, com a omissão e a descoordenação dosGo- . _ dina, portuguesa, ilhoa e, segundo a tradição, lava-
vemos nacionais. Assim, são desanimadoras as . deira. Gente humilde, porém benquista no bairro. 
perspectivas para o desenvolvimento tecnológico de 
nosso País nesse setor. 

Como vemos, Srªs e Srs. Senadores, deixado 
ao sabor de sua própria dinâmica, o mercado de me
dicamentos tem sido o principal responsável pela alta 
injustificada dos preços, pelo estímulo ao consumo ir
racional, pela proliferação de pontos de venda na sua 
maioria entregues a leigos, sem a presença do farma
cêutico habilitado e pela propaganda abusiva. 

É inevitável, portanto, reconhecer que se faz 
necessária a ação efetiva do Estado na formulação e 
implementação de leis e políticas reguladoras do 
mercado de medicamentos, na vigilância §anitária_El 
na fiscalização do cumprimento da legislação de de
fesa do consumidor e da economia popular. 

Diante do precário aparato legal e institucional 
de regulação e controle, dos interesses .e.strt.JtlJrados 

Machado de Assis cresceu à sombra de gente 
grande, pois Livramento era nobre na época, habita
do por comendadores, oficiais da Ordem Imperial do 
Cruzeiro e por outras personalidades da Corte. 

Nesse ambiente, o futuro escritor viveu sua in
fância; aí brincou, praticou suas traquinagens de me
nino pobre, doentio, submisso e tímido, tratado com 
carinho pelos pais e protegido da madrinha viúva e 
rica; aí, certamente vivenciou as primeiras impressõ
es do meio colonialmente senhorial que evocaria 
mais tarde em suas obras. 

Transcorrendo seus dias de menino entre a 
_casa pobre dos pais e a casa rica da madrinha, 
aprendeu bem cedo a perceber a diferença e os ca

. prichos da vida ou da história de cada um e, talvez, 
na sua visão inocente, já os tenha achado injustos e 
incompreensíveis. Essa realidade muito explica do 
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seu feitio: uma estranha mescla de convencionalis
mo e ceticismo, de ambição pessoal e de aceitação 
de hierarquia social, de conformismo e relativismo, 
de determinismo e pessimismo. 

Ficaram-lhe também recordações boas desses 
anos de meninice. Para tanto, deve ter contribuído 
significativamente a madrinha, que o acolhia e trata
va com desvelo. Junto da madrinha, desfrutava da
quela felicidade simples do afeto necessário. Asse
nhoreou-se, dessa forma, da atmosfera da casa rica 
e aprendeu a gostar da gente aquinhoada que nela 
habitava. 

Apesar da presença da madrinha, não usufruiu 
de vida muito diferente da vida de outros meninos, 
como ele pobres, do bairro. Foi moleque tímido, mal 
vestido, mal alimentado; de pobreza no corpo e liber
dade na alma; desconfiado e retraído por tempera
mento, vivendo e aprendendo para dentro, guardan
do os acontecimentos e matutando sobre tudo o que 
aos outros passava despercebido. 

Teve também uma irmã que a doença levou 
cedo do recesso do lar. Morreu-lhe também a mãe 
quando ainda criança. A madrinha igualmente não 
tardou a partir. 

O pai casou-se em segundas· núpcias com Ma
ria Inês, uma mulher de fecu_nda e 'boa inteligência 
do coração". Maria Inês foi a primeira mestra de Ma
chado de Assis, ensinou-lhe o pouco que sabia: as 
letras e as primeiras operações. 

Freqüentou depois a escola. Pouco se sabe, 
no entanto, de sua vida escolar, por quanto tempo e 
onde estudou. O que passou para a história deve-se 
a informações dadas por amigos seus e por inferên
cias de suas obras. Machado sempre foi extrema
mente reservado em relação ao seu mundo e à sua 
origem. 

O pai morreu quando se encontrava às por
tas da adolescência, ficando da família apenas ele 
e sua madrasta Maria Inês. Para sobreviver, em
p~egaram-se os dois em um colégio, ela como co
zinheira e o menino como vendedor de balas, tare
fa que certamente não se coadunava com sua na
tureza silenciosa e tímida. No colégio, aproveitou 
os momentos de espera do tabuleiro de balas para 
ouvir sorrateiramente as coisas que eram ditas 
nas salas de aula; ouvia as lições que não lhe 
eram destinadas. 

Da adolescência, pouco se sabe também. É 
certo, sim, que era dado à leitura. Lia vorazmente, lia 

tudo o que lhe viesse às mãos ou lhe caísse sob os 
olhos. 

_ Senhe>rPresicl~mtª, Senhoras e Senbores Se
nadores, pelas circunstâncias que assinalaram sua 
vida, pelo exemplo de esforço para superar-se e su
perar os obstáculos, pela singularidade de sua con
tribuição à literatura brasileira, pelas características 
da obra que produziu, merece lembrança e celebra
ção o seu centésimo qüinquagésimo oitavo aniversá
rio de nascimento. 

Na afirmação de José Veríssimo, Machado de 
Assis é "a mais alta expressão do nosso gênio literá
rio, a mais eminente figura de nossa literatura". Para 
Nélson Wemeck Sodré, "Macbaclo de Assis é a 
grande figura literária do tempo e a maior que o nos
so país conheceu". 

Não há como contestar essas afirmações da 
crítica literária. Sua extrema reserva, porém, a aver
são de falar de si mesmo e o cioso silêncio sobre 
seu passado privaram a história de conhecer-lhe os 
começos como escritor. De acordo ainda com José · 
Veríssimo, "ninguém na literatura brasileira foi mais, 
ou sequer tanto co_mo ele, estranho a toda a espécie 
de cabotinagem, de vaidade, de exibicionismo. De 
raiz odiava toda a publicidade, toda a vulgarização 
que não fosse puramente a dos seus livros publica
dos. Do seu mesmo trabalho literário, como de tudo 
o que lhe dizia respeito, tinha um exagerado recato". 

-Obscuro e incerto, portanto, o seu ingresso no mun-
do da literatura. Pela época, cresceu sob a efluência 
dos românticos; também foi romântico, mas consa
grou-se literariamente como realista. 

Admirável, no entanto, a grandeza atingida. Na 
opinião da crítica literária, como poeta, é um dos 

- mais importantes da literatura brasileira e, como pro
sador, o mais insigne, de modo especial na ficção 
romaneséá, cujo domínio é fnigualáveL Para José 
Veríssimo, 'não é somente um escritor vernáculo, 
numeroso, diserto e elegantíssimo. Às qualidades de 
expressão que possui como nenhum outro, junta as 
de pensamento, uma filosofia pessoal e virtudes lite
rárias muito particulares, que fazem dele um clássi
co, no mais nobre sentido da palavra o único talvez 
da nossa literatura". 

Escreveu contos e romances com graça, com 
fino espírito, com encantadora naturalidade, com fér

--fiT e gnidosa imaginação, com arguta psicologia, ca
bal propriedade dé expressão, criatividade no mane
jo da frase, surpresa na utilização das palavras, har-
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monia na fluência, agudeza na percepção e originali
dade na formulação. Histórias, costumes, tipos, fic
ções, consciências, caracteres, sentimentos· Intimes, 
idiossincrasias, tudo na sua obra e representado 
com superior qualidade, com excelência, numa ad
mirável transposição artística. E tudo com naturalida
de, sem vestígio de afetação, com estilo delicioso 
quanto à vemaculidade, à precisão, à elegância e ao 
engenho. 

Machado de Assis introduziu na nossa literatu
ra a perspectiva problematizadora, a visão radical
mente crítica e reflexiva da vida dos homens, das 
aparências cultivadas, da moralidade apregoada e 
da realidade vivida. Mestre no desmascaramento 
suave, surpreendente e inexorável. Mestre do gêne
ro cômico fantástico, materializado de forma exce
lente na moldura narrativa do Brás Cubas, resoluta
mente inverossímil, mas prototípico no retrato das 
atitudes e dos comportamentos da vida real. 

É literatura minipéia, do filósofo Menipo, que 
gargalha no além-túmulo ·::orno o faz Brás Cubas. Li
teratura que aborda humoristicamente as questões 
mais cruciais, misturando o sério e o cômico, que 
pratica absoluta liberdade em relação aos cânones 
da verossimilhança, que se deleita nos desdobra
mentos da personalidade, nas paixões descontrola
das, nos delírios, nas mentiras cultivadas para em
belezar as fachadas. 

As bases sociais desse mundo não são difíceis 
de circunscrever. O atento analista da sociedade 
desvenda-as facilmente ao refletir sobre os senti
mentos, as atitudes de conveniência, as posturas de 
retidão e de certeza absoluta, os discursos fátuos, 
as preocupações e as lágrimas fáceis, públicas e 
profusas, mas escapistas, estéreis, suspeitas e ridí
culas. 

Em todas essas peculiaridades, Machado de 
Assis revela sua capacidade incomum de fundir, 
com leveza e precisão, humorismo filosófico-socioló
gico com imaginação. 

Não foi um naturalista, foi um realista superior, 
pois, mesmo quando navegou pela fantasia, sempre 
trabalhou a verdade essencial e profunda das coisas 
e das personagens, as verdades como elas são en
tre quatro pcoredes, quando a nudez se mostra sem 
superegos. Analisava as almas, sem aventurar-se 
pela psicologia. 

Machado de Assis evitava, fugia, sentia pavor 
da vulgaridade e da apelação, recursos tantas vezes 

eleitos como vetores de propagarda, justificados 
com o álibi do gosto público. Foi 1 n escritor extre
mamente decente. Não em razão we uma moralida
de afetada, nem por pudor infantil, mas porque res
peitava sua arte. A simples percepção de que a obs
cenidade, a pornografia, as abordagens sensuais se
riam chamamento para seus livros lhe provocava 
imediata reação de repulsa a esse baixo recurso de 

- -sucesso_. Tinjla a s_l.ltilez-ª de cgnduzir a arte até à 
suficiente e sutil margem da insinuação, até à essen
cial percepção do fato, sem nunca apontá-lo. 

Não estranha, no âmbito dessa gama de quali
dades, que Machado de Assis tenha exercido papel 
de liderança entre os escritores do seu tempo. Foi 
essa liderança e a total dedicação à arte literária que 
o conduziram a agregar-se aos homens das letras, 
em 1895, quando do lançamento da Revista Brasilei
ra, então sob a direção de José Veríssimo. A reda
ção da revista dava-se na travessa do Ouvidor. Nes
se endereço, reuniam-se, além de Machado de As
sis, Taunay, Joaquim Nabuco, Silva Ramos, Lúcio 
Mendonça, Graça Aranha, José Veríssimo, Inglês de 
Sousa, João Ribeiro. Sempre à tarde. Discutiam lite
ratura, política, sociedade e arte e tomavam chá. 

Foi nesse contexto que nasceu a Academia 
Brasileira de Letras, a última das tentativas de socie
dade de escritores: em que Machado de Assis tomou 
parte e a única que vingou. Por iniciativa de Lúcio 
Mendonça, em 15 de dezembro de 1896, começa
ram as reuniões preparatórias Machado foi aclama
do presidente, lugar que ocupou até morrer. Em 20 
de junho de 1897, em reunião inaugural, ele definiu 
o caminho da nova sociedade. 

Senhor Presidente, Senhoras e Senhores Se
nadores, a trajetória e o legado desse grande escri
tor brasileiro são perenes. Perenes na arte que con
cebia não como preenchimento dos momentos de 
ócio, como era aceito no seu tempo, mas como veí
culo com uma missão a cumprir: ensinar aos ho
mens a_s cois51s da_vicja_e enl)iná-las com beleza es
tética, rindo ou chorando. 

De acordo com Nélson Werneck Sodré, com 
essa perspectiva realizou sua obra, •a mais alta já 
elaborada em nosso país e aquela em que está mais 
presente o Brasil, numa fase característica de seu 
desenvolvimento". Perenes também pelo exemplo 
de força para vencer as dificuldades decorrentes da 
pobreza. da saúde precária, dos preconceitos e da 
exclusão. Superou todas essas agruras com estudo 
e tenaz perseverança. Venceu-as com grandeza. 
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Belo exemplo, inclusive para o nosso tempo, tempo 
ae cibernética e de globalidades, tempo que não cul
tiva referenciais, exemplo para todos os brasileiros, 
e:-!' ;:><~rti::;uiar, para a juventude. 

Muito obrigado! 

O SR. ROMEU TUMA (PFL-SP) - Sr. Presi
dente, Sr's e Srs. Senadores, dia 16 de junho, a 
convite do ilustre Delegado da Associação dos Di
plomados da Escola Superior de Guerra - ADESG 
no Estado de São Paulo, Dr. Adauto Rochetto, tive
mos o prazer de proferir conferência como parte de 
mais um Ciclo de Estudos de Política e Estratégia -
o 39.2 - promovido por aquela destacada agremia
ção. 

O tema que nos foi destinado, •os Meios de 
Comunicação - Influência na Moral da Família e no 
Aumento da Violência" -, por ser atualíssimo diante 
de diversor; projetas de lei em tramitação no Con
gresso Nacional e com os quais se relaciona, leva
nos a reproduzir desta tribuna o que dissemos aos 
estagiários da entidade, que honra a tradição de al
tos estudos já firmada pela ESG. Com este pronun
ciamento, acreditamos estar contribuindo para avivar 
a atenção geral para aspectos fundamentais de algo 
que diz respeito diretamente ao Estado Democrático 
de Direito, ou seja, a liberdade de imprensa e de ma
nifestação do pensamento. 

'Meios de comunicação", expressão genérica 
muito ampla, abrange todos os sistemas utilizados 
para transmitir informações e opiniões, desde o telé
grafo sem fio até os satélites, passando pelas mo
dernas impressoras e a Internet. É obvio que, na
quele colóquio, limitamo-nos aos meios utilizados ro
tineiramente para a divulgação de notícias, opiniões, 
interpretações e outras manifestações que tenham 
caráter jornalístico ou artístico. Cingimo-nos, tanto 
quanto possível, aos meios englobados na expres
são •comunicação social", como constam da Consti
tuição, ou seja a "imprensa• no seu mais lato senti
do. 

Mas, o que vem a ser imprensa e de qual in-
fluência falamos? · 

Evidentemente, tivemos em mira jornais, revis
tas, rádio, TV, agências noticiosas e alguns serviços 
informativos prestados atualmente por esses veícu
los via Internet. Portanto, consideramos apenas a in
fluência que esses veículos exercem sobre todos 
nós, graças à liberdade de que usufruem no Estado 
Democrático de Direito, liberdade que, em contrapar-

tida, significa garantia de sobrevivência para a pró
pria democracia. Analisamos a influência que decor
re, naturalmente, da liberdade de informar e ser in-

-fõrmaao;de emitir opinião e proporcionar entreteni
mento e prazeratrayés do_s_mecanismosde comuni
cação de massa. Mas, tivemos em mente que influir 
não quer dizer necessariamente estimular, incenti
var. Deixamos claro que a influência constante do 
tema queria dizer somente a ação que uma pessoa 

- ou coisa exerce sobre outra, ação que pode se dar 
em qualquer sentido. 

Segundo os filólogos, a palavra imprensa origi
nou-se do latim "impressus• e significou, inicialmen-
J~ ª_rn;i.quina impressora. Sobre essa palavra, es
creveu o renomado autor, ex-diretor de jornal e Dou
tor em Direito pela USP, José Nabantino Ramos, em 
sua obra 'Jornalismo': 

'Tomou-se depois a arte de imprimir e o esta
belecimento dos serviços gráficos. Mais tarde signifi
cou a profissão jornalística e o conjunto dos jornais 
( ... ) Mais recentemente, passou a compreender tam
bém o rádio e a televisão, que vieram a ser 'a im
prensa falada', pois o artigo 80 do Código Brasileiro 
de Telecomunicações (Lei nº 4.117, de 27 -8-1962) 
dispõe que se equiparam 'à atividade do jornalista 
profissional, a busca, a redação, a divulgação ou a 
promoção, através da radiodifusão, de notícias, re
portagens, comentários, debates e entrevistas•. 

O Decreto-Lei nº 972, de 17-10-69, e toda ale
gislação posterior, regulamentadora da profissão, 
também incluíram os profissionais do rádio e da tele
visão entre os jornalistas. Para que não fiquemos a 
divagar, definamos como órgãos de imprensa todas 
as organizações em que atuem os jornalistas, exer
cendo funções que lhes são reservadas por lei. Tra
ta-se, portanto, de órgãos capazes de formar ou de
formar a opinião pública, assim como de atuar sobre 
os usos e costumes do povo e, desta forma, influir 
no seu comportamento. 

Em se tratando de 'imprensa escrita", tal no
menclatura abrange a empresa proprietária, a reda-

- ção, a publicidade e as oficinas, ou seja, tudo o que 
diga respeito aos jornais, revistas e agências noticio
sas. Nesse caso, as únieas restrições prévias exis
tentes estão ligadas àconstituiçã_o da empresa, pois 
a Carta Magna, no artigo 222.-determina que "a pro
priedade de empresa jornalística e de radiodifusão 
sonora e de sons e imagens é privativa de brasilei
ros natos ou naturalizados há mais de dez anos, aos 
quais caberá a responsabilidade por sua administra-
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ção e orientação intelectual. • Diz ainda esse texto 
constitucional que é vedada a participação de pes
soa jurídica no capital social de empresa jornalística 
ou de radiodifusão, exceto a de partido político e de 
sociedades cujo capital pertença exclusiva e nomi
nalmente a brasileiros, mesmo assim sem direito a 
voto e sem exceder a trinta por cento do capital so
cial. A terceira e última restrição é a de que os meios 
de comunicação social não podem, direta ou indire
tamente, ser objeto de monopólio ou oligopólio (arti
go 220, 11, § 5.º). 

Quando abrimos o leque da comunicação so
cial, verificamos que se usa a expressão "imprensa" 
para designar a seção ou serviço de empresa de ra
diodifusão, televisão ou divulgação cinematográfica, 
ou de agência de publicidade onde sejam exercidas 
atividades jornalísticas. Em se tratando de mídia ele
trõnica, isto é, o rádio e a TV, agora acrescidos de 
alguns serviços prestados via Internet, verificamos 
que, na prática, nossos governantes detêm grande 
poder sobre ela, por se tratar de um serviço perten
cente ao Estado. Esse serviço estatal é outorgado a 
empresas particulares em regime de concessão, 
permissão ou autorização, portanto sob fiscalização 
do Poder Público e enquanto a este aprouver. Se
não, vejamos. 

Diz a Constituição, no art. 223: 

"Compete ao Poder Executivo outorgar 
e renovar concessão, permissão e autoriza
ção para o serviço de radiodifusão sonora e 
de sons e imagens, observado o princípio da 
complementaridade dos sistemas privado, 
público e estatal". 

Essa outorga ou renovação - dez anos para 
emissoras de rádio e quinze para as de televisão -, 
assim como a não-renovação, dependerá de, no mí
nimo, dois quintos do Congresso Nacional, em vota
ção nominal. Além dessa deliberação legislativa, as 
emissoras contam com a única garantia de que, an
tes do vencimento daquele prazo, o cancelamento 
da concessão ou permissão depende de decisão ju
dicial. Portanto, vivem legalmente sob um regime de 
liberdade condicionada e submetem-se a uma série 
de imposições do Poder Público, que inexistem em 
relação à imprensa escrita. 

Para entendermos o significado disto, basta 
lembrar o que está acontecendo com o programa A 
Voz do Brasil, que o mundo radiofõnico vem tentan
do calar há tempos, qualificando-o como inconstitu-

.. cional e antidemocrático._ Ou_ ainda as periódicas re
quisições de horários para comunicações e progra
mas oficiais, sem nenhuma retribuição pecuniária às 
emissoras. Como empresas, as emissoras possuem 
finalidade econõmica e arcam assim com vultosos 
prejuízos. 

Se algum órgão da mídia eletrõnica abusa da 
liberdade de imprensa para cometer algum delito 
através de um programa jornalístico, toma-se passí
vel das mesmas sanções legais que seriam aplica
das, em iguais cireunstâncias, a jornais e revistas. 
Mas, por executar serviço de radiodifusão ou televi
são sob concessão, permissão ou autorização esta
tal, a emissora estará sujeita, além daquelas sançõ-

- es; a uma série de outras penalidades previstas no 
Código Brasileiro de Telecomunicações, penalidades 
essas que podem chegar à retirada da freqüência de 
transmissão, o que, na prática, significa a dissolução 
da empresa, como já aconteceu em passado não 
muito remoto. 

Sabemos assim que, em tese, a liberdade de 
imprensa é parcial em relação ao rádio e à televisão, 
apesar da aparência que se lha possamos dar, bem 
como do que diz a Carta Magna, no artigo n.º 220: 

"A I'Tl<IDifestação do pensamento, a 
. criação, a expressão e a informação, sob 

qualquer forma, processo ou veículo não so
frerão qualquer restrição, observado o dis
posto nesta Constituição." 

Em termos gerais, a comunicação social está 
bem amparada naquele texto, pois o parágrafo 1.2 

do mesmo artigo assegura que "nenhuma lei conterá 
dispositivo que possa constituir embaraço à plena li
berdade de informação jornalística em qualquer veí
culo de comunicação social, observado o disposto 
no art. 5.2 , IV, V, X, XIII e XIV." 

·Esse artigo 5.2, nos seus incisos, diz que 

"é livre a manifestaç8o do pensamento, 
sendo vedado o anonimafo; 

"é assegurado o direito de resposta, 
proporcional ao agravo, além da indenização 
por dano material, moral ou à imagem; 

"é livre a expressão da atividade inte
lectual, artística, científica e de comunica
ção, independentemente de censura ou li
cença; 

"são invioláveis a intimidade, a vida pri
vada, a honra e a imagem das pessoas, as
segurado o direito a indenização pelo dano 
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material ou moral decorrente de sua viola
ção; 

"é livre o exercício de qualquer traba
lho, ofício ou profissão, atendidas as qualifi
cações profissionais que a lei estabelecer; e 

"é assegurado a todos o acesso à in
formação e resguardado o sigilo da fonte, 
quando necessário ao exercício profissio
nal." 

A exceção fica por conta do Estado de Sítio. 
Segundo o art. 139, inciso III, em sua vigência pode
rão ocorrer restrições relativas à inviolabilidade da 
correspondência, ao sigilo das comunicações, à 
prestação de informações e à liberdade de impren
sa, radiodifusão e televisão, na forma da lei. Assim 
mesmo, pelo artigo 141, cessado o estado de defesa 
ou o estado de sítio, cessarão também seus efeitos, 
sem prejuízo da responsabilidade pelos ilícitos co
metidos por seus executores ou agentes. 

Bem, mas por que toda essa preocupação com 
a liberdade de informar e ser informado, assim como 
de publicar a própria opinião ou a de terceiros? A 
resposta nós vamos encontrar ainda no texto consti
tucional, cujo art. 1.2 , parágrafo único, reza: 

"Todo o poder emana do povo, que o 
exerce por meio de representantes eleitos 
ou diretamente, nos termos desta Constitui
ção." 

Com isto, a necessidade de tal liberdade trans
cende o plano ideológico, deixa de ser um produto 
virtual para ganhar os contemos concretos da exis
tência plena de consequências oráticas. Ora, se todo 
o poder pertence ao povo e é por ele exercido di reta 
ou indiretamente, há necessidade absoluta de esse 
povo manter-se bem informado, para que faça fun
cionar a contento o Estado Democrático de Direito. 
Há necessidade de disseminar a informação entre 
as massas para que a democracia possa existir e 
prosperar. E é exclusivamente através dos órgãos 
de comunicação social que o povo consegue infor
mações em quantidade e com rapidez suficientes. A 
Imprensa é o adubo para as raízes do Estado De
mocrático de Direito. Sem ela não poderia existir de
mocracia. 

Aliás, diz a sabedoria popular que saber é po
der. Não sou eu quem o afirma, pois este antigo 
adágio é tão velho quanto a História. Saber_é poder 
principalmente porque quem sabe algo sobre al
guém tem poder sobre esse alguém. Tanto isto é 

verdade.que as ditaduras, sem_ exceção, buscam do
--minar a lnfoiTnaÇão, détêtn o monopólio da informa

ção sem o qual é impossível que sobrevivam. Aí fica 
-a chave do mecanismo de força dos órgãos oficiais 

de ínformação;que sãotão poderosos quanto o seja 
o domínio exercido sobre as notícias pelo regime 
que integram. E daí também a importância do Jorna
lismo, livre e autêntico, pois é ele que dissemina a 
informação entre o povo, aue difunde a sua interpre
tação e que irradia as opiniões decorrentes. São os 
jornalistas, através dos órgãos de Imprensa, que de
mocratizam a informação e, democratizando-a, as
seguram a existência do Estado Democrático de Di
reito, sem o qual não há como reconhecer a legitimi
dade de qualquer instituição. 

Quanto mais informado for, mais livre será o 
ser humano. O máximo de evolução da humanidade 
será atingido quando a liberdade individual plena for 
igual para todos os cidadãos e seus representantes. 
Democratizando a informação, o jornalista cumpre a 
missão social de manter a cidadania na rota que 
conduz inevitavelmente a esse estágio, ou seja, ao 
topo da escala de evolução da humanidade. E essa 
missão é árdua e perigosa, haja vista para o fato de 
que o Comitê para Proteção dos Jornalistas (CPJ), 
com sede nos EUA, registrou a morte de 474 profis
sionais em serviço, nos últimos 1 O anos, em todo o 
mundo, a maioria vítima de assassinato. Ou<\se cin
quenta profissionais de imprensa por ano, sem con
tar aqueleselif!!illªQOS_em pa,íses dos_ quais não se 
têm sequer estatísticas. 

Cabe à Imprensa uma posição natural de 
vanguarda e força, que chega a ser chamada de 
quarto poder da República, como já a qualificara o 
legislador Burke, em sessão da Câmara dos Co
muns no século XVIII, ao formular o conceito que 
correu mundo. Por isso mesmo, os idealistas, os 
profissionais autênticos que nela militam resguar
dam-na, jamais esquecendo que a notícia é a in
formação, é o fato puro desprovido de opinião e in
terpretação de quem o veicula. Os que têm pureza 
de intenções sabem que a apresentação do fato 
subordinada à opinião e interpretação do comuni
cador é desvirtuamento do jornalismo, é simples 

- --propaganda. -sa.oomque;-se-asslm_a_glrem, -ainda 
que se digam jornalistas, não estarão exercendo o 
Jornalismo, pois nada mais farão do que propa
ganda. Os verdadeiros jornalistas também garan
tem _abonestiJ:!ade d-ª suªs_opi_nié)es e interpreta-_ 
ções ao fundamentá-las exclusivamente na notí-
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cia. Se assim não fosse, o ato de opinar efinterpretar artigo 221 da Constituição, segundo o qual a produ-
nada mais seria do que disfarçar a mentira. _çªo e él_programaçªº_da~_e_IT!issoras de rádio e tele-

Por tudo isso, por macular algo tão sublime, visão têm que dar preferência a finalidades educati: 
chega a ser revoltante qualquer ato destinado a des- vas, artísticas~ culturais e informativas. Lamentavel-
virtuar a comunicação social para usá-la como su- mente; emissoras que seguem- -rígiaarriente a ética 
porte de mostruários obscenos, camuflando a licen- contida nesses prindpios não obtêm audiência e for-
ciosidade como liberdade de imprensa. Infelizmente, ça condizentes, apesar do -serviÇo-de excepcional re~ 
ações dessa natureza acontecem em todo o mundo levância que prestam à coletividade. Quando muito, 
e constituem permanente preocupação para muitos usufruem de uma crealbilidade restrita. 
povos, há alguns séculos. Uma pr.eocupação pre- Quero destacar, isto sim, o respeito que se 
sente também em nossa sociedade, tanto que, em- deve aos valores ético:> e sociais da pessoa e da ta-
bera abolindo qualquer forma de censura, nossa mílía, conforme determina o mesmo artigo da Consti-
Constituição a reflete ao contemplar a influência das tuição. E que não se invada os lares para emporca-
diversões e dos espetáculos públicos na moral do ci- !há-los. 
dadão e sua família. Existem, em conseqüência, Senhoras e Senhoras Senadores. Eu sou do 
prescrições constitucionais diretamente relacionadas _tempo em que havia clara distinção entre obscenida-
com o nosso tema, assim como abundante legisla- de e erotismo, entre comércio pornográfico e espetá-
ção decorrente. cu lo artístico. Sem qlle realrrie11te a moral se alterou 

Se princípios constitucionais e leis deixam de tanto assim? Será que os usos e costumes de hoje 
ser obedecidos, a história é outra. Há autoridades estão totalmente desregrados? Será que viramos es-
responsáveis pelo seu cumprimento, que vivem de cravos de instintos animalescos? Ou será que se-
salários pagos pelo povo para fazer valer a lei. Nun- mos coniventes, por nosso silêncio, com quem inten-
ca deveriam, por isso, estar se omitindo como, aliás, ta transformar o comportamento minoritário em regra 
infelizmente, acontece em tantos setores da vida pú- geral? 
blica. Essa omissão tem nome. É prevaricação ou Continuaremos a deixar-nos embrutecer até o 
coisa pior. Temos leis para tudo, à farta, até em ex- ponto de sentir prazer em assistir àquelas cenas por-
cesso. Só que não são aplicadas ou o são de forma nográficas em família? 
desvirtuada ou errónea. Se, por exemplo, cenas de 
sexo explicito aparecem na TV em horários incem- O fato é que já partimos do 8 para o 80! Há ne-
patíveis, todo um arcabouço institucional mantido cessidade de recuperar o bom senso, chamem-no 
com o dinheiro do povo deveria movimentar-se para como quiserem chamar. 
responsabilizar quem realizou a transmissão. Essa É evidente que todo esse raciocínio também 
ação estaria legitimamente apoiada em diversos ins- esteve presente na elaboração da Constituição de 
trumentos legais, desde o EstaMo da Criança e do Ado- 1988, tanto que, mesmo proibindo toda e qualquer 
lescente até o Código Brasileiro de Telecomunicações._ _ - censura de natureza pofífica, ideológica e artística, 

Dizer que a legislação está ultrapassada, está ---mesmoprOClárrianaoque é- proí5iâo proibir,-6-artigo 
caduca. é muito cómodo. Não passa de cortina de 220 destina competência à lei federal para 
fumaça para encobrir a própria incompetência ou fal- "estabelecer os meios legais que garantam à 
ta de exação. Em minha opinião, constitui um acinte. pessoa -e- à família a possibilidade de se defende-
Ninguém conseguirá convencer-me de que a inércia rem de programas ou programações de rádio e te-
de uma autoridade possa decorrer apenas de uma levisão que contrariem o disposto no art. 221, bem 
fortuita imperfeição legal. Como também ninguém como da propaganda de produtos, práticas e servi-
conseguirá convencer-me de que, em qualquer épo- ços que possam ser nocivos à saúde e ao meio 
ca, em qualquer lugar, um bom chefe de família gos- ambiente". 
taria de ver sua prole ser surpreendida por cenas de Então, por que essas prescrições constitucio-
sexo explícito, ainda mais ao assistir a um canal nais devem funcionar apenas na parte referente à 
aberto de TV. Isto não é cultura. Isto não é lazer. Isto propaganda comercial de coisas nocivas à saúde e 
não é liberdade. Isto tem outro nome. _ao meio ambiente, como acontece com o tabaco, as 

Não estou querendo dizer que se deva refor- bebidas alc_o_óli~s,_os_ag~otóxic;os, os medicamentos 
mar e aplicar a ferro e fogo a legislação apoiada no _e a_st~rapias? PQI"_q[J§__someni~ estás- sofr_ElfTi. na 



Junho de 1997 A.NAIS DO SENADO FEDERAL 485 

prática, restrições legais, corno, por exemplo, per
missão para ser anunciadas apenas em determina
dos horários e, assim mesmo, com advertências so
bre os malefícios decorrentes de seu uso? O restan
te, pelo simples fato de não ser matéria declarada
mente publicitária, de não ser matéria paga, transfor
mar-se-ja em matéria jornalística de cunho editorial 
ou em espetáculo artístico puro, com direito a algu
mas das mais sagradas formas de liberdade susten
tada pela cidadania democrática? 

Poderíamos dizer que a moral é dinâmica, 
adapta-se aos usos e costumes de cada povo em 
cada época. Isso também é verdade. Em relação a 
esse fato, talvez até superestimemos a importância 
da imprensa e a julguemos injustamente. Os usos e 
costumes se alteram sob a influência de uma série 
de fatores, com ou sem a participação dos meios de 
comunicação. A imprensa retrata o que está aconte
cendo, mostra tudo a quem quiser vê-lo. É sua obri
gação. Funciona, assim, corno catalisador capaz de 
acelerar ou retardar as modificações dos usos e cos
tumes, portanto, da moral existente, dada a caracte
rística de poder levar o conhecimento das tendên
cias de modificação a muitas pessoas ao mesmo 
tempo. Mas, daí a afirmar que os meios de comuni
cação condicionem o comportamento humano, vai 
um grande e perigoso salto. Como também seria fal
so afirmac que a democracia, por ser transparente e 
deixar à mostra os erros cometidos em seu nome ou 
sob sua liberalidade, é um regime que não presta 
Sempre acharemos, nesses casos, a responsabilida
de de homens corruptos e mal intencionados, nunca 
da instituição. 

Quero aqui deixar bem clara minha posição de 
irrestrito apoio à liberdade de imprensa, à liberdade 
de informar e ser informado, à liberdade artística, à 
liberdade de manifestação do pensamento em todas 
as suas formas. Mas, também de desaprovação às 
agressões que, de maneira frontal ou sub-reptícia, 
são desferidas contra a sociedade por quem, segui
dor de inclinações pessoais discricionárias, intenta 
moldá-la de acordo com a própria moralidade estro
piada ou quer nela instilar a amoralidade para que 
ele mesmo, como indivíduo, deixe de sentir-se "dife
rente" e não mais seja visto e tratado como uma ex
ceção. Entretanto, longe de mim sequer imaginar 
algo que lembre a severidade que já se destinou a 
esse tipo de pessoas ao longo da História, como, por 
exemplo, na Lei das Doze Tábuas do primitivo Direi
to Romano, que punia com a pena de morte a éhtoa-

ção pública de canções irreverentes, considerando-a 
uma violação da ordem. 

Embora esteja implícito em tudo o que eu lhes 
disse, é preciso ressaltar os gravíssimos riscos que 
se corre quando, seja qual for o pretexto ou inten
ção, se admite a possibilidade de tolher alguma da
quelas liberdades. Quem prega nesse sentido, geral
mente está imbuído de más intenções ou - pior ain
da - é arauto do obscurantismo, a exemplo do que 
aconteceu, em 1671, quando, ao reconhecer o fato 
de a impressão tipográfica e o ensino estarem me
nos desenvolvidos na Virgínia que nas colônias si
tuadas mais ao norte dos Estados Unidos, o então 
governador Berkeley disse algo que soaria hoje 
como piada num enredo de tragicomédia. Afirmou 
ele: 

"Mas, agradeço a Deus não termos escolas e 
impressão livres; e espero que não as tenhamos 
neste século; o ensino trouxe ao mundo a desobe
diência, a heresia, o sectarismo; e a impressão tipo
gráfica os divulgou, assim como as difamações con
tra o governo. Deus nos livre de ambos. • 

No prólogo da consagrada obra "Freedorn of 
Speech and Press in Arnerica• ("Liberdade de Pala
vra e Imprensa na América"), o juiz norte-americano, 
Dr. William O. Douglas, escreveu: 

"Palavra livre e imprensa livre - não naves es
paciais ou automóveis - são os símbolos importan
tes da civilização ocidental ( ... ). Nenhum regime tota
litário pode conceder liberdade de palavra e de im
prensa. Idéias são coisas perigosas - as mais peri
gosas do mundo, porque obsedam e persistem. 
Aqueles comprometidos com a democracia vivem 
perigosamente, pois se dispõem a jamais silenciar 
uma voz de protesto ou urna pena de rebeldia. • 

Não há como eliminar eternamente a liberdade 
em qualquer de suas formas. O autor daquele mes
mo livro, Dr. Edward G. Hudon, apresenta bons 
exemplos dessa assertiva. Além disso, guiados por 
ele, podemos ler na "English Constitutional History" 
("História Constitucional Inglesa"), de Tasweii-Lang
mead, à página 759, que, enquanto vigorou o siste
ma de licença para a imprensa inglesa, 

"autores e impressores de obras censuráveis 
eram enforcados, esquartejados, mutilados, expos
tos no pelourinho, vergastados ou simplesmente 
multados e encarcerados, de acordo com a índole 
dos juízes; e as obras eram incineradas pelo carras-

- to público":-- - - - -- - - · -
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O sistema de licença - vedado expressamente 
em nossa Constituição, conforme o § 6.0 do seu arti
go 220- terminou por ser abolido em solo inglês em 
1695. Isto não significou, porém, o advento da liber
dade de imprensa na Inglaterra, somente conquista
da em 1843, cinquenta anos após os Estados Uni
dos terem proclamado sua Constituição. Antes dis
so, segundo Dicey, •a liberdade de debate era, en
tão, na Inglaterra, pouco mais que o direito de escre
ver ou dizer aquilo que um júri composto de doze co
merciantes julgasse oportuno fosse dito ou escrito". 
Isto ficou patente, por exemplo, no processo contra 
Thomas Paine pela publicação de "The Rights of 
Man• ("Os Direitos do Homem'): tão logo se apre
sentou a defesa, o júri não quis ouvir réplica ou su
mário e condenou Paine fulminantemente. Hoje, a 
Inglaterra parece exagerar nos seus cuidados com a 
liberdade de expressão, tamanha a agressividade 
com que seus tablóides de escândalo atacam até a 
família real constantemente. 

Lá como cá, também vemos veículos de comu
nicação social vivendo do escândalo e da violência. 
Cidadãos mais letrados gostariam de dispor de uma 
imprensa que fosse menos marrom. Mas, a respeito 
disso, escreveu o saudoso Dr. José Nabantino Ra
mos, com palavras que se aplicam a todo tipo de ór
gão de comunicação social: 

'Muitas pessoas bem intencionadas desejam 
que o jornal não publique matérias que revelem 'des
graças sociais'. O crime, a miséria, o suicídio, o sexo 
- deveriam ser ignorados ou publicados com toda 
discrição. ( ... ) Entre os deveres do jornal figura, pre
cipuamente, o de informar e ele estaria faltando a 
esse dever se omitisse ou escondesse as desgraças 
sociais. Apresentaria aos leitores falsa imagem do 
mundo e acabaria sendo repudiado por eles. A im
prensa, aliás, quando publica desgraças sociais, não 
atende apenas à curiosidade dos leitores. Também 
denuncia fatos, e essa denúncia deixa os Poderes Pú
blicos na obrigação de diligenciar a solução daqueles 
que estejam ao seu alcance remediar. É o aspecto po
sitivo do sensacionalismo, quando manipulado habil
mente pelo jornalista. O jornal de qualidade sabe per
feitamente temperar o destaque da matéria com o inte
resse público. O jornal popular preocupa-se mais com 
o destaque. E o jornal de escândalo faz apenas espa
lhafato, porque essa é a técnica de explorar paixões 
humanas, elevar a circulação e ganhar dinheiro.' 

Grande aula de jornalismo legou-nos em pou
cas palavras o mestre e empresário, um dos princi-

pais responsáveis. pela existência do império jorna
lístico chamado Folha de S.Paulo. São dele ainda 
profundas considerações sobre o sensacionalismo 
de fundo, aquele que explora a pornografia, o sadis
mo; o crime, apelando também para a mentira e a 
ilusão. Trata-se -diz Nabantino- de 'simples abuso 
da liberdade de imprensa para fins comerciais e de
verá ser punido pela lei'. Entretanto, pondera que 'a 
proteção da coletividade que se deixa atrair por esse 
sensacionalismo já será de utilidade duvidosa", pois 
não está provado que a imprensa sensacionalista 
'induza ao crime ou ao vício'. Nesse caso, o órgão 
de comunicação assemelhar-se-ia •a certa literatu
ra", pois, 'se pode fazer mal a alguns, faz bem a ou
tros, pela descarga emocional que enseja e porque 
diminui tensões internas". E acentua: 

"Ler a descrição de um crime hediondo pode 
aliviar a fantasia de praticá-lo. É o efeito catártico da 
tragédia grega, do teatro moderno, da obra literária." 

É evidente que a influência dos veículos de co
municação, no campo criminal, acontece numa pista 
de mão dupla. Mesmo sem praticar os delitos de in
citação ao cnme -e-âe apologia. do- crime ou de seu 
autor, previstos na Lei de Imprensa (Lei n.2 

5.250/67), podem eles influir no aumento da violên
cia, ou melhor, da criminalidade violenta. Mas, tam
bém, no sentido inverso, podem colaborar com as 
autoridades no combate a esse e a outros tipos de 
delinqüência, especialmente os chamados crimes do 
"colarinho branco•. 

Após quase 45 anos de vida pública, na maior 
parte passados no exercício do poder de Polícia, 
creio-me apto a testemunhar que, na verdade, os es
tímulos proporcionados pela imprensa dirigem-se 
muito mais no segundo sentido que no primeiro, isto 
é, atuam muito mais no sentido de combater o crime 
do que de incentivá-lo. Aliás, acho temerário afirmar 
que a imprensa tenha algo a vér com a escalada da 
violência no Brasil, enquanto não surgir alguma pes
quisa séria, de cunho científico, que comprove tal 
afirmação. Pelo que sei, essa violência que vemos à 
solta é o preço pago pela Nação por muitos anos de 
descaso com necessidades elementares dos seus 
cidadãos, assim como de desprezo pelo "aparato es
tatal devotado à educação, à segurança pública e à 
Justiça. Entre aquelas necessidades básicas poster
gadas também figuram em destaque a saúde pública 
e a habitação. 

Do desapreço pela educação, segurança públi
ca e Justiça, originaram-se a ignorância, a pobreza, 



Junho de 1997 ANA1S DO SENADO FEDERAL 487 

a marginalidade e a corrupção que assolam nQsso 
povo. É nesse menosprezo por coisas tão funda
mentais e importantes, não no noticiário da impren
sa, que encontramos a raiz do embrutecimento de 
seres humanos, a seiva da violência, o caule da im
punidade e, por consequência, o vigor da frondosa 
árvore da delinquência com todos os seus frutos de 
dor, sofrimento e desespero. O que tenho visto é 
nossa imprensa, com raras e insignificantes exceçõ
es, dar combate permanente àquele dínamo do em
brutecimento e da violência, na esperança de, com
batendo-o, impedi-lo de produzir mais criminosos e 
mais delitos. 

Na Câmara dos Deputados, encontramos 
o PL n.º 14:39791 (anistia ·crimes praticados 
por meio da imprensa); PL n.º 750/95 (permite 
a prova da verdade na defesa de jornalista em 
relação a qualquer autoridade que se sinta ca
luniada, seja qual for seu cargo); PL n. 2 

845/91 (modifica o Código Brasileiro de Tele
comunicações, fixando em 30% o tempo da 
emissora de televisão que deve ser destinado 
a programação produzida na região); PL n.º 
256/91 (também trata da regionalização da 
programação de TV, assim c.:>mo do rádio); 
PEC n.º 203/95 (permite às entidades sem fins 

Aliás, tenho em mente uma boa pergunta relati- lucrativos participarem do capital ~ocial de 
va a essa parte do nosso tema: empresa jornalística de radiodifusão); PL n.º 

o que nasce antes, 0 crime ou a notícia? 1521/96 (regulamenta a radiodifusão livre e 
__ comunitária); PL n. 2 821/95 (Lei Geral de Tele-

Então, como a notícia pode produzir o crime?- comunicações); PL n.º 2701/97 (outorga do 
Mas, se mesmo assim verificarmos que um determi- serviço de TV Comunitária em frequência VHF 
nado delito decorreu de algum estímulo jornalístico ou UHF às fundações ou associações civis 
doloso, estaremos diante de um abuso de liberdade, sem fins lucratLvos); PL n.º 2525/92 (altera a 
tipificado como infração penal pelo art. 19 da Lei de composição do Conselho de Comunicação Se-
Imprensa, ao definir a "incitação ao crime" e a "apo- cial); PL n.º 1562/96 (reconhecimento de con-
logia de fato criminoso ou de autor de crime'. tratos entre entidades privadas e operadoras 

Todavia, para que o delito de incitação se con- de telecomunicações interessadas em prestar 
sume, é necessária a configuração de intensa açâo o serviço de TV a cabo); e PL n.o 200/91, cri-
jornalística. Não basta simples crítica ou opinião. ginário do Senado, onde tem o n.º 60/90 (fixa 
Para a consumação da apologia do crime ou do cri- critérios para a divulgação de pesquisas de 
minoso, porém, é suficiente uma crônica ou editorial, opin_ião_p_úblicé).}._ _ 
pois aí se pune a simples opinião ou juízo de-valor, - Há outros projetes em andamento, mas não 
como ensina a boa jurisprudência. há dúvida de que a maior importância, entre to-

Senhoras e Senhores Senadores. De tudo o dos, está reservada ao projeto da Lei Geral de 
que lhes disse, já devem ter deduzido que-meipreo- - - TeiecomuriTcações e-ao PL-nf323-2-que, rio se: 
cupam muito algumas proposições em tramitação nado, tem o número 173/91 e ao qual foram 
neste Congresso Nacional, com efeitos dirigidos aos apensadas algumas das proposições existentes 
veículos de comunicação. na Câmara. Esta última proposição, de autoria 

No Senado Federal, entre outros projetes, te- do eminente Senador Josaphat Marinho, versa 
mos o PLS- n.o 307/95, que institui o registro prévio sobre uma nova Lei de Imprensa. Dispõe sobre a 
para o exercício da profissão de jornalista a ser emi- liberdade de imprensa, de opinião e de informa-
tido pela Federação Nacional dos Jornalistas - FE- ção, disciplina a responsabilidade dos meios de 
NAJ. Já foi aprovado pela Comissão de Assuntos comunicação, e dá outras providências. O pare-
Sociais, no dia 23 de abril último, e será apreciado cer favorável do primeiro relator na Câmara, ilus-
agora pela Câmara dos Deputados. tre Deputado Pinheiro Landim, com substitutivo, 

Na Comissão de Educação desta Casa, trami- foi aprovado pela Comissão de Ciência, Tecnolo-
ta, desde 12 de setembro de 1995, 0 PLS que rece- gia, Comunicação e Informática em 6 de dezem-
beu 0 n.º 244/95 e regionaliza a programação artísti- bro de 1995. No momento, o projeto encontra-se 
ca, cultural e jornalística das emissoras de rádio e na Comissão de Constituição e Justiça e Reda-
TV. Além disso, encontra-se em fase de relatório 0 ção. Seu relator, o insigne Deputado Vilmar Ro-
PLS 110/95, que institui a figura do •ombudsinan" na · -- cha, pertencente ao meu partido - Partido da 
mídia eletrônica. Frente Liberal (PFL) - entregou relatório favorá-
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vel, com substitutivo, em 30 de abril último, e, agora, 
a proposição aguarda o momento de entrar na 
pauta daquela Comissão. Este fato recolocou o as
sunto em foco e o Presidente d_a Federa,çª-q_Nji-_ 
cional dos Jornalistas (FENAJ), ilustre jornalista 
Américo Antunes, qualificou a proposição como 
"uma Lei de Imprensa democrática e cidadã". 
Publicou ele minuciosas considerações sobre o 
projeto, dizendo que, "diante do poder crescente 
- e descomunal - da informação nas sociedades 
contemporâneas, não há como negar a necessi
dade de um instrumento público, democrático, 
que assegure a mais ampla liberdade de expres
são e manifestação, fixando com justiça as re:>
ponsabilidades dos jornalistas e dos meios de co
municação em caso de abuso ou deformação no 
exercício desse direito". 

A Lei de Imprensa em vigor (5.250/67) possui 
dispositivos repudiados pelos profissionais de im
prensa. Entre tais dispositivos estão as possibilida
des de censura prévia, apreensão de publicações, 
prisão de jornalistas e proteção de autoridades 
diante do trabalho investigativo da reportagem. Pa
rece que essas possibilidades serão eliminadas 
pela nova lei. Paralelamente - segundo a FENAJ -
, os jornalistas adquiriram a convicção de que "os 
deveres dos meios de comunicação" e os seus 
próprios "deverão estar absolutamente assegura
dos na nova Lei". Consideram fundamental, pos 
exemplo, a "garantia da pluralidade de versões, 
sobretudo em matéria controversa, para impedir a 
manipulação e a distorção da notícia", como está 
ratificado no substitutivo do relator. Além disso, 
mostram-se satisfeitos com a manutenção de al
guns dispositivos fundamentais, muito discutidos 
no início da tramitação do projeto, como a obriga
toriedade de caracterizar a matéria paga; a prote
ção ao jornalista com referência a matéria de sua 
autoria alterada no processo de edição; a determi
nação ao órgão de imprensa para manter serviços 
de atendimento ao público; agilidade no direito de 
resposta para a rápida reparação da ofensa come
tida através da imprensa; e a substituição da pena 

tivos consensuais, não encontramos alguns, existen
tes na atual lei, que_ dizem respeito diretamente ao 
tema deste pronunciamento. De qualquerforma,ain
da há um longo c-~ururifio a pe-rcorrer até que o proje
to chegue às votações finais, tanto na Cârriaffi, 
como neste Senado da República. 

Vale lembrar finalmente que, no Ciclo de Pa
lestras ·o Senado e a Opinião Pública", realizado 
em Brasília no ano passado, o renomado jornalista 
e publicitário Mauro Salles ressaltou possuirmos 
"uma lei específica, que nem todos os países têm 
e que é a Lei de Imprensa" , antes de afirmar que 
há uma certa tendência moderna, combatida em 

a@.lns grandesjornals-por cõdigos de ética inter
nos, de que "ao jornalista cabe a acusação e o 
ônus da defesa é somente da vítima" . Mas, esse 
brilhante profissional completou a explanação com 
o seguinte raciocínio: 

"Tudo bem. A nossa imprensa tem distorções, 
comete erros, tem falhas. Mas, há algo pior do que 
as falhas e os erros da imprensa: qualquer processo 
de cerceamento de liberdade ou de censura à sua 
ação." 

Desculpem-me se me alonguei nas considera
ções, mas o tema é por demais sedutor. Espero ha
ver contribuído, de alguma forma, para profundar 
sua análise. 

Muito obrigado. 
O SR. PRESIDENTE (Antonio Carlos Magalhães) 

- Nada mais havendo a tratar, a Presidência vai en
cerrar a presente sessão, designando para a sessão 
ordinária de amanhã a seguinte: 

ORDEMDOOIA 

-1-
REQUERIMENTO N2 439, DE 1997 

(Incluído em Ordem do Dia nos termos 
do art. 340, III, do Regimento Interno) 

privativa de liberdade, nos casos de abuso delituo- Votação, em turno único, do Requerimento n2 
soda liberdade de imprensa, pela de prestação de 439, de 1997, do Senador Flaviano Melo e outros 
serviços à comunidade. --senhores Senadores, solicitando, nos termos do art. 

Aliás, parece que, em sua maior parte, os dis- 336, c, do Regimento Interno, urgência para os Pro-
positivos da nova lei serão consensuais, pois resiª-IT!_ jetos de Lei do Senado n2s 41 e 133, de 1996, que 
poucos aspectos a despertar polêmicas entre parla- - --- tramitarn-ern confunto,e que dispoem-so5re-a-im-
rnentares ou jornalistas. Mas, em meio a tais disposi- plantação da reforma agrária. 
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-2-
PROJETO DE LEI DA CÂMARA Nº 204, DE 1993-

Discussão, em turno único, do Projeto de Lei 
da Câmara nº 204, de 1993 (nº 731/91, na Casa de 
origem), que acrescenta parágrafos ao art. 62 da Lei 
nº 605, de 5 de janeiro de 1949, que dispõe sobre o 
repouso semanal remunerado, tendo 

Parecer favorável, sob n2 125, de 1997, da Co
missão de Assuntos Sociais, com voto contrário do 
Senador Casildo Maldaner e com voto vencido, em 
separado, do Senador Osmar Dias. 

(Em virtude de adiamento) 

-a-
PROJETO DE RESOLUÇÃO N2 42, DE 1997 

(Tramitando em conjunto com 
o Projeto de Resolução n2 119, de 1995) 

(Incluído em Ordem do Dia nos termos 
do Requerimento nº 426, de 1997 - art. 167) 

Discussão, em turno único, do Projeto de Re
solução nº 42, de 1997, de iniciativa da Comissão 
Diretora, que estabelece a composição e a infra-es
trutura dos Gabinetes do Senado Federal, tendo 

Pareceres sob nºs 151 e 152, de 1997, das Co
missões: 

- de Constituição, Justiça e Cidadania, favorá
vel ao Projeto e às emendas n2s 5, 6 e 7; pela rejei
ção das de nºs 1 a 4 e 8; e pela prejudicialidade do 
Projeto de Resolução nº 119, de 1995, com voto 
contrário do Senador Jefferson Péres; 

- Diretora, favorável parcialmente à emenda nº 
7 e pela rejeição das emendas nºs 1 a 6 e 8. 

-4·-
PROJETO DE RESOLUÇÃO Nº 119, DE 1995 

(Tramitando em conjunto com o Projeto 
de Resolução n2 42, de 1997) 

(Incluído em Ordem do Dia nos termos 
do Requerimento n2 426, de 1997 - art. 167) 

Discussão, em turno único, do Projeto de Re
solução nº 119, de 1995, de iniciativa da Comissão 
Diretora, que dispõe sobre os gabinetes dos Sena
dores, tendo 

Pareceres sob nºs 151 e 152, de 1997, das Co
missões: 

- de Constituição, Justiça e Cidadania, pela 
prejudicialidade, e favorável ao Projeto de Resolu
ção nº 42, de 1997, e às emendas nºs 5, 6 e 7; pela 
rejeição das de n% 1 a 4 e 8, com voto contrário do 
Senador Jefferson Peres; 

- Diretora, pela prejudicialidade, e favorável ao 
Projeto de Resolução nº 42, de 1997, parcialmente à 
emenda nº 7 e pela rejeição das emendas n% 1 a 6 e 8. 

-5-
PARECER Nº 319, DE 1997 

(Escolha de Autoridade) 

Discussão, em turno único, do Parecer nº 319, 
de 1997, da Comissão de Constituição, Justiça e Ci
dadania, concluindo favorávelmente à Mensagem nº 
107, de 1997 (n2 648/97, na origem), pela qual o Se
nhor Presidente da República submete à deliberação 
do Senado o nome do Senhor João Felippe Sam
paio de Lacerda Júnior, Tenente-Brigadeiro-do-Ar, 
para exercer a função de Ministro do Superior Tribu
nal Militar, na vaga reservada a Oficial-General da 
Aeronáutica, da ativa e do posto mais elevado da 
carreira, e decorrente da aposentadoria compulsória, 
por implemento de idade, em 8 de julho de 1997, do 
Ministro Jorge José de Carvalho. 

O SR. PRESIDENTE (Antonio Carlos Magalhães) 
- Está encerrada a sessão. 

(Levanta-se a sessão às 18h.) 

AGENDA CUMPRIDA PELO PRESIDENTE 
ANTONIO CARLOS MAGALHÃES 

24-6-97 
Terça-feira 

1 0:00 - Estagiários da Escola Superior de Guerra 
Auditório Nereu Ramos 

15:15- Senhor Roberto Bornhausen, acompanhado 
do Senhor Pedro Moreira Salles 

15:30- Sessão Deliberativa Ordinária do Senado 
Federal 

16:00- 34~ Reunião Ordinária da Bancada do PFL 
após a Ordem do Dia, na Ala Afonso Arinos 
J~ab. 9 
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Ata da 8~ Sessão Deliberativa Ordinária 
em 25 de junho de 1997 

~ Sessão Legislativa Ordinária, da 5Ql! Legislatura 

Presidência dos Srs. Antonio Carlos Magalhães 
Geraldo Melo e da Sra. Júnia Marise 

ÀS 14 HORAS E 30 MINUTOS, ACHAM-SE 
PRESENTES OS SRS. SENADORES: 

Abdias Nascimento - Ademir Andrade - Anto
nio Carlos Magalhães - Bello Parga - Beni V eras -
Bernardo Cabral - Carlos Bezerra - Carlos Patro
cinio - Carlos Wilson - Casildo Maldaner - CoiJH::. 
nho Jorge - Edison Lobão - Eduardo Suplicy - El
cio Alvares - Epitácio Cafeteira - Ernandes Amo
rim - Esperidião Amin - Fernando Bezerra - Fla
viano Melo - Francelina Pereira - Freitas Neto -
Geraldo Melo - Gerson Camata -Gilberto Miranda 
- Gilvam Borges - Guilherme Palmeira - Hugo Na
poleão - Humberto Lucena - Jader Barbalho -
Jefferson Péres - João França - João Rocha -
Joel de Hollanda - Jonas Pinheiro - Josaphat Ma
rinho - José Agripino - José Bianco - José Eduar
do - José Eduardo Outra -José Fogaça- José lg
nácio Ferreira - José Roberto Arruda- Josin3erra 
- Júlio Campos - Júnia Marise - Laura Campos -
Leomar Quintanilha - Levy Dias - Lucídio Portella 
- Lúcio Alcântara - Lúdio Coelho - Marina Silva -
Marluce Pinto - Mauro Miranda - Nabor Júnior -
Ney Suassuna - Odacir Soares - Onofre Quinan -
Osmar Dias - Otoniel Machado - Pedro Simon -
Ramez Tebet - Regina Assumpção - Renan Ca
lheiros - Roberto Freire - Roberto Requião - Ro
mero Ju.cá - Romeu Tuma - Ronaldo Cunha Lima 
- Sebastião Rocha - Sergio Machado - Teotônio 
Vilela Filho - Valmir Campelo - Vi!son Kleinubing 
- Waldeck Ornelas. 

O SR. PRESIDENTE (Geraldo Melo) - A lista 
de presença acusa o comparecimento de 75 Srs. 
Senadores. Havendo número regimental, declaro 
aberta a sessão. 

Sob a proteção de Deus, iniciamos nossos tra
balhos. 

O Sr. 1º Secretário em exercício, Senador Fla
viano Melo, procederá à leitura do Expediente. 

É lido o seguinte: 

EXPEDIENTE 

Projeto recebido da Câmara dos Depu
tados 

PROJETO DE-LEIDA CÂMARA N!!26, DE 1997 
(n2 3.100197 na Casa de Origem) 

(De iniciativa do Senhor Presidente da República) 

Dispõe sobre a concessão de sub
venção econômiea a produtores de borra
cha natural e dá outras providências. 

O Congresso Nacional decreta: 
Art. 12 Fica o Poder Executivo autorizado a 

conceder subvenção econômica aos produtores na
cionais de borracha natural. 

-- -§ 1 º A subvenção corresponderá à diferença 
entre os preços de referência das borrachas nacio

- nais e os dos produtos congêneres no mercado in
ternacional, acrescidos das despesas de nacionali
zação. 

§ 2º Os preços de referência das borrachas na
cionais, para efeito de cálculo da subvenção econô
mica, serão aqueles fixados pelo Poder Executivo e 
em vigor na data da publicação desta lei, podendo 
ser revistos periodicamente. 

§ 3º Os preços dos produtos congêneres no 
mercado internacional serão apurados e divulgados 
periodicamente pelo Poder Executivo, com base nas 
cotações das principais bolsas de mercadorias inter
nacionais. 

Art. 2º A subvenção econômica de que trata o 
artigo anterior: 

I -terá a duração de oito anos; 
11 - será de até R$0,90 (noventa centavos de 

real) por quilograma de borracha do tipo Granulado 
Escuro Brasileiro nº 1 (GEB-1), sendo que, para os 

-_demais tipos de borracha, este teta sofrerá os ágios 
e deságios correspondentes; 

III - sofrerá rebates, respectivamente, de vinte 
por cento, quarenta por cento, sessenta por cento e 
oitenta porcento: a partír do final do qu~uto, do quin-
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to, do sexto e do sétimo anos de vigência desta lei, 
sobre o teta de que trata o inciso anterior. 

Parágrafo único. Os rebates referidos no inciso 
III deste artigo só poderão ser aplicados à subven
ção incidente sobre a borracha oriunda de seringais 
nativos da região amazônica na medida em que fo
rem implantados pelo Poder Executivo os programas 
de que trata o art. 6º 

Art. 32 O Poder Executivo disciplinará as condi
ções operacionais para pagamento e controle da 
subvenção de que trata esta lei, no prazo de sessen
ta dias, contados a partir da data de sua publicação. 

Art. 4º Fica atribuída ao Ministério da Agricultu
ra e do Abastecimento a competência para formular, 
coordenar, executar e fazer executar a política na
cional de fomento à heveicultura. 

Parágrafo único. Permanecem no âmbito do 
Instituto Brasileiro ·do Meio Ambiente e dos Recursos 
Naturais Renováveis - IBAMA as demais atribuições 
que lhe confere o art. 22 da Lei n2 7.735, de 22 de fe
vereiro de 1989. 

Art. 52 O Poder Executivo fica autorizado a 
doar, ou ceder em regime de comodato, a entidades 
civis sem fins lucrativos, representativas de produto
res de borracha natural bruta, usinas de beneficia
mento de borracha integrantes do patrimônio da 
União. 

Art. 62 O Poder Executivo deverá, no prazo de 
sessenta dias, contados a partir da entrada em vigor 
desta lei, adotar medidas destinadas a promover a 
ascensão econômica e social dos seringueiros da 
Amazônia, por meio de mecanismos específicos de 
incentivo ao uso múltiplo da floresta amazônica e de 
programas de promoção social. 

Parágrafo único. O Poder Executivo garantirá 
os recursos financeiros necessários à implantação 
de programas para o adensamento dos seringais na
tivos, aprimoramento das técnicas de extração e pre
paro do látex, visando à melhoria da qualidade da 
borracha, e diversificação das atividades econômi
cas na região amazônica. 

Art. 7º Esta lei entra em vigor sessenta dias 
após a sua publicação. 

Art. 82 Revogam-se as Leis nos 5.227, de 18 
de janeiro de 1967, e 5.459, de 21 de junho de 1968, 
e o Decreto-Lei nº 164, de 13 de fevereiro de 1967, 
a partir da vigência desta lei. 

MENSAGEM N2 529, DE 12 DE MAlO DE 1997 
(Do Poder Executivo) 

Senhores Membros do Congresso Nacional, 
Nos termos do artigo 61 da Constituição Fede

ral, submeto à elevada deliberação de Vossas Exce-

lências o texto do projeto de lei que 'Dispõe sobre a 
concessão de subvenção econõmica a produtores 
de borracha natural, e dá outras providências". 

Brasília 12 de maio de 1997.- Fernando Hen
rique Cardoso. 

EXPOSIÇÃO DE MOTIVOS INTERMINISTERIAL 
Nº 7/C. CIVIL-PRIMF!MAAIMMARHAL!MICT, DE 
15 DE ABRIL DE 1997 

DOS SENHORES MINISTROS DE 
ESTADO DA AGRICULTURA E DO ABAS
TECIMENTO, DO MEIO AMBIENTE, DOS 
RECURSOS HÍDRICOS E DA AMAZÔNIA 
LEGAL; DA INDÚSTRIA, DO COMÉRCIO E 
DO TURISMO-INTERINO; DA FAZENDA; E 
CHEFE DA CASA CIVIL DA PRESIDÊNCIA 
OA REPÚBLICA 

Excelentíssimo Senhor Presidente da República, 
O Setor de borracha natural vem experimen

tando, nos últimos anos, um acentuado crescimento 
da produção originária de seringais de cultivo, en
quanto a extração do látex de plantas nativas sofreu, 
no mesmb período quedas vertiginosas. 

2. Verifica-se, de outra parte, um expressivo 
aumento no consumo de borracha natural sólida, 
aliado à crescente importação de pneumáticos no
vos, aqUi incluídos, em maior quantidade, os desti
nados a caminhões e ônibus, que agregam maior 
percentual de borracha natural. 

3. No contexto desse quadro inserem-se outros 
agravantes, como a alegada dificuldade de comer
cialização do produto nacional, o recebimento de 
preços inferiores aos fixados pelo Ministério da Fa
zenda e as vantagens, traduzidas em termos de 
qualidade, preços e financiamento, oferecidas pelo 
mercado internacional. 

4. O setor é regulamentado pela Lei n9 5.227, 
de 18 de fevereiro de 1967, que instituiu mecanis
mos de proteção aos seringalist::t':l nacionais expres-
SOS. 

I - no estabelecimento de quotas de suprimen
to e consumo de borracha e látices vegetais e quími
cos, de qualquer procedência, tipo ou variedade (in
ciso III do art. 28), o que se convencionou denominar 
de contingenciamento; 

11 - na fixação de preços de venda dos produ
tos no mercado (inciso VIl do art. 28); e 

III - na instituição da Taxa de Organização e 
Regulamentação- do Mercado da Borracha -
TORMB (art.21). 

5. Atualmente os recursos provenientes da 
contribuição de caráter parafiscal, gerados pela apli-
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cação da TORMB sobre produtos nacionais e sintéti
cos importados (1%) e naturais importados (5%)vem 
sendo apropriados pelo IBAMA, para aplicação no 
setor. 

6. O instituto do contingenciamento, estabeleci
do anualmente com base nas estimativas de cosum_o 
e produção obriga os consumidores de tiorrãcna na
tural a adquirir determinada quantidade da produção 
nacional aos preços fixados pelo Ministério da Fa
zenda para se valerem de cotas de importação. 

7. Esse mecanismo de intervenção direta no 
mercado da borracha não vem apresentando resul
tados saudáveis. Ao contrário, tem gerado procedi
mentos indesejáveis e prejudiciais à economia na
cional, como o aumento da importação dos pneumá
ticos com elevada percentagem de borracha natural 
na sua confecção. 

8. Portanto, com o propósito de solucionar os 
problemas surgidos, tendo presente a diretriz de re
duzir a intervenção do Estado na economia, julga
mos que seria de se encaminhar ao Congresso Na
cional o Projeto de lei anexo. 

9. Esse Projeto, ao tempo em que revoga a 
mencionada Lei n2 5.227, de 1967, extinguindo os 
referidos instrumentos de intervenção do Estado, au
toriza o Poder Executivo a conceder subvenção eco
nómica aos produtores de borracha natural. 

1 O. A subvenção, limitada à diferença entre o 
preço vigente da borracha nacional, fixado pelo Po
der Executivo, e o preço do produto congénere no 
mercado internacional, acrescido das despesas de 
intemalização, teria caráter temporário, devendo du
rar apenas o necessário ao ajustamento do setor, 
previsto para médio prazo. 

11. O valor de R$ 0,72 por quilo da borracha, a 
ser considerado como teto da subvenção de que tra
ta o item anterior, foi tomado com base nos preços 
de comercialização da borracha nacional (GEB-1) e 
da importada (SMR-10)- consideradas, respectiva
mente, as mais significativas em termos de produção 
interna e importação - no período de janeiro de 
1.991 a março de 1.997. 

13. Consideramos oportuno acrescentar, no 
Projeto de Lei, autorização para o Poder Executivo 
doar ou ceder em regime de comodato, a entidades 
represe-ntativas -de proâuf()res-âe -borracha úsina-âé 
beneficiamento do produto integrantes do património 
da União. Vale ressaltar que essas unidades de pro
dução, localizadas na Amazônia, foram inipla-rltaâas
com recursos provenientes -da TORMB, portanto, 
nada mais justo do que repassá-las aos produtores 
daquela Região. 

14. Adicionalmente, o Projeto de Lei estabele
ce a transferência para o Ministério da Agricultura e 
do Abastecimento das funções de formular, coorda
nar\ executar e fazer executar a política de fomento 
a heveicultura, reservando-se ao instituto do Meio 
Ambiente e dos Recursos Naturais Renováveis as 
demais atribuições que lhe confere a Lei nº 7.735, 
de 22 dé fevereiro de 1989. 

Respeitosamente, Arlindo Porto - Ministro de 
Estado da Agricultura e do Abastecimento - Gusta
vo Krause - Ministro de Estado do Meio Ambiente 
dos Recursos Hídricos e da Amazônia Legal - Pau
lo Jobim Filho - Mínistro de Estado da Indústria, do 
Comércio e do Turismo-Interno- Pedro Malan- Mi
nistro de Estado da Fazenda - Clovis de Barros 
Carvalho - Ministro de Estado Chefe da Casa Civil 
da Presidência da República. 

PROJETO ORIGINAL 
PROJETO DE LEI N2 3.100, DE 1997 

_ (PQEoderl:)(ecutiv()) _ 
Mensagem n2 529/97 

Dispõe sobre a concessão de sub
venção econômica a produtores de borra
cha natural e dá outras providências. 

O Congresso Nacional decreta: 
Art. 12 Fica o Poder Executivo autorizado a 

conceder subvenção económica aos produtores na
cionais de borracha natural. 

§ 12 A subvenção corresponderá à diferença 
entre os preços de referência das borrachas nacio
nais e os dos produtos congéneres no mercado in
ternacional, acrescidos das despesas de nacionali
zação. 

12. O beneficio, que teria a duração de 8 (oito) § 22 Os preços de referência das borrachas na-
anos, com rebates de 20% anuais, contados a partir cionais, para efeito de cálculo da subvenção econõ-
do final do quarto ano de vigência, demandaria re- micas, são aqueles fixados pelo Poder_ executivo e 
cursos da ordem de R$ 28 milhões, anualmen!e. ~~ _ ___gm vigor- na data de súa púbíiciiÇão-desta Lei. -
efetivar a expectativa de elevação do preço interna- -- - ·çao -Os- preÇos dÓsprodÜtoscongeiieres no 
cional da borracha, a subvenção será proporcional- mercado internacional serão apurados e divulgados 
mente reduzida ou, até mesmo, eliminada. periodicamente pelo Poder Executivo, com base 
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nas cotações das principais bolsas de mercadorias 
internacionais. 

Art. 22 A subvenção económica de que trata o 
artigo anterior; 

I -terá a duração de oito anos; 

11 - não ultrapassará, em qualquer hipótese, 
R$0, 72 (setenta e dois centavos de reais) por qUilo 
da borracha do tipo Granulado Escuro Brasileiro n• 1 
(GEB-1), sendo que, para os demais tipos de borra
cha, este teto sofrerá os ágios e deságios correspon
dentes; 

III - sofrerá rebates, respectivamente, de vinte 
por cento, quarenta por cento, sessenta por cento e 
oitenta por cento, a partir do final do quarto, do quin
to, do sexto e do sétimo anos de vigência desta Lei, 
sobre o teto de que trata o inciso 11 deste artigo. 

Art. 3º O Poder Executivo disciplinará as condi
ções operacionais para o pagamento e controle da 
subvenção de que trata esta Lei. 

Art. 4º Fica atribuída ao Ministério da Agricultu
ra e do Abastecimento a competência para formular, 
coordenar, executar e fazer executar a política na
cional de fomento a heveicultura. 

Parágrafo único. Permanecem no âmbito do 
Instituto Brasileiro do Meio Ambiente e dos Recursos 
Naturais Renováveis - IBAMA as demais atribuições 
que lhe confere o art. 2º da Lei n2 7.735. 

Parágrafo único. Permanecem no âmbito do 
Instituto Brasileiro do Meio Ambiente e dos Recursos 
Naturais Renováveis - IBAMA as demais atribuições 
que lhe confere o art. 22 da Lei n2 7.735, de 22 de fe
vereiro de 1989. 

Art. 52 O Poder Executivo fica autorizado a 
doar, ou ceder em regime de comodato, a entidades 
civis sem fins lucrativos, representativas de produto
res de borracha natural bruta, usinas de beneficia
mento de borracha integrantes do património da 
União. 

Art. 6º O Poder Executivo deverá adotar medi
das destinadas a promover a ascensão económica e 
social dos seringueiros da Amazônia, priorizando o 
atendimento daquela população nos programas de 
promoção social. 

Art. 7º Esta Lei entra em vigor da data de sua 
publicação. 

Art. 8º Revogam-se as Lei nºs 5.227, de 18 de 
janeiro de 1967, 5.459, de 21 de junho de 1968, e o 
Decreto-Lei nº 164, de 13 de fevereiro de 1967. 

Brasília, 

"LEGISLAÇÃO CITADA ANEXADA PELA 
--sECRETARIA GERAL DA MESA • 

CONSTITUIÇÃO DA 
REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL 

TÍTULO IV 
Da Organização dos Poderes 

____ CAPÍTULO I 
Do Poder Legislativo 

SEÇÃO VIII 
Do Processo Legislativo 

SUBSEÇÃO III 
Das Leis 

Art. 61. A iniciativa das leis complementares e 
ordinárias cabe a qualquer membro ou Comissão da 
Câmara dos Deputados, do Senado Federal ou do 
Congresso Nacional, ao Presidente da República, ao· 
Supremo Tribunal Federal, aos Tribunais Superiores, 
ao Procurador-Geral da República e aos cidadãos, 
na forrna e nos casos previstos nesta Constituição. 

§ 12 São de iniciativa privativa do Presidente da 
República as leis que: 

I - fixem ou modifiquem os efetivos das Forças 
Armadas; 

11 - disponham sobre: 
a) criação de cargos, funções ou empregos pú

blicos na administração direta e autárquica ou au
mento ele sua remuneração; 

b) organização administrativa e judiciária, ma
téria tributária e orçamentária, serviços públicos e 
pessoal da administração dos Territórios; 

c) servidores públicos da União e Territórios, 
seu regime jurídico, provimento de cargos, estabili

odade e aposentadoria de civis, reforrna e transferên
cia de militares para a inatividade; 

d) organização do Ministério Público e da De
fensaria Pública da União, bem como norrnas gerais 
para a organização do Ministério Público e da Defen
saria Pública dos Estados, do Distrito Federal e dos 
Territórios; 

e) criação, estruturação e atribuições dos ~i-
nistérios e órgãos da administração pública. -

§ 2º A iniciativa popular pode ser exercida pela 
apresentação à Câmara dos Deputados de projeto 
de lei subscrito por, no mínimo, um por cento do elei
torado nacional, distribuído pelo menos por cinco Es-
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tados, com não menos de três décimos por cento 
dos eleitores de cada um deles. 

................................................................. u ................. . 

............................................................................... _ 

LEI Nº 5.227, DE 18 DE JANEIRO DE 1967 

Dispõe sobre a política econômica 
da borracha, regula sua execução e dá 
outras providências. 

............................................................................... u .... u ..... 

CAPITULO 11 
Da Execução 

..................................................................................... 
Art. 21. É instituída a Taxa de Organização e 

Regulàmentação do Mercado da Borracha, de natu
reza específica e incidente sobre as borrachas e láti
ces vegetais e químicas nacionais e estrangeiriJ,_s. 

§ 1º Compete ao Conselho Nacional da Borra
cha estabelecer as alíquotas da Taxa a que se refe
re este artigo para cada categoria de elastômeros, 
não podendo aquelas exceder a 1/20 (um vinte 
avos) do valor de produção das borrachas e látices 
nacionais e do preço FOB dos produtos importados. 

§ 2º A Taxa de que trata este artigo constitui 
uma contribuição de caráter parafiscal, terá uma úni
ca incidência e é cobrada da seguinte forma: 

a) para as borrachas e látices vegetais nacio
nais, no ato da expedição do Certificado instituído no 
art. 18 desta lei; 

b) para as borrachas químicas, nacionais, e 
para as borrachas e látices estrangeiros, de acordo 
com as normas que para tal fim baixar o Conselho 
Nacional da Borracha. 

§ 3º- A Taxa de que trata este artigo destina-
se: 

• § 3" com redação dada pelo Decreto-Lei n• 164, de 13-2-67. 

a) ao custeio das despesas feitas pela Superin
tendência da Borracha no exercício de suas atribui
ções, bem como para a manutenção do Conselho 
Nacional da Borracha; 

b) a indenização ao Banco da Amazônia S.A. 
ou a outras entidades por despesas ou serviços que 
executarem como agentes ou delegados da Superin
tendência da Borracha; 

c) à constituição do Fundo Especial previsto no 
art. 40 desta lei. 

§ 4º Nenhum outro imposto ou taxa de origem 
federal; além dos previstos nesta lei, gravará as bor
rachas e látices vegetais e químicos de produção 
nacional. 

§ 52 - O Conselho Nacional da Borracha baixa
rá as normas acerca da forma de arrecadação da 
Taxa sobre que dispõe este artigo . 

....................................................................................... 
CAPÍTULO III 

Da Administração 

Seçãol 
Da Constituição e Atribuições do 
Conselho Nacional da Borracha 

Art. 28. Compete privativamente ao Conselho 
Nacional da Borracha, além das demais atribuições 
que lhe são conferidas por esta lei: 

III - Estabelecer' quando necessário, em fun
ção do consumo interno, quotas de suprimento e 
consumo de borrachas e látiçes vegetais e químicos, 

__ d_e qualquer procedência, tipo ou variedade. 

VIl - Fixar, sempre que as circunstâncias o 
aconselharem, mediante deliberação fundamentada 
e por prazo determinado, os preços de venda de 
borracha e látices vegetais no mercado, assim como 
dos artefatos de borracha em geral. 

LEI N2 7.735 DE 22 DE FEVEREIRO DE 1989 

Dispõe sobre a extinção de órgão e 
de entidade autárquica, cria o Instituto 
Brasileiro do Meio Ambiente e dos Recur
sos Naturais Renováveis, e dá outras pro
vidências. 

Art. 2º É criado o Instituto Brasileiro do Meio 
Ambiente e dos Recursos Naturais Renováveis -
IBAMA -Autarquia Federal de Regime Especial, do
tada de personalidade jurídica de Direito Público, au
tonomia administrativa e financeira, vinculada à Se
cretaria do Meio Ambiente da Presidência da Repú
blica, com a finalidade de assessorá-la na formação 
e coordenação, bem como executar e fazer executar 
a política nacional do meio ambiente e da preserva
ção, conservação e uso racional, fiscalização, con
trole e fomento dos recursos naturais. 

• Migo rom redação detem i ada pela Lei n' 8.~. de 12-4-1990. 

··················································-····-···························· --- -- ---- -- --
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LEI N2 5.459 DE 21 DE JUNHO DE 1968 

Modifica dispositivos da Lei n2 

5.227, de 18 de janeiro de 1967, que dis· 
põe sobre a política econômica da borra
cha, regula sua execução, e dá outras 
providências. 

Art. 12 Os artigos 14, 15 e seu§ 12 , 22 acresci
dos de três parágrafos, 28, itens V e VI, e 30 da Lei 
nº 5.227, de 18 de janeiro de 1967, que dispõe sobre 
a política econômica da borracha, regula sua execu
ção e dá outras providências, modificada pelo De
creto-Lei nº 164, de 13 de fevereiro de 1967, pas
sam a vigorar com a seguinte redação: 

• AHeração já processada na lei modijicada. 

DECRETo-LEI N2164 
DE 13 DE FEVEREIRO DE 1967 

Modifica a legislação da política 
econômica da borracha e dá outras provi· 
dências. 

Art. 12 O Art. 13 e o parágrafo único da Lei n2 
5.227, de 18 de janeiro de 1967, passam a ter a se
guinte redação: 

• AHeração já processada na norma modifocada 

(Às Comissões de ConstituiÇão, Justi
ça e Cidadania e de Assuntos Económicos.) 

O SR. PRESIDENTE (Geraldo Melo)- O expe
diente lido vai à publicação. 

Sobre a mesa, projetes que serão lidos pelo Sr. 
1 º Secretário em exercício Senador Flaviano Melo. 

São lidos os seguintes: 

PROJETO DE LEI DO SENADO N2123, DE 1997 

Autoriza o Poder Executivo a criar a 
Secretaria Nacional de Assuntos Peniten· 
ciários. 

O Congressos Nacional decreta: 
Art. 1 º Fica o Presidente da Reptíblica autoriza

do a criar, no âmbito do Ministério da Justiça, a Se
cretaria Nacional de Assuntos Penitençiários, com 
competência para: 

I - acompanhar a aplicação das_ normas de 
execução penal em todo o território nacional; 

11 - inspecionar os estabelecimentos penais; 

III - executar estudos de avaliação da suficiên
cia, qualitativa e quantitativa, dos estabelecimentos 
penais; 

IV - formular política nacional de aperfeiçoa
mento do sistema penitenciário, especialmente 
quanto às· instalações físicas dos estabelecimentos 
penais e à forma de execução das penas; 

V - fiscalizar a atividade policial e administrati
va exercida em estabelecimentos penais; 

VI - realizar, no âmbito federal, cursos profis
sionalizantes para condenados e internados, e cola
borar com os Estados e o Distrito Federal na con
cepção e realização de cursos de igual natureza, em 
âmbito local. 

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

Art. 32 Revogam-se as disposições em centrá-
rio. 

Justificação 

A falência estrutural e institucional do sistema 
carcerário brasileiro é empiricamente verificável a 
partir da mera contagem das irrupções de motins e 
atos de vandalismo - além de outros, mais violentos 
e preocupante a cada dia menos raros - no âmbito 
dos estabelecimentos prisionais. No amplo leque de 
reivindicações que é noticiado pela mídia a partir dos 
internos, percebe-se a repetição de pontos como as 
condições físicas dos estabelecimentos, o comporta
mento das autoridades carcerárias, a inobservância 
de direitos fundamentais, e constitucionalizados, 
desses condenados. 

Essa situação exige a adoção de medidas pre
ventivas e imediatas, como forma de contenção do 
embrião da desordem generalizada e da decretação 
de reconhecimento do estado terminal da eficiência 

· estatal nesse campo. 
Está, também a exigir a adoção de medidas de 

- - médio e longo prazo, adotáveis após a conveniente 
ma1uração de novas concepções do regime prisio
nal, da execução das penas, da recuperação dos 
condenados e internados pela terapia ocupacional e 
das alternativas punitivas. Há uma preocupante au
sência de reflexões nessa área, justamente a ponta 
solta mais sensível da ação repressora estatal. 

Numa tentativa de oferecer solução a esse pro
blema, já grave e, a médio prazo, de repercussões 
alarmantes, estamos, pela presente proposição, au~ 
torizando o Chefe do Poder Executivo Federal a criar 

-·-a-secretaria Nacional cte-Assimtos PeniteriCiaríos, 
em cuja competência relacionamos atividades pre
ventivas, de fiscalização e acompanhamento, mas 
principalmente outras, de caráter institucional, a par-
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ti r das quais deverão ser concebidas novas políticas Justificação 
de execução de pena, de recuperação do preso eâe ,A_Constituição t=~_d_e_ral_ estabelece, em seu Ar-
administração carcerária. tigo 215, que o Estado 'apoiará e incentivará a valo-

A urgência da adoção de medidas profundas e rízação e a difusão das manifestações culturais". 
precisas nessa área pesa contra o Estado brasileiro, Reza, ainda, no parágrafo 32 do Artigo 216, que "A 
e a protelação do enfrentamento dessa matéria é um lei estabelecerá incentivos para a produção e 0 co-
perigoso costume que poderá levar ao descontrole ____ oh_~irn_g_otp_@ bens e_valores_~utturais'._ 
da comunidade carcerária e a todas as severas coh' _ Atendendo a esses princípios constitucionais, a Lei 
seqüências que daí advêm. n2 8.313191 instituiu o Fundo Nacional de Cultura-FNC, 

Sala das Sessões, 25 de junho de 1997. - Se- com 0 objetivo de captar e destinar recursos para proje-
nador Valmir Campelo. tos culturais. Em seu Artigo 52, Inciso VIII, o referido di-

(À Comissão de Constituição, Justiça e ploma legal prevê, entre as fontes de recursos do FNC, 
Cidadania - decisão terminativa.) o recolhimento, para o Fundo, de •um per cento da arre

cadação bruta das loterias federais, deduzindo-se este 

PROJETO DE LEI DO SENADO N2 124, DE 1997 

Altera o Inciso VIII do Art. 5º e acres
centa parágrafo ao Art. 6º da Lei n2 8.313, 
de 23 de dezembro de 1991, e dá outras 
providências. 

O Congresso Nacional decreta: 
Art. 1º O Inciso VIII do Art. 5º da Lei nº 8.313, 

de 23 de dezembro de 1991, passa a ter a seguinte 
redação: 

'Art. 5º ..•......•.................•...............•..... 

VIl - dez por cento da arrecadação 
bruta dos concursos de prognósticos e lote
rias federais e similares, cuja realização esti
ver sujeita a autorização federal, deduzindo
se este valor do montante destinado aos 
prêmios". 

Art. 2º Acrescente-se o seguinte parágrafo ao 
Ar!. 62 da Lei n2 8.313, de 23 de dezembro de 1991: 

'Art. 62 •••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 

§ 1 º ······················································· 
§ 2º ·······································-····--······· 
§ 32 Do montante dos recursos a que 

se refere o Inciso VIII do Art. 5º, 50% (cin
qüenta por cento) serão destinados, segun
do os critérios e coeficientes estabelecidos 
na Lei Complementar nº 62, de 28 de de
zembro de 1989, ao financiamento de proje
tes culturais a serem realizados pelos Esta
dos··. 

Art. 3º Esta Lei entra em vigor na data de sua 
publicação, devendo o Poder Executivo regulamen
tá-la no prazo de 90 (noventa) dias. 

Art. 4º Revogam-se as disposições em contrário. 

valor do montante destinado aos prêmios'. 
Citada parcela, não obstante constitua a princi

pal fonte de sustentação do FNC, tem-se revelado 
insuficiente para suprir as carências financeiras da 
indústria cultural brasileira, que permanece em esta
do de indigência frente à necessidade do segmento. 

O presente projeto visa a corrigir essa situação. 
cirando mecanismo que, se aprovados, seguramente 
se transformarão em poderoso instrumento para incen· 
tivo e difusão das man~es~ culturais no Brasil. 

- Esses mecanismos são de duas ordens: primeiro, fixa 
em 10% (dez per cento) a alíquota incidente sobre a 
arrecadação bruta d_os concursos de prognósticos e lo
terias federais, a qual será revertida para o FNC, que 
per sua vez a utilizará para financiar projetes de indús
tria cultural; segundo, proporciona a descentralização 
da aplicação dos recursos, ao prever que metade dos 
recursos assim arrecadados serão destinados direta
mente aos Estados, para que financiem os projetes 
culturais de interesse local e regional. 

Certo de que esse Projeto poderá ser de inesti
mável valia para o estímulo à produção cultural bra
sileira e à promoção da imagem do País no exterior, 
peço o apoio dos nobres pares para sua votação e 
aprovação. 

Sala das Sessões, 25 de junho de 1997. - Se
nador José Roberto Arruda. 

LEGISL4ÇÃO CITADA 

LEI N2 8.313, DE 23 DE DEZEMBRO DE 1991 

Restabelece princípios da Lei n2 
7.505, de 2 de julho de 1986, institui o 
Programa Nacional de Apoio à Cultura 
{Pronac) e ciá outras providências. 

···········································--···············-· 
Art. 5º O FNC e um fundo de nàtureza contábil, 

com prazo indeterminado de duração, que funciona
rá sob as formas de apoio a fundo perdido ou de em-
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préstimos reembolsáveis, conforme estabelecer o re
gulamento, e constituído dos seguintes recursos: 

Art. 62 O FNC financiará até oitenta por cento 
do custo total de cada projeto, mediante comprova
ção, por parte do proponente, ainda que pessoa jurí
dica de direito público, da circunstância de dispor do 
montante remanescente ou estar habilitado à obten
-ção do respectivo financiamento, através de outra 
fonte devidamente identificada, exceto quanto aos 
recursos com destinação especificada na origem. 

CONSTITUIÇÃO 'DA 
REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL 

Art. 215: O Estado' garantirá a todos o pleno 
exercício dos direitos culturais e acesso às fontes da 
cultura nacional, e apoiará e incentivará a valoriza
ção e a difusão das manifestações culturais. 

§ 12 O Estado protegerá as màhifestações das 
culturas populares, indígenas e afro-brasileiras, e 
das de outros grupos participantes do processo civili
zatório nacional. 

§ 22 A lei disporá sobre a fixação de datas co
memorativas de alta significação para os diferentes 
segmentos étnicos nacionais. 

Art. 216. Constituem património cultural brasi
leiro os bens de natureza material e imaterial, toma
dos individualmente ou em conjunto, portadores de 
referência à identidade, à ação, à memória dos dife
rentes grupos formadores da sociedade brasileira, 
nos quais se incluem: 

I - as formas de expressão; 
11 - os modos de criar, fazer e viver; 
III - as criações cientificas, artísticas e tecnolo

gicas; 
IV - as obras, objetos, documentos, edificaçõ

es e demais espaços destinados às manifestações 
artístico-culturais; 

V - os conjuntos urbanos e sítios de valor his
tórico, paisagístico, artístico, arqueológico, paleonto
lógico, ecológico e científico. 

§ ~~O poder público, com a colaboração da co
munidade, promoverá e protegerá o património cul
tural brasileiro, por meio de inventários, registras, vi
gilância, tombamento e desapropriação, e de outras 
formas de acautelamento e preservação. 

§ 22 Cabem à administração pública, na forma 
da lei, a gestão da documentação governamental e 
as providências para franquear sua consulta a quan
tos dela necessitem. 

§ 32 A lei estabelecerá incenttvos para a produ
ção e o conhecimento de bens e valores culturais. 

§ 42 Os danos e ameaças ao património cultu
ral serão punidos, na forma da lei. 

§ 5º Ficam tombados todos os documentos e 
os sítios dententores de reminiscências históricas 
dos antigos quilombos. 

(Às Comissões de Efducação e de As
suntos Económicos, cabendo a esta última a 
decisão terminativa.) 

PROJETO DE LEI DO SENADO Nº125, DE 1997 

Autoriza municípios a formarem 
consórcio para implementar política co
mum de desenvolvimento. 

' 
O Congresso Nacional decreta: 
Art. 12 Ficam os municípios pertencentes à 

mesma região geoconómica ou geopolítica autoriza
das a formarem consórcio para implementar política 
ou ação comum de desenvolvimento. 

Parágrafo único. Para os efeitos desta Lei, o 
consórcio consiste na formalização de pacto entre os 
municípios, estabelecendo a repartição das respon
sabilidade e dos resultados decorrentes da imple
mentação da política ou ação a ser desenvolvida 
conjuntamente. 

Art. 22 A formação de consórcio entre municí
pios observará os seguintes requisitos: 

I - elaboração de plano que contenha o deta
lhamento da política ou ação específica a ser desen
voMda, incluindo as metas a serem atingidas, a estra
tégia de atuação, a justiftcativa para a formação de 
consórcio, o cronograma de ações, a definição da res
ponsabilidade de cada município, os recursos huma
nos e materiais necessários e suas respectivas fontes; 

11 - criação de Conselho lntermunicipal, repre
sentativo dos municípios participantes do consórcio, 
o qual aprovará o plano de atuação e supervisionará 
sua execução, e cujo presidente representará o con
sórcio junto aos órgãos federais e estaduais, para 
questões a ele pertinentes; 

III - enquadramento das ações atribuídas a 
cada município no âmbito do consórcio, nos respec
tivos Planos Plurianuais, e inclusão dos recursos 
correspondentes nas respectivas Leis Orçamentá
rias anuais. 

Art. 32 Esta Lei entra em vigor na data de sua 
publicação. 

Art. 42 RevQgélm-se as disposições em contrário. 
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Justificação 

Uma nova abordagem da política ~!'JQional, 
emulada por recentes e bem sucedidas experiências 
na União Européia e em países da Ásia, tem inspira
do, também nos países em desenvolvimento, novas 
perspectivas no tratamento da questão regional. 

É fato que nesses países, incluindo o Brasil, a 
política regional tomou-se um tema desgastado, em 
conseqüência da precariedade dos resultados alcan
çados. O relativo fracasso dessa política, fruto de 
concepções equivocadas e, em diversos casos, de 
distorções em sua execução, teve como elementos 
decisivos, segundo críticos do modelo que prevale
ceu por décadas no país, a falta de delimitação do 
foco de atuação, aliada à primazia da pçstura com
pensatória, que se traduziu na ampla utilização dos 
mecanismos de incentivos e subsídios. 

Hoje, em condições políticas e econõmicas 
bastante diversas, os mercados são expostos à 
competição interna e externa, tomando-se evidente 
que a busca da eficiência passa a componente es
sencial do êxito da intervenção regional. 

Desta feita, a proposição que ora encaminho 
leva em conta, precisamente, esse novo cenário. Pri
meiramente, ao centralizar a ação na esfera munici
pal pretende propiciar o enfoque de situações espe
cíficas, favorecendo a identificação de oportunidades 
de desenvolvimento e o encontro de soluções pelos 
próprios agentes do processo, mais próximas, por
tanto, das condições concretas existentes. 

A formação de consórcio parte da idéia simples 
de agregar esforços em tomo de interesses comuns, 
com a vantagem de propiciar a redução de custos, 
em decorrência de economias de escala, e a viabili
zação de investimentos de maior vulto pela partilha 
de custos. Entre os exemplos em que essas vanta
gens são evidentes menciono os gastos com infra
estrutura e com a formação de recursos humanos. 

A proposta de estabelecimento de um Conse
lho lntermunicipal para a gestão do consórcio se jus
tifica não só em termos organizacionais, mas tam
bém por constituir organismo político para articula
ção com órgãos estaduais, regionais e federais, vi
sando à obtenção de recursos e ao aproveitamento 
de instrumentos de política setoriais disponíveis. A 
inclusão das ações de ciada município nos respecti
vos Planos Plurianuais e orçamentos anuais fornece 
o indispensável amparo legal a essas ações, bem 
como o compromisso com a provisão dós recur5os 
previstos na esfera municipal. 

Ressalto que embora -o objetivo principal da 
proposição seja o déserivOivífnento dos muniCfpios 

consorciados, pode-se prever que haverá repercus
sões positivas em outros setores. 

Estas as razões pelas quais encaminho a pre-
·-sente proposta, que espero virá a desencadear opor

tunidades latentes em diversas sub-regiões de nos
sos estados locais. Serydo assim, conto com o apoio 
dos nobres pares para a aprovação desta iniciativa. 

Sala das Sessões, 25 de junho de 1997. - Se
nador Ronaldo Cunha Lima. 

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

PROJETO DE LEI DO SENADO N•126, DE 1997 

Dispõe sobre o ensino superior em 
estabelecimentos públicos e dá outras 
providências. 

O Congresso Nacional decreta: 
Art. 12 Não será gratuito o ensino superior reali

zado em estabelecimento público. 
Parágrafo único. O Poder Executivo fixará o 

custo da anuidade escolar a ser cobrada por estabe
lecimento público de ensino superior, para aluno, 
cuja renda líquida mensal dos genitores, ou própria, 
seja superior a 20 (vinte) salários mínimos. 

Art. 22 O estabelecimento público de ensino su
perior implantará regime de bolsa de estudo, parcial 
ou total, destinado ao custeio de atividade escolar 
·para aluno menos favorecido, segundo a renda dos 
genitores ou própria a ser comprovada através da 
apresentação, pelo interessado, da Declaração de 
Rendimentos relativa ao exercício fiscal imediata
mente anterior ao da matrícula. 

Art. 32 Os recursos originários das anuidades 
escolares, a serem cobradas nos termos desta lei, 
destinam-se à melhoria da qualidade de ensino, pelo 
respectivo estabelecimento público, vedado o cus
teio de despesas administrativas. 

Art. 42 O Poder Executivo regulamentará a pre
sente leino prazo d.El99(nov!lnta)_dias. _ 

Art. 52 Esta lei entrará em vigor na data da sua 
publicação. 

Art. 62 Revogam-se as disposições em contrá-
rio. 

~u~!ifi~ção 

O atual modelo de ensino superior é, por sua 
natureza, excludente, na medida em que privilegia 

-os segmentos mais favorecidos da sociedade brasi
leira, cujos filhos, pela melhor condição econõmica 
dos pais, ocupam a maioria das vagas nos estabele

-cimentos públicos de ensino superior. 
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Por seu tu mo, assiste-se atualmente, às precá
;ias condicões econômico-financei~s da quase tota; 
!idade dos estabelacimentos de ensino superior do 
Brasil. 

li conseqüência direta dessas dificuldades é a 
perda gradativa da qualidade de ensino superior no 
Brasil o que resulta na oferta ao mercado de traba
lho de profissionais não devidamente qualificados. 

Ao onerar o ensino superior prestado por esta
belecimento público, o presente projeto de lei objeti
va garantir a possibilidade de que esse possa ter 
condições de investir mais e melhor na melhoria da 
>:!Ualiàade ao ensino superior, vedado o emprego 
dos recursos originários das anuidades escolares 
am despesas da natureza. 

Cuida, no entanto, este projeto de lei de prote
ger alunos menos favorecidos, ao estabelecer o regi
me de bolsa de estudo, parcial ou total, com o fito de 
custear os seus estudos, na forma a ser disciplinada 
pelo Poder Executivo. 

Fica evidente, portanto, o caráter distributivo do 
presente Projeto de Lei, estabelecendo encargos 
para o custeio da anuidade escolar, em função da 
renda familiar de cada aluno. 

Sala das Sessões, 25 de junho de 1997.- Se
llador Ernandes Amorim, PPB - RO. 

(À Comissão de Eduçação- decisão 
terminativa) 

O SR. PRESIDENTE (Geraldo Melo) - Os pro
jetas lidos serão publicados e remetidos às Comis
sões competentes. 

Sobre a mesa, requerimento que será lido pelo 
Sr. ·1 ° Secretário em exercício, Senador Flaviano 
ivlelo. 

É lido o seguinte: 

REQUERIMENTO Ng 444, DE 1997 

Senhor Presidente, 
Requeiro, nos termos do art. 50, § 2g, daG9_!1s- _ 

tituição Federal e do art: 216 do Regimento lnteJT10 
do Senado Federal, sejélin solicitados ao Sr. MinistLQ 
da Educação e do Desporto, as seguintes informa-
cães: 

1 .. Qual a fase de tramitação do processo de 
autorização para funcionamento do curso de Medici
na na UNIR - Universidade Federal de Rondônia, 
'lm Porto Velho? 

2. Quais os próximos trâmites do mesmo pro-
cesso? 

3. Quais os praias regimentais para tramitação 
em cada uma das fases? 

_ 4~ Q[Jal g ~OJ -ªproximado a ser assegurado 
no Orçamento da União para fazer frente aos custos 
de instalação e funcionamento da UNIR? 

Sala das Sessões, 25 de junho de 1997. Sena
dor José Bianco. 

(À Mesa para decisão.) 

O SR. PRESIDENTE (Geraldo Melo) - O re
querimento lido será despachado à Mesa para ·deci
são, nos termos do Regimento Interno. 

Sobre a mesa, requerimento que será lido pelo 
~sr. 12 Secretário em exercício, Senador Flaviano 
Melo. 

-É IÍdo oseguinte: 

REQUERIMENTO N2 445, DE 1997 

Senhor Presidente, 

-Nos termos do art. 172, inciso I, do Regimento 
Interno, requeiro a inclusão, em Ordem do Dia, do 
PLS n° 87/96, que "Dispõe sobre a proteção, pelo 
Estado, de vítima ou testemunha de crime, e dá ou
tras providências", cujo prazo na Comissão de Cons
tituição e Justiça já se encontra esgotado. 

Sala das Sessões, 25 de junho de 1997.- Se
nador Júlio Campos, PFL - MT. 

O SR. PRESIDENTE (Geraldo Melo) - O re
querimento lido será incluído na Ordem do Dia, opor
tunamente, após a manifestação do Presidente da 
Comissão de Constituiçãq,_ Justiça e Cidadania. em 
.Ooediência ao disposto do parágrafo único do art. 
255 do Regimento Interno. 

Sobre a mesa, requerimento que será lido pelo 
Sr. 1 2 Secretário em exercício, Senador Flaviano 
Melo. 

É lido o seguinte: 

REQl.JI;_RJfd_g~JO_N2 446 DE_1_997 

_sr. Presidente, 
-Requeiro a Vossa Excelência, com base no § 2g 

_do art. 50 da Constituição Federal e na forma do art._ 
-21Tao Regimento Interno e do art. 12 do ato ng 22, de 
15 de agosto de 1991, da Comissão Diretora que, ou
vida a Mesa, seja solicitado ao Senhor Ministro de Es
-tado da Fazenda o s~uinte esclarecimento: 

1"" pronunciar-se com ãiÇadaaa Secretaria do 
Patrimônio da_ União- SE'U qual a real CO!ldiçãore_:-_ 

-f!3rente ao-fífuto-::de proprieda_de da Fortaleza de São 
José de Macapá. Esta pertence a União Federal ou 
ao Estado do Amapá? 
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Justificação 

O povo amapaense tem razões históricas e pa
trióticas de orgulhar-se desse fabuloso monumento, 
considerado o maior forte do Brasil colónia, pelo que 
representou na defesa da soberania nacional contra 
a invasão dos franceses na época da colonização · 
portuguesa. 

Hoje no entanto, tal acervo de alto valor cultu
ral está abandonado pelas autoridades locais e na
cionais, inclusive sob a intervenção do Ministério Pu
blico devido a má conservação de suas instalações, 
onde projetas de reconstrução e restauração foram 
enviados ao Ministério da Cultura - sendo condicio
nado à liberação dos recursos a titularidade de pro
priedade da referida Fortaleza. 

No resgate desta simples, porém singular infor
mação aguardo o tempestivo pronunciamento desse 
Ministério. 

Sala de Sessões, 25 de junho de 1997. -Se
nador Sebastião Rocha, PDT/AP. 

(À mesa para decisão) 
O SR- PRESIDENTE (Geraldo Melo)-= O re

querimento lido será despachado à Mesa para deci
são, nos termos do Regimento Interno. 

O SR. PRESIDENTE (Geraldo Melo) - O re
querimento lido será despachado à Mesa para deci
são, nos termos do Regimento Interno. 

O SR. PRESIDENTE (Geraldo Melo) -A Presi
dência lembra aos Srs. Senadores que a Sessão Es
pecial de amanhã, às 11 horas, será dedicada a re
gistrar a passagem dos 300 anos de morte do con
sagrado orador e escritor Padre Antônio Vieira, nos 
termos do Requerimento n2 392, de 1997, do Sena
dor Lúcio Alcântara e outros Srs. Senadores. 

O SR. PRESIDENTE (Geraldo Melo) -A Presi
dência recebeu, do Banco Central do Brasil, o Ofício 
n2 1.774/97, encaminhando dados referentes à dívi
da dos governos estaduais, municipais e do Distrito 
Federal, disponíveis naquele Órgão, tendo por base 
o mês de maio do corrente ano. (Diversos n" 32, de 
1997) 

A matéria vai à Comissão de Assuntos Econó
micos. 

O SR. PRESIDENTE (Geraldo Melo) - Há ora
dores inscritos. 

Concedo a palavra ao Senador Jefferson Pé
res, por permuta com o Senador Leomar Quintani
lha. 

O SR. JEFFERSON PÉRES (PSDB-AM. Pro
nuncia o seguinte discurso. Sem revisão do orador.) 
- Sr. Presidente, Srªs e Srs. Senadores, semanas 

atrás, quando ocupei esta tribuna para uma análise 
das causas, implicações e possíveis lições da vitória 
eleitoral do Novo Trabalhismo, de Tony Blair, lembro 
que o meu pronunciamento terminava com uma 
exortação à esquerda brasileira em geral para que 
enfrentasse o desafio do aggiomamento político
ideológico, sob o risco de comprometer sua própria 
sobrevivência a médio prazo. 

Recordo ainda que em minhas críticas às posi
ções conservadoras, ou mesmo imobilistas e reacio
nárias, assumidas por Partidos e personalidades 
eminentes dessa importante vertente da opinião na
cional, excetuei de modo explícito o Senador Rober
to Freire, do Partido Popular Progressista, chegando 
a mencionar trechos de sua contribuição ao primeiro 
número da revista Política Comparada, onde ele 
delineia, com clareza e coragem intelectual, os no
vos horizontes de um pensamento e de uma ação 
eficaz para a esquerda no limiar do terceiro milênio. 

Folgo em ver que no seu discurso, que seria 
pronunciado na tarde de ontem, cuja leitura ele me 
antecipou, S. Ex!! retoma e aprofunda essa interes
sante e importantíssima discussão a propósito do 
documento elaborado pelo cientista político brasileiro 
e professor da Universidade de Harvard, Roberto 

. Mangabeira Unger, no encerramento do encontro de 
representantes de Partidos de esquerda e movimen
tos socialistas latino-americanos, recentemente reali
zado em Santiago do Chile. 

O pronunciamento desse nosso ilustre Par me-· 
rece ser relido na íntegra e meditado com toda a 
atenção. Limito-me, portanto, a enfatizar seus as
pectos que considerei mais relevantes para a remo
ção do entulho ideológico que, na bem-humorada 
definição do filósofo carioca Olavo de Carvalho, vem 
transformando tantos indivíduos inteligentes em ver
dadeiros imbecis coletivos e, o que é mais grave, 
tem franqueado espaço político nacional à hegemo
nia de interesses conservadores e oligárquicos, sem 
o contraponto de uma concepção modema e realista 
do estado do bem-estar social. Um Estado que não 
seja nem o mínimo do liberalismo selvagem, nem o 
máximo da esquerda arcaica, mas o "Estado neces
sário". Um Estado,--enfim, capaz de assumir, a um 
tempo, as tarefas clássicas, ligadas à distribuição da 
justiçã e à-proVisa(n:lã segurança-pública; as tarefas 
sociais, atinentes à formação e reprodução ampliada 
de capital humano de boa qualidade e competitivida
de internacional (educação, saúde, saneamento bá
sico, infra-estrutura social em geral); e as tarefas es
peciais que preencham o vácuo deixado pelas exter
nalidades negativas do mercado em um país de tan-
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tas e tão profundas desigualdades sociais e regio
nais como o nosso (e aqui me refiro especificamente 
à reforma das instituições e à melhoria dos recursos 
humanos e organizacionais, em apoio a uma política 
de desenvolvimento para as regiões mais atrasadas 
do País). 

O primeiro ponto que desejo salientar diz res
peito ao reconhecimento mais do que oportuno da 
necessidade de a esquerda brasileira retomar o fio 
histórico de uma estratégia de alianças que a retire 
do seu atual isolamento político. Isolamento esse 
que tem sido reafirmado a cada votação das refor
mas constitucionais no Congresso, quando os Parti
dos de esquerda jamais conseguem ultrapassar a 
barreira de 20% a 25% dos votos, a despeito da re
conhecida habilidade de alguns de seus quadros na 
articulação de manobras regimentais protelatórias. 

É necessário que saiamos desse gueto e dri
blemos 'o rolo compressor" com a defesa de propos
tas que, votadas à promoção da retomada do desen
volvimento com justiça social e sustentabilidade am
biental, conseguiriam a adesão de parcelas impor
tantes da opinião parlamentar em praticamente to
dos os Partidos, pelo seu conteúdo reformador, pro
gressista e humano. Afinal, como ressalta o publicis
ta liberal francês, o consagrado escritor francês, Guy 
Sorman, em artigo recente de Le Figaro, o embara
lhamento das velhas opções ideológicas neste final 
de século é tamanho que nem todos os adeptos do 
social-estatismo conservador situam-se à esquerda, 
e nem todos os partidários progressistas da livre ini
ciativa alinham-se exclusivamente à direita. 

As recentes vitórias trabalhista e socialista na 
Inglaterra e na França alertam as forças de esquer
da em todo o mundo, mas também as instigam a re
pensar suas teses e sua retórica ultrapassadas. É 
preciso não tirar lições erradas desses eventos nem 
alimentar ilusões. Os esquerdistas britânicos e fran
ceses não pretendem rejeitar a disciplina fiscal e mo
netária imposta por Maastricht, mas exigem a dis
cussão de uma agenda social que impeça o des
monte da rede de proteção social e o crescimento do 
desemprego. Porque estão conscientes de que o ve
lho modelo estatizante está condenado, não porque 
assim o querem os liberais, mas porque se exauriu, 
golpeado internamente por uma grave crise fiscal e 
externamente pelo inelutável processo de globaliza
ção. Seriam suicidas se buscassem um retomo ao 
passado, na forma de um Estado obeso e ineficien
te, vítima daquilo que Cario Rosselli chamou de 'ele
fantíase burocrática', que o inviabilizou financeira
mente, além de tomá-lo presa fácil do fisiologismo 

político, do corporativismo sindical e do cartorialismo 
empresarial. 

Neste final de século e de milénio, a esquerda 
brasileira, a exemplo de sua congénere européia, 
precisa renovar o_ discurso e a plataforma, para um 
alinhamento com a nova realidade mundial. E so
mente terá futuro, como alternativa de poder, se tiver 
a lucidez de compreender que socialismo, hoje, não 
se confunde mais com estatização da economia, 
mas com a reconstrução do Estado, ao qual incum
be assegurar e estimular o dinamismo das forças de 
mercado, impedindo ao mesmo tempo que se trans
formem num processo perverso de crescente exclu
são social. 

Como disse o primeiro Ministro Tony Blair, 'ser 
dé esquerda, nos dias aluais, significa lutar pela efi
ciência econÓmica, mas sem perder o senso de 
compaixão e de justiça'. 

O Sr. Roberto Freire - Permite V. Ex" um 
aparte? , 

O SR. JEFFERSON PERES - Concedo o 
aparte ao nobre Senador Roberto Freire. 

O Sr. Roberto Freire - Senador Jefferson Pé
res, inicialmente, quero dizer da satisfação de que 
um artigo por nós publicado tenha começado a ren
der frutos. V. Ex", ao fazer referência e iniciar um 
processo de discussão, está, talvez, nos dando a di
m!msão de que aquilo que tentamos, publicando na 
revista Direito Comparado um adjuntivo esquerda 
velha/esquerda nova, começa a render frutos, por
que aquilo era uma das teses que temos como o 
PPS, desde o antigo Partido Comunista Brasileiro, 
algo bem polémico, polémico até entre nós. E ótimo 
que seja polémico para a sociedade. E a segunda 
satisfação é a de que uma das preocupações que 
sempre tive, e o nosso Partido também, é a de que o 
Partido da Social Democracia Brasileira é um Partido 
do campo de esquerda, do campo democrático e 
que, portanto, o diálogo com ele deve ser um objeti
vo de todas as forças de esquerda, mesmo que 
eventualmente possamos estar na Oposição, possa
mos ter ~rotundas diferenças, divergências, como 
parece que hoje ocorre no Brasil. Mas, do ponto de 
vista estratégico, evidentemente que é nosso aliado. 
Diria mais, socialdemocracia para o Brasil, novos 
moldes, novos paradigmas, é um objetivo revolucio
nário, porque o que temos é muito diferente do que 
foi conquista da social democracia, do Estado do 
bem-estar social. Temos Estado do mal-estar social. 
Portanto, algo de importante pode sair desse debate, 
desse diálogo e -até da polémica. E eu queria, por 
isso mesmo, parabenizar V. Ex", porque, como rep-
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resentante socialdemocrata nesta Casa, sempre 
teve esta preocupação -de afinmar posições mais 
avançadas, de que o PSDB faça jus ao nome que 
tem. de socialdemocrata, e, portanto, discutir com 
aqueles que estão no campo também da esquerda, 
como nós. 

O SR. JEFFERSON PÉRES - Obrigado, Se
naaor Roberto Freire. V. Exª realmente tem sido 
uma voz dentro da esquerda que tem clamado sem
pre pela necessidade dessa discussão. Quanto ao 
meu PSDB, é um Partido heterogêneo, reconheço, e 
mais ficou nos últimos meses, infelizmente, mas é, 
em sua origem, um Partido socialdemocrata, de cen
tro-esquerda, e estou lutando muito dentro do Parti
do, pequeno que sou lá dentro, mas ainda assim 
dando a minha contribuição, tanto quanto possível, 
para que não perca essa identidade. 

Prossigo, Sr. Presidente, essa agenda de mod
ernização e revitalização da esquerda consiste numa 
reavaliação sem preconceitos do processo de priva
tização na ótica do que me referi há pouco como o 
Estado necessário. Conforme já alertaram muitos, 
não faz sentido combater o desmantelamento do Es
tado pela insensibilidade neoliberal, sob a bandeira 
de um projeto que procure fortalecer esse mesmo 
Estado em benefício seja do corporativismo de inte
resses organizados, seja do populismo manipulador 
das aflições e da ignorância daqueles setores mais 
desorganizados da população. Corporativismo e po
pulismo são duas versões igualmente degeneradas 
da proposta esquerdista que devemos descartar de 
uma vez por todas! 

Por último, gostaria de frisar minha convergên
cia com o colega do PPS no que respeita à absoluta 
prioridade de uma refonma tributária e fiscal para a 
consecução da agenda de políticas públicas por ele 
defendida. 

Notem as senhoras e os senhores que, nos 
chamados países desenvolvidos, pós-industriais ou 
de capitalismo avançado, onde impera amplo e sóli
do consenso operacional sobre os direitos civis, polí
ticos e socioeconômicos da cidadania, assim como 
sobre as esferas de ação legítima do Estado, distin
guem-se os Partidos ou coalizões no Poder, ao lon
go da clivagem esquerda/direita, sobretudo por 
nuances de política fiscal e tributária. Os esquerdis
tas tendem a ser sensíveis às demandas por mais 
igualdade social e orientam a máquina arrecadacjora 
no sentido de extrair mais recursos para o sistema 
publico de saúde, a educação e o seguro-desempre
go. Já a Direita liberal no Poder procura reafirmar 
seu compromisso histórico com a liberdade de em-

preender e, conseqüentemente, privilegia o corte da 
carga tributária sobre as empresas e medidas des
burocratizantes que reduzam os chamados custos 
de transação. 

Seja como for, tanto a esquerda quanto a direi-
- ta têm a latitude de sua ação governamental clara e 
severamente cingida por dois parâmetros económi
cos inelutáveis: de um lado, a racionalidade dos 
agentes no mercado, que antecipam medidas restri
tivas à alocação dós recursos, reduzindo seu nível 
de atividade, demitindo trabalhadores, buscando 
aplicações mais atraentes num mercado cada vez 
mais mundializado e criando barreiras à incorpora
ção da massa de jovens à procura de seu primeiro 
emprego ou de operários ou empregados desloca
dos pela revolução científico-tecnológica; de outro, 
pelo estreito leque de opções de política fiscal quan
do vigoram apenas cinco ou, no máximo, seis tipos 
de imposto. 

Quando tt"a2:~mos _a atençãp ge volta para a 
nossa tragicómica realidade patrimonialista, onde 
empresários, trabalhadores e cidadãos em geral são 
avassalados por cerca de 50 impostos e taxas, aí 
então, logo vemos o enonme •espaço• que o Brasil 
ainda tem para crescer, desde que o governo seja 
capaz de unificar uma coalizão suficientemente pro
gressista e_sólida em apoio a um choque tributário e 
fiscal de inéditas proporções na nossa história. Um 
_choque que_lil:lere__gs -ªrtergias produtivas de nossa 
sociedade, tire milhões de empreendedores infor
mais da, deixe de punir o reinvestimento dos lucros 

- na ampliação da capacidade produtiva das empre
sas, mas castigue exemplanmente a evasão e a so
negação. 

A esquerda, a meu ver, só terá a ganhar se 
empunhar corajosamente essa bandeira. A bandeira 
a que me refiroea bandeira de, sem esquecer a ne-

- cessidade de uma austeridade fiscal, cuidar para 
que a máquina arrecadadora puna severamente e 
fiscalize a sonegação e a evasão e cuidar para que 
a receita seja encaminhada, como eu disse, predo
minantemente para a área social. 

A esquerda, a meu ver, só terá a ganhar, se 
-emp-úntia- cÕ-rajosamentÉÍ essa.-·oandéira, ·-põis-·seu 
-gesto -pa.fentea_rà_ defiriffiVãmenfé 0- imobilismo e a 
inapetência dos liberais hoje no Poder, para colocar 
esse guizo-no pescOÇo do ·gato, contnl:íuindo simulta
neamente,para-foiíar limá amplaoasedéapoioso
cial a essa fónmula consistente e não-demagógica 
de promoção da distribuição da renda e do acesso 
de todos brasileiros ao benefício da cidadania. 

' -- ·-- -· 
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O Sr. José Eduardo Outra - Concede-me V. 
Exª um aparte? 

O SR. JEFFERSON PÉRES - Concedo-lhe o 
aparte com prazer, Senador José Eduardo Outra, V. 
Exª que hoje é um dos expoentes da esquerda brasi
leira. 

O Sr. José Eduardo Outra - Senador Jeffer
son Péres, V. Exª traz um tema que, particularmen
te, considero muito instigante. É verdade que a es
querda brasileira, particularmente o meu Partido, em 
algumas situações, tem cometido erros. Eu diria, 
sem querer estabelecer um grau de responsabilida
de pela situação de isolamento que a esquerda está 
vivendo hoje, sem querer medir quem tem mais ou 
menos responsabilidade nisso, que há um outro 
componente que julgo ~eve ser introduzido, particu
larmente na parte do pronunciamento de V. Exª que 
faz referência à situação de isolamento das esquer
das no Congresso Nacional: o Governo. E discordo 
do pronunciamento, que tive· oPQr;tunidade de ler, 
que me parece que o Senador Roberto Freire ainda 
vai fazer, quando S. Ex!' estabelece uma compara
ção entre a situação atual e aquela que havia na 
época da Constituinte. Por ocasião da Constituinte, 
estavam em discussão teses, idéias, projetas futuros 
e, portanto, a ação do Governo de então não tinha a 
mesma influência que tem a ação do Governo atual 
no Congresso Nacional. A grande verdade é que, 
hojt!, o chamado Centro está desaparecido; o Cen
tro, hoje, é meramente um chapa-branca, que oscila, 
em alguns momentos, não em função de teses políti
cas, mas de maior ou menor atenção que o Governo 
Federal esteja lhe dando. E isso dificulta significati
vamente esses alinhamentos que, teoricamente, po
deriam ser mais naturais entre, por exemplo, o PT, o 
PSDB e seto~es do PMDB do que vem acontecendo 
atualmente. E verdade que um setor do nosso Parti
do - nem tanto o PT -, é verdade que o setor sindi
cal, particularmente o do funcionalismo público, tem 
adotado uma posição reacionária quando diz que 
"reforma, só a agrária", quando se diz contra a refor
ma da Previdência, contra a reforma administrativa -
como se a Previdência que está aí tivesse sido cons
truída rqr nós, ou como se ela estivesse voltada 
para o interesse da maioria da população, como se 
esse modelo de Estado e de administração tivesse 
sido construído pela esquerda, coisa que não é. Mas 
também é verdade que o nosso Partido tem, em to
das essas questões, apresentado projetas de refor
ma que são diferentes dos projetas do Governo. Al
guns, como o da reforma da Previdência, projeto ori
ginalmente apresentado pelo Deputado Eduardo Jor-

ge.e q.u~, _?epois, foi assumido pelo Partido enquan
to mstitur~o, com algllmas modificações, chegaram 
a ser analisados como os melhores, mas não foram 
nem levados em consideração para o processo de 
negociação política. E aí é lógico que não temos tido 
~ ca~acidade,atéporque quem pauta a agenda polí
t~ ~ o Governo Federal, de passar para a opinião 
publica que temos esses projetas, que são de refor
ma também; que não concordamos com esse tipo 
de Estado, que não concordambs com esse modelo 
de administração, que não concordamos com esse 
modelo de Previdência. Mas o debate acaba sendo, 
como acon~eceu na Câmara dos Deputados, quase 
que de torcrda de futebol, em que não interessa mui
to o mérito do que é votado. O que interessa é derro
tar o Governo. Recentemente, o Governo foi derrota· 
do na votação de um item di! reforma administrativa 
- a questão do subteto. Conversei com pelo menos 
uns 15 Deputados do meu Partido, e todos eles dis
seram que eram a favor da manutenção do subteto. 
Mas não sei por que razão a Oposição toda acabou 
votando contra o subteto - talvez pelo simples objeti
vo de derrotar o Governo, dentro da lógica da torcida 
de futebol: interessa fazer o gol, não interessa se ele 
é roubado, se há impedimento ou não. A verdade é 
que o Governo, e, particularmente, o PSDB, que de
veria ser o Partido capaz de estabelecer negociaçõ
es com a esquerda, não têm feito negociações. Aca
ba prevalecendo apenas a lógica do Governo, o inte
ress~ imediato do Governo. E como o que prevalece 
é o rnteresse do Governo, a discussão mais filosófi
ca, ideológica e programática fica relegada a segun
do plano. Este é um assunto que seria interessante 
que, nas sessões não-deliberativas ou nos momen
tos em que não há votação, trouxéssemos para de
bate no Senado FederaL Se, na Câmara, a coisa 
vem acontecendo em forma de jogo de futebol, tal
vez pudéssemos aqui, no Senado, modificar um 
pouco essa lógica. Penso que a reforma da Pr;;;lli
dência seria uma ótima oportunidade para modificá
la. Não sei se a base do Governo vai ter interesse 
em fazê-lo. Muito obrigado. 

O SR. JEFFERSON PÉRES - Senador José 
Eduardo Outra, não quero atirar a culpa toda desse 
distanciamento entre Centro-esquerda e o restante 
da esquerda apenas nos Partidos mais à esquerda. 
O Governo tem culpa, o próprio PSDB acredito que 
tenha. Mas creio, Senador José Eduardo Outra, que 
se a esquerda tivesse acenado, logo no início do 
Governo, quando o Governo apresentou os primei
ros projetas de reforma, com urna negociação ... E aí 
acho que ela foi intransigente. Vou dar um exemplo 



504 ANAIS DO SENADO FEDERAL Junho de 1997 

concreto. Quando o Governo pretendeu quebrar o ter, na Inglaterra, quando os 28 tecelões de Rochda-
monopólio estatal do petróleo - de forma alguma o le plantaram a primeira semente do movimento coo-
monopólio pode ou deve ser uma bandeira de Parti- perativista, tendo o homem como principal finalida-
de de esquerda -, se os Partidos de esquerda não ti- de, e não o lucro. 
vessem rejeitado liminarmente a negociação, se os O exemplo de Rochdale se multiplicou pela Eu-
Partidos não tivessem se mantido intransigentes, ropa de forma tão·intensa que, em 1881, já existiam 
não tivessem dito que o monopólio era intocável, se cerca de mil sociedades e 550 mil cooperantes. 
tivessem iniciado uma negociação, já trocando a -No- Brasil, já em 1847, foi fundada, na Colônia 
quebra do monopólio pela manutenção da Petrobrás Teresa Cristina, no Paraná, a primeira organização 
como empresa estatal e por pontos da futura agên- em bases cooperativistas, plantando-se, assim, a 
cia reguladora do setor, por exemplo, teria havido primeira semente do cooperativismo no País. 
talvez um início de entendimento profícuo. Mas não. Em 1907, em Minas Gerais, foram organizadas 
Na medida em que os Partidos de esquerda diziam as primeiras cooperativas agropecuárias, por iniciati-
que o monopólio era intocável, não havia negocia- va do então Governador daquele Estado, João Pi-
ção nenhuma a ser feita. Quem sabe dali teríamos nheiro. A experiência estendeu-se a todo o território 
evoluído até para uma proposta di:J emenda hoje nacional, com ênfase no Sul do Brasil, principalmen-
consensual em tomo da Previdência. Eu, por exem- te nas comunidades de origem alemã e italiana, co-
pio, acho que o projeto do Deputado Eduardo Jorge nhecedores do sistema cooperativismo europeu. 
é o melhor. Cooperativas ligadas aos segmentos de consu-

Para finalizar, Sr. Presidente, quero dizer que o mo, de crédito, educacional, habitacional, de produ-
Senador Roberto Freire iniciou o seu discurso fazen- ção, de serviço, de trabalho, de saúde e de outros 
do uma alusão até poética a um filme de Akira Kuro- foram criadas e se expandiram de maneira expressi-
sawa em que ele se refere ao movimento da monta- va no Brasil. 
nha. Estou, portanto, me referindo a essa imagem Essa expansão, Sr. Presidente, levou a que se 
do Senador Roberto Freire quando concluo dizendo criasse uma entidade de representação e aglutina-
que, em companhia de tantos expoentes da esquer- ção de seus interesses comuns. Criou-se, assim, na 
da brasileira, na minha condição de socialdemocra- década de 50, a União Nacional das Associações de 
ta, faço votos para que a montanha continue a mo- Cooperativas, que culminou com a criação, em de-
ver-se célere e decididamente na direção dessas zembro de 1996, por ocasião_ do IV Congresso Bra-
mudanças. -·sileiro de Cooperativismo, da Organização das Coo-

Era o que tinha a dizer, Sr. Presidente. peratívas Brasileiras - OCB - e, posteriormente, das 
O SR. PRESIDENTE (Geraldo Melo) _ Conce- Organizações das Cooperativas Estaduais. 

do a palavra ao nobre Senador Jonas Pinheiro, por Sr. Presidente, da experiência pioneira dos te-
penmuta com o Senador Emandes Amorim. celões de Rochdale, na Inglaterra, em 1844, da ex-

O SR. JONAS PINHEIRO {PFL-MT. Pronuncia periência da Colônia Teresa Cristina, no Paraná, em 
o seguinte discurso.) - Sr. Presidente, Sr'!s e Srs. 1847, o movimento cooperativista teve uma expres-
Senadores, venho à tribuna desta Casa para regis- siva dinamização e evolução, aluando atualmente 
trar nos Anais do Senado Federal a passagem, on- em todos os setores da economia e sendo reconhe-
tem, dia 24 de junho, do Dia Internacional do Coope- cido e aceito em todos o~ países c~mo fórmu!a mais 
rativismo. - --~ ~ adequada para atender as necessidades e lnteres-

Esse dia, Sr. Presidente, Sr'!s e Srs. Senado- ses específicos das pessoas. 
res, foi comemorado com uma solenidade, na Câma- O cooperativismo, nesses tempos, atua na pro-
ra dos Deputados, que contou com a presença do dução e distribuição de mercadorias, agropecuária, 
Sr. Ministro da Agricultura, de Parlamentares e ex- consumo, crédito, transporte, educação, bancos, se-
pressivas lideranças do movimento cooperativista guros, habitação, pesca e toda ordem de serviços. É 
brasileiro e até de autoridades intemacionajs. _ aceito_ por todos os governos, não encontrando ne-

Na ocasião, inclusive, ocorreu o lançamento do nhuma barreira ideológica, pois inegavelmente con-
carimbo e cartão postal referente ao Dia lntemacio- trib\li para o desenvolvimento de todos os países. 
na I do Cooperativismo pelo Sr. Presidente da Em- __ Sr. Presidente, o Brasil conta atualmente com 
presa Brasileira de Correios e Telégrafos. 4.342 cooperativas, que reagrupam cerca de quatro 

Sr. Presidente, Sr'!s e Srs. Senadores, o coo- milhões de cooperados, contratam 151 mil emprega-
perativismo teve sua origem em 184~. em Manches- dos e exportou, em 1996, mais de US$1 bilhão. 



Junho de 1997 ANAIS DO SENADO FEDERAL 505 

Em detenninados segmentos, as cooperativas 
assumiram uma liderança incontesttl e têm se mos
trado como uma opção para a viabilização económi
ca das atividades. 

A título de exemplo, destaco a soja, cujas coo
perativas são responsáveis por cerca de um terço do 
volume comercializado no País, através de 1 02 coo
perativas, envolvendo cerca de 288 mil associados e 
empregando 52 mil pessoas. 

Sr. Presidente, Sr-'s e Srs. Senadores, apesar 
da expressividade do movimento cooperativista no 
Brasil, muito ainda se pode fazer para possibilitar a 
sua expansão e maior efetividade. Nesse particular, 
merece destaque a necessidade da revisão da legis
lação cooperativista em vigor no Brasil. 

Apesar de devidamente amparada por disposi
tivo constitucional e dispor de legislação específica, 
que normaliza a sua constituição e funcionamento, 
sistema de representação e órgão de apoio, com ên
fase em sua autonomia, em tennos de gestão, as 
cooperativas necessitam de mecanismos mais con
temporâneos para se ajustarem às regras de merca
do, impostos pelo processo de globalização e aber
tura de economia. 

No Congresso Nacional, encontra-se em trami
tação, desde 1995, o Projeto de Lei n2 81, que dis
põe sobre as sociedades cooperativistas, atualmente 
sendo objeto de análise por parte do "eminente Sena
dor José lgnácio Ferreira, pela Comissão de Consti
tuição, Justiça e Cidadania. 

Acredito que o Senado Federal poderá dar 
uma valiosa contribuição ao aprimoramento da atual 
legislação cooperativista em vigor. E, nesse sentido, 
tomo a liberdade de apelar aos meus Pares para 
que se envolvam nesse processo de discussão e de 
debates, para que essa matéria possa: sen:tprovada 
nesta Casa. 

O Sr. Lúcio Alcântara - Penmite-me V. Ex~ 
um aparte? 

. O SR. JONAS PINHEIRO - Com muito prazer, 
nobre Senador Lúcio Alcântara. 

O Sr. Lúcio Alcântara - V. E~ se tem desta
cado no Congresso, desde que chegamos juntos 
aqui, como Deputados Federais, pelo seu empenho, 
pelo seu interesse, pela sua dedicação em relação 
às questões da agropecuária - sobretudo da agrope
cuária, sem prejuízo de outros campos de atuação 
de V. Exª. E aí se insere também a questão dó -coo: 
perativismo. Um tema importante, que, muitas ve
zes, não tem merecido o necessário apoio, inclusive 
dos governos; uma fonna de produção solidária, que 
necessita inclusive de algum tempo de amadureci-

mente para que as pessoas se adaptem a esse sis
tema de trabalho, ao invés da produção isolada, indi
vidual e egoísta. Infelizmente, creio que o cooperati
vismo brasileiro não tem tido o desenvolvimento que 
se esperava - não sei se V. E~ compartilha desse 
opinião. V.~ fez um ligeiro histórico sobre a evolu
ção do cooperativismo, a partir da sua origem na In
glaterra. Mostrou que, aqui, no Brasil, ele foi introdu
zido basicamente pelos estrangeiros que vieram 
para cá; em Minas Gerais, por um grande Governa
dor, que foi João Pinheiro. Isso se deve a várias ra
zões: razão de natureza cultural, como dissemos, e 
o fato de que essas cooperativas também, na sua 
maioria, principalmente nos Estados mais pobres, 

-Estados do Nordeste brasileiro, não se profissio
nalizaram. Não tiveram como atender às exigên
cias da concorrência, do mercado, da dinâmica, 
enfim, da produção e da comercialização. Esse é 
um ponto importante. Existem também problemas 
institucionais. Não sei se isso já mudou, mas, até 
há pouco tempo, qualquer tipo de cooperativa es
tava vinculada ao Ministério da Agricultura. Por 
exemplo, uma cooperativa de médicos respondia 
ao Ministério da Agricultura, onde havia um Depar
tamento Nacional de Cooperativas ou cooperativis
mo. Certamente, isso acontecia porque a origem 
do cooperativismo veio da produção rural, agríco
la, mas, hoje, temos vários tipos de cooperativas, 
inclusive como essas, envolvendo profissionais 

-dito liberais - ou já nem tão liberais assim, porque 
quase todos funcionários públicos ou cooperativa
dos. Então, há necessidade de se buscar, de to
das as formas, estímulos para fortalecer esse es
pírito cooperativista. Com essa preocupação é que 
faço este aparte no discurso de V. Exª, louvando o 
seu senso de oportunidade em trazer esta ques
tão. Quero aliar-me à sua luta, modestamente, no 
que puder e estiver ao meu alcance, para incre
mentar o cooperativismo no Brasil como fonma de 

----expandir empregos, de buscar um modo de produ
ção mais socializada em diferentes áreas da ativi
dade, não só na agropecuária, mas também em 
outros setores, como cooperativa de artesanato, 
de profissionais liberais, enfim, de todas as ativida
des que se prestem a esse modo de associação. 

O SR. JONAS PINHEIRO - Muito obrigado, 
eminente Senador Lúcio Alcântara, pelo aparte que in

- corporo com muito prazer ao meu modesto discurso. 

Mas é isto mesmo: os próprios tecelões ingle
ses que inventaram o cooperativismo evidentemente 
tinham muito mais em mente o homem como princi
pal finalidade, e não o lucro. 
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Com respeito à legislação, nobre Senador, a 
Assembléia Nacional Constituinte de 1988, em fun
ção do trabalho que todos fizemos- inclusive V. Exª 
contribuiu muito -, transformou a Constituição brasi
leira em uma das mais avançadas em relação à le
gislação cooperativista. Entretanto, estamos deven
do ainda muito a esse importante setor. Temos 
4.342 cooperativas, que agrupam cerca de quatro 
milhões de cooperados, contratam 151 mil emprega
dos. E, na exportação, só em 1966, contribuiu com 
mais de US$1 bilhão para o País. 

Mas, como eu disse, o Congresso Nacional 
ainda deve algo para esse setor. Primeiramente, refi
ro-me ao projeto de lei que se encontra aqui, no Se
nado Federal, nas mãos do eminente Senador José 
lgnácio Ferreira. Já conversamos sobre o assunto 
hoje, e vamos fazê-lo na próxima terça-feira com o 
setor cooperativista, em Goiãnia. Com isso, preten
demos agilizar o processo de regulamentação da so
ciedade cooperativista no País. 

Temos também a regulamentação do art. 192 
da Constituição Brasileira, que trata do Sistema Fi
nanceiro Nacional. As cooperativas de crédito estão 
a merecer o nosso apoio. Por outro lado, há o ato 
cooperativo, que também é uma exigência da Cons
tituição. Através de lei poderíamos dar ao sistema 
cooperativista isenção de tributos, quando se pratica 
o ato cooperativo entre os cooperados e suas coo
perativas. 

Tudo isso, eminente Senador Lúcio Alcântara, 
estamos advindo para o sistema cooperativista. 

No que se refere ao registro, ele não é mais 
necessário, porque, segundo a Constituição, há a 
possibilidade de autogestão das cooperativas, o que 
eliminou a necessidade de registro de qualquer tipo 
de cooperativa no Ministério da Agricultura, como 
acontecia antes. 

Sr. Presidente, ao registrar a passagem do Dia 
Internacional do Cooperativismo, presto minhas ho
menagens às cooperativas brasileiras, e o faço sim
bolicamente na pessoa do eminente Ministro da 
Agricultura, Arlindo Porto, do Deputado Dejandir Dal
pasquale, Presidente da Organização das Cooperati
vas Brasileiras - OCB, do Deputado Carlos Melles, 
Presidente da Frente Parlamentar do Cooperativis
mo e do Dr. Roberto Rodrigues, Presidente da Asso
ciação Cooperativista Internacional e, por fim, do Dr. 
Anton Huber, Presidente das Organizações de Coo
perativas do meu Estado de Mato Grosso. 

O Sr. Carlos Bezerra - Permite V. Ex!' um 
aparte? 

O SR. JONAS PINHEIRO -Antes de encerrar, 
concedo a palavra, com muito orgulho, ao nobre Se
nador Carlos Bezerra, meu eminente conterrâneo e 
companheiro. 

O Sr. Carlos Bezerra- Senador Jonas Pinhei
ro, V. Exª faz um discurso de profunda importância 
sobre o cooperativismo. Lamento que, nesta Casa, 
pou~os tratam desse assunto, que é de alta magnitu
de. E o caminho, o modo de viabilizar os pequenos e 
médios, no meu entendimento. Pude ver no norte da 
Itália, Senador Jonas Pinheiro, o que é possível fa
zer com o cooperativismo. Ali, naquela região do 
mundo, tem-se a melhor distribuição de renda, ini
gualável. O que a Alemanha quer fazer, com social
democracia, o que a União Soviética está pretenden
do fazer, os italianos do norte já fizeram. Eles estão 

num óutro-milênio, eles estão à frente do mundo in
teiro, graças à sua grande estrutura cooperativista 
muito bem montada, muito bem equipada, e que 
vence qualquer concorrência. O banqueiro pode ins
talar lá o seu banco à vontade, pode abrir quantas 
agências quiser, mas não consegue concorrer com 
as cooperativas. Os empresários podem abrir quan
tos supermercados quiserem, só que não consegui
rão concorrer com as cooperativas que agregam 
todo valor à produção. Eles trabalham de ponta a 
ponta, agregando valores e transferindo a quem pro
duz, transferindo a quem trabalha, o resultado, o lu
cro daquele trabalho. No Brasil, país grande como o 
nosso, não só na agropecuária, mas em outros seto
res, é necessário fortalecer e defender o cooperati
vismo, que passa por uma série de dificuldades. 
Agora mesmo, na Cemat, que V. Ex'! conhece muito 
bem, depois de mais de um ano de luta, estamos 
conseguindo R$500 mil para treinamento de pes
soal, pelo-Estado~-Deveríamos ter recursos abun
dantes e facilidades realizar treinamento do pessoal 
cooperativista. Portanto, parabenizo V. Exª pelo seu 
feliz discurso e digo que estou totalmente solidário a 
V. Ex!'. Acho que devemos fortalecer o cooperativis
mo no Mato Grosso do Brasil. Muito obrigado, Sena
dor, e parabéns a V. Exª. 

O SR. JONAS PINHEIRO - Muito obrigado, 
eminente Senador Carlos Bezerra. Agradeço tam
bém ao Senador Jefferson Péres, que lhe antece
deu, por ter inserido no seu pronunciamento um arti
go do eminente Senador Roberto Freire. O artigo 
traz as versões de direita e de esquerda, mas o coo
perativismo, como foi dito, é o ponto de união entre 
todas as ideologias do mundo. 

Por isso, nesSa época de globalização, quando 
não se fala mais em direita ou em esquerda, não se 
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pode negar que é evidentemente pelo cooperativis
mo que vamos agregar valores à nossa economia, 
bem estar social ao povo brasileiro. 

Era o que tinha a dizer, Sr. Presidente. 

O SR. PRESIDENTE (Geraldo Melo) - Por per
muta com o Senador Lauro Campos, concedo a pa
lavra a Senadora Júnia Marise. 

O SR. JÚNIA MARISE (Bioco/PDT-MG) - Sr. 
Presidente, Sr"s e Srs. Senadores, o Brasil acompa
nhou pela televisão o noticiário nacional que mostra
va as imagens do conflito e da rebelião ocorrida on
tem, em Belo Horizonte, das manifestações dos poli
ciais militares do nosso Estado. A situação é delica
da, grave, em razão da tradição - e larga tradição -
da Polícia Militar de Minas Gerais, com a sua credi
bilidade junto à opinião pública e à sociedade minei
ra , que a ter.1 reconhecida como modelo para todo o 
Brasil. 

Venho acompanhando, nesses últimos dias, to
das as manifestações e mobilizações da Polícia Mili
tar de Minas Gerais, reivindicando melhorias sala
riais, principalmente daquele segmento formado por 
cabos e soldados. Não apenas nas Polícias Militar e 
Civil de Minas Gerais, mas em todos os segmentos 
de servidores públicos e trabalhadores a situação 
salarial é considerada grave, tendo em vista o con
gelamento de salários há quase dois anos. 

Durante a passeata dos policiais militares pela 
Avenida Afonso Pena, no centro da nossa cidade, 
houve o primeiro grito e o primeiro apelo ao Governo 
do Estado para um entendimento que pudesse resul
tar na correção salarial e no atendimento de suas 
reivindicações. 

O Governo do Estado encaminhou à Assem
bléia Legislativa projeto solicitando delegação e au
torização para determinar e fixar os tetas e os valo
res a serem corrigidos nos salários dos policiais milita
res. Neste final de semana, o Governador anunciou 
um abono de R$102, mas isso não teve grande reper
cussão na assembléia dos policiais militares, que o 
considerou bem abaixo das suas reivindicações. 

Ora, Sr. Presidente, Sr'!s e Srs. Senadores, 
essa situação deflagrada pela polícia militar de meu 
Estado, que conta com a solidariedade da opinião 
pública e da população por ser considerada modelo, 
mostra o âmago de uma questão que não pode ser 
tratada sem sensibilidade pelos nossos governantes. 
Esses policiais reivindicam salários· juStos e âlgnós
para que possam sobreviver e manter a sua família. 

O Sr. Romeu Tuma - Permite-me V. Exª um 
aparte? 

A SRA. JÚNIA MARISE - Com muito prazer, 
concedo o aparte ao nobre Senadcnr Romeu Tuma. 

O Sr. Romeu Tuma - Senadora Júnia Marise, 
- confesso a V. Exª que pensava na forma como eu, 

militante por mais de quarenta anos na área de polí
cia, poderia abordar este tema de que V. Exª trata, 
que eu não chamaria de crise momentânea da Polí
cia Militar do Estado de Minas Gerais. V. Ex~ traz a 
esta Casa a angústia desse processo deletério, cue 
vem aos poucos destruindo a instituição policial. 
Sabe V. Exª que nesses últimos dois ou três meses 
não há uma palavra de carinho, de apoio a instituiçõ
es policiais- tanto civil quanto militar-, mas apenas 
cobrança, cobrança, exigência! Desrespeito aos di
·reitos humanos, violência, quando isoladamente ca
racterizados, as polícias têm tomado providências a 
respeito. Mas ninguém pensa com seriedade sobre 
matéria de polícia. Um governante de São Paulo di
zia: "Vocês têm carteira, não precisam de aumen~o 
salarial. Polícia não dá retomo político•. Como se en
ganavam esses antigos governantes! Hoje, a socie
dade exige segurança para que possa, no mínimo; 
caminhar pelas ruas! Ouvia eu, pela CBN, uma en
trevista com o jornalista Gilberto Dimenstein, em 
Nova York, na qual comentava a presença de alunos 
da PM na instituição escolar policial dos Estados 
Unidos. Durante uma palestra, perguntou-se a um 
oficial da PM brasileiro, que lá fazia um curso sobre 
a questão do respeito aos direitos humanos e plane
jamento policial, quanto ganhava um policial ameri
C9-no. AJesposta foi que, depois de cinco anos, a 
média era de US$5 mil. Hoje, a nossa grande rei•;in
dicação é um piso de R$800. Não sei se o Estado 
ferá capacidade ou não, isso nao importa. o que im
porta é que se trata de uma atividade prioritária, que 
diz respeito à segurança do cidadão. A própria Re
volução Francesa, Sr. Presidente, quando institucio
nalizou as reivindicações que dela advieram, criou a 
polícia militar para garantir os direitos conquistados. 
Não podemos relegar a um segundo plano uma imti
tuição que precisa de apoio para reciclar-se perma
nentemente. Não há como não investir nisso. Proble
ma de polícia não é problema de armamento, como 
se discute, dizendo-se que o bandido está melhor 
equipado. Não! Se assim fosse, precisaríamos ape
nas colocar um canhão na porta de cada delegacia 
para que se acabasse com a criminalidade. Não. Há 
que se investir no hQ!'T1e!l1~_€lfEl_tt3f11_que ac@.Qitar_e_§_E) 

-sentir feliz tendo um ambiente de trabalho saudável. 
Por isso q~ero apoiar, até com grande dose de emo
ção, essa -postura que V. Exª traz a plenário, nesta 

--tarde, para, pelo menos, abrir-se esse tumor. Que os 
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governantes tenham a consciência de que sem um 
Plano Nacional de Segurança e sem um investimen
to sério nessa área, ~a soCiedade brasileira ficará à 
mercê, cada dia mais, da criminalidade. Teremos 
muito mais casos de corrupção, quando não policiais 
constituindo grupos de criminosos porque não en
contram qualquer perspectiva na sua atividade. Va
mos investir; temos que acreditar que a polícia é sé
ria e que precisa do apoio das entidades que dirigem 
este País. 

A SRA. JÚNIA MARISE - Agradeço o aparte 
de V. Ex", Senador Romeu Tuma, e o incorporo com 
muito prazer ao meu discurso. V. Ex" é um homem 
que conhece bem o setor policial e sabe, com sua 
sensibilidade, das dificuldades e dos desafios que 
hoje ele enfrenta. 

Quero acrescentar, Sr. Presidente, Srs. Sena
dores, que a nossa fala não se baseia apenas no 
questionamento da omissão de nossas autoridades, 
não tem, através desta manifestação como Senado
ra por Minas Gerais, nenhum cunho político, somen
te a nossa preocupação, acima de tudo, diante de 
uma situação que hoje se caracteriza, em meu Esta
do, como delicada e grave, envolvendo a segurança 
de nossa população. 

Belo Horizonte está com os tanques do Exérci
to distribuídos pela Praça da Uberdade e pelas prin
cipais avenidas de nossa cidade, tendo em vista a 
determinação do Governo Federal. 

O SR. PRESIDENTE (Geraldo Melo) (Fazendo 
soar a campainha.) - Senadora Júnia Marise, des
culpe-me interrompê-la, mas devo prorrogar a ses
são por 15 minutos, a fim de que V. Ex!! pÓssa usar 
o tempo que lhe resta e a Casa possa ouvir comuni
cações inadiáveis que estão agendadas. 

A SRA. JÚNIA MARISE - Sr. Presidente, a 
nossa preocupação aumenta, principalmente quando 
a imprensa nacional e a do meu Estado ocupam pá
ginas inteiras, como esta que mostra a foto de um 
soldado que foi baleado e se encontra em coma no 
Pronto-Socorro de Belo Horizonte. Lamentavelmente, 
este é o retrato vivo de uma situação que se tomou 
grave, tendo em vista as manifestações de ontem, du
rante todo o dia, e que culminou, à tarde, em frente 
aos Palácios da Liberdade e dos Despachos, quando 
os nossos policiais militares buscavam a negociação e 
a abertura do diálogo para que pudessem obter um 
piso salarial de R$800, e assim contar com a sensibili
dade por parte de nossas autoridades. 

O Sr. Roberto Freire- V. Ex" me permite um 
aparte? 

A SRA. JÚNIA MARISE - Concedo, com mui
to prazer, o aparte ao nobre Senador Roberto Freire. 

O Sr. Roberto Freire - Senadora Júnia Mari
_se, também pretendia me pronunciar acerca desses 
graves problemas que ocorreram na capital mineira 
e da preocupação que isso me traz. Penso que te
mos de tirar alguns ensinamentos desse episódio 
e muito sérios. V. Ex! fez referências a dois aspec
tos: o primeiro, talvez, é a insensibilidade no trato 
da questão, quando isso ainda se encontrava no 
campo da negociação por parte das autoridades 
mineiras; segundo, da justa reivindicação que 
qualquer trabalhador brasileiro deve ter como a 
questão salarial. São duas as lições fundamentais 
que temos de tirar disso tudo. A primeira delas é 
que não podemos compactuar com greve de cor
poração armada. Em hipótese alguma. O Estado 
de Direito democrático não convive com motim. E 
foi uma grande conquista nossa termos hoje de
mocracia, liberdade, inclusive para reivindicações 
salariais de todas as categorias. Mas greve de cor
poração armada é anarquia. E nós já conhecemos 
isso. Isso só vai para a direita ou extrema direita. 
Não é nenhuma revolução. Uma segunda lição, 
que é importante também extrair do acontecimen
to, é a discussão séria que se instalou neste País 
recentemente, por conta de Diadema, de que tal
vez precisemos unificar as nossas polícias como 
Polícia Civil. Força auxiliar das Forças Armadas é 
desnecessário. Papel repressivo não é de segu
rança pública. A Polícia Militar é desnecessária 
para a segurança pública, até porque não é militar 
a função de segurança pública. Seriam dois bons 
ensinamentos, além dos outros de que se precisa 
ter sensibilidade para discutir as questões salariais 
de todas as categorias brasileiras. Ter esse direito 
foi uma conquista nossa, mas ter a preocupação -
nós da esquerda brasileira - e o cuidado ao ficar 
imaginando que isso pode _ser uma oposição ao 
Governo; não-é~ ao Governo, porque motim é opo
sição à democracia. Fomos nós que conquistamos 
a democracia. Não foi a direita que nos concedeu, 
ao contrário. Essa Polícia Militar foi treinada por 
Dan Mitrione; foi órgão repressor. E não me cons
ta que tenhamos capacidade de construir uma so
ciedade mais justa através de instrumentos ou de 

-corporações armadas, mas sim da pressão demo
crática e, principalmente, do respeito ao Estado de 
Direito democrático. Era a colocação que eu que
ria fazer ém nonié cõ Parti dó Popular Socialista. 

O Sr. Lauro Campos- Permita-me V. Ex" um 
aparte? 
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- - -
A SRA. JÚNIA MARISE - Ouço V. Ex' com 

muito prazer. 
O Sr. Lauro Campos- Nobre Senadora Júnia 

Marise, eu gostaria de somar a minha fala à de V. 
Ex", que vem à tribuna como representante do Esta
do de Minas Gerais, porque, entre outras coisas, 
nasci em Belo Horizonte e me preocupo com os pro
blemas da minha terra. Não há dúvida alguma de 
que enquanto este País, como já salientou o Sena
dor Romeu Tuma, pagar salários miseráveis a qual
quer membro, seja da Polícia Civil ou da Polícia Mili
tar, o que veremos são episódios como esses que 
acabam de espocar em Belo Horizonte. Todos os 
dias estamos vendo no Rio de Janeiro e em outras 
grandes capitais mais do que isso, pior do que isso: 
a solidariedade de muitos policiais com os bandidos 
nas mais diversas fon'nas de interação como forneci
mento de armas, venda de proteção e auxílio no trá
fico. São atividades a que foram obrigados a fazer 
os marginalizados profissiotlais policiais do Brasil. 
Acho que os policiais, quer civis 'ou militares, mere
cem melhor tratamento. Lembro-me de um conterrâ
neo nosso que, diante de um episódio parecido com 
esse, numa greve dos ferroviários ·mineiros, ao ouvir 
dizer que pensavam em mandar um trem com poli
ciais para enfrentar os grevistas, respondeu - como 
Governador - que era favorável que se mandasse 
um trem pagador. De modo que não é com ponta de 
baioneta, tampouco com ameaças, que se resolverá 
essas questões, pois a violência gera violência E 
para pacificar essa situação e a sociedade se faz ne
cessário um tratamento que dê mais dignidade e 
mais respeito à vida e aos cidadãos. 

A SRA. JÚNIA MARISE - Agradeço o oportu
no aparte de V. Exª, Senador Lauro Campos. 

Sr. Presidente, Sr's e Srs. Senadores, quero 
ainda, diante da nossa preocupação, também dizer
que, conversando, pelo telefone, com o Governador 
Eduardo Azeredo, S. Ex" me informou das iniciativas 
por parte do Governo do Estado com relação a es
sas últimas manifestações ocorridas em nosso Esta
do, em nossa capital. Recebi dele a informação de 
que hoje interlocutores do Governo estariam reabrin
do .J' entendimento com as lideranças da Polícia Mili
tar de Minas Gerais. 

Sr. Presidente, Sr's e Srs. Senadores, quero, 
finalmente, com a expectativa de que se chegue a 
um entendimento, reforçar aqui a nossa preocupa
ção com relação ao cerne da questão, ou J;~ja,. à 
questão salarial. Esta precisa, seguramente, ser in
terpretada dentro do contexto não apenas da referi
da classe, mas de todos os servidores públicos, para 

que possamos encontrar uma fórmula suficiente
mente capaz de atender às reivindicações necessá
rias à correção salarial dos policiais militares, dos 
policiais civis e dos servidores públicos. 

O Sr. Sérgio Machado - V. Ex" me permite 
um aparte? 

A SRA. JÚNIA MARISE - Indago ao nobre 
Presidente se ainda é possível, em função do tempo, 
conceder o aparte ao eminente Líder do PSDB, Se
nador Sérgio Machado. 

O SR. PRESIDENTE {Antonio Carlos Magalhã
es) - V. Exª já ultrapassou seu tempo, entretanto, 
tem um minuto para terminar, trinta segundos para 
cada um. 

A SRA. JÚNIA MARISE - Agradeço a gentileza 
de V. Exª. 

Concedo este tempo'a V. Ex", nobre Senador 
Sérgio Machado. 

O Sr. Sérgio Machado - Obrigado, Sr. Presi
dente, obrigado Senadora Júnia Marise. Minas vive 
uma situação grave e nós vivemos numa democra
cia plena. Democracia plena tem canais de negocia
ção, tem canais pelas quais as reivindicações devem 
passar. Jamais, como disse o Senador Roberto Frei
re, podemos admitir motim, mas não podemos admi
tir, em hipótese alguma, que uma força armada, 
paga pelo Estado, venha criar esse tipo de proble
ma. Acho que a questão salarial do funcionalismo é 

- geral e tem que ser discutida de forma geral, obede
cendo a hierarquia, sobretudo a da Polícia Militar. 
Então, a situação é grave pela qual passou Minas e 
o PSDB está inteiramente solidário com o nosso Go
vernador Eduardo Azeredo. Eu, aqui, estou falando 
em nome da Bancada do PSDB, pela maneira de 
como S. Ex" está encaminhando a situação. V. Exª 

_conhece _!:>em . o __ (iovemador Eduardo Azeredo e 
sabe que S. Ex" é um homem de diálogo, um ho
mem de negociação e o espetáculo que vimos, on

-tem, pela televisão, é uma coisa grave e que todos 
nós, democratas, devemos condenar porque não é 
esse o caminho de se chegar a um entendimento. O 
que nós vimos nas ruas - as ameaças, as tentativas 

_de imrasão, tiros- é muito grave e não podemos ad
mitir dentro da democracia que vivemos. Acho que 
tem que haver diálogo, a reivindicação é justa e exis
te mecanismo. Agora, o caminho e o meio não são 
esses e a Bancada do PSDB está inteiramente soli
dária com o nosso Governador Eduardo Azeredo. 

. A S.BA. JúNIA MARISE - Nobre Senador Sér
gio Machado, agradeço a V. Ex" pelo seu aparte. 
_ . _ $r . . ~residente, Sr's e Srs. Senadores, para 

concluir, manifesto desta tribuna, diante da preocu-
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pação desse fato ocorrido, que certamente causou 
preocupação em todo o Brasil, prinçipalmente a to
das as lideranças políticas do nosso País - e como 
aísse o nobre Senador Roberto Freire: a todos nós 
que lutamos pela democracia e a queremos consoli
dar - a esperança de que através da reabertura do 
diálogo que o Governador, por intermédio de seus 
interlocutores, está oferecendo agora às lideranças 
aos Policiais Milítaresae Minas Gerais, cheguemos
a um entendimento, porque será através do entendi
mento que certamente conseguiremos buscar a so
lução e apaziguar essa crise, devolvendo a polícia 
para as ruas a fim de que ela possa continuar dando 
segurança à nossa população. 

Era o que eu tinha a dizer, Sr. Presidente . 
• 

Durante o discurso da Sra. Júnia Mari
se, o Sr. Geraldo Melo, 1º vice-Presidente, 
deixa a cadeira da presidência, que é ocupa
da pelo Sr. Antonio Carlos Magalhães, Pre
sidente. 

O SR. PRESIDENTE (Antonio Carlos Magalhães) 
- Cor.cedo a palavra, por 5 minutos, porque já estamos 
quase no período da Ordem do Dia, ao Senador Osmar 
Dias. 

O SR. OSMAR DIAS (PSDB-PR. Pronuncia o 
seguinte discurso. Sem revisão do orador.) - Sr. 
Presidente, Sr"s e Srs. Senadores, ontem, o Banco 
Central do Brasil encaminhou ofício ao Presidente 
ca Comissão de Assuntos Económicos do Senado, 
Senador José Serra, dizendo: 

Sr. Senador, reportamo-nos ao Ofício 
CAEJ027/97, de 20.05.97, por meio do qual 
essa Comissão encaminha o Requerimento 
nº 07/97-CAE, de autoria do Exm2 Sr. Sena
dor Gilberto Miranda, solicitando que o Ban
co Central do Brasil reexamine os pareceres 
oferecidos aos pedidos do Estado do Para
ná para contratação de operações de crédito 
externo. (Pausa.) 

Sr. Presidente, não estou conseguindo ouvir o 
que estou falando. 

O SR. PRESI:eNTE (Antonio Carlos Magalhães) 
(Faz soar a campainha) 

O SR. OSMAR DIAS -Continuo: 
De ordem do Sr. Presidente deste Banco 

Cenrral, informamos que foi remetido o expediente 
DEDIP/DIARE-97/242, de 22-5-97,... - --

0 SR. PRESIDENTE (Antonio Carlos Magalhães) 
- Há um orador na tribuna Peço aos Srs. Senadores que 
permitam o uso da palavra pelo Senador Osmar Dias. 

O SR. OSMAR DIAS - Senador Roberto Re
quião, estou falando sobre o pedido de empréstimo 
do Governo do Paraná - é um assunto que interessa 
a V. Exª. 

Volto a ler: 
De ordem do Sr. Presidente deste Ban

co Central, informamos que foi remetido o 
~1CPediente DEDIP/DIARE-97/242, de 

22.05.97, em anexo, ao 11m2 Sr. Secretário 
de Fazenda do Estado do Paraná, solicitan
do o envio de documentos para que se pos-

__§_a_ef~t!J~ª-r~-ªnáli!:;U-ª_§_çita_d.a.s_ !>peraçõ
es. Até o momento, não recebemos respos
ta daquel'!§ecretaria. 

Assina o Chefe de Unidade, Sr. Soli
mar, do Banco Central. 

Este ofício, Sr. Presidente, foi encaminhado, 
ontem, à Comissão de Assuntos Económicos, dizen
do que o Banco Central não pode analisar os pedi
dos de empréstimos do Estado do Paraná, porque 
não recebeu até agora as informações solicitadas 
por ofício ao Governador do Paraná. Encaminhei-o, 
ontem, ao Governador do Paraná, que tem difamado 
o Senador Requião_ea_mim_l"la if11j)ren~ daquele 

-Estaao, usanâo como instrumento a mentira, inclusi
ve para explicar a_ mediocridade do seu Governo e 
esconder a corrupção que já denunciei e ocorre em 
seu Governo - e a corrupção não é pouca lá, Sr. 
Presidente. E o Governador prefere mentir à popula
ção do Estado não respondendo as informações re
queridas. 

Como Relator dos três pedidos de empréstimo, 
eu só tenho uma decisão a adotar: a de relatar ape
nas quando receber as informações e o parecer do 
Banco Central. 

Houve uma manobra do Governo, Sr. Presi
dente- e a imprensa do Paraná noticiou-, na tenta
tiva de banir-me da Comissão de Assuntos Económi
cos. o Governador extrapola o limite da arrogância 
quando pretende interferir nas Comissões do Sena
do. 

Mandei este ofício hoje para o Governador do 
Paraná. Para conhecimento de -v. Exª encaminho 
cópia do ofício do Banco Central do Brasil, do dia 24 
de junho de 1997, que informa ao Presidente da Co
missão de Assuntos Económicos do Senado Federal 
a ausência de resposta da Secretaria da Fazenda do 
Estado do Paraná ao Banco Central.Aa!ªda .d.9..diª 
22 de maio de 1-997, q-ue solicita um"a série Cíe docu
mentos para reanálise dos processos. 

Como Senador representante do Paraná e Re
lator dos processos que aguardam o cumprimento 
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de diligências que são devidas oelo Governo do Pa
raná, entendo ser oportuno que V. Ex" coloque, em 
primeiro plano, a verdade sobre os fatos e os inte
resses dos paranaenses; não os seus interesses 
eleitorais e as versões que escondem a verdade. 

Continuo aguardando que o Governador de 
nosso Estado cumpra a lei, fornecendo as informa
ções solicitadas sem esconder nada do Banco Cen
tral, do Senado Federal e do povo do Paraná. 

Espero que V. Ex" cumpra com a responsabili
dade exigida não apenas por mim, mas pelo Banco 
Central e pelo Senado Federal. 

Esteja certo que quando isso ocorrer, eu conti
nuarei cumprindo a minha como sempre fiz. 

O Paraná merece a verdade; o paranaense 
não tem ouvido a verdade do Governador, que men
te descaradamente ao povo do seu Estado. 

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

O SR. PRESIDENTE (Antonio Carlos Magalhães) 
-A Presidência lembra aos Srs. Senadores que o Con
gresso Nacional está convocado para uma sessão a 
realizar-se hoje, dia 25, às 19h, no plenário da Câ
mara dos Deputados, destinada à apreciação do 
Projeto de Lei nº 2, de 1997-CN, que dispõe sobre 
diretrizes para elaboração da L~i Orçamentária para 
o exercício de 1998, e dá outras providências. 

O SR. PRESIDENTE (Antonio Carlos Magalhães) 
-Sobre a mesa, ofício que será lido pelo Sr. 12 Se
cretário, Senador Ronaldo Cunha Lima. 

É lido o seguinte 

OF. Nº 135/97-GLPFL 

Brasília, 25 de junho de 1997 
Senhor Presidente, 

---Solicito a Vossa Excelência, nos termos regi
mentais, a minha designação na vaga do Partido da 
Frente Liberal, na Comissão de Serviços de Infra-Es
trutura. 

Atenciosamente, - Senador Hugo Napoleão, 
Líder do PFL 

O SR. PRESIDENTE (Antonio Carlos Magalhães) 
- A Presidência designa o Senador Hugo Napoleão 
para integrar a Comissão de Serviços de Infra-Estru
tura, em conformidade com o expediente que acabo 
ser lido. 

O SR. PRESIDENTE (Antonio Carlos Magalhães) 
-Esgotado o tempo destinado ao Expediente. 

Passa-se à 
ORDEM DO DIA 

Item 1: REQUERIMENTO Nº 439, DE 1997 

(Incluído em Ordem do Dia nos termos do 
art. 340, III, do Regimento Interno) 

Votação, em turno único, do Requeri
mento nº 439, de 1997, do Senador Flaviano 
Melo e outros senhores Senadores, solici
tando, nos termos do art. 336, "c", do Regi
mento Interno, urgência para os Projetes de 
Lei do Senado nºs 41 e 133, de 1996, que 
tramitam em conjunto, e que dispõem sobre 
a implantação da reforma agrária. 

Em votação o requerimento. 
O SR. OSM4R DIAS - Sr. Presidente, peço a 

OFÍCIO Nº 1.095-L-PFU97 palavra para encaminhar a votação. 
O SR. PRESIDENTE (Antonio Carlos Magalhães) 

Brasília, 25 de junho de 1997 _ Concedo a palavra ao nobre Senador Osmar Dias, 
Senhor Presidente, para encaminhar a votação. 
Solicito a Vossa Excelência me substiuir, pelo 0 SR. OSMAR DIAS (PSDB-PR. Para encami-

beputado Roberto Jefferson - PTB, na Comissão nhar a votação. Sem revisão do orador.) - Sr. Presi-
Mista destinada a emitir parecer à Medida Provisória dente, Sr% e Srs. Senadores, tenho em mãos a tra-
nº 1.477-37, de 12 de junho de 1997, que "Dispõe mitação dos processos que são objeto de pedido.de 
sobre o valor total anual das mensalidades escolares urgência do Senador Flaviano Melo. Nessa tramlt~-
e dá outras providências". ção, Sr. Presidente, v. Ex!, exatamente no d1a 

Atenciosamente, Deputado Inocêncio Clivei- 29/04/97, solicitou aos Presidentes da CCJC e da 
ra, Líder do PFL. CAE que agilizassem a tramitação dos projetes em 

O SR. PRESIDENTE (Antonio Carlos MagalhãE!SL __ questão. No dia 29, exatamente depois daquela mobili
- Será feita a substituição solicitada, nós termos re- __ ..zaçãoque houve do Movimento dos Sem-Terra e que 
gimentais. os seus líderes tiveram uma audiência com V. Ex!. 

Sobre a mesa, ofício que será lido pelo Sr. 1º Depois daquela audiência, V. Exª pronunciou-
Secretário, Senador Ronaldo Cunha Lima. se solicitando esta. urgência, e eu recebi a incum-

É lido o seguinte: bência, na Comissão de Assuntos Econômicos, de 
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relatar o projeto do Senador Flaviano Melo e do Se
nador José Eduardo. Além disso, fui relator - que foi 
aprovado na reunião de ontem- do projeto do Sena
dor Esperidião Amin, que cria o Fundo de Terrâs, 
também tratando do assunto reforma agrária. 

Sei que este projeto - concordo com o 'autor 
dele, Senador Flaviano Melo- já está na Casa há 
mais de um ano. S. Exª apresentou este projeto em 
março de 1996 - ele entrou inclusive na coiwoeaÇão 
extraordinária de julho de 1996, com o compromisso 
de ser apreciado e votado, quando houve o requeri
mento de adiamento da votação. 

Sr. Presidente, como há a iminência de uma 
convocação extraordinária, se votarmos hoje a ur
gência deste projeto, que implicará na colocação do 
mesmo em votação na próxima segunéla:-teira, -dia 
em que a sessão é não deliberativa, seríamos obri
gados a ter a sessão deliberativa ou, então, a votar 
este projeto na primeira sessão deliberativa do mês 
de agosto. 

Por isso pedi a palavra, Sr. Presidente, para fa
zer uma proposta. Há outros projetas tramitando na 
Casa que tratam da reiorma agrária. Os relatórios já 
estão prontos, tanto os meus quanto os da Senado
ra Regina Assumpção, que é a Relatara dos projetes 
na Comissão de Constituição, Justiça e Cidadania. 
Consulto a Presidência, como também o autor do re
querimento, se não seria possível tratarmos da inclu
são de todos esses projetas que versam sobre a re
forma agrária para o período da convocação extraor
dinária, com o compromisso de apreciarmos e votar
mos os que já têm relatório, já têm parecer? Eles es
tão aptos: alguns para serem votados em plenário e 
outros nas comissões. - -

Acredito, Sr. Presidente, que seria uma boa 
resposta que o Senado daria a essa situação que se 
cria. Hoje, no meu Estado, recebi a notícia de que 
mais de vinte áreas foram invadidas no último mês, 
em apenas uma região, e se programa a invasão de 
mais uma dezena delas para este final de semana. 
Seria uma resposta que o Congresso daria, no pe
ríodo de convocação extraordinária, à sociedade 
brasileira sobre um assunto de tal relevância. 

Faço esta proposta e, se for necessário, apre
sento um requerimento. 

O SR. JONAS PINHEIRO - Sr. Presidente, 
peço a palavra para encaminhar. 

O SR. PRESIDENTE (Antonio Caries Magalhães) 
- Concedo a palavra ao Senador Jonas Pinheiro, para 
encaminhar a votação. 

O SR. JONAS PINHEIRO (PFL-MT. Para en
caminhar a votação. Sem revisão do orador.) - Sr. 

Presidente, Srªs e Srs. Senadores, tenho conversa
do sobre esse _as~unto c;oro o Senador Osmar Dias, 
que tem hQiE!_ª responsabilidade de compatibiiizar 
todos os projetes que versam sobre esse assunto, e 
que hoje também estão nas mãos da Senadora Re
gina Assumpção. 

O projeto do_ eminente Senador Flaviano Melo 
já foi objetg_ d_e 9§c;ussão_nes_ta Casa, tendo havido 
um avanço no entendimento. A ele apresentei algu
mas emendas, com a intenção apenas de melhorá
lo. Inclusive, np p__róprio gabinete da Liderança do 
PMDB, do eminente Senador Jader Barbalho, já tra
tamos desse assunto com Ofi té<;nico_§ dq_ ln_cra. 

Sr. Presidente, Srªs e Srs. Senadores, entendo 
que este p!Qjeto d_eye_J!\~_Lo!:>jeto de análise junto 
com os demais, sobretudo, porque também tramita 
no Congresso Nacional a Medida Provisória nº 1.577 
e que versa sobrejg_{Jal matéria. 

_É o~essá_r:io_que haja uma união urgente dos 
-relatores com a liderança, com os técnicos que tra
tam do assunto, para que o mesmo seja definitiva
mente resolvido. 

Concordo com a idéia do nobre Senador Os
mar Dias de que é preciso haver tempo para fazer 
essa compatibilização. Isso poderá ser feito, eviden
temente, durante a convocação extraordinária do 
Congresso Nacional, no mês de julho. 

O SR. _ FI..A\'IANO MELO - Sr. Presidente, 
_ peço a palavra para_ encaminhar a votação. 

O SR. PRt:SIQENTE (Antonio Caries Magalhães) 
- Com a palavra, para encaminhar a votação, o Se
nador Flaviano Melo. 

O SR._f!.AVIANQ _MªQ_(PMDB-AC. E'.ara en
caminhar a votação. Sem revi:;;ão _do orador.)- Sr. 
Presidente, Srªs e Srs. Senadores, foi muito bem co
locado aqui pelo Senador Osmar Dias o tempo que o 
meu projeto tramita nesta Casa, inclusive entrando 
nas convoca_çõE!S _ e~xtraordin.árias de julho do ano 
passado e de janeiro de 1997. 

Eu -90staria de indagar da Mesa, Sr. Presiden
te, se a urg~_nçia ~oliçitada hoje, no item que esta
mos agora encaminhando, atrapalha o projeto de en
trar na convoc~ção_ E)xtraQrdinária do próximo mês. 

O SR. PRESIDENTE (Antonio Carias Magalhães) 
- A pauta da convocação extraordinária é feita pelo 
Presidente da República, que é quem vai convocar o 
Congresso, pois não será ato do Presidente do Con

_gresso, nem do _Senado e nem ela Cãrnara_ dos De: 
putados. Se hoUV'era convocação. 

O SF[FLAVIANO MELO- Muito bem. Sr. Pre
sidente. Se, como V. Exª diz, quem faz a pauta da 
convocação é o Presidente da República e com o re-
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querimento de urgência agora, este projeto não eh
traria nesta sessão legislativa; ele entraria em agos
to. Por isso, acredito que nada impede que votemos 
a urgência, até porque, no meu entender, esse pro
jeto já foi às diversas comissões, retomou, voltou às 
comissões, os entendimentos citados pelo Senador 
Jonas Pinheiro já aconteceram, quando em marcha 
em Brasília, o Movimento dos Sem-Terra procurou o 
Presidente da Casa e o Presidente da República 
para solicitar a votação desse projeto. O Presidente 
da República entendeu que o projeto é tão importan
te que editou uma medida pro.,isória com 60% dos 
artigos do projeto que estamos discutindo aqui. Sua 
Excelência se baseou também em parte do projeto 
do Senador Roberto Freire e do projeto em tramita
ção de uma deputada. Todos esses projetas estão 
tramitando nesta Casa e entendo que o Senado 
deve dar uma resposta. 

A partir do momento que a urgência não atra
palha a convocação, a partir do momento que essa 
urgência não foi só assinada por mim, foi assinada 
por vários outros Líderes, solicito o compromisso de 
todas as Lideranças no sentido de que, mesmo vo
tando a urgência, sugiram ao Presidente da Repúbli
ca que inclua o projeto na convocação do próximo 
mês. 

O SR. CARLOS BEZERRA - Sr. Presidente, 
para encaminhar a votação. 

O SR. PRESIDENTE (Antonio Carlos Magalhães) 
-Concedo a palavra a V. Exª. 

O SR. CARLOS BEZERRA (PMDB-MT. Para 
encaminhar. Sem revisão do orador.) - Sr. Presiden
te, Sr"s e Srs. Senadores, apenas pedi a palavra 
para sugerir aos Líderes partidários aqui presentes 
uma reunião urgente para tratarmos desse assunto. 

Desses projetas todos que estão tramitando 
aqui, encontrei uma solução política, mas uma solu
ção política objetiva. 

Outro dia votamos uma medida provisória do 
Governo que, de certo modo, tinha por intuito viabili
zar a reforma agrária, mas, em alguns aspectos, pre
judicou. Por exemplo, na questão dos prazos para a 
rescisória, aumentamos de dois para quatro anos. 

O maior problema da reforma agrária no Brasil 
é o setor jurídico do Incra, que não funciona, que 
atrapalha. O Incra desapropriou até hoje três milhõ
es de hectares no Brasii e só emitiu na posse meta
de disso, 50%, porque aquilo não funciona, é a arte 
de atrapalhar a coisa. 

Então, que os Líderes sentassem, pegassem 
tudo isso, vissem esses pontos de estrangulamento 
que existem lá dentro do Incra, que estão atrapa-

~·lhando a reforma agrária, para sair daqui um projeto 
escorreito, um projeto objetivo.,preciso, que ajude a 
viabilizar a reforma agrária no Brasil. 

- . - Ê essec>"iipeloque quero fazer aqui, neste ins
tante, nesse encaminhamento de votação, Sr. Presi
dente. 

O SR. JOSÉ EDUARDO OUTRA- Para enca
minhar, Sr. Presidente. 

O SR. PRESIDENTE (Antonio Car1os Magalhães) 
- Para encaminhar a votação, tem a palavra o Sena
dor José Eduardo Outra. 

Devo adiantar, para facilitar a votação, que já 
há sobre a mesa um pedido de adiamento da vota
ção do requerimento. Só para V. Exª se posicionar, 
sabendo que existe este requerimento. 

0' SR. JOSÉ EDUARDO OUTRA (Bloco/PT
SE. Para e_ncaminhar _a vot~ção. Sem revisão do 
orador.) - Sr. Presidente, na prática, o pedido de 
adiamento da votação desse requerimento é rejeitar 
o requerimento, porque vai ficar para depois da con
vocação extraordinária, se houver. 

Ouvi a sugestão do Senador Osmar Dias e 
concordo com ela em parte, mas levanto alguns pro
blemas e tenho outra proposta. Primeiro, não sabe
mos se vai ou não haver convocação extraordinária, 
pois até agora não existe nenhuma informação ofi
cial sobre o assunto. Se houver uma convocação ex
traordinária feita pelo Presidente da República, é ló
gico que a pauta será definida por Sua Excelência. 
Mas como tem acontecido em outras· convocações 
extraordinárias, os Presidentes das duas Casas ge
ralmente levam até o Presidente sugestões de maté
rias que gostariam de ver incluídas na pauta da mes
ma. 

Se nós aprovarmos o requerimento de urgên-
cia hoje -é um requerimento de urgência ·c· -, isso 
significa que na segunda sessão subseqüente será 
dado o parecer sobre a matéria e duas sessões de
pois será votada. Ora, nós podemos muito bem 
aprovar o requerimento de urgência hoje e fazermos 
um p.cordo no sentido de que, em havendo convoca
ção extraordinária, será sugerido ao Presidente da 
República que essa matéria seja incluída na pauta 
da mesma. Assim, no início dos trabalhos da convo
cação, a matéria continuaria em tramitação em regi
me de urgência ·c·. Ou seja, teríamos o parecer do 
Plenário e duas sessões depois votaríamos. Natural
mente, ·trata-se de um acordo de Lideranças, como 
já fizemos aqui diversas vezes. 

Já estou vendo que o Secretário da Mesa deve 
estar. cofocando algum empecilho regimental, mas 
estou propondo isso sob a forma de acordo de Lide-
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ranças. Por diversas vezes, quando há acordo de Li
deranças, algumas questões regimentais são releva
das. Proponho que se aprove o requerimento de ur
gência e, se houver a convocação extraordinária, ha
verá o compromisso de que a matéria seja incluída 
na pauta dessa convocação. Conseqüentemente, 
ela entrará em regime de urgência Se não houver 
convocação, não vejo qualquer problema de as ses
sões de sexta-feira e a de segunda-feira se transfor
marem em deliberativas, porque, afinal de contas, a 
partir da terça-feira seguinte todos vamos estar em 
recesso. Acredito que ninguém vai morrer por ter ob
rigação de vir aqui na sexta-feira e na segunda-feira. 

Então, a proposta que faço é no sentido de vo
tar-se o requerimento e, se não houver convocação, 
cumprem-se os prazos definidos no Regimento. As
sim, a instrução da matéria seria sexta-feira e a vota
ção na segunda-feira. Se houver convocação ex
traordinária - e para mim basta o compromisso pú
blico dos líderes -, inclui-se a matéria na sua pauta 
e a matéria será votada apenas no mês de julho. 

Penso que essa é uma forma de contemplar in
clusive a sugestão do Senador Osmar Dias, cujo úni
co defeito é não podermos aqui afirmar se vai haver 
ou não convocação extraordinária, já que essa atri
buição cabe ao Presidente da República. 

Muito obrigado. 
O SR. PRESIDENTE (Antonio Carlos Magalhães) 

- Com a palavra, para encaminhar a votação, o Se
nador Jader Barbalho. 

O SR. JADER BARBALHO (PMDB-PA. Para 
encaminhar a votação. Sem revisão do orador.) - Sr. 
Presidente, Srªs Senadoras, Srs. Senadores, acabo 
de ouvir o Senador Flaviano Melo, que acolhe as 
ponderações apresentadas por diversas lideranças 
da Casa, no sentido do adiamento, na expectativa 
de que possa ser examinada a possibilidade de ser 
incluída essa matéria na convocação extraordinária. 

Então, em face dos argumentos expendidos, a 
Liderança do PMDB é também favorável ao adia
mento, antes tendo ouvido o autor do projeto. 

O SR. PRESIDENTE (Antonio Carlos Magalhães) 
- Apenas quero esclarecer, para que não pareça 
que houve alguma coisa em que a Mesa queira en
ganar qualquer dos Srs. Senadores, que essa ur
gência não poderia prevalecer na convocação ex
traordinária; ela poderia prevalecer a partir de agos
to. Se a matéria for incluída na convocação extraor
dinária, terá que haver uma nova urgência. Fora dai, 
evidentemente, não poderíamos votar sem uma 
nova urgência na convocação extraordinária. Não 
entrando a matéria na convocação extraordinária, a 

urgência prevaleceria para agosto. Entretanto, pode 
haver já um compromisso dos líderes para fazer o 
requerimento em agosto ou na convocação extraor
dinária, ou o adiame11to. 

O SR. PRESIDENTE (Antonio Carlos Magalhães) 
- Sobre a mesa, requerimento que será lido peto Sr. 1 º 
Secretário, Senador Ronaldo Cunha lima. 

É lido o seguinte: 

REQUERIMENTO Nº 447, DE 1997 

Senhor Presidente: 
Nos termos do art. 315, combinado com a alí

nea c do art. 279 ·ao Regírnenlo Interno, requeiro 
adiamento da votação do Requerimento n2 439, de 
1997, a fim de ser feita na sessão de 4 de setembro 
de 1997. 

Sala das Sessões, 25 de junho de 1997.- El
cio Alvares - Edison lobão - Valmir Campelo -
Sérgio Machado. 

O SR. PRESIDENTE (Antonio Canos Magalhães) 
- Em votação o requerimento de adiamento, na for
ma em que ficou explicitado. 

Os Srs. Senadores e Senadoras que o apro
vam queiram permanecer sentados. (Pausa} 

Aprovado, contra o voto apenas do Senador 
José Eduardo Outra. 

O SR. PRESIDENTE (Antonio Carlos Magalhães) 
-ltem2: 

Discussão, em turno único, do Projeto 
de Lei da Câmara nº 204, de 1993 (nº 
731/91, na Casa de origem), que acrescenta 
parágrafos ao art. 6º da Lei nº 605, de 5 de 
janeiro de 1949,-que disp6e sobre o repouso 
semanal remunerado, tendo 

Parecer favorável, sob n2 125, de 
1997, da Comissão de Assuntos Sociais, 
com voto contrário do Senador Casildo Mal
daner e com voto vencido, em separado, do 
Senador Osmar Dias. 

(Em virtude de adiamento} 

A matéria constou da Ordem do Dia da sessão 
deliberativa do dia 13 de maio último, quando teve 
sua discussão adiada para hoje. 

Sobre a mesa, requerimentos que serão lidos 
pelo Sr. 12 Secretário, Senador Ronaldo Cunha 
Lima. 

São lidos os seguintes: 

REQUERIMENTO N2 448, DE 1997 

Senhor Presidente, 
Nos termos da alínea b do art. 279, do Regi

mento Interno; requeiro o adiamento da discussão 
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do Projeto de Lei da Câmara n2 204, de 1993, para 
fim de reexame pela Comissão de Assuntos Sociais 
-CAS. 

Justificação 

Não obstante haver oferecido na Comissão de 
Assuntos Sociais parecer favorável ao PLC n2 204, 
de 1993, solicitei, na qualidade de Relator do Venci
do, em sessão do dia 13 de maio p.p., o adiamento 
da sua discussão neste Plenário, a fim de proceder a 
novo estudo da matéria, efetuando consultas junto a 
especialistas em Direito do Trabalho. 

Em função dessas consultas, que suscitaram 
dúvidas sobre certos aspectos da proposição em 
tela, dos quais até então eu não me apercebera, e 
acabaram por infirmar o voto que expendi anterior
mente, entendo que,ela deva ser reexaminada no 
âmbito da aludida Comissão, perante a qual impen
de-me comunicar o meu novo pensamento sobre o 
assunto. 

Sala das Sessões, 25 de jüflho de 1997.- Se
nador Bello Parga. 

REQUERIMENTO N2 449, DE 1997 

Senhor Presidente, 
Requeiro, nos termos regimentais, o adiamento 

da discussão do PLC nº/204/93, a fim de que seja 
feita em Sessão Ordinária a realizar-se dentro de 28 
dias úteis, em 4 de setembro próximo. 

Sala das Sessões, 25 de-junho de 1997. -
José Eduardo Outra. 

O SR. PRESIDENTE (Antonio Carlos Magalhães) 
- Em votação o requerimento de adiamento da discus
são para reexame da Comissão de Assuntos Sociais. 

As Srªs e Srs. Senadores que o aprovam quei
ram permanecer sentados. (Pausa.) 

Aprovado, contra os votos dos Senadores José 
Eduardo Outra, Ademir Andrade e Eduardo Suplicy. 

Fica prejudicado, assim, o Requerimento n2 

449, de 1997. 
O SR. PRESIDENTE (Antonio Carlos Magalhães) 

-ltem3: 
PROJETO DE RESOLUÇÃO N2 42, DE 1997 

(Tramitando em conjunto com o 
Projeto de Resolução nº 119, de 1995) 

(Incluído em Ordem do Dia nos termos do 
Requerimento n2 426, de 1997 - art. 167) 

Discussão, em turno único, do Projeto 
de Resolução n2 42, de 1997, de iniciativa 
da Comissão Diretora, que estabelece a 
composição e a infra-estrutura dos Gabine
tes do Senado Federal, tendo 

Pareceres sob n2s 151 e 152, de 1997, 
das Comissões: 

- de Constituição, Justiça e Cidadani&, 
favorável ao Projeto e às emendas n2s 5, 6 z 
7; pela rejeição das de nºs 1 a 4 e 8; e peia 
prejudicialidade do Projeto de Resolução n" 
119, de 1995, com voto contrário do Sena
dor Jefferson Péres; 

- Diretora, favorável parcialmente .:,. 
emenda n2 7 e pela rejeição das emendas 
n2s 1 a 6 e 8. 

Discussão, em_ conjunto, do projeto e das 
emendas, em turno único. 

O SR. RONALDO CUNHA LIMA - Sr. Presi
dente, peço a palavra para discutir a matéria. 

O SR. PRESIDENTE ~Antonio Carlos Magalhães:) 
- Concedo a palavra para discutir ao nobre Senador 
Ronaldo Cunha Lima, relator da matéria. 

O SR. RONAU)O CUNHA LIMA (PMDB-PE. 
Para discutir a matéria. Sem revisão do orador.) -
Sr. Presidente, Srªs e Srs. Senadores, em aditamen
to às explicações que prestei na semana passada 2 

respeito deste projeto, em virtude de matéria veicula
da por parte da imprensa, permito-me, no instante 
em que ele é submetido à votação, trazer novamen
te à consideração da Casa alguns detalhes que en
tendemos profundamente importantes. 

A matéria, disse e repito, nasceu de delibera
ção da Mesa anterior, quando entendia oportune 
uma reformulação administrativa da Casa. Houve a 
contratação da Fundação Getúlio Vargas para elabo
ração de uma proposta de acordo com a deliberação 
do Plenário desta Casa. 

A Fundação Getúlio Vargas, após longo tempo 
de trabalho e em função da comissão designada 
pela Presidência da época, elaborou esses estudos, 
tendo oferecido um projeto que foi posteriormente 
modificado, aliás substancialmente modificado, e 
aprovado através da Resolução n2 9, de janeiro des
te ano. Naquela oportunidade, a Fundação Getúlio 
Vargas, no seu trabalho, entre outras considerações 
a respeito da estrutura dos gabinetes, dizia que ha
via necessidade de se garantir maior agilidade e fle
xibilidade para atuação público-parlamentar; dizia 
que, nas condições do atual processo legislativo bra
sileiro, com pouca estruturação das comissões per
manentes e das organizações partidárias, é no Gabi
nete do Senador que se concentram todos os aspec
tos de seu trabalho, desde o atendimento político 
aos seus eleitores_até a assessoria necessária a sua 
participação no processo legislativo e na discussão 
das políticas públicas. -· -
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Nessas condições, prossegue o estudo da 
Fundação Getúlio Vargas: 'É importante que o Se
nador possa controlar a maior parte das variáveis re
lacionadas ao funcionamento de seu gabinete, des
de o fornecimento de material de consumo até a or
ganização do trabalho de seus assessores, com ra-. 
pidez e eficiência. Ainda diz que existem propostas 
no sentido de devolver ao Senador a responsabilida
de total pelo pessoal empregado em seu gabinete e 
virtual independência administrativa, com sua trans
formação em unidade orçamentária. 

Em virtude desse estudo, foi apresentada à 
Mesa Diretora, ainda na gestão passada, o Projeto 
de Resolução n2 119, em que foi Relator o eminente 
Senador Renan Calheiros e em cujo art. 7º define 
que resolução própria iria estabelecer a estrutura 
dos gabinetes. 

Designado o relator da matéria perante a Co
missão Diretora, apresentamos um estudo com base 
nesse trabalho da Fundação Getúlio Vargas, tendo o 
cuidado de aproveitar o que propunha a Fundação 
no sentido de extinguir funções comissionadas e car
gos efetivos, entre os quais alguns ainda vagos e 
não ocupados. 

Por isso e precipuamente o Projeto de Resolu
ção n° 42 prevê a extinção, em primeiro lugar, de 
mais de 600 cargos efetivos e 1.019 cargos de fun
ções comissionadas, para que pudesse permitir, ao 
mesmo tempo e em substituição a ex-funcionários 
que perderiam essas funções, a possibilidade de os 
senadores terem em seus gabinetes dois assesso
res técnicos em cargo de comissão de sua livre con
fiança. 

Solicitei à Direção de Pessoal da Casa que ela
borasse estudos para demostração dos quantitativos 
que pudessem representar os atos de redução dos 
cargos, as extinções das funções gratificadas, a ex
tinção das funções comissionadas e a extinção dos 
cargos efetivos, ao mesmo tempo o dispêndio que a 
Casa iria ter com os cargos em comissão dos dois 
assistentes técnicos para ·cada gabinete. 

O estudo da Subsecretaria de Administração 
de Pessoal da Casa informa que, com a extinção 
dos cargos, no total de 1.600 entre efetivos e cargos 
comissionados, a Casa teria, mesmo com a adoção 
dos dois cargos em comissão, uma redução imedia
ta de R$583 mil por mês e, a médio e longo prazo, 
R$1.492 mil. Isso porque no Projeto de Resolução, 
do limite máximo de 18 servidores para cada gabine
te, haveria uma redução para 12 servidores, com 
mais dois contratados de livre comissão, o máximo 
poderia chegar a 14. 

Portanto, com a aprovação desta Resolução, 
haverá uma redução numérica e, também, uma re
dução de custos em tomo de R$585 mil, mesmo 
sem considerarmos - e evidentemente não iríamos 
considerar- os cargos atualmente vagos. 

A proposta foi encaminhada à Comissão de 
Constituição, Justiça e Cidadania, que ofereceu al
gumas emendas, das quais duas foram aprovadas e 
encaminhadas novamente à apreciação da Mesa Di
retora. A Mesa entendeu de rejeitar as propostas 
oferecidas pela Comissão, uma delas referente ao 
aumento da função gratificada do chefe de gabinete, 
cujo valor, embora pequeno, iria certamente acarre
tar a paridade ou a isonomia com demais servidores, 
principalmente diretores que exercessem cargo em 
comissão. 

Levando em consideração esse aspecto, e por 
questão de justiça e igualdade, a Mesa Diretora en
tendeu de não acatar as propostas de emenda ofe
recidas pela CCJ, optando pela manutenção do pa
recer que oferecia. Com votos contrários, declarados 
na oportunidade, pelo Presidente da Casa e pelo Se
nador Lúdio Coelho, que manifestaram sua desapro
vação ao projeto como um todo, submetendo-se, en
tretanto, à vontade da maioria, se assim fosse o 
caso. Por isso, a matéria está hoje sendo votada. 

Entendo - e incluí isto no parecer - que a ma
téria, além de flexibilizar a atuação dos Srs. Senado
res em seus gabinetes, dá a eles maior liberdade de 
atuação, em consonância com o que foi dito, repito, 
pelo trabalho oferecido pela Fundação Getúlio Var
gas. A matéria, em si, traz uma redução imediata de 
custos para a Casa, além da redução do número de 
servidores. 

Devo lembrar que a Câmara dos Deputados, 
no início desta legislatura, aumentou em 100% a 
verba de gabinete, coisa que não acontece no Sena
do, já que nós, Senadores, não dispomos de verba 
de gabinete. Os Deputados tiveram aumento para a 
utilização na contratação de pessoal de sua confian
ça em cada gabinete. 

Nós, Senadores, não dispomos de qualquer 
verba de gabinete e os funcionários são requisitados 
na Casa, com funções comissionadas, inclusive com o 
estabelecimento em resolução que o chefe e o sub
chefe de gabinete obrigatoriamente têm que ser fun
cionários do Senado. Devo dizer, en passant, que o 
próprio estudo da Fundação Getúlio Vargas sugeria 
também que o de chefe de gabinete fosse cargo em 
comissão, de livre escolha dos Srs. Senadores. 

Mas, como Relator, optei por manter a propos
ta original da Resolução n2 119, de modo que os 
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chefes e os subchefes de gabinete pudessem e de
vessem continuar sendo da Casa, porque temos que 
reconhecer que a Casa dispõe de excelentes funcio
nários, na sua maioria os chefes de gabinete desem
penham a função a contento e não vimos necessida
de de recorrer a pessoas que não fossem do quadro 
da Casa. 

Por estas razões, ofereci o meu parecer favo
rável à aprovação da Resolução nQ 42, nos termos 
em que foi votada pela maioria da Mesa Diretora, re
jeitando as emendas oferecidas. 

É o parecer, Sr. Presidente. 
O SR. PRESIDENTE (Antonio Carlos Magalhães) 

-Encenada a discussão. 
Passa-se à votação. 
Com a palavra o Senador José Eduardo Outra. 
O SR. JOSÉ EDUARDO OUTRA (Bloco/PT-

SE. Para encaminhar. Sem revisão do orador.) - Sr. 
Presidente, Srl's e Srs. Senadores, como não gosto 
de hipocrisia e nem de deixar passar matérias com 
votação simbólica, em branco, e até porque, possi
velmente, se cria a expectativa de, num projeto 
como esse, saber como é que vai votar o PT - o PT 
vai votar contra ou a favor? -, quero deixar registrado 
que vou votar a favor e vou justificar por quê. 

Quando da discussão da reforma administrati
va do Senado, no fim do ario passado, existia uma 
emenda de nossa autoria estabelecendo que não se 
deveria fazer nenhuma modiiicação em gratificações 
e em cargos, porque o próprio projeto estabelecia no 
seu bojo que, num prazo de 120 dias, iria ser discuti
do um plano de cargos e salários e a distribuição 
das funções no Senado. Ora, se o projeto previa 
isto, não deveria, naquele momento, adiantar qual
quer modificação da estrutura funcional do Senado 
da República. 

No entanto, quando da votação da matéria 
aqui, surgiram várias emendas que estabeleciam já 
modificações na estrutura de cargos. Essas emen
das foram acatadas pelo Senador Renan Calheiros, 
que, salvo engano, era o relator da matéria. 

Fizemos um destaque para rejeitar as emen
das sob a alegação de que, se o projeto propunha 
120 dias para rediscutir a estrutura de cargos da 
Casa de forma global, não tinha sentido, de ante
mão, adiantar, avançar a discussão. Infelizmente, os 
nossos destaques, que visavam rejeitar as emendas, 
foram rejeitados. 

Lembro-me também que, naquela discussão 
da reforma administrativa, o Senador Roberto Freire 
levantou uma questão que todos considerávamos 
importante. Estávamos mexendo em toda a estrutu-

ra administrativa do Senado, mas aquilo que deveria 
ser a atividade-fim desta Casa, que são os gabinetes 
dos Senadores, não estava. sendo tocado. Não sei 
por que motivo, naquele momento não se modificou 
a estrutura dos gabinetes, que é objeto de reclama
ção de todos os Srs. Senadores. 

Agora, chegamos à votação desse projeto. A 
imprensa já está dizendo que ele é o "trem da ale
gria" do Senado Federal. Só que, como muito bem 
lembrou o Senador Ronaldo Cunha Lima, relator da 
matéria, e S. Ex!! demonstra de forma inclusive in
contestável, porque o faz com números, a curto e 
médio prazo o que vai ser gerado, na verdade, é 
economia para o Senado da República. 

E vão dizer. estão extinguindo cargos que não 
estão ocupados! Ora, mas poderão ser ocupados a 
qualquer momento, enquanto existirem. Se estamos 
extinguindo os cargos, isso significa que esses car
gos não vão mais ser ocupados. 

E posso dizer com muita tranqüilidade, Sr. Pre
sidente, Srl's e Srs. Senadores, como é inclusive do 
conhecimento de todos os Senadores da Casa: te
mos orgulho da assessoria do Partido dos Trabalha
dores; são assessores que trabalham. Não utiliza
mos os cargos para empregar parentes, para empre
gar cabos eleitorais. Nós temos assessores que dão 
o seu sangue para viabilizar o mandato parlamentar 
dos Senadores do PT. Portanto, nós não temos ne
nhuma vergonha em assumir que queremos, sim, 
para melhorar o nosso mandato parlamentar, que 
venham mais dois assessores. Eu vou responder 
pelos assessores que indicar. Não vou responder 
pela assessoria que ninguém indique. Posso respon
der tranqüilamente pelos assessores da nossa Ban
cada, porque são assessores que vão contribuir para 
o mandato parlamentar. 

Se existem Senadores que, por um ou por ou
tro motivo, por serem donos de emissoras de televi
são nos seus Estados, por terem estrutura suficien
te, por terem outras condições de arrumar vagas 
para pessoas da sua afinidade política, querem ser 
contra, que sejam. Mas eu quero dizer, com muita 
tranqüilidade, que fui convencido pelos argumentos 
e pelos números que foram apresentados pelo Se
nador Ronaldo Cunha Lima, que demonstra de for
ma clara e insofismável que não se trata de "trem da 
alegria". Que poderíamos, inclusive, a partir da apro
vação desse projeto, contribuir para diminuir outras 
despesas que significam gastos maiores para o Se
nado da República, como é o caso do pagamento de 
horas-extras; que poderíamos, a partir daí, contribuir 
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para melhorar o desempenho do mandato parlamen
tar dos Srs. Senadores. 

Portanto, Sr. Presidente, Srªs e Srs. Senado
res, com muita tranqüilidade, sem qualquer proble
ma, sem medo de ser chamado de defensor de 
"trem da alegria", porque não o sou, encaminho o 
voto favorável a essa proposta . 

Existem inclusive Senadores que têm propos
tas mais radicais de reformulação do gabinete dos 
Senadores, com as quais tendo a concordar. Mas, 
neste momento, fico com esta, porque é a reforma 
possível e a que, de acordo com o Relator, não irá 
onerar mais os cofres do Senado Federal. 

Este é um voto pessoal, não estou encami
nhando como Líder de Bancada, estou falando como 
Senador que vota favoravelmente ao projeto, na for
ma como foi apresentado pelo Relator. 

E vou, de antemão, adiantar um voto favorável 
a um destaque de uma emenda dos Senadores Ro
berto Freire e Lúcio Alcântara, que proíbe a contrata
ção de parentes para esses dois cargos. 

Muito obrigado. 
Durante o discurso do Sr. José Eduar

do Outra, o Sr. Antonio Carlos Magalhães, 
Presidente, deixa a cadeira da presidência, 
que é ocupada pelo Sr. Geraldo Mero, 12 

Vice-Presídente. 

O SR. JEFFERSON PÉRES - Sr. Presidente, 
peço a palavra pela ordem. 

O SR. PRESIDENTE (Geraldo Melo) - V. Exª 
pede a palavra para ... 

O SR. JEFFERSON PÉRES - Pela ordem, 
para pedir um esclarecimento ao Relator. 

O SR. PRESIDENTE (Geraldo Melo)- Não é 
para encaminhar a votação? 

O SR. JEFFERSON PÉRES- Não. 
O SR. PRESIDENTE (Geraldo Melo)- Conce

do a palavra ao Senador Jefferson Péres, pela or
dem. 

O SR. JEFFERSON PÉRES (PSDB-AM. Pela 
ordem. Sem revisão do orador.) - Sr. Presidente, na 
Comissão de Constituição, Justiça e Cidadania, fui 
voto vencido, porque em princípio sou contrário à 
criação de cargos, mesmo necessários, que impli
quem aumento de despesas. 

A Mesa Diretora, na sua justificação, informa 
que a extinção proposta proporcionará a redução 
imediata de R$536.647,00, o que foi corroborado 
pelo Senador Ronaldo Cunha Lima na sua exposi
ção. 

O esclarecimento que peço é o seguinte: é 
economia global, computado o aumento de despesa 

decorrente da criação dos cargos, ou só foi compu
tada a redução resultante da extinção de cargos, 
sem levar em conta o aumento de despesa? Ou é 
economia global, somadas as duas parcelas, ou 
subtraídas? 

O SR. PRESIDENTE (Geraldo Melo)- Estando 
presente o Relator, Senador Ronaldo Cunha Lima, 
pedi a S. Exª que se encarregasse de prestar o es
clarecimento solicitado por V. Exª, e assim o fará, 
antes da votação. 

O SR. JEFFERSON PÉRES - Obrigado, Sr. 
Presidente. 

O SR·. PRESIDENTE (Geraldo Melo) - Para 
encaminhar, concedo a palavra ao Senador Roberto 
Freire. 

O SR. ROBERTO FREIRE (Bloco PPS-PE. 
Para encaminhar. Sem revisão do orador.) - Sr. Pre
sidente, Sr"'s e Srs. Senadores, quando votamos a 
reforma administrativa do Senado Federal, recordo
me bem de que uma das primeiras colocações que 
fiz é que, naquele projeto volumoso de reforma do 
Senado, não havia nada em relação aos gabinetes 
dos Senadores. Eu dizia que esta Casa, como Casa 
política, existe em função dos Srs. Senadores. Não 
é Casa do servidor público do Senado, não é Casa 
dos órgãos administrativos, do apoio técnico. 

Os servidores do Senado, os órgãos adminis
trativos, o apoio técnico são para viabilizar a atuação 
política dos Senadores na sua atividade legislativa, 
na sua atividade política; essa é a finalidade do Se
nado. Tudo funciona dando apoio, sendo meio para 
o exercício do mandato dos Srs. Senadores, que 
são transitórios. Na sua transitoriedade, defendem 
posições políticas, afirmam princípios, disputam polí
ticas programáticas, pragmáticas, ideológicas. A es
truturação do seu gabinete deve ser algo que se 
coadune e esteja a serviço dessas políticas, dessa 
ação legislativa, da afirmação programática, pragmá
tica, ideológica. 

Entendendo assim, a Câmara dos Deputados 
encontrou a forma correta de organizar os gabinete 
dos deputados: sem nenhuma relação com a Casa, 
salvo o pagamento do salário, a definição dos níveis 
salariais, mas nenhuma relação de trabalho contra
tual estatutário, porque a relação é em função do 
mandato que é exercido pelo Sr. Deputado. 

Aqui, deveríamos buscar esse exemplo. Não o 
fizemos; poderíamos ter feito algo que a Fundação 
Getúlio Vargas indicou, inclusive para isso foi criada 

· -aquela Comissão. Perdemos algum tempo, talvez 
pensando que iríamos ganhar - hoje estamos venrlo 
que perdemos -, ao discutir como pensávamos um 
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gabinete. O objetivo da Fundação Getúlio Vargas 
era exatamente saber como melhor os Senadores 
poderiam atuar. 

Perdemos aquela oportunidade e estamos vol
tando agora com receio. Aparecem os vestais: "Não 
acabamos com o Senado?' No Rio de Janeiro, há 
um escritório totalmente desnecessário; aqui, exis
tem vários vícios - pagamento de horas extras sem 
horas extras serem dadas, refonnas realizadas sem 
se perguntar a Senadores se são necessárias, se 
são úteis para o exercício do mandato -, há uma sé
rie de desperdícios, e nunca me preocupei com isso, 
até porque pensava ter outras preocupações. Talvez 
até fosse um equívoco, vou começar a me preocu
par. 

Quando se quer que o exercício de um manda
to seja potencializado, que tenha maior eficiência na
quilo que queremos representar, isso parece que é 
algo ilícito, que se está querendo vantagens. 

Quero dizer, como disse o Senador José 
Eduardo Outra, que não tenho nenhum receio, nun
ca patrocinei "trem• algum. E não tenho nenhum re
ceio em dizer que deveríamos ter feito isso há muito 
tempo, com muito maior profundidade e com mais 
coragem, até para que a sociedade possa entender 
para que existe o Senado; não é para regalias ou re
fonnas da sua administração, salvo se as regalias e 
refonnas forem para melhor viabilizar a atuação polí
tica deste Plenário, a atuação legislativa desta Casa. 

Não sei se essa reforma que se está preten
dendo vai ter ou alcançará esse objetivo, mas evi
dentemente pode haver melhora. Por isso, vamos 
votar a favor. 

O SR. PRESIDENTE (Geraldo Melo)- Conce
do a palavra ao Senador Antonio Carlos Magalhães, 
para encaminhar a votação. 

O SR. ANTONIO CARLOS MAGALHÃES 
(PFL-BA. Para encaminhar. Sem revisão do orador.) 
- Sr. Presidente, poucas palavras pronunciarei. As 
primeiras, em defesa da administração do Presiden
te José Samey, que não acredito tenha praticado 
atas porventura aqui indiretamente enunciados. Não 
creio que ele tenha permitido refonnas desnecessá
rias nem que algo absolutamente errado tenha acon
tecido com a sua anuência. Essa a minha primeira 
colocação. 

A segunda, para dizer que, na Mesa que presi
do, nada, absolutamente nada que fira a moral desta 
Casa aconteceu. Desafio qualquer dos Senadores a 
apontar um fato concreto em relação à administra
ção que estou há cinco meses presidindo. 

Em terceiro lugar, com re.lação a esse projeto, 
fui voto vencido na Mesa. Sou é. favor da extinção e 
não sou a favor da criação de cargo algum, por con
siderar desnecessária. Entretanto, respeito todos os 
Colegas que julgam a sua necessidade. Daí por que 
não tive dúvida de colocar em pauta, como era do 
meu dever e da minha obrigação, quando foi solicita
do pelo Plenário, por ilustres Senadores. 

Votarei contra, porque penso que não é neces
sário. Sou pela extinção de todos os cargos, porque 
a Consultaria do Senado tem mais de 125 consulto
res, que são utilizados - e poderão ser ainda mais -
pelos Senadores; conseqüentemente, não acredito 
que isso resolverá o caso de quem quer que seja. 

Não nomeei parentes, nem condeno os que 
:-torneiam parentes que trabalham; mas, como não 
nomeei nenhum, qualquer ataque nesse sentido não 
me atingirá e pode até reverter e atingir os próprios 
que atacam. 

Conseqüentemente, a minha posição é, inclusi
ve, a de ir para a Mesa presidir a votação e cumprir 
o que deliberar o Plenário. 

Muitas vezes, a Oposição aqui diz: sei que se
remos derrotados, mas ficaremos com a nossa 
consciência Faço, agora, o papel da Oposição; fica
rei com a minha consciência, perdendo para a gran
de maioria, mas fixando uma posição que considero 
a melhor para esta Casa e a que repercutiria melhor, 
se a Casa aceitasse. Não ªceitando, não discorda
rei, nem divergirei de nenhum Colega por isso; mas 
penso que a Casa cresceria se extinguisse e não 
criasse mais nenhum cargo. 

Eram essas as palavras que tinha a dizer por 
imposição da minha consciência. Assim como proce
di na votação na Mesa, procedo agora no Plenário, e 
nem terei direito a voto porque presidirei a votação. 

O SR. PRESIDENTE (Geraldo Melo)- Conce
do a palavra, para encaminhar, ao Senador Josap
hat Marinho. 

G SR. JOSAPHAT MARINHO (PFL-BA. Para 
encaminhar a votação. Sem revisão do orador.) -Sr. 
Presidente, Sr«s e Srs. Senadores, em sessão legis
lativa anterior, manifestei-me contra projeto, senão 
igual, assemelhado. 

AgoiCI vem . à nossa decisão matéria proposta 
pela maioria da Comissão Diretora. Não a discutirei. 
Quero apenas assinalar que, em março deste ano, 
recebendo ofício da 12 Secretaria da Casa em que 
me consultava sobre a organização dos gabinetes, 
tive _a _9portunidade de dirigir-lhe o seguinte ofício, 
cujos tennos principais passo a ler: 
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'Devo comunicar-lhe que, da lotação 
prevista atualmente, tenho no gabinete ape
nas nove servidores: 5 (cinco) do corpo de 
funcionários do Senado e 4 (quatro) de livre 
escolha do Senador. 

Não pretendo alterar essa composição, 
salvo motivo de força maior. 

Por isso, não tenho sugestão nova a 
oferecer ao ilustre 12 Secretário. • 

Como, no que diz respeito ao meu gabinete, 
não ocorreu nenhum motivo de força maior, não te
nho alteração a adotar. Sou, portanto, coerente, pe
dindo licença à douta Comissão Diretora para mani-
festar-me contra a resolução. · 

Durante o discurso do Sr. Josaphat 
Marinho, o Sr. Geraldo Melo, 12 Vice-Presi
dente, deixa a cadeira da presidência, que é 
ocupada pelo Sr. Antonio Carlos Magalhães, 
Presidente. 

O SR. PRESIDENTE (Antonio Carlos Magalhães) 
- Continua o encaminhamento da votação. 

Não havendo mais quem queira encaminhar, o 
Relator vai fazer uso da palavra para esclarecimen
tos. 

O SR. RONALDO CUNHA LIMA (PMDB-PB. 
Sem revisão do orador.) - Sr. Presidente, Srªs e Srs. 
Senadores, o eminente Senador Jefferson Péres for
mulou uma consulta ao Relator no sentido de escla
recer se os dados levantados e fornecidos pela Sub
secretaria de Pessoal incluía o acréscimo decorrente 
dos dois cargos em comissão. 

Informo a V. ~ que o Projeto de Resolução, 
em seu art. 12, declara: 

• Ar!. 12 Ficam extintos: 
I - 60 cargos de Técnico Legislativo, 

Área de Instalações, Equipamentos, Ocupa
ção e Ambientação de Espaço Físico e Ser
viços Gerais, Especialidade Artesanato; 

11 - 49 cargos de Técnico Legislativo, 
Área de Apoio Técnico ao Processo Legisla
tivo, Especialidade Processo Legislativo; 

III - 56 cargos de Técnico Legislativo, 
Área de Apoio Técnico ao Processo Legisla
tivo, Especialidade Assistência a Plenários e 
Portaria; 

IV- 34 cargos de Técnico Legislativo, 
Área de Polícia, Segurança e Transporte, 
Especialidade Transporte; 

• V- 31 cargos de Analista Legislativo, 
Area de Apoio Técnico ao Processo Legisla
tivo, Especialidade Orçamento Público: 

VI - 287 Funções Comissionadas de 
Auxiliar de Gabinete, Símbolo FC-03; 
• VIl - 01 cargo de Analista Legislativo, 
Area de Apoio Técnico Administrativo, Espe
cialidade Administração; 
. VIII - 01 cargo de Analista Legislativo, 

Area de Apoio Técnico ao Processo Legisla
tivo, Especialidade Sociologia; 

IX- 60 Funções Comissionadas de Ar
tesanato, símbolo FC-01; 

X - 34 Funções Comissionadas de Mo
torista. Símbolo FC-03; 

XI - 15 Funções Comissionadas de 
Oficial de Gabinete, Símbolo FC-04; 

Art. 2º Ficam extintos, quando vaga
rem: 
. I - 161 cargos de Técnico Legislativo, 

Area de lns1alaçóes, Equipamentos, Ocupa
ção e Ambientação de Espaço Físico e Ser
viços Gerais, Especialidade Artesanato; 

11- 140 cargos de Técnico Legislativo, 
Área de Apoio Técnico ao Processo Legisla
tivo, Especialidade Assistência a Plenários e 
Portaria; 
• III- 146 cargos de Técnico Legislativo, 
Area de Polícia, Segurança e Transporte, 
Especialidade Transporte; 

IV - 161 Funções Comissionadas de 
Artesanato, símbolo FC-01; 

V - 146 Funções Comissionadas de 
·Motorista, símbolo FC-03. 

Art. 3!? Ficam extintas, quando imple
mentado o art. 10 desta Resolução (n2 219), 
239 Funções Comissionadas de Contínuo, 
Sfmbolo FC-01.' 

O art. 42 permite a criação de dois cargos em 
-comissão para cada gabinete. 

Segundo estudos oferecidos pela Subsecreta
ria de Pessoal, o acréscimo total é da ordem de 
R$710.066,57, incluindo os dois cargos para o Gabi
nete da Presidência, os Gabinetes da Mesa, dos Se
cretários, da Vice-Presidência, Lideranças e os 81 
Gabinetes. A extinção das Funções Comissionadas 
representa uma redução de R$1.492.182,27. Os da
dos incluem os cargos em comissão a serem criados 
nos 81 Gabinetes e incluem os cargos que serão va
gos O!J que serão_~xtintos em função da Resolução, 
mesmo aqueles que hoje não estão ocupados, per-
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fazendo um total de aproximadamente um mil cargos _ 
a serem extintos. 

Como o projeto prevê muito mais extinções, 
ofereci o parecer, conforme salientou o Senador 
José Eduardo Outra, para permitir uma economia à 
Casa. - -- · ·· - ~· 

Aproveitando a manifestação do Senador Jo
saphat Marinho, informo que, ao ser designado Re
lator da matéria, encaminhei ofício a todos os Srs. 
Senadores pedindo sugestões. Recebi inúmeras de
las, algumas das quais acolhi. Recebi, por exemplo, 
a sugestão de transformar o cargo de Chefe de Ga
binete em cargo de provimentõ em comissão, a qual 
não íoi acolhida nem pela Mesa Oiretora nem pelo 
Relator. Foi proposta também a inclusão de outros 
cargos para a Mesa. A 1ª Secretaria, por exemplo, fi
caria com 21 funcionários, e eu reduzi para 14. To
dos os membros da Mesa tiveram seus quadros re
duzidos. Os gabinet~s. cuja lotação era de no máxi
mo 18 funcionários, passaram a contar com 12, mais 
dois cargos em comissão. Logo; Jf'lá uma redução, 
como eu disse, numérica em relação aos funcioná
rios e em relação também ao valor expendido. 

O Sr. Jefferson Péres - V. Exª me permite um 
aparte? 

O SR. RONALDO CUNHA LIMA - Ouço, com 
prazer, V. Exª. 

O Sr. Jefferson Péres - Não estaria havendo 
um engano? Conforme o demonstrativo da página 7, 
os cargos extintos de imediato resultarão numa eco
nomia de R$535.647,00; e as despesas com os car
gos criados somam um total de R$598.000,00: Os 
cargos a serem extintos alcançam o vaJgr de 
R$956.535,00. 

Perguntei se haveria economia imediata. 
O SR. RONALDO CUNHA LIMA - Sr. Sena

dor, à página 7, há a informação de que, com a ex
tinção de 199 cargos efetivos de Técnico Legislativo 
e a extinção de 33 cargos efetívos de Analista Legis
lativos, mais os 447 cargos a serem extintos, haveria
uma economia de R$1.492.000,00. E no Gabinete 
da Presidência, nos Gabinetes dós SenadoieS,~nos
Gabinetes de Membros da Mesa e Gabinetes do Lí
der, r?m a opção da Resolução n2 74/94, haveria 
uma redução de R$598.845,65. Logo, o valor inclui 
os cargos em comissão e os cargos que tarnbérn 
são extintos. 

Há que se informar que houve, depois, uma al
teração de Função Gratificada de FC-05 para FC-Q6 
e um acréscimo para os assessores parlamentares, 
que passam de FC-07 para FC-os. Mas não se trata 
de criação de cargos. Houve. ürria alteração da no.:--

rn_enclatura, com aumento de despesa. E, mesmo 
assim, está .incluído no quadro da Secretaria. Por 
isso, há uma redução imediata de R$535.647,27, se
gundo os dados da Subsecretaria de Administração 
de PessQal, mandados por ofício diante de minha 
solicitação. 

O Sr. Eduardo Suplicy- V. Exª me concede 
um aparte, Senador Ronaldo Cunha Lima? 

O SR. RONALDO CUNHA LIMA - Concedo o 
aparte a V. Exª com muito prazer. 

O Sr. Eduardo Suplicy- Nobre Senador, gos
taria de formulaLJJma sugestão a V. Exª, como 12 

Secretário do Sªna<l_o. Trata-se de uma iniciativa 
que já foi prática na Casa. Refiro-me à publicação do 
quadro geral de funcionários do Senado, para que 
se tenha o devido conheciménto, sobretudo nos Ga
binetes dos Senadores, sobre o que estão fazendo 
todos aqueles que colaboram conosco no trabalho 
legislativo. Já hº_uve _prática d~ publicar, de tempos 
em tempos, o quadro de funcionários do Senado. A 
sugestão que faço, Senador Ronaldo Cunha Uma, é 
que V. Exª possa incluir ainda um artigo adicional 
que diga - e tem a possibilidade de acatar a suges-

-tão como Reíator, V. Exª encontrará a forma ade
quada - que uma vez ao ano ou, digamos, no início 
de cada sessão legislativa, o Senado Federal publi
cará no Diário do Senado ou no Diário do Con
gresso, o quadro de funcionários do Senado Fede
ral com as respeCtivas funÇões-. inclusive os quadros 
dos gabinetes: Gostaria de. relembrar~ gue em 1991, 
quando tornei pos~e como Senador, apresentei um 
projeto de f!:!SOI.Y.~O na:;;~~-.seotido. mas acabou a 
Mesa arquivando.:O. Ele tinha ainda outos propósi
tos, qual fosse também o de registrar o grau de re
muneração de cada função. Isso poderia ser um 
complemento, mas já seria um passo importante no 
sentido da transparência da responsabilidade de to-

-~dos nós Senadores de fOrma condizente com aquilo 
~que expressou o Líder do PT, Senador José Eduar
do Outra, quando aqui disse que todos os quadros 

--que servem a Bancada do Pt têm muita responsabi
lidade nas atribuições e nos trabalhos do Legislativo, 

-mas seria uma maneira de~ tomar inteiramente trans
parentes as funções, as obrigações de todos aque-

-les que colaboram conosco. Então, deixo essa su
:]fe1ilãoparao aperfeiÇoamento· do projeto de resolu

ção do qual V. Exª é o Relator. Muito obrigado. 

~,_B_QlllA!...JlQ CUNHA LIMA - Senador 
Eduardo Suplicy, em primeiro lugar, devo dizer que 
e~llt~ncto_e acolhQ plenamente a sugestão de V. Ex!. 
Apenas entendo que a matéria pode ser disciplinada 
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por um simples ato da Mesa, sem necessidade de 
se incluí-la na resolução. 

Mas comprometo-me, até como Secretário -
isso estaria dentro das minhas atribuições -, a fazer 
anualmente a publicação desse quadro na forma su
gerida por V. Exª, o que traz transparência ao pro
cesso. Creio que a Mesa haverá de concordar com 
isso. Se houver necessidade de baixar um ato, eu o 
proporei e tenho certeza de que será acolhido pela 
Mesa, até porque precisamos revelar esse número e 
as funções e dar transparência à matéria da forma 
como estamos votando aqui. 

Era o que tinha a dizer, Sr. Presidente. 
Muito obrigado. 
O SR. PRESIDENTE (Antonio Carlos Magalhães) 

- Em votação o projeto, sem prejuí~o das emendas. 
Os Srs. Senadores que o aprovam queiram 

permanecer sentados. (Pausa.) 
Aprovado, com os votos contrários dos Srs. 

Senadores Jefferson Péres, Beni Veras, Josaphat 
Marinho, Sérgio Machado, Osmar Dias, Valmir Cam
pelo, Gilberto Miranda e José Eduardo Vieira. 

É o seguinte o projeto aprovado: 

PROJETO DE RESOLUÇÃO N2 42, DE 1997 
(Da Comissão Diretora) 

Estabelece a composição e a infra-es-
trutura dos Gabinetes do Senado Federal. 

O Senado Federal resolve: 
Art. 12 Ficam extintos: 
I - 60 cargos de Técnico Legislativo, Área de 

Instalações, Equipamentos, Ocupação e Ambienta
ção de Espaço Físico e Serviços Gerais, Especiali
dade de Artesanato; 

11- 49 cargos de Técnico Legislativo, Área de 
Apoio Técnico ao Processo Legislativo, Especialida
de Processo Legislativo; 

III- 56 cargos de Técnico Legislativo, Área de 
Apoio Técnico ao Processo Legislativo, Especialida
de Assistência a Plenário e Portaria; 

IV- 34 cargos de Técnico Legislativo, Área de 
Polícia, Segurança e Transporte, Especialidade 
Transporte; 

V - 31 cargos de Analista Legislativo, Área de 
Apoio Técnico ao Processo Legislativo, Especialida-
de Orçamento Público; · 

VI - 287 Funções Comissionadas de Auxiliar 
de Gabinete, Símbolo FC-Q3; 

VIl - 1 cargo de Analista Legislativo, Área de 
Apoio Técnico Administrativo, Especialidade· Admi
nistração; 

Vlll - 1 cargo de Analista Legislativo, Área de 
Apoio Técnico ao Processo Legislativo, Especialida
de Sociologia; 

IX - 60 Funções Comissionadas de Artesana
to, símbolo FC~.01; 

X - 34 Funções Comissionadas de Motorista, 
símbolo FC-03; 

XI - 15 Funções Comissionadas de Oficial de 
Gabinete, símbolo FC-o4; 

XII - 95 Funções de Mecanógrafo. 

Art. 22 Ficam extintos, quando vagarem: 

I - 161 cargos de Técnico Legislativo, Área de 
Instalações, Equipamentos, Ocupação e Ambienta
ção de Espaço Físico e Serviços Gerais, Especiali
dade Artesanato; 

11-140 cargos de Técnico Legislativo, Área de 
Apoio Técnico ao Processo Legislativo, Especialida
de Assistência a Plenário e Portaria; 

lll-146 cargos de Técnico Legislativo, Área de 
Polícia Segurança e Transporte, Especialidade 
Transporte; 

IV -161 Funções Comissionadas de Artesana
to, símbolo FC-01; 

V- 146 Funções Comissionadas de Motorista, 
símbolo FC-Q3. 

Art. 32 Ficam extintas, quando implementado o 
art. 1 O desta Resolução, 239 Funções Comissiona
das de Contínuo, símbolo FC-o1. 

- --- ---

Art. 42 Os cargos de provimento em comissão 
e as funções comissionadas dos Gabinetes dos 
membros da Mesa, das Liderança e dos Senadores 
são os previstos no Anexo a esta Resolução. 

§ 12 O titular do Gabinete indicará formalmente 
ao Diretor-Geral o nome das pessoas que preenche
rão os cargos de provimento em comissão referidos 
no Caput, observados os requisitos legais previstos 
no art. 52 , da Lei n2 8.112, de 1990. 

§ 2º As funções comissionadas previstas nesta 
Resolução são privativas de servidores efetivos do 
Quadro de Pessoal do Senado Federal e dos órgãos 

- supervisionados nos termos previstos no art. 62, § 1 2 

da Resolução n2 42 de 1993. 

Art. 52 Os cargos de provimento em comissão 
de Assistente Parlamentar, previstos no Anexo a 
esta Resolução, serão preenchidos de forma alterna
tiva a 1 (um) cargo de provimento em comissão de 
Assessor Técnico. 

Parágrafo único. A remuneração total dos car
~ gos de provimento em comissão de Assistente- Par-
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lamentar não poderá ser superior à remuneração de 
1 (um) cargo de provimento e1n comissão de Asses
sor Técnico. 

Art. 62 Ao Assistente Parlamentar incumbe de
sempenhar as atividades de apoio determinadas 
pelo titular do Gabinete. 

Art. 7º Ao Assistente Técnico de Gabinete, in
cumbe organizar e controlar as correspondências da 
base política do titular do Gabinete; pesquisar, ali
mentar e recuperar informações; executar os traba
lhos de conferência, registro e arquivo dos documen
tos legislativos; e desempenhar outras atividades pe
culiares à função. 

Art. 82 Ao Auxiliar de Gabinete Parlamentar in
cumbe executar e revisar os serviço de digitação e 
recuperação de dados e desempenhar outras ativi
dades peculiares à função. 

Art. 92 Ao Secretário de Gabinete incumbe exe
cutar os serviços de recepção e telefonia; agendar 
audiências, compromissos e atividades sociais do ti
tular do gabinete; pesquisar dados e recuperar infor
mações; e desempenhar outras atividades peculia
res à função. 

Art. 10. Os serviços de contínuo no Senado Fe
deral serão prestados por empresa, mediante con
trato de terceirização de serviçc;>s-

Art. 11. Fica a Subsecretaria de Administração 
de Pessoal autorizada a republicar o Regulamento 
Administrativo do Senado Federal com as alterações 
decorrentes desta resolução. 

Arl. 12. Revogam-se as disposições em contrá
rio, em especial a Resolução nº 37, de 1994. 

Art. 13. Esta resolução entra em vigor na data 
de sua publicação. 

ANEXO 

1-LOTAÇÃO DO GABINETE DA PRESIDÊNCIA 

1 -Funções Comissionadas 

Denominação Símbolo NºdeCargos 

Subchefe de Gabinete FC-06 1 

Assistente Téc-nico de -

Gabinete FC-06 2 

Secretário de Gabinete FC-05 2 

Auxiliar de Gabinete 
Parlamentar FC-04 5 

Motorista FC-03 2 

2 - Cargos em Comissão 
-- - --

- - . 
Denominação Símbolo Nºde Cargos 

Chefe de Gabinete FC-09 1 

Assessor Técnico FC-08 2 

Secretário Parla-
mentar 75%da FC-08 4 

Assessor ou Assis- FC-08ou25% 
tente Parlamentar da FC-08 1 ou 4 

11- LOTAÇÃO DOS GABINETES DOS 
MEMBROS DA MESA, DAS LIDERAN
ÇAS E DOS SENADORES 

1 - Funções Comissionadas 

Denominação Símbolo N2 de 
Cargos 

Chefe de Gabinete FC-08 1 

Subchefe de Gabinete FC-06 1 

Assistente 1" écniC<l ge-
Gabinete FC-06 1 

Secretário de Gabinete FC-05 2 

Auxiliar de G<ibirietePar-
lamentar FC-04 3 

Motorista FC-03 1 

2- Cargo em Comissão 

Denomin~o Símbolo Nº de Cargos 

Assessor Técnico - FC-08 2 

Secretário Paria-
mentar 75%da FC-08 3 

Assessor Técnico 
ou Assistente ~ar- FC-08 ou 
lamentar 25% daFC-08 1 ou 4 

-- -O SR. PRESIDENTE (Antonio Carlos Magalhães) 
_-o_f'assa-se à votação das emendas. 

--A Presidência esclarece ao Plenário que as 
emendas de pareceres discordantes estão automat
icamente destacàdas, ríõs · termos do art. 300, ín 

-fine;ao Regimento InternO. - - --

Em votação a parte referente a assistente técnico, 
-constante da Emenda nº 7, de pareceres favoráveis da 

_Comissão de Con.§.1itl!ição, Jusljça_e Cidadaniª" 
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Peço ao Sr. 1º Secretário, que foi o Relator, 
que esclareça os assuntos que vão ser votados, por
que ainda há coisas importantes que aumentam as 
despesas do Senado. 

O SR. RONALDO CUNHA LIMA (PMDB-PB. 
Para um esclarecimento. Sem revisão do orador.) -
Sr. Presidente, Srs. Senadores, manifestei e mani
festo meu voto contrário à emenda, porque o escopo 
principal foi a redução de despesas. E no instante 
em que opinávamos pela redução numérica da lota
ção de cada gabinete, ao acatar essa emenda para 
acrescer ao gabinete um assistente técnico, embora 
funcionário do Senado, com função comissionada, 
haveria necessariamente um aumento do número de 
funções gratificadas. E a nossa intenção seria redu
zir as funções gratificadas, porque os recursos que 
estamos usando para pagar os cargos em comissão 
são oriundos das reduções propostas. 

Quanto ao acréscimo de mais um assistente 
técnico, embora dos quadros do Senado- e devo di
zer que o Senado tem excelentes funcionários, por 
isso mesmo fui contra a transformação do cargo de 
chefe de gabinete em cargo em comissão, pela ex
celência dos serviços que são praticados, e reconhe
ço, inclusive, que merecem esse registro -. também 
agora opino contrariamente à aprovação da emenda. 

O SR. PRESIDENTE (Antonio Carlos Magalhães) 
- A Emenda nº 07 tem parecer favorável, em parte, das 
Comissões Diretora e de Constituição, Justiça e Cidada-
nia. 

Trata-se, como já disse, da Emenda n2 07. 
(Pausa.) 

Tem a palavra o Sr. Relator para um esclareci
mento. 

O SR. RONALDO CUNHA LIMA (PMDB-PB. 
Para um esclarecimento. Sem revisão do orador.) -
Sr. Presidente, desejo retificar o meu voto, pois in
verti os números das Emendas. A Emenda nº 07 re
cebeu parecer favorável, em parte. Assim, retifico a 
informação que dei quanto ao número. Na proposta 
original, eu havia sugerido a redução do número de 
assistentes técnicos de dois para um. A Emenda, de 
seu turno, propõe o retomo para dois e acolhi esta 
resolução porque não haveria aumento de despesa. 

Desta forma, ao contrário do que informei, o 
parecer é favorável. Originalmente, havia proposto 
um assistente técnico e a emenda foi no sentido de 
restabelecer o número de dois, que já existiam, sem 
qualquer aumento de despesa. . 

O SR. PRESIDENTE (Antonio Carlos Magalhães) 
- Em votação a parte da emenda, referida anterior
mente. 

As Sr"s e Srs. Senadores que a aprovam quei
ram permanecer sentados. (Pausa.) 

Aprovada. 
-É a seguinte a parte da emenda aprovada: 

EMENDA Nº 7-PLEN 

Dê-se ao Anexo 11 do projeto a seguin
te redação: 

11 -LOTAÇÃO DOS GABINETES DOS MEMBROS 
DA MESA, DAS LIDERANÇAS E DOS SENA
DORES 

1- Funções Comissionadas 

Denominação Símbolo N2de Cargos 

Assistente 
Técnico de Gabinete FC-06 2 

O SR. PRESIDENTE (Antonio Carlos Magalhães) 
- Em votação a Emenda nº 5, de parecer favorável 
da Comissão de Constituição, Justiça e Cidadania, e 
parecer contrário da Comissão Diretora. 

Peço ao Sr. Relator para esclarecer. 
O SR. EDISON LOBÃO - Sr. Presidente, peço 

a palavra para encaminhar a votação. 
O SR. PRESIDENTE (Antonio Carlos Magalhães) 

-Concedo 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, o projeto que esta
mos votando, ao contrário do que tem sido declara
do freqüentemente, não é de elevação de despesas 
nem de criação de cargos; trata-se de um projeto de 
extinção de cargos e de redução de despesas por
que reduz muito mais cargos do que cria e reduz muito 
mais despesas do que as eleva. Portanto, a meu ver, 
está sendo mal qualificadO e mãl designado. 

A Emenda n2 5, de minha autoria, propõe ape
nas a elevação de um símbolo para os cargos de 
chefe de gabinete e um símbolo para o cargo de 
subchefe-de gabinete. o chefe de gaoineteeaquele 
que coordena as ações do gabinete do Senador. 
Toda a atividade parlamentar do Senador é auxiliada 
pela ação administrativa do chefe de gabinete. 

Sr. Presidente, Sr"s e Srs. Senadores, já te
mos, n6s-POclere5EXecirtlvó e -Juâfeiário, essa -de
signação da FC-09 para o chefe de ·gabinete. Os 
chefes de gabinete dos Ministros dos tribunais são 
FC-09, e até mais do que isso os chefes de gabinete 
dos juízes são FC-09. 
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O Sr. Relator na Mesa, Senador Ronaldo Cu
nha Lima, ao apreciar essas emendas, observou o 
seguinte: 

"Uma vez que as emendas apresenta
das pelos nobres Senadores e aprovadas 
pela Comissão de Justiça e Cidadania repre
sentam o pensamento de grande número de 
Parlamentares, não temos nada a opor a 
sua aprovação, mesmo porque a despesa 
gerada fica dentro dos limites compatíveis 
com a economia proporcionada pela extin
ção de cargos efetivos também proposta•. 

Sr. Presidente, é um ato de justiça fazermos 
essa elevação de apenas um símbolo para os che
fes de gabinete e um símbolo para os subchefes de 
gabinete, sem que isso comprometa a economia que 
se está fazendo neste momento com a votação do 
projeto de resolução. 

O SR. PRESIDENTE (Antonio Carlos Magalhães) 
-Concedo a palavra ao nobre Relator. 

O SR. RONALDO CUNHA UMA (PMDB-PB. 
Para emitir parecer. Sem revisão do orador.) - Sr. 
Presidente, Sr"s e Srs. Senadores, quando ofereci 
inicialmente o meu parecer, redigi essa observação 
lida pelo Senador Edison Lobão, mostrando que era 
favorável - e sou favorável - a que o chefe de gabi
nete tivesse elevado o seu símbolo de FC-oa para 
FC-09 e que situação semelhante ocorresse para o 
subchefe de gabinete. Entretanto, salientei que essa 
medida poderia implicar um ato de injustiça com ou
tros funcionários da Casa que mereceriam e mere
cem igual tratamento. Por uma questão de isonomia, 
teríamos que também elevar o nível FC-Q9 para os 
consultores, para os diretores, o que aumentaria 
mais a despesa, embora essa despesa - na época 
solicitei seu cálculo ao órgão específico - repre
sentasse apenas R$109 mil, não comprometendo, 
na verdade, a filosofia global do projeto. 

Manifesto a concordância com a emenda, des
de que se reexamine também a posteriori os de
mais cargos, porque não é justo que elevemos para 
FC-09 só os cargos de chefes de gabinete e deixe
mos os consultores e os di retores. Ou daremos a to
dos, ou não daremos a nenhum. Por isso, a Mesa 
optou pelo parecer contrário. 

o Sr. Josaphat Marinho- V. Exl' pode prestar
me uma informação? 

O SR. RONALDO CUNHA LIMA- Pois não. 

o Sr. Josaphat Marinho - Como se faria essa 
revisão em nome da igualdade? 

O SR. RONALDO CUNHA LIMA - Por meio 
de outro projeto de. resolução,_E3rendendo a _FC-o9 

- aos consultores e aos diretores. 
O Sr. Josaphat Marinho - A Mesa assume a 

responsabilidade desse encaminhamento em nome 
do tratamento igualitário? 

O SR. RONALDO CUNHA LIMA - Não posso 
responder pela Mesa. Respondo por mim, como Re
lator, no sentido de que deveríamos fazer o quantita
tivo para examinar o quanto isso representaria no 
todo. Sei que custa R$109 mil a elevação do chefe e 
do subchefe, o que é um valor pequeno em relação 
ao global da folha. 

O Sr. Josaphat Marinho - O meu problema não 
é o do valor numérico; é o do tratamento igualitário. 

O SR. RONALDO CUNHA LIMA - Que eu 
também detendo. 

O Sr. Josaphat Marinho- Se houver possibili
dade desse encaminhamento, eu daria o meu voto 
favorável à emenda. Fora daí, não, para não dar tra
tamento desigual em uma situação que não compor
taria desigualdade. 

O SR. RONALDO CUNHA LIMA - Confesso a 
V. Exl' que não tenho agora os dados numéricos 
para o caso da extensão da medida aos consuHores 
e diretores. Levantei apenas em relação aos chefes 
e subchefes de gabinete, que representa apenas 
R$109 mil por mês na folha de pagamento, um valor 
pequeno em relação ao montante. 

O SR. PRESIDENTE (Antonio Carlos Magalhães) 
- Em votação a emenda que tem parecer favorável 
da Comissão de Constituição, Justiça e Cidadania e 
parecer contrário da Mesa. 

Os Srs. Senadores e Sr"s Senadoras que apro
vam a emenda queiram permanecer sentados. (Pausa) 

O SR. ROBERTO FREIRE - Sr. Presidente, 
solicito um esclarecimento. 

O SR. PRESIDENTE (Antonio Carlos Magalhães) 
-Quem vota com a Mesa levanta-se. Quem vota a 
favor do parecer que eleva o símbolo permaneça 
sentado. • . 

O' SR. JEFFERSON PERES - Sr. Presidente, 
como votei contra a principal, vou me abster em rela
ção a todas as emendas. Meu voto é pela abstenção. 

O SR. JÚLIO CAMPOS - Atenção: quem 
apóia melhorar o salário dos chefes de gabinete per
maneça sentado; quem for contra os chefes de gabi· 
nete queira se manifestar. 

O SR. PRESIDENTE (Antonio Carlos Magalhães) 
-V. E~ não pode comandar a sessão, Senador Jú
li9_Çªrnpos! Proceda com a regularidade com que os 

-demais Senadores estão procedendo. 
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O SR. JÚLIO CAMPOS- Sr. Presidente, tentei 
esclarecer, porque ninguém está esclarecido. 

O SR. PRESIDENTE (Antonio Carlos Magalhães) 
-A Mesa está esclarecendo. Não é hora de pilhéria 
em coisas sérias. 

O SR. ROBERTO FREIRE - Isso não é escla
recimento, porque quem vai votar contra não é por
que esteja sendo contra os chefes de gabinete. 

O SR. JÚLIO CAMPOS - Ninguém está enten· 
dendo. 

O SR. ROBERTO FREIRE - Não é isso; tem 
que se encaminhar normalmente. 

O SR. JÚLIO CAMPOS- O Senador Mauro 
Miranda me pediu explicação. 

O SR. PRESIDENTE (Antonio Carlos Magalhães) 
-V. EJé-' não pode falar! Estamos em processo de 
verificação de voto! 

O Relator é contra a emenda. 
Os Srs. Senadores que votam com o Relator, con

tra a emenda, queiram levantar-se; os Srs. Senadores 
que aprovam queiram permanecer sentados. (Pausa.) 

Rejeitada a emenda. 
Estão prejudicadas a Emenda n• 6 e parte da 

Emenda n• 7, por tratarem de matéria vencida há pouco. 
É a seguinte a emenda rejeitada: 

EMENDA N2 5-PLEN 

Inclua-se no art. 42 do Projeto de Resolução n2 

42/97 § 32 e dê-se ao Anexo desse mesmo Projeto a 
seguinte redação: 

"Art. 4° .................................................. . 

§ 32 É dispensada para as funções co
missionadas de Chefe de Gabinete de que 
trata esta Resolução, a correlação com os 
níveis da carreira estabelecidos no Anexo V 
do Regulamento do Senado Federal.' 

Anexo 
1-LOTAÇÃO DO GABINETE DA PRESIDÊNCIA 

1 - Funções Comissionadas 

Denominação Símbolo N2decargos 

Subchefe de Gabinete FC-Q7 1 

Assistente Técnico de 
Gabinete FC-Q6 2 

Secretário de Gabinete FC-Q5 2 

Auxiliar de Gabinete Par-
lamentar FC-ü4 5 

Motorista FC-Q3 2 

2 - Cargos em Comissão 

Denominação Símbolo N2 de cargos 

Chefe de Gabinete FC-09 1 

Assessor Técnico FC-08 2 

Secretário Parla-
mentar 75%da FC-08 4 

Assessor Técnico 
ou Assistente par- FC-Q8ou25% 
lamentar da FC-08 1 ou 4 

11- LOTAÇÃO DOS GABINETES DOS 
MEMBROS DA MESA, DAS LIDERAN

- ÇAS E DOS SENADORES 

1.- Funções Comissionadas 

Denominação Símbolo N2 de camos 

Chefe de Gabinete FC-ü9 01 

Subchefe de Gabinete FC-ü7 01 

Assistente Técnico de 
Gabinete FC-Q6 02 

Secretário de Gabinete FC-Q5 02 

Auxiliar de Gabinete 
Parlamentar FC-04 03 

Motorista FC-03 01 

2 - Cargo em Comissão 

Denomin<~Çjo Símbolo N2 de cargos 

Assessor Técnico FC-08 2 

Secretário Parla-
menta r 75% da FC-08 3 

Assessor Técnico 
ou Assistente Par- FC-08 ou 25% 
lamentar da FC-08 1 ou 4 

O SR. PRESIDENTE (Antonio Carlos Magalhães) 
-VotaÇão emglobo dasEmeildasn95 fa 4e8, dé 
pareceres contrários. 

Sobre a mesa, requerimentos que serão lidos 
pelo Sr. 1 2 Secretário, Senador Ronaldo Cunha 

. _Uma. 
São lidos e aprovados os seguintes: 
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REQUERIMENTO N2 450, DE 1997 

Senhor Presidente, 
Nos termos do art. 312, alínea b, do Regimento 

Interno, requeiro destaque, para votação em separa
do, da Emenda n2 3-Pien ao Projeto de Resolução 
nº42, de 1997. 

Sala das Sessões, 25 de junho de 1997. - Lú
cio Alcântara. 

REQUERIMENTO N2 451, DE 1997 

Senhor Presidente, 
Nos termos do art. 312, alínea b, do Regimento 

Interno, requeiro destaque, para votação em separa
do, da Emenda n2 4-Pien ao Projeto de Resolução 
n2 42/97. 

Sala das Sessões, 25 de junho de 1997.- Ro
berto Frei~. 

O SR. PRESIDENTE (Antonio Carlos Magalhães) 
- Votação em globo das Eméndas n2 1, 2 e 8 que 
têm pareceres contrários. 

Os Srs. Senadores que as aprovam queiram 
permanecer sentados. (Pausa.) 

Rejeitadas. 
São as seguintes as emendas rejeitadas: 

EMENDA Nº 1-PLEN 

O art. 5º do projeto passa a vigorar com a se
guinte redação: 

"Art. 52 Compõem a estrutura organiza
cional dos gabinetes dos Senadores, das Li
deranças e dos demais membros da Mesa, 
exceto o gabinete da Presidência, as se
guintes funções e cargos comissionados: 

1 Chefe de Gabinete 
1 Subchefe de Gabinete 
2 Assistentes Técnicos de Gabinete 
2 Secretários de Gabinete 
3 Auxiliares de Gabinete Parlamentar 
1 Motorista 
1 Assessor Técnico 
1 Coordenador de Ação Parlamentar 
1 Coordenador de Ação Parlamentar 

~djunto 
3 Secretários Parlamentares 
§ 1 º Ao Coordenador de Ação Parla

mentar compete a coordenação dos traba
lhos de representação politica e social do 
Senador. 

§ 22 Ao Coordenador de Ação Parla
mentar Adjunto compete auxiliar na coorde
nação dos trabalhos de representação politi-

ca e social do Senador e substituir o Titular 
em seus impedimentos. • 

EMENDA N2 2-PLEN 

Ao Projeto de Resolução nº 42, de 
1997, que estabelece a composição e a 
infra-estrutura dos gabinetes do Senado 
Federal. 

Suprima-se o art. 62 do Prpjeto. 

EMENDA N2 8-PLEN 

Modifica o Anexo ao Projeto na parte referente 
as alterações propostas na Emenda ao art. 52 

11- LOTAÇÃO DOS GABINETES DOS MEMBROS 
DA MESA, DAS LIDERANÇAS E DOS SENA
DORES 

1 - Funções Comissionadas 

2 - Cargo em Comissão. 

Denominaçjo Símbolo N2 de cargos 

Assessor Técnico FC-08 1 

Coordenador de 
Acâo Parlamentar FC-08 3 

Coordenação de 
Ação Pariamentar 
Adi unto FC-07 1 

Secretário Parla-
mentar 75%daFC-08 3 

O SR. PRESIDENTE (Antonio Carlos Magalhães) 
- Passa-se à votação da Emenda nº 3, destacada, 
de parecer contrário, do Senador Lúcio Alcântara. 

O SR. ROBERTO FREIRE - Sr. Presidente, 
peço a palavra para uma questão de ordem. 

O SR. PRESIDENTE (Antonio Carlos Magalhães) 
-Concedo a palavra a V. ExB. 

O SR. ROBERTO FREIRE (PPS-PE. Para 
uma questão de ordem. Sem revisão do orador.)
Sr. Presidente, as emendas destacadas são idênti
cas. Penso que poderíamos encaminhar em conjun
to, porque, dependendo do resultado, uma poderia 
ficar prejudicada. 

O SR. PRESIDENTE (Antonio Carlos Magalhães) 
- Uma poderia ficar prejudicada. 

Em votação a Emenda nº 3, do Senador Lúcio 
Alcântara, e a Emenda n2 4, do Senador Roberto 
Freire. Ambas poderão ter encaminhamento de vota-



528 ANAIS DO SENADO FEDERAL Junho de 1997 

ção e até mesmo votação conjuntas, porque uma 
delas está prejudicada. 

O SR. LÚCIO ALCÂNTARA··- Sr. Presidente, 
peço a palavra para encaminhar a votação. 

O SR. PRESIDENTE (Antonio Carlos Magalhães) 
-Concedo a palavra a V. Exª. 

O SR. LÚCIO ALCÂNTARA (PSDB-CE. Para 
encaminhar a votação. Sem revisão do orador.)- Sr. 
Presidente, Srªs e Srs. Senadores, votei a favor do 
projeto. Creio que todos os Senadores reconhecem 
a necessidade de se fortalecerem os gabinetes, prin
cipalmente os Senadores que não ocupam nenhum 
cargo, nenhuma função na estrutura da Casa. Por
tantE>, além dos serviços comuns, como consultaria e 
outros, esses Senadores necessitam realmente de 
um gabinete atuante, para que.possam cumprir da 
melhor forma as suas obrigações e os seus deveres. 

Por isso votei favoravelmente ao projeto, na con
vicção de que ele melhorará as condições dos gabine
tes, para que todos nós possamos exercer, com mais 
segurança, a nossa missão no Senado Federal. 

No entanto, apresentei uma emenda - que in
felizmente foi rejeitada, teve ?arecer contrário e é 
praticamente idêntica à do Senador Roberto Freire -. 
que visa coibir o nepotismo. E o fiz sob a inspiração 
de que, tendo nós nesta Casa aprovado projeto de 
lei, inclusive alcançando o Poder Judiciário, para ve
dar a nomeação de parentes, estamos na obrigaÇão 
de, para sermos coerentes, estender essa norma 
para o Senado Federal. 

Por isso apresentei essa emenda nº 3, de Ple
nário, que estabelece textualmente: 

• Art. 11. É vedada a nomeação para os 
cargos em comissão do Senado Federal de 
cônjuge, companheiro ou parente até o terceiro 
grau, inclusive dos Senadores, salvo a de servi
dor ocupante de cargo de provimento efetivo 
das carreiras dos quadros de pessoal do Sena
do Federal e dos órgãos supervisionados." 

Com que autoridade exigiremos o cumprimento 
da norma aqui aprovada que alcança o Poder Judi
ciário- os Tribunais do Trabalho e outros Tribunais 
do País - e até o próprio Poder Executivo, se não 
queremos apoiar essa mesma norma para o Sena
do? Por isso julgo que é moral, cabível e que é o 
momento de esta Casa Legislativa mostrar realmen
te o que representam os nossos gabinetes - não in
teressa, neste caso, analisar a competência dos pa
rentes, a sua lealdade ou a sua adaptação ao Sena
dor que está exercendo o seu mandato. Temos o 
dever de adotar essas normas ·pará gUâf<larmos
coerência com outras que já foram aprovaâa!qJor 
este Plenário. Então, vale para outros poderes e não 

vale para o Senádoi Em que condição iicamos de 
cobrar e de exigir normas? 

Devo, até, aproveitando esta oportunidade, 
realçar a competência e o valor dos funcionários do 
Senado Federal. Não tenho do que me queixar áos 
funcionários lotados em meu gabinete. Não sei se
quer, em se tratando de funcionário da Casa, qual o 
seu partido político, se é que o tem, qual a sua ten
dência ideológica, qual a sua preferência política etc. 
Todos são leais, trabalhadores, competentes e estão 
servindo ao gabinete com toda a dedicação. 

Por isso mesmo, Sr. Presidente, peço ao Ple
nário que examine essa emenda, pois estou convicto 
de que, uma vez acatada, ela vai dar autoridade mo
ral ao Senado para cobrar a mesma norma em rela
ção aos outros Poderes. 

O SR_ EPITACIO CAFETEIRA - Peço a pala
vra como Líder, Sr. Presidente. 

O SR. PRESIDENTE (Antonio Carlos Magalhães) 
- Concederei a palavra apenas aos autores das 
emendas e aos Líderes dos Partidos, tratando-se da 
relevância da questão. 

Com a paiaVTa o Senador Roberto Freire como autor. 
Os Srs. Senadores Jader Barbalho, Epitacio 

Cafeteira e José Eduardo Outra também pediram a 
palavra como Líder.__ 

----- -OSR_--ROBERT()_ERJ;IfJE_{E!IQÇQ!PPS-PE, 
·corno Líder:-Para encaminhar a votação. Sem revi
são do orador.) - Sr. Presidente, Srªs e Srs. Sena
dores, hoje o Brasil está tomando conhecimento de 
uma posição que deve ser por todos nós aplaudida
claro que pela sociedade ela já está. 

O Ministro AmirPazzianotto, do Tribunal Supe
rior do Trabaiho, deslocou-se para o Estado da Pa
raíba, pois o Tribunal Regional daquele Estado pro
vocou um escândalo nacional - conhecido por tocos 
- por causa da prática de nepotismo. O Ministro esta 
procurando solução para o que é considerado um 
clamor nacional: os abusos que vêm sendo cometi
dos quanto à prátjclll ~do emprego de parentes. 

· Claro que, se não houvesse o abuso, isso não 
poderia ser inquinado como ilícito, talvez nem estivés
semos aqui discutindo a ffiéll(§.r§._ O_que El_Xi§te é o en
tendimento- de-quecargo em comissão sob sua chefia 
é algo nosso e não urna coisa pública; que empregar 

-um-parente·é-lltn instfumentoae ampiiarrenâa tamTilar 
e não instn.iinento do exercício de uma função púbiica 
ou de um cargo de confiança, fundamentalmente do 
exercício da administração pública. 

Não tenho nenhum interesse em discutir o as
liUOto ou descobrir quem agiu assim. Não estou con
denando ninguém, JilªS çj_ando umf! satisJªçj.o~à, ~c:_ c 
ciedªcJe!_gue _gostaria_jje _y~L1@~parência nas che
fias, s~ejªTJ:l_c!oJ;l(!;!q.ifi:i.o,~do ,J.uoici<irío ou do LegJsla
tlVo. Esti:m1os criando cargos de confiança. 



Junho de 1997 ANAIS DO SENADO FEDERAL 529 

Esta Casa já aprovou, por duas vezes, um pro
jeto de nossa autoria proibindo o nepotismo em to
dos os poderes e em todos os níveis. Seria uma si
nalização de que esta Casa quer transparência com 
relação ao provimento desses cargos, ou seja, eles 
não teriam a mínima vinculação com qualquer outro 
interesse que não o de servir aos gabinetes. 

Com relação ao restante da argumentação, acre
dito que o Senador Lúcio Alcântara definiu muito bem. 
Gostaria, no entanto, de acrescentar, para que não paire 
nenhuma dúvida, que, com a coragem que tenho de 
afirmar o que afinnei, tarTtlém deixo claro que não tenho 
nada contra os servidores do Senado Federal, Casa Le
gislativa onde encontro servidores competentes. 

As minhas colocações no sentido de não se au
mentar as funções gratificadas não quer dizer que sou 
contra chefias ou não-chefias, apenas estou votando e 
definindo algo que- creio -é comum a todos. 

Um dos aspectos da lei é a sua generalidade. 
Portanto, não estou discutindo questões particulares, 
pessoais, apenas a questão do Senado, que, votando 
dessa forma, estará sinalizando para o País que a sua 
decisão vai valer para todos porque começou aqui. 

O SR. PRESIDENTE (Antonio Carlos Magalhães) 
-Com a palavra o Senador Jader Barbalho. 

O SR. JADER BARBALHO (PMDB-PA. Como 
Líder. Para encaminhar a votação. Sem revisão do 
orador.) - Sr. Presidente, St% e Srs. Senadores, esse 
assunto foi objeto de um projeto de lei aprovado pelo 
Senado, salvo engano, de aut9ria do Senador Roberto 
Freire. Portanto, é uma matéria que está em aprecia
ção no Congresso Nacional; vai ser apreciada pela Câ
mara dos Deputados e vai depender, evidentemente, 
da sanção presidencial, caso seja aprovada. 

Quero me permitir discordar dos Senadores 
Roberto Freire e Lúcio Alcântara. Também não recri
mino, absolutamente, nenhum colega que, porventu
ra, possa ter aproveitado em seu gabinete alguma 
pessoa ligada a ele por vínculo familiar, mas que o 
Colega Parlamentar entenda que possa colaborar 
para sua ação parlamentar. 

Não tenho parente em meu gabinete, Sr. Presi
dente, mas não censuro quem o tem e nem conside
ro que parente competente seja incompatível com o 
exercício da função pública. Além disso, entendo 
que, no gabinete, é o Senador quem faz a avaliação 
do seu quadro de pessoal. Se o Parlamentar escolhe 
mal, a conseqüência é para o exercício do seu man
dato; se ele escolhe bem, também haverá conse
qüência positiva para o seu mandato. 

Ademais, parece-me que o assunto é de natu
reza inconstitucional porque está havendo uma dis
criminação: Depois, temos os exemplos. O Presiden
te dos Estados Unidos, que são a maior nação do 
mundo, tem sua mulher como Secretária de Estado, 
ou alguém desconhece isso? O Presidente Fernan
do Henrique, que é um homem acatado pela opinião 

pública brasileira, tem sua filha como secretária par
ticular. O ex-Governador de São Paulo, Franco Mon
tara, homem da maior respeitabilidade, teve seus fi
lhos, que são competentes, e o sabe a sociedade 
paulista, como seus auxiliares. 

Não creio, portanto, que um projeto de resolu
ção seja o caminho mais adequado para tratar desse 
assunto. Já aprovamos um projeto de lei sobre essa 
matéria. Vamos aguardar que a Câmara participe e 
que o Senhor Presidente da República se manifeste 
a esse respeito. Se a lei estabelecer que parentesco 
constitui incompatibilidade para o exercício da fun
ção pública, seja no Poder Executivo, seja no Legis
lativo, seja no Judiciário, muito bem! Da minha parte 
voto contra a Emenda. Não considero que o paren
tesco crie incompatibilidade para o exercício da fun
ção pública. Se o parente é competente, não tenho 
por que deixar de aproveitá-lo. Se há pessoas que 
aproveitam seus parentes para ampliar o orçamento 
familiar, caímos em outro terreno: na falta de moral 
no exercício da função pública. No caso, estamos re
gulando, e o próprio Senador Roberto Freire fez 
questão de registrar esse aspecto. Penso que sob o 
aspecto da constitucionalídade e do processo legis
lativo, no que diz respeito às relações da administra
ção pública, o parente não é incompatível para exer
cer a função pública. Por isso, Sr. Presidente, mani
festo-me contrariamente à Emenda. 

O SR_ PRESIDENTE (Antonio Carlos Magalhães) 
-Com a palavra o Senador Epitacio Cafeteira. 

O SR. EPITACIO CAFETEIRA (PPB-MA. Para 
encaminhar. Sem revisão do orador.) -Sr. Presiden
te, além de concordar em gênero, número e grau 
com o Senador Jader Barbalho, poderia ainda acres
centar que o saudoso Presidente John Kennedy ti
nha como Procurador-Geral seu próprio irmão. 

Queremos, ou alguns querem, tratar de forma 
igual os desiguais. Um ministro de um tribunal assu
me e vai ser ministro o resto da vida, nós não; nós 
assumimos para um mandato. Quando ele termina, 
saem conosco aqueles que trouxe!T1os para nos ser
vir. Temos de entender que, embora os funcionários 
da Casa mereçam a nossa confiança e o nosso res
peito, são as pessoas mais ligadas a nós que conhe
cem os nossos eleitores, que nos mandaram para 
cá. São eles que sabem quais aqueles que merecem 
maior destaque, maior atenção; eles devem respon
der a nossa correspondência. Eles têm mais condi
ção de lidar com nossos eleitores, tratando-os ceri
moniosa ou fraternalmente, conforme o relaciona
mento deles conosco. Não entendo ... 

Estou assistindo a essa luta desde o começo. 
Devíamos ter feito como a Câmara, que desde janei
ro dupiicou a verba de gabinete, e ninguém recla
mou. Como o Senado demorou seis meses para ten-
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tar melhorar a verba dos gabinetes dos Senadores, 
a imprensa diz: "Piu-í. .. piu-í... é o trem da alegria", 
como se essa fosse uma nova decisão e não a repe
tição do que aconteceu na Câmara. 

Sr. Presidente, tive a impressão de que estáva
mos nos portando como muçulmanos xiitas: nos au
toflagelando. Até chegamos a dizer que não é possí
vel designar aqueles que merecem a nossa confian
ça para cargos de confiança! 

Será que está pegando a moda da torcida bra
sileira em todos os esportes e só nos falta gritar 'eu 
tô maluco'? Tenho a impressão de que isso está 
acontecendo aqui. Há muitas pessoas prontas para 
gritarem 'eu tô maluco'. Sr. Presidente, felizmente, 
não estou maluco. 

A Emenda proíbe a contratação de parentes con
sangüíneos dos Srs. Senadores, mas não dos seus 
parentes afins. A contratação de parentes das esposas 
ou dos maridos não está proibida. Será que tudo isso 
foi feito na carreira para dar a Idéia de que somos me
lhores e mais corretos do que todo mundo? 

Não vou dizer que admito que alguém tenha 
nomeado. Estou na vida pública há 32 anos; são 7 
mandatos. A minha mulher é funcionária concursada 
da Câmara dos Deputados, mas não tive dúvida em 
nomeá-la; ela foi Secretária de Estado quando eu 
era Governador. Ou será que eu teria de procurar a 
mulher dos outros para ser a Secretária de Assuntos 
Sociais do meu Governo? Será que vamos ser ex
postos a esse ridículo aqui? 

Voto contra a Emenda n2 3 e a n2 4, até porque, 
se houvesse de nossa parte o desejo de burlar a lei, eu 
poderia votar a favor da Emenda e dizer, por exemplo, 
ao Senador Levy Dias: nomeie os meus parentes, e eu 
nomearei os seus. Isso seria muito pior. 

Por que não temos a coragem de assumir real
mente que temos, em nosso gabinete, nos cargos 
de confiança, pessoas da nossa confiança? Ou va
mos pedir aos outros que nos digam quem é de nos
sa confiança? 

Aqui não há nenhuma modificação. Se o cargo 
exige um diploma de curso com duração de cinco 
anos, ninguém irá nomear parente ou aderente com 
curso de quatro anos; cumprimos todas as regras. 
Não podemos dizer que temos vergonha de exercer 
nossos mandatos. Estamos exercendo o mandato 
de Senador, pedindo desculpas a todo mundo por 
todos os atos que praticamos! 

Sr. Presidente, voto contra a Emenda n2 3 e a n2 4. 
O SR. PRESIDENTE (Antonio Carlos Magalhães) 

-Com a palavra, o Senador José Eduardo Outra. 
O SR. JOSÉ EDUARDO OUTRA (Bloco/PT

SE. Para encaminhar. Sem revisão do orador.)- Sr. 
Presidente, Sr"s e Srs. Senadores, primeiro quero 
registrar que a Emenda fala, sim, em parente con
sangüíneo ou afim até o terceiro grau civil. 

Leio a Emenda: 

'É vedado nomear ou requisitar cônjuge, com
panheiro ou parente, consangüíneo ou afim, até o 
terceiro grau civil". 

Em segundo lugar, se formos usar o argumento 
de que é possível burlar uma lei ou uma resolução, te
remos a barbárie; assim, não se aprovará nenhuma lei, 
não se aprovará nada, porque a criatividade humana 
para burlar leis é infinita. Então, não podemos utilizar o 
argumento de que a lei pode ser burlada ou de que, 
mais especificamente, pode haver troca de nomeação 
de parentes, até porque não acredito que isso vá acon
tecer se for aprovada a Resolução. 

Então, não podemos lançar mão do argumento 
de que é possível burtar, porque, por esse argumen
to, não vamos chegar a lugar nenhum. 

Em terceiro lugar, Sr. Presidente, eu teria pouco 
a acrescentar ao que já disseram os Senadores Lúcio 
Alcântara e Roberto Freire. Citam-se alguns exemplos 
históricos de parentes que desempenharam bem o seu 
cargo. Ocorre que estamos no Brasil. Se no País não 
existisse a prática do nepotismo, não haveria a neces
sidade de se aprovar Resoluções como essa Quanto 
ao argumento de que o parente pode ser competente, 
tenho a contrapor o de que o problema é que, no Bra
sil, a prática é exatamente essa, ou seja: sempre os 
nossos parentes são os mais competentes. 

A meu ver, o fato de o Senado dar o exemplo é 
que é importante. 

Na verdade, não tenha se convertido em lei, o 
Projeto do Senador Roberto Freire já passou por 
esta Casa duas vezes. Primeiramente, ele foi apro
vado no plenário do Senado e, depois, foi à Câmara. 
Lá houve uma trapalhada, e o projeto foi arquivado. 
O Senador Roberto Freire reapresentou-o e foi apro
vado, salvo engano por unanimidade, na Comissão 
de Constituição e Justiça, em caráter terminativo. 
Não houve sequer recurso para o Plenário da Casa; 
a meu ver, numa demonstração de que esta Casa 
concorda com esta lei. Se a Câmara dos Deputados 
não a modífiear, portanlõ, lião voltando ao Senado, 
significa que, se a Câmara aprovar, o Senado Fede
ral concorda com esta lei. 

Em segundo lugar, esta Casa já aprovou tam
bém uma limitação no caso do Judiciário. Não sei se 
os Srs. Senadores se recordam de um projeto de ini
ciativa do Executivo que tratava de reorganizar as Jun
tas de Conciliação e Julgamento, ao qual a Câmara 
dos Deputados introduziu uma modificação exatamen
te para evitar o nepotismo. O projeto ficou aqui trami
tando por muito tempo até encontrar-se uma solução. 
A solução encontrada e que se transformou em lei é 
que no caso da indicação daqueles presidentes das 
Juntas • .. .fica vedada a nomeação ou designação para 
o âmbito da jurisdição ... de cônjuge, companheiro ou 
parente até o terceiro grau. • Isto vale, já é lei, no caso 
da indicação dos presidentes de Juntas. 
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Portanto, Sr. Presidente, Srl's e Srs. Senado
res, se realmente queremos dar o exemplo, transfor
mando o projeto apresentado pelo Senador Roberto 
Freire e aprovado por esta Casa em lei, quando se 
trata de uma discussão interna corporis, não pode
mos tratar diferentemente. 

Registro, também, quanto a se dar o exemplo, 
que o Supremo Tribunal Federal aprovou resolução 
interna estabelecendo esta mesma norma. 

Por isso encaminhamos favoravelmente às emen
das dos Senadores Roberto Freire e Lúcio Alcântara. 

O SR. PRESIDENTE (Antonio Carlos Magalhães) 
-Chamo a atenção dos Srs. Senadores que haverá 
votação nominal no próximo item da pauta. 

Com a palavra o nobre Senador Romero Jucá. 
O SR. ROMERO JUCÁ (PFL-RR. Para enca

minhar a votação. Sem revisão do orador.) -Sr. Pre
sidente, Sr"s e Srs. Senadores, estou a cavaleiro 
para comentar essa questão, porque não tenho ne
nhum parente nomeado no meu gabinete. 

Além das considerações já feitas pelos nobres co
legas, chamo a atenção para a natureza da atividade a 
ser exercida. Uma situação é ter parente nomeado para 
cargo executivo, que vai manipular comissão de licita: 
ção, secretarias, orçamentos e verbas, outra é ter al
guém em uma atividade parlamentar, que provisoria
mente articulará um trabalho político para obter votos a 
fim de reeleger aquele que o nomeou. São atividades 
completamente diferentes. Votei favorável à questão dos 
cargos. A nomeação de parentes no Executivo ou no 
Judiciário em atividades exercidas por ministros perma
nentes é questão a ser considerada. Mas, na atividade 
parlamentar, que é uma atividade temporal, que é uma 
atividade que não mexe com recursos públicos, que é 
uma atividade muitas vezes onerosa, como disse, na 
questão da busca do voto, na busca da recondução do 
mandato, votarei contra as emendas, apesar de deixar a 
questão aberta dentro do PFL 

O SR. PRESIDENTE (Antonio Caries Magalhães) 
- Em votação a emenda. 

Os Srs. Senadores que a aprovam queiram 
permanecer sentados. (Pausa.) 

O SR. JOSÉ EDUARDO OUTRA (Bloco/PT
SE) - Sr. Presidente, peço verificação de votação. 

O SR. PRESIDENTE (Antonio Carlos Magalhães) 
- Eu ainda não anunciei o resultado. 

A emenda foi rejeitada. 
O Senador José Eduardo Outra pede verifica

ção, com apoiamento dos Senadores Roberto Freire, 
Ademir Andrade e Carlos Wilson. 

O SR. EPITACIO CAFETEIRA- Sr. Presiden
te, para uma questão de ord~m. 

O SR. PRESIDENTE (Antonio Carlos Magalhães) 
-V. ~tem a palavra. 

O SR. EPITACIO CAFETEIRA (PPB-MA. Para 
uma questão de ordem.)- Sr. Presidente, pergunto a V. 
~se vamos votar a Emenda nll3 ou a Emenda nº 4. 

O SR. PRESIDENTE (Antonio Carlos Magalhães) 
-A Emenda nº 3, votada, prejudicará a Emenda nº 4. 

O SR. EPITACIO CAFETE1RA- Então vamos 
votara Emenda n° 3:~ o~--. 

O SR. PRESIDENTE (Antonio Carlos Magalhães) 
-Votando a Emend-a n" :3, fica prejudicada a Emenda 
nº 4. Na realidade, vamos votar uma, valendo duas. 

O SR. EPITACIO CAFETEIRA- Obrigado, Sr. 
Presidente. 

A Liderança do PPB recomenda o voto "não'. 
O SR. ROBERTO FREIRE - Sr. Presidente, 

para esclarecer: a minha emenda é bem mais ampla 
nas. vedações do Sj!Je a do Senador Lúcio Alcântara, 
mas vou aceitar assim para evitar maiores delongas. 
Já é um grande avanço se aprovarmos a Emenda 
do Senador Lúcio Alcântara. 

O SR. PRESIDENTE (Antonio Carlos Magalhães) 
- Estamos agora na verificação. Se V. Ex" permitir ... 

O SR. ROBERTO FREIRE - Sr. Presidente, 
em decorrência da questão de ordem levantada pelo 
Senador Epitacio Cafeteira, gostaria de esclarecer 
que há diferença. Há uma amplitude maior na Emen
da nº 4, mas não vou levantar essa questão, porque 
ªceitamo~ gjscutir ç_onjuntamente, uma prejudicando 
a outra. Era apenas para esclarecer. 

O SR. PRESIDENTE (Antonio Carlos Magalhães) 
-Muito obrigado a V. Ex". 

O SR. LÚCIO ALCÂNTARA- Sr. Presidente, 
peço a palavra pela ordem. 

O SR. PRESIDENTE (Antonio Carlos Magalhães) 
-::.: Estamos em processo djl-verificaÇão de voto .. 

O SR. LUCIO ALCANTARA- Se for reglmen
_talfl1_ente.JlQ::;sível, nãgJaçQ questão de se c votada a 
Emenda nº4. -

O SR. PRESIDENTE (Antonio Carlos Magalhães) -
Foi encaminhada a Emenda nº 3, em conjunto pratica
mente, por combinação do Senador Roberto Freire. 

O Relator quer esclarecer. Entretanto, não é 
mais possível, porque já tivemos uma votação. 

Quem vota a favor da emenda vota 'sim"; 
quem vota contra a emenda vota 'não'. 

Os Srs. Senadores já podem votar. (Pausa.) 
O SR. JOSÉ EDUARDO OUTRA (BLOCO/PT

SE) - A Liderança do Bloco recomenda o voto "sim", 
Sr. Presidente, a favor da emenda. 

o•SR. JADER BARBALHO (PMDB-PA) - Sr. 
Presidente, eu voto contra a emenda, mas a questão 
fica em aberto na Bancada. 

O SR. ROMERO JUCÁ (PFL-RR) - Para o 
PFL, a questão é aberta. O Líder, pessoalmente, 
vota 'não'. 

O SR. SÉRGIO MACHADO (PSDB-CE) - Para 
o PSDB, é questão aberta, Sr. Presidente, mas eu 
voto 'sim". 

O SR. EPITACIO CAFETEIRA (PPB-MA)- Sr. 
Presidente: o meu voto é "não". A Bancada está liberada. 
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O SR. FRANCELINO PEREIRA (PFL-MG) 
Sr. Presidente, por equívoco, votei contra a emenda. 
Sou a favor da Emenda Roberto Freire. 

O SR. PRESIDENTE (Antonio Carlos Magalhães) 
-Então, V. Ex« vota outra vez. (Pausa.) 

Está eflcerrada a votação. 

VOTARAM OS SRS. SENADORES: 

NOMINAL 

EMENDA N" 3 AO PRS 42/97 

N° Sessão: 1 

rsec.·· 
3~ SGe_: • 
.. ~ Sec.:. 

Votos Sim: 29 

Votos Não: 31 

Data Inicio: 25/06/1997 

Total: 62 

Hora Inicio: 17:35:01 

__ y_oto~-~st:__ -=-~ =---~'~----~- _ 
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O SR. PRESIDENTE (Antonio Carlos Magalhães) 
-Votaram Sim 29 Srs. Senadores, e Não 31. 

Houve duas abstenções. 

Total de votos: 62. 

Foi rejeitada a Emenda nº 3 e, conseqüente
mente, prejudicada a Emenda nº 4. 

A matéria vai à Comissão Diretora para a reda
ção final. 

É a seguinte a emenda rejeitada: , 
EMENDA Nº 3- PLEN 

Inclua-se no Projeto de Resolução nº 42, de 
1997, artigo 11, renumerado o atual e o que se lhe 
segue, com a seguinte redação: 

• Art. 11. É vedada a nomeação para os 
cargos em comissão do Senado Federal, de 
cônjuge, companheiro ou parente, até o ter
ceiro grau, inclusive, dos Senadores, salvo a 
de servidor ocupante de cargo de provimen
to efetivo das carreiras dos Quadros de Pes
soal do Senado Federal e dos Órgãos Su
pervisionados." 

O SR. PRESIDENTE (Antonio Carlos Magalhães) 
- Os Senadores Josaphat Marinho e Ronaldo Cunha 
Lima encaminharam declarações de voto à Mesa, 
nos termos do Regimento. 

Vão à publicação. 

i~ 

São as seguintes as declarações de 
voto encaminhadas: 

- ~ 

r;r \..:c_~"l, -~- ~-~~~'1 

2l_~c ··~ // ~· 
~~~Cu-o 

..... 

~( 
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O SR. PRESIDENTE (Antonio Carlos Magalhães) 
- O Item 4 ficou prejudicado, tendo em vista a aproe 
vação do Projeto de Resolução nº 42. 

É o seguinte o item prejudicado: 

-4-
PROJETO DE RESOLUÇÃO Nº 119, DE 1995 

(Tramitando em conjunto com o' Projeto 
de Resolução nº 42, de 1997) 

(lncluido em Ordem do Dia nos termos 
do Requerimento nº 426, de 1997 - art. 167) 

Discussão, em turno único, do Projeto 
de Resolucão nº 119, de 1995, de iniciativa 

da Comissão Diretora, que dispõe sobre os 
gabinetes dos Senadores, tendo 

·Pareceres sob nºs 151 e 152, de 1997, 
das Comissões: 

- de Constituição, Justiça e Cidadania, 
pela prejudicialidade, e favorável ao Projeto de 
Resolução nº 42, de 1997, e às Emendas nºs 5, 
6 e 7; pela rejeição das de nºs 1 a 4 e 8, oom 
voto contrário do Senador Jefferson Péres; 

- Diretora, pela prejudicialidade, e favo
rável ao Projeto de Resolução nº 42, de 
1997, parcialmente à Emenda nº 7 e pelare
jeição das Emendas nºs 1 a 6 e 8. 

O SR. PRESIDENTE (Antonio Cartas Magalhães) 
-Item 5: 

PARECER Nº 319, DE 1997 
(Escolha de Autoridade) 

Discussão, em turno único, do Parecer 
nº 319, de 1997, da Comissão de Constitui
ção, Justiça e Cidadania, concluindo favora
velmente à Mensagem nº 107, de 1997 (nº 
648/97, na origem), pela qual o Senhor Pre
sidente da República submete à deliberação 
do Senado o nome do Senhor João Felippe 
Sampaio-de Lacerda Júnior, Tenente-Briga
deiro-do-Ar, para exercer a função de Minis
tro do Superior Tribunal Militar, na vaga re
servada a Oficial-General da Aeronáutica, 
da ativa e do posto mais elevado da carreira, 
e decorrente da aposentadoria compulsória, 
por implemento de idade, em 8 de julho de 
1997, do Ministro Jorge José de Carvalho. 

Emdiscussãoo parecer, em fumo úniCO. (Pausa.) 

Não havendo quem peça a palavra, encerro a 
discussão. 

A votação é secreta. 
A Mesa solicita aos Srs. Senadores que octl

pem os seus lugares. 

Os Srs. Senadores já podem votar. (Pausa.) 

(Procede-se à votação.) 
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O SR. PRESIDENTE (Antonio Cartas Magalhães) 
- Encerrada a votação. 

Votaram SIM 56 Srs. Senadores; e NÃO 02. 
Houve 02 abstenções. 
Total de votos: 60. 
Aprovado. 
Será feita a devida comunicação ao Senhor 

Presidente da República. 
O SR. PRESIDENTE (Antonio Cartas Magalhães) 

-Esgotada a matéria constante da Ordem do Dia 
Concedo a palavra ao Senador Bernardo Ca-

bral 
O SR. BERNARDO CABRAL (PFL-AM. Para 

uma comunicação inadiável. Sem revisão do ora
dor.) - Sr. Presidente, Sr'!s e Srs. Senadores, o emi
nente Senador Pedro Simon, ontem, na reunião da 
Comissão Parlamentar de Inquérito que apura a 
emissão irregular de títulos públicos estaduais e mu
nicipais, apresentou um requerimento no sentido de 
que fossem convidados para uma audiência pública 
os procuradores responsáveis pela conhecida "Ope· 
ração Mãos Limpas•, na Itália, a saber: o Procura
dor-Geral, Dr. Francesco Saverio Borrelli; e seus co
legas Dr. Francesco Greco, Dr. Gherardo Colombo e 
Dr. Piercamillo da Vigo. 

Naquela manifestação, o eminente Senador 
Pedro Simon dava conta de que esses juristas esta
rão aqui no período de 13 a 24 de setembro próxi
mo, quando realizarão várias palestras e encontros 
de trabalho junto ao Poder Judiciário. 

A certa altura, o eminente Senador ressalta 
que a Comissão Parlamentar de Inquérito tem conta
do com a colaboração da Procuradoria-Geral da Re
pública, da Secretaria da Receita Federal, do Tribu
nal de Contas da União, e Polícia Federale que está, 
sem dúvida alguma, apresentando resultados positi
vos na apuração de desvios na aplicação de recur
sos públicos. 

O encontro, conforme assinala o Senador Pe
dro Simon, seria, portanto, uma contribuição ao 
grande debate que-deve ser instalado no País_visan~ 
do à extinção da impunidade, razão primeira da con
tinuidade da ação dos corruptos e dos corruptores. 

Ora, Sr. Presidente, eomo na data de 13 a 24 
de setembro os trabalhos da CPI já deverão estar 
encerrados, hoje levei, na qualidade de Presidente, 
a proposição à Comissão de Constituição, Justiça e 
Cidadania, uma vez que entendo que a oportunidade 
não deve ser desprezada. A matéria foi aprovada 
por unanimidade. 

Peço, em nome da Comissão de Constituição, 
.Justiça e Cidadania, que, em se tratando de assunto 

de tão ampla envergadura e em vindo os Srs. Procu
radores da Itália por conta do Poder Judiciário- não 
haverá, portanto, despesas de passagens intemacio

. nais-~ V. Ex" faça as seguintes deferências: ceda o 
plenário do Senado Federal no dia 18 de setembro 
para que essas autoridades e o grande público aqui 
se reúnam e arque com as despesas de locomoção, 
do Rio de Janeiro até Brasília, e com a hospedagem 
por um dia das autoridades. 

É o que levo ao conhecimento de V. EJ<l!, com 
as holl)enagens devidas, esperando que seja possí
vel, na manhã do dia 18 de setembro, a cessão do 
plenário do Senado Federal. 

O SR. PRESIDENTE (Antonio Carlos Magalhães) 
-Não havendo nada em contrário, V. Ex" será atendido. 

O SR. BERNARDO CABRAL - Muito Obriga
do, Sr. Presidente. 

O SR. JADER BARBALHO - Sr. Presidente, 
peço a palavra para uma comunicação. 

O SR. PRESIDENTE (Antonio Carlos Magalhães) 
-;r em a palavra o Senador Jader Barbalho. 

O SR. NEY SUASSUNA - Sr. Presidente, 
peço a palavra pela ordem. 

O SR. PRESIDENTE (Antonio Carlos Magalhães) 
-Tem V. Ex" a palavra. 

O SR. NEY SUASSUNA - Sr. Presidente, gos
taria de pedir que fosse consignado em ata meu voto 

· em relação ao Item 5 da pauta. 
O SR. PRESIDENTE (Antonio cartas Magalhães) 

-Tem a palavra o Sr. Senador Jader Barbalho. 
O SR. JADER BARBALHO - Sr. Presidente, 

faço esta intervenção para levar ao conhecimento do 
Senado que a Bancada do PMDB nesta Casa vai-se 
reunir para examinar os acontecimentos no Estado 
de Santa Catarina relativamente ao processo de im
peachment do Governador e do Vice-Govemador 
daquele Estado. 

Como sabe bem V. Ex'!, fui eu o autor do re
querimento desta Comissão. A Comissão Parlamen
tar de Inquérito não encerrou seus trabalhos. O rela

.1ório_ preliminar do Relator não foi apreciado pelo 
Plenário da Comissão. Vários Governadores de Es
tado e Prefeitos de Capitais, como é o caso do Pre
feito de São Paulo, estão sob investigação. 

Cremos, Sr. Presidente, que está a ocorrer em 
Santa Catarina um golpe político para assumir a di
reção daquele Estado, golpe esse que envolve o Go
vernador e o Viée-Govemador de forma precipitada, 
antes que o Senado Federal se manifeste a respeito 
do assunto. 

Desejo comunicar; Sr. Presidente, que a Lide
rança do PMDB na Casa não deixará que a tentativa 
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passe em branco, como ocorreu na CPI dos Anões 
do Orçamento, quan<lo foram punidos exclusivamen
te companneiros do PMDB. Houve interferência para 
t1rar pessoas do PSDB e de outros Partidos; houve 
gente que fez jejum: fJouve gente de toda ordem en
volvida; houve corruptores, sobre os.quais até hoje 
nad;; se apurou. 

Não vamos ficar silentes assistindo ao que se 
quer montar em Santa Catarina! 

Os que perderam a eleição querem tomar o po
der em Santa Catarina. Querem o poder inclusive 
aqueles que são do Partido do Prefeito de São Pau
ia, onae seguramente montou-se a corrupção da 
emissão dos títulos públicos. 

Não podemos silentes permitir que se salvem 
os de São Paulo - onde a quadrilha teria sido mon
tada, enquanto crucificam-se o Governador e o Vice
Govemador de Santa Catarina porque há dois Sena
dores de Santa Catarina na Comissão. Não é possí
vel que essa Comissão tenha servido para isso! Se 
serviu, Sr. Presidente, virei todos os dias a esta tri
buna para cobrar providências por parte dos outros 
Partidos. 

Há denúncias de que um Governador, que não 
é do meu Partido, comprou votos de Deputados 
quando da votação da reeleição! Governadores es
tão sendo cobrados! Há casos em que Secretários e 
Deputados confessaram na Comissão! 

Em relação ao Governador e ao Vice-Govema
dor de Sarrta Catarina, desejam-lhes tomar o Gover
'lo! 

Isso originou-se no Senado. Portanto, nós do 
Senaao. particularmente a nossa Bancada, temos 
responsabilidade nessa questão. Nós vamos _nos 
reunir e esperar que o bom senso presida as relaçõ
es dos Partidos que sustentam a base parlamentar 
do Governo no Congresso Nacional e a bas.e parla
mentar do Presidente da República. 

Não vamos admitir que o Governo de Santa 
Catarina seja bode expiatório! Em São Paulo, mon
tou-se a corrupção. Não é possível que, pelo fato de 
haver maioria parlamentar em São Paulo, em Per
nambuco e outros_ Estados, não se to~m providên
cias e se resolva dar um golpe de força em Santa 
Catarina! 

Quero, portanto, mesmo antes da reunião da 
8ancaaa. iavrar o meu protesto, na expectativa, Sr. 
?res!aente. de que o bom senso presida as nossas re
:ações. i=Specia;meme no Estado de Santa Catarina. 

0 SR. ?RESIDENTE (Antonio Carlos Magalhães) 
-Concedo a paiavra ao Senador Coutinho Jorge. 

O SR. COUTINHO .J,ORGE (PSDB-PA. Pro
nuncia o seguinte discurso. Sem revisão do orador.) 
- Sr. Presidente, Sr"s e Srs. Senadores, a propóslco 
da visita que fez_ o iiustre Ministro Eliseu Padilha ao 
Pará na última semana e áa visita que fará o Minis· 
tro Raul Jungmann ao meu Estado a partir de ama-

-nhã, durante três_dias, para tratar de soluções para o 
problema da reforma agrária, gostaria de tecer algu
mas considerações breves e objetivas. 

Em relação à visita do Ministro Eliseu Padilha, 
de cuja comitiva participamos eu e o Senador Jader 
Balbalho, do Pará; o Senador Caries Bezerra, do 
Mato Grosso; o Govemad()r Almir Gabriel, do Pará: 
o Governador Dapte de Oliveira, do Mato Grosso; 
além de vários Deputados Federais, Deputados Es
taduais e Prefeitos da Região, o Sr. Ministro dos 
Transportes visitou o Município de Santarém, imoor
tante pólo de desenvolvimento da região, que na
quela oportunidade festejava a :;ua semana do 3352 
aniversário de fundação. S. Exª foi pessoalmente 
avaliar as obras de construção e de restauração da 
rodovia BR-163, que liga os Estados do Pará e do 

-Mato Grosso, vindo de Cuiabá até Santarém, no 
P6rfo daquela cidade. 

S. Exª o Ministro participou, no quilômetro 30, 
de várias avaliações que o 52 SEC, responsável pela 
construção de paJ1e do trecho daquela rodovia, reali

-zava durante um trabalho de astaitamento daquela 
área. 

Posteriormente, S. Exª visitou o Porto de San
tarém, que está concebido como um projeto novo de 
ampliação, de modo a que ali também se transfor
me, não só através da BR-163 (Santarém-Cuiabá) 

___ E()f!IO_ ~;~r:ande escoadouro da produção agrícola da· 
quela região, -como -oPortosé Trimsfuniie em um 
porto graneleiro das Regiões Norte e Centro-Oeste 
do País. 

Lembro também que a Bancada do Pará, Se
nadores e Deputados, ao discutirem o Orçamento de 
1 9'97, tiveram a cautela de priorizar, dentre as cha
madas emendas coletivas, projetes voltaáos à área 
das rodovias federais, fundamentais do nosso Esta
do, das hidrovias, dos portos e da energia. Portamo, 
quatro segmentos básicos e fundamentais em ter
mos de estrutura física para aquela região. 

Lembro que, além da BR-163, Santarém-Cuia
bá, foram priorizadas a BR-316 com sua áupiicacão; 
a BR-222; a BR-230, a famosa Transamazôm::a: a 

_ BR-158 e a BR-153 como rodovias iederais altamen
te prioritárias para o desenvolvimento do meu Esta
do do Pará. Além disso,na area das hidrovias a prio-
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ridade foi centrada na hidrovia Araguaia-Tocantins, a 
hidrovia do Marajó e a hidrovia do Tapajós. · 

Na área dos portos, particularmente, a nossa 
prioridade se deu no sentido da ampliação do porto 
de Vila do Conde em Barcarena, para ser o grande 
porto da área da região metropolitana de Belém e o 
porto de Santarém para ser aquele grande porto da 
região do Baixo Amazonas. 

Além disso, na área de energia, a prioridade 
mais importante foi a garantia do Projeto de Tra
moeste, que energizará, por meio da energia de Tu
curuí e da implementação de um grande linhão de 
Tucuruí até Altamira, ltaituba, chegando inclusive a 
Santarém. É, portanto, uma grande revolução que 
será realizada na área de energia nessa fantástica 
região da Transamazônica e Santarém-Cuiabá. 

Esses foram, portanto, os projetas de infra-es
trutura considerados fundamentais pela Bancada e 
incorporados ao Orçamento da União em vigor. E S. 
Exª, o Ministro Eliseu Padilha, esteve exatamente 
em Santarém, na própri-a BR-163, Santarém-Cuiabá, 
com a presença dos C.ovemadores do Pará e de 
Mato Grosso interessados na viabilidade daquele 
grande eixo, para de viva voz assumir o compromis
so de Sua Excelência, o Presidente Fernando Henri
que Cardoso, que naquela altura, 18 de junho, ani
versariava. Sua Excelência, há três anos, em sua 
campanha, havia pessoalmente estado em Santa
rém e prometido que em seu Governo faria o asfalta
menta daquela grande rodovia que integra o Centro
Oeste com o baixo Amazonas. 

Lembro também que era reivindicação da Ban
cada do Pará que essa rodovia integradora que inte
ressa ao Centro-Oeste e à Amazônia, fosse incluída 
naquilo que se passou a chamar de Plano de Ação 
Brasil, ou seja, a seleção dos projetas prioritários 
para o Brasil, selecionados, para os quais não falta
riam recursos e que, lamentavelmente, no meu Esta
do e no Estado de Mato Grosso, o projeto dessa 
grande BR não foi inserido. 

A esta altura, foi apenas aprovada, como proje
to prioritário do Programa Ação Brasil, a implantação 
da Hidrovia Araguaia-Tocantins, que envolve cinco 
Estados e que seria - digamos - a grande hidrovia 
integradora Norte-Sul do Brasil, envolvendo Goiás, 
Mato Grosso, Tocantins, Maranhão e o Pará, além 
da implantação da energização de toda a Transama
zônica e Santarém-Cuiabá, o projeto chamado Tra
moeste. Esses dois, sim, estão incluídos claramente 
no Programa Ação Brasil. 

Mas, àquela altura, na ida do Sr. Ministro Eli
seu Padilha ao aniversário do Presidente da Repú-

_ _!:lllca, ~--~xª. de viva voz, garantiu que o Presidente 
decidiu quê ã-8R~fs3 serialncoipoiadá -riessel'Tanó 
Ação Brasil, dando a segurança de que ela teria re
cursos altamente priorizados para a implementação 
desse grande projeto. 
- auero lemtirarque~-no-Orçiimento da União, 

nós alocamos, como Bancada, cerca de 
R$14.635.000,00, que praticamente dariam para im
plementar apenas 90 quilômetros de asfalto dessa 
grande rodovia. Para chegar na etapa da rodovia -
200km no Estado âo Pará - portanto, no encontro 
com a Transamazônica e Rurópolis, precisamos de 
mais R$35 milhões para viabilizar a implantação ain
da neste ano. S. Exª, o Ministro, garantiu que vai ne
gociar recursos adicionais para suplementar o Orça
mento a fim de que se cumpra éssa meta, que é par
cial, mas necessária. 

Se asfaltarmos a nossa rodovia, que sai de 
Santarém e chega na bifurcação da Transarnazôni
ca, teremos uma integração de duas regiões impor
tantes, lembrando que essa rodovia, somente_ no 
Pará, tem 1.060km. O nosso Estado tem rodovias 
superiores a 10001<m. Com isso se integraria com a 
parte que vem de Cuiabá, formando o grande eixo 
Centro-Oeste e Amazônia, que poderia transformar 
aquela grande rodovia num corredor de exportação 
de grãos. 

Sabemos que o Centro-Oeste é o grande pro
dutor de grãos do País e a Região da Amazônia, da 
Santarém-Cuiabá, por intermédio de pesquisas reali
zadas pe!a Embrapa, está fadada a se transformar 
no outro pólo produtor de soja. Há, realmente, início 
de produção naquela região. 

Sabemos que, em função da localização do 
Planalto Santarena, bastante próximo do porto vai 
viabilizar em termos de custos, a implantação desse 
projeto. E talvez seja a região do Brasil cujos custos 
de implantação de projeto de soja sejam os meno
res; porque sabemos que o que pesa na produção e 
na viabilização da exportação de soja é o fator trans
porte. Tendo em vista que a Santarém-Cuiabá está 
próxima ao Porto de Santarém, reduz-se, de forma 
drástica, o custo da produção global de soja naquela 
região. 

Quero lembrar também que, naquela altura, na 
presença do Sr. Ministro, centenas de caminhões do 
Mato Grosso e do Pará participaram do evento, ape
lando ao Governo Federal, ao Presidente da Repú
blica e à S.Ex", o Ministro Eliseu Padilha, para que o 
compromisso assumiifo com a AmaZônia e com o 
centro.:OeSi:e los5e- cumprido. "Daí a presença de 
Parlamentares, Senadores e Deputados Federais, 



Junho de 1997 ANAIS DO SENADO FEDERAL 539 

do Pará e do Mato Grosso, como também de Prefei- meio desses projetos indutores, de crescer, de de-
tos de vários Municípios daqueles Estados, partici- senvolver-se e de encontrar o seu caminho. 
pando desse encontro importantíssimo, mostrando o Todavia, Sr. Presidente, gostaríamos que o 
interesse do Governo Federal com a viabilização Governo Federal cumprisse pelo menos os compro-
desse grande projeto. missos que a Bancada postulou e incluiu no Orça-

lembro ainda que aquela região do Baixo mento. 
Amazonas, em função da decisão do Governo Fede- Eu, que agora tenho a função de relatar a ava-
ra! de implantar a grande energia de Tucuruí, atra- fiação do primeiro ano de irflplantação do Plano Plu-
vés da rodovia Transamazônica até o Porto de San- rianual do Governo, quero dizer que o Governo não 
tarém, vai permitir que toda essa região, que tem cumpriu muitas metas; não cumpriu, por exemplo, 
solo vivo e possibilidades fantásticas, seja desenvol- metas físicas e financeiras na área de rodovias; na 
vida. Hoje, a Transamazônica tem produtividade ex- área dos transportes, dos 100% previstos cumpriu 
cepcional de café, muito superior aos Estados de 55%, diferentemente do setor de energia elétrica, 
São Paulo e de Minas Gerais, e sua produção de ca- cuja meta foi cumprida: em 98%. Portanto, é um se-
cau é excepcionaln;~ente maior que a da Bahia. Há tor que precisa ser reavaliado pelo Governo no que 
ainda possibilidades imensas de produção de soja e diz respeito às rodovias, às hidrovias e aos portos 
de cana na região da Santarém-Cuiabá. para que cumpra pelo menos 80% da meta. 

Precisamos'realmente viabilizar a rodovia. Nós, Essas metas dizem respeito ao Brasil como um 
da Transamazônica, colocamos recursos para a im- todo. Ainda estou trabalhando em tomo dessa varia-
plantação definitiva das pontes de concreto porque -- - Ção; conversanâo com cada Ministério, porque é ina-
ainda são de madeira. A Santarém-Cuiabá será real- ceitável que um Plano Plurianual que tem metas ela-
mente viabilizada mediante o asfaltamento pretendi- ras não seja cumprido em 90%. Na área de transpor-
do, compromissado com o Governo Federal por in- tes não o foi. O próprio Governo reconhece isso. É 
termédio da sua inserção no Plano Brasil Ação. As- por isso que tivemos, infelizmente, alocações abaixo 
sim, teremos a união da energia e da rodovia como de 30% dos recursos na área de transportes no meu 
fatores indutores do desenvolvimento não só da Estado. E me refiro, sobretudo, às rodovias. Por isso 
Transamazônica, mas sobretudo da-Santarém-Guia- a Transamazônica não teve o atendimento que colo-
bá, integrando dois Estados importantes e duas re- camos no Orçamento do ano passado. Igualmente a 
giões fundamentais- o Centro-Oeste e o Norte do BR-163, em Cuiabá, e assim sucessivamente. 
País. Além disso, já há uma definição da ampliação Esperamos, uma vez que estamos na chama-
do Porto de Santarém, um dos mais importantes da da fase do verão, que tenhamos, por parte do Go-
Região Amazónica. vemo Federal, atendido aquilo que nós Parlamenta-

Nesse sentido, não há dúvidas de que podere- res, na reunião unânime da Bancada do Pará, Sena-
mos ter uma mudança radical no processo de de- dores e Deputados, alocamos no Orçamento da 
senvolvimento daquela região, com a viabilização da União. Se isso se cumprir, evidentemente, podere-
energia elétrica até Santarém no final de 1998 e com mos mudar progressivamente o quadro negativo em 
a efetiva implantação da Rodovia Santarém-Cuiabá relação à área de transporte do nosso Estado. 
-como disse, houve proposta da Bancada do Pará o Sr. Ademir Andrade- v. Ex" me permite 
no sentido de viabilizá-la, inicialmente, at,é o entron- um aparte? 
camento com a Transamazônia- e com a ampliação 0 SR. COUTINHO JORGE _ Ouço v. Ex" com 
do. porto, para tomá-lo sobretudo graneleiro. prazer. 

O Ministro, naquela oportunidade, assumiu o O Sr. Ademir Andrade - Senador Coutinho 
compromisso de alocar recursos adicionais para Jorge, lamento ter de aparteá-lo, mas não poderia 
isso. A idéia é a de ampliar o aeroporto daquela re- deixar de expor meu constrangimento com a atitude 
gião, considerando que ela tem possibilidades agrí- do Governo Fernando Henrique Cardoso com rela-
colas muito importantes - em função da soja e do ção ao Norte do -País. V. Ex" sabe que esse Gover-
milho, por exemplo -, bem como turísticas. Precisa- no nos deve a questão da Transamazônica e da 
mos, realmente, criar essa infra-estrutura, essas pre- Santarérri-Cuiabá há muitos anos. Quando chega-
condições, para que o setor agrícola e o de turismo mos a esta Casa, em 95- V. Exi' chegou em 90 -.já 
possam ser viabilizados. havia recursos no Orçamento da União para come-

Penso que o Baixo Amazonas, que passou çar o serviço do SEC de Santarém até Rurópolis. 
quase 20 anos abandonado, tem possibilidades, por Nada foi feito em 95. Nós nos unimos e coíocamos 
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mais recursos para o Orçamento em 96. Também 
não foi cumprido esse entertdimento. E, agora, pãra 
97, houve uma vitória mais ampla, um trabalho da 
Bancada parlamentar do Pará unida à Bancada par
lamentar do Mato Grosso. Mas o que lamento é que 
um Ministro de Estado se desloque de Brasília até o 
Pará para atender a coisas tão pequenas. Lembro
me quando era Ministro o Senador Odacir Klein: ele 
foi ao Pará para assinar um convênio de R$2 milhõ
es para o as!altamento da BR-222. Se eu fosse Mi
nistro, teria vergonha de fazer uma viagem dessa. 
Nunca sairia de meu Ministério em Brasília para as
$inar, em outro Estado do Brasil, um convênio de 
R$2 milhões. E, agora, o novo Ministro dos Trans
portes se desloca até o Par.! para dizerque vai utili
zar os recursos que eu, V. Exª e outros Parlamenta
res alocamos no Orçamento. V. Exª disse que esses 
recursos são suficientes para asfaltar 90 quilômetros 
da estrada, eu não tenho essa certeza, mas quero 
lembrar que a estrada teria 220 quilômetros. Sendo 
assim, penso que é um absurdo fazer uma festa 
monstruosa, depois de três anos de Governo, deslo
cando-se um Ministério e vários Senadores para 
aquela região. Eu me recusei a ir a esse ato; soube, 
depois, que os Senadores presentes - V. Exª, o Se
nador Jader Barbalho e o Senador Carlos Bezerra -
sequer tiveram oportunidade de se manifestar para a 
população, falaram apenas os dois governadores de 
Estado sobre a liberação de -rei:iir5os para-a-pavi
mentação de 90 quilômetros de uma estrada de mil 
quilõmetros. Não posso me congratular com esse 
Governo, que deveria ficar quieto, mandar os recur
sos para a região e trabalhar. Inclusive, gostaria de 
registrar que ato foi realizado no dia do aniversário 
do Presidente Fernando Henrique Cardoso, coinci
dentemente no dia em que Sua Excelência passou 
em Santarém e prometeu que asfaltaria a rodovia 
Transamazônica em seu Governo. É evidente que o 
Presidente da República não vai cumprir essa pro
messa, assim como- não cumpriu quase nérihuma 
das promessas feitas com relação a nossa região. 
Sei que estamos fazendo um trabalho forte. Sou tes
temunha do esforço de V. Exª nesta Casa, um dos 
mais atuantes Parlamentares do Estado do Pará na 
Comissão de Orçamento. Infelizmente, esse Gover
no não merece nenhum elogio, o que ele está fazen
do nada mais é do que prometer liberar os recursos 
que alocamos no Orçamento, que não suprem o dé
bito que o Governo Federal tem conosco, nem a pro
messa que o Presidente Fernando Henrique Cardo
so fez ao Pará e ao Norte do Brasil. Lamentavelmen
te, tenho de registrar esses fatos neste aparte. 

O SR COUTINHO JORGE - Senador Adem ir 
'Ani:fraae, entendo a sua inquietude, que é igual a mi
nha, mas vamos analisar o fatos com uma visão de 
justiça. 

Estou criticando alguns aspectos do Governo 
Federal, por exemplo: há vinte anos temos a Transa
mazônica e a Santarém-Cuiabá; há vinte anos, te
mos, também, o compromisso do Governo Federal 
de construir um grande linhão para levar energia de 
Tucuruí para Altamira, Rurópolis, ltaituba e Santa
rém. O Governo· Federal, nesse sentido, cumpriu ri
gorosamente o que havia prometido, resgatando, 
portanto, compromissos de vinte anos atrás. 

Hoje, no Plano Brasil Ação, o projeto previsto é 
aplicar R$250 milhões na região. Esse projeto, se 
implantado, vai revolucionar aquela região, não te
mos dúvida. Eu diria que, na área de energia, o Go
verno Federal cumpriu a sua parte; mas deixo regis
trada a minha inquietude no que diz respeito à área 
de transporte. 

Temos que dar crédito ao Ministro que assumiu 
recentemente. Eliseu Padilha foi à Santarérn-Cuiabá 
visitar in loeo os projetas e assumiu o compromisso 
de ampliar os recursos que nós da bancada aloca
mos no Orçamento, suficientes apenas para pavi
mentar 90 Km da estrada. S. Ex" mesmo faria essa 
negociação para conseguir o asfaltamento e a ener
gia pelo menos até Rurópolis. O Sr. Ministro afirmou, 

-também, .que sena- garantida a trafegabilidade de 
toda a rodovia. Portanto, é um compromisso que o 
Ministro assumiu pessoalmente na presença dos 
Governadores de dois Estados, de parlamentares e 
prefeitos. Penso que o Ministro honrará seu compro
misso. 

Por hora, não posso julgá-lo, não posso dizer 
que S. Exª foi até lá para participar de uma festa, 
acredito que ele foi à região assumir um compromis
so que, espero, sejácurllprido. 

Quero registrar que, além ·da visita de nosso 
· Ministro Eliseu Padilha, amanhã, o Ministro Raul 
Jungmann estará visitando meu Estado. Estaremos 
com S. Ex" durante três dias, nós e outros parlamen
tares, na região mais conflituosa do Brasil no que diz 
respeito à reforma agrária: Eldorado dos Carajás, 
Marabá, Conceição, Tucurui. 

S. Ex" passará os .três dias assinando uma s?
rie de atas importantes, discutindo com a comunida
de local, levando propostas, programas, inclusive 
será discutida a idéia de municipalização da reforma 
agrária, sobre a qual falamos aqui várias vezes. 

Tenho acompanhado o desenvolvimento, junto 
aos prefeitos, de uma estratégia operativa que possa 
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realmente viabilizar a í·eforma agrária. Não vou me 
alongar sobre o assunto porque a respeito dele farei 
um discurso na próxima semana, quando relatarei as 
decisões, os programas, as propostas, as teses e os 
compromissos assumidos pelo Ministro Jungmann 
durante esses três dias na nossa Amazônia, e parti
cularmente no Pará. 

Portanto, quero festejar a ida do Sr. Ministro ao 
nosso Estado. Tenho certeza de que S. EJ<l! vai defi
nir programas e projetas importantíssimos que bus
quem soluções definitivas para a área de conflito 
agrário no sul do Pará. Tenho acompanhado pes
soalmente o seu empenho e, como parlamentar, te
nho vivenciado operacionalmente as negociações 
dos vários convênios que deverão ser materializados 
nesses três dias de encontro, ao qual estarão pre
sentes vários senadores e deputados da região. 

Eram essas considerações, Sr!! Presidente, Srs. 
Senadores, que queríamos trazer na oportunidade 
pela visita desses dois Ministros ao meu Estado. 

Muito obrigado. 

Durante o discurso do Sr. Coutinho 
Jorge, o Sr. Antonio Carlos Magalhães, Pre
sidente, deixa a cadeira da presidência, que 
é ocupada pela Sra. Júnia Marise, 2' \/"/Ce
Presidente. 

O SR. ADEMIR ANDRADE - Sr. Presidente, 
peço a palavra para uma comunicação inadiável. 

A SRA. PRESIDENTE (Júnia Marise) - Conce
do a palavra ao nobre Senador Ademir Andrade para 
uma comunicação inadiável, pelo prazo de cinco mi
nutos. 

Lembro a V. Ex" que a sessão se encerra às 
dezoito horas e trinta minutos. 

O SR. ADEMIR ANDRADE (Bioco-PSB-PA. 
Para uma comunicação inadiável. Sem revisão do 
orador.) - Sr'! Presidente, quero apenas anunciar 
que apresentei a esta Casa projeto de lei que modifi
ca as Leis de n2 8.859, de dezembro de 1977, e de 
n2 6.494. Essas leis tratam do estágio, isto é, a opor
tunidade que se deve dar aos estudantes universitá
rios, de cursos profissionalizantes e de educação es
pecial de estagiarem junto a instituições públicas ou 
privadas. 

A modificação que estamos apresentanãoné!F 
sa lei com relação ao setor público é obrigatória, por
que a lei atual diz que os órgãos públicos podem ou 
não oferecer estágios a estudantes. Queremos que 
eles sejam obrigados a oferecer esses estágios, no 
que se refere ao setor público. O estágio é uma 
oportunidade de o estudante se preparar, conhecer 
o seu futuro local de trabalho, perceber o ambiente 

onde ele poderá se profissionalizar, enfim, preparar
se para o mercado de trabalho e para a competiiivi
dade que encontrará pela frente. 

Queremos-que todos os Ministérios e todas as 
autarquias federais do nosso País, sem exceção, 
abram vagas para os estagiários. O nosso projeto foi 
elaborado mediante sugestão de representações de 
estudantes universitários e de cursos profissionali
zantes de todo o País. Espero que o nosso projeto 
tenha a merecida acolhida dos Senadores desta 
Casa do Congresso Nacional. 

Era este o registro que eu gostaria de fazer, 
Sr-' Presidente. 

Muito obrigado. 
A SRA. PRESIDENTE (Júnia Marise) - Conce

do a palavra ao Senador Abdias Nascimento. Solici
to que S. EJ<l! faça o seu pronunciamento no tempo 
regimental destinado a nossa sessão. 

O SR. ABDIAS NASCIMENTO (Bioco/PDT-RJ. 
Pronuncia o seguinte discurso. Sem revisão do ora
dor.) - Sr. Presidente, Sr'ls e Srs. Senadores, sob a 
proteção de Olorum, inicio este pronunciamento. 

Maior país negro fora da África, o que recebeu 
o maior número de africanos escravizados e um dos 
que mais lucraram com o tráfico transatlântico e a 
exploração da mão-de-obra africana, o Brasil tem 
para com a África uma dívida tão grande que seria 
impossível resgatá-la, mesmo que houvesse irresis
tivel vontade de fazê-lo. Responsáveis, durante a 
maior parte de nossa história, pela produção em 
quase todos os setores da economia, africanos e 
afro-brasileiros, mulheres e homens, deram, literal
mente, o seu sangue e o seu suor - para não falar 
no seu esperma e no seu leite - para a construção 
deste País, embora, na famosa hora de dividir o 
bolo, sempre tenham sido, e continuem sendo. pre
teridos em favor de outros grupos étnicos, uns che
gados cedo apenas para explorar e oprimir africanos 
e índios, outros chegados mais tarde e cuja coniri
buição foi incomparavelmente menor que a dos afri-
canos. __ _ _ 

Herança de séculos de escravidão, atualizada 
na sociedade pós-1888 em função das necessida
des de uma nasç_ente sociedade capitalista, que pre-

-cisava de mão-de-Obra barata na lavoura e na indús
tria, o racismo é uma das marcas características das 
relações sociais no Brasil, ainda que por aqui se 
mostre travestido de seu exato oposto, graças a vá
rias estratégiªs_ de dom_inação, inclusive o mito da 
"democracia racial". Comparado a um monstro de 
mil faces, que interfere em variados aspectos da 
vida em nosso País, o racismo também tem-se imis-
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cuido há muito tempo na própria formulação de nos
sa política externa. 

A SRA. PRESIDENTE (Júnia Marise) - Peço 
permissão ao nobre Senador Abdias Nascimento 
para, em consultando o Plenário, prorrogar a sessão 
por mais três minutos, a fim de que S. ~ possa 
concluir o seu pronunciamento. (Pausa.) 

Não havendo objeção, está prorrogada a sessão. 
O SR. ABDIAS NASCIMENTO - Prossigo, Sr! 

Presidente. 
Na década de 1920, por exemplo, quando a 

perspectiva da vinda de afro-americanos para coloni
zar os vazios de nosso centro-oeste, atraídos por 
anúncios publicados na imprensa dos Estados Uni
dos, provocou acaloradas discussões no Congresso, 
as posições dos que viam nisso uma ameaça à nos
sa "harmonia racial" consubstanciaram-se em uma 
ordem sigilosa, enviada aos Consulados brasileiros 
naquele país, mandando-os negar vistos a esses in
desejáveis candidatos a imigrantes. Temia-se que ós 
negros norte-americanos, mais acostumados ao 
confronto racial em um país que então escondia o 
seu racismo, viessem a contaminar os afro-brasilei
ros com exóticas idéias de democracia e igualdade. 

Mas é a partir dos anos 1950, quando ganha 
corpo na África a luta anticolonialista, que o racismo 
passa a ser um elemento de maior importância na 
orientação da política formulada pelo ltamaraty. Em
bora defendendo os princípios gerais da liberdade e 
do que então se denominava o direito da autodeter
minação dos povos, o Brasil atrelou a sua política 
africana aos interesses de Portugal, à época sob a 
ditadura Salazarista, o que significou, na prática, 
uma série de votos de abstenção, nas Nações Uni
das, em favor da manutenção do domínio luso na 
chamada África portuguesa ... 

O Sr. Gilvam Borges- Senador Abdias Nasci
mento, V.~ permite-me um aparte? 

O SR. ABDIAS NASCIMENTO - A Presidên
cia já me advertiu que ..• 

O Sr. Gilvam Borges -Já extrapolou o tempo? 
O SR. ABDIAS NASCIMENTO - ... o meu tem

po já terminou, e ainda não concluí o meu pronun
ciamento. 

O Sr. Gilvam Borges - Retiro o meu pedido. 
Deixarei para apaftea-lo em outra oportunidade. Te
nho observado os pronunciamentos de V.~ e não 
poderia deixar de fazer uma intervenção, mas a farei 
em outra oportunidade. 

O SR. ABDIAS NASCIMENTO - Agradeço a 
compreensão de V. Exi'. Realmente, gostaria muito 
de receber o seu aparte. 

Prossigo, Sr" Presidente. 
Embora-defendendo os prlridpios ·g-erais da -li

berdade e do que então se denominava o direito da 
autodeterminação dos povos, o Brasil atrelou a sua 
política africana aoiiinieresses de Portugal, à época 
sob a ditadura salazarista, o que significou, na práti
ca, uma série de votos de abstenção, nas Nações 
Unidas, em favor da manutenção do domínio luso na 
chamada África Portuguesa, que compreendia Angola, 
--~oçamoique;-Gulné.Bissau,cabO-verae-;-SãoTome_e_ 

Príf1Cipe, sem qualquer preocupação de caráter huma
nitálio ou com as implicações geopolíticas dessa posi
ção. Em suma, sem a consciência do que tal poderia 
representar para um país com pretensões a um papel 
de liderança no hemisfério sul. Eu mesmo sofri, na pró
pria pele, os reflexos dessa "política. perseguido em 
meu próprio país por obra e graça" da PIDE a terrível 
polícia política de salaza:r, então com liVre trânsito, 
para defender, no Brasil, os interesses escusas da 

- atraSada Cla5se dominante portuguesa. 

Infelizmente, foram os interesses materiais -
disfarçados por um discurso hipócrita que apelava 
às afinidades étnico-históricas - os responsáveis pela 
radical transformação da política africana do ltamaraty, 
em meados da década de 70. Não por coincidência no 
justo momento em que os portugueses eram expulsos, 
pela força das armas de suas "colônias" africanas, que 
eles - tal como todos os "colonizadores• europeus -
haviam ajudado, de todas as formas, a subdesenvol
ver. Com o esperto reconhecimento, pelo Brasil, do go
verno revolucionário (je Angola, nascia o "pragmatismo 
responsável", termo que expressa, com toda a elo
qüência, a verdadeira motivação dessa guinada de 
180 graus, que teve, pelo menos, o mérito de atualizar 
a política externa do País, colocando-a em dia com as 

•· modernas tendências da política internacional e abrin
do as portas a uma aproximação menos oportunista 
com o continente africano. 

Desde então, o Brasil tem ampliado bastante 
as suas relações com os países africanos de manei
ra geral e em particular com os de língua oficial por
tuguesa, favorecido pela posição geográfica e pelo 
grau âe desenvolvimento de sua economi~, que ~ 
coloca, nesse sentido, em posição vantaJOsa ate 
mesmo quando comparado com os Estados Unidos 
ou as nações da Europa. Explica-se: os produtos 
elaborados ou aperfeiçoados no Brasil, país tropical 
ainda em via de desenvolvimento, atendem muito 
melhor às necessidades dos africanos do que os 
produtos "de ponta", oriundos do mundo desenvolvi
do, planejados para um mercado muito dif_erente ~a
quele que caracteriza a maior parte da Africa. E a 
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chamada "tecnologia intermediária", o grande trunfo 
do Brasil nas suas relações comerciais com o cha
mado Terceiro Mundo. 

O avanço na área comercial ainda não teve, 
contudo ... 

A SRA. PRESIDENTE (Júnia Marise) - Peço li
cença ao nobre orador para comunicar a S. EJc!! que, 
lamentavelmente, até a prorrogação que lhe foi conce
dida já se esgotou. No entanto, S. Exl pode concluir o 
seu pronunciamento, e ele será publicado na íntegra. 

O SR. ABDIAS DO NASCIMENTO - Muito ob
rigado. 

A SRA. PRESIDENTE (Júnia Marise) - O pro
nunciamento de V. EJc!! é muito oportuno, e a Presi
dência o cumprimenta 

O SR. ABDIAS DO NASCIMENTO- Muito ob
rigado. Vou ler apenas o período final do meu pro
nunciamento. 

Nem tudo, porém, está perdido. Ainda é tempo 
de o Brasil assumir um papel mais positivo em suas 
relações com o mundo africano, parte integrante do 
hemisfério de que somos, pelo peso dos números, 
os líderes naturais. Se pusermos de lado as viseiras 
do eurocentrismo, veremos que nossa aproximação 
com a África, que já começa a despertar do secular 
torpor trazido pela escravidão e o colonialismo, 
como mostram os inéditos índices de crescimento de 
algumas nações ao sul do Saara, não é apenas uma 
opção entre muitas. Trata-se, antes, de um imperati
vo que o Brasil, cedo ou tarde, terá de reconhecer e 
enfrentar. É nossa esperança, corno brasileiro de ori
gem africana, que o faça logo, em benefício dos afri
canos de todos os brasileiros. 

Axé! 
Muito agradecido, Sr'. Presidente. 

SEGUE, NA fNTEGRA, DISCURSO 
DO SR. SENADOR ABDIAS NASCIMENTO: 

Senhor Presidente, Senhoras e Senhores Se
nadores, 

Sob a proteção de Olorum, inicio este pronun
ciamento. 

Maior país negro fora da África, o que recebeu 
o maior número de africanos escravizados e um dos 
que mais lucraram com o tráfico transatlântico e a 
exploração da mão-de-obra africana, o Brasil tem 
para com a África uma dívida tão grande que seria 
impossível resgatá-la, mesmo que houvesse uma ir
resistível vontade de fazê-lo. Responsáveis, durante 
a maior parte de nossa História, pela produção em 
quase todos os setores da economia, africanos e 
afro-brasileiros, mulheres e homens, deram literal
mente o seu sangue e o seu suor- para não falar no 

seu esperma e no seu leitê - na construção deste 
país, embora, na famosa hora de d:vidir o bolo, sem
pre tenham sido, e continuem sendo, preteridos em 
favor de outros grupos étnicos, uns chegados cedo 
apenas para explorar e oprimir africanos e índios, 
outros chegados mais tarde e cuja contribuição foi 
incomparavelmente menor que a dos africanos. 

Herança de séculos de escravidão, atualizada 
na sociedade pós-1888 em função das necessida
des de uma nascente sociedade capitalista, que pre
cisava de mão-de-obra barata na lavoura e na indús
tria. O racismo é uma das marcas características 
das relações sociais no Brasil, ainda que por aqui se 
mostre travestido de seu exato oposto, graças a vá
rias estratégias de dominação. inclusive o mito da 
"democracia racial". Comparado a um monstro de 
mil faces, que interfere em variados aspectos da 
vida em nosso País, o racismo também tem se imis
cuído há muito tempo na própria formulação de nos
sa política externa. Na década de 1920, por exem
plo, quando a perspectiva da vinda de afro-america
nos para colonizar os vazios de nosso Centro-Oeste, 
atraídos por anúncios publicados na imprensa dos 
Estados Unidos, provocou acaloradas discussões no 
Congresso, as posições dos que viam nisso uma 
ameaça à nossa "harmonia racial" consllbstancia
ram-se numa ordem sigilosa enviada aos consula
dos brasileiros naquele pais, mandando-os negar 
vistos a esses "indesejáveis" candidatos a imigran
tes. Temia-se que O<.i negros norte-americanos, mais 
acostumados ao confronto racial, num país que en
tão não escondia o seu racismo, viessem "contami
nar" os afro-brasileiros com exóticas idéias de demo
cracia e igualdade. 

Mas é a partir dos anos 1950, quando ganha 
corpo na África a luta anticolonialista, que o racismo 
passa a ser um elemento de maior importância na 
orientação da política formulada pelo ltamaraty. Em
bora defendendo os princípios gerais da liberdade e 
do'que então se denominava "o direito de autodeter
minação dos povos", o Brasil atrelou sua política 
"Africana" aos interesses de Portugal, à época sob a 
ditadura salazarista. O que significou, na prática, 
uma série de votos e abstenções nas Nações Uni
das em favor, da Manutenção do domínio luso na 
chamada África Portuguesa, que compreendia An
gola, Moçambique, Guiné-Bissau, Cabo Verde e São 
Tomé e Príncipe, sem qualquer preocupação de ca
ráter humanitário ou com as implicações geopolíticas 
dessa posição. Em suma, sem a consciência do que 
tal postura poderia representar para um país com 
pretensões a um papel de liderança no hemisfério 



; ·'- :~•: .,...:,::; ;,o s<:>fri na própria pele 0s reflexõs des
'''' --:m';";, perseguido em meu pr~prio país por 
.õ~~r•:. "' ''!<l•~-::' da PIDE a terrível polícia política de 
;::"':.:_ __ ,·, '.·:l'ião .com livre Trânsito para defender, no 
Brasil, os interesses escuses da atrasada classe do~ 
minante portuguesa. - -

Infelizmente. foram os interesses materiais -
disfarçados por um discurso Hipócrita que apelava 
às afinidades etno-históricas - os responsáveis pela 
radical transformação da política africana do ltama
raty, em meados da década de 70. Não por coinci
dência, no justo momento em que os portugueses 
eram expulsos, pela força das armas, de suas "colô
nias" africanas, que eies- Tal como todos os "coloni-_ 
zadores• europeus - haviam ajudado, de todas as for
mas, a subdesenvolver. Com o esperto reconhecimen
to, pelo Brasil, do Governo revolucionário de Angola, 
nascia o "pragmatismo responsável", termo que ex
pressa, com toda a eloqüência, a verdadeira motiva
ção dessa guinada de 180 graus que teve, pelo me
nos, o mérito de atualizar a política externa do País, 
colocando-a em dia com as modernas tendências da 
política internacional e abrindo as Pc>rta5 a uma aproxi
mação menos oportunista com o Continente Africano. 

Desde então, o Brasil tem ampliado bastante 
as suas relações com os países africanos de manei
ra geral, e em particular com os de língua oficial por
tuguesa, favorecida pela posição geográfica e pelo 
grau de desenvolvimento de sua economia, que. o 
coloca, nesse serrtido, em posição vantajosa-atê 
mesmo quando comparado com "os Estados Unidos 
ou as nações da Europa. Explica-se: os produtos 
elaborados ou aperfeiçoados no Brasil, país tropical 
ainda em via de desenvolvimento, atendem muito 
melhor à necessidade dos africanos do que-ospro
dutos "de ponta•, oriundos do mundo desenvolvido, 
planejados para um mercado muito diferente daque
le que caracteriza a maior parte da África. É a cha
mada "tecnologia intermediária', o grande trunfo do 
Brasil nas suas relações comerciais com o chamado 
terceiro mundo. 

O avanço na área comercial ainda não leve; 
contudo, reflexos proporcionais nas áreas da Cultura 
e da política. No campo cultural, as poucas ações 
dignas de nota resultam muito mais do interesse ex
pontãnec de artistas e entidades privadas do -que de 
um esforço do nosso Governo no sentido de uma 
aproximação e de um intercâmbio que, com toda a 
certeza. se mostraram muito proveitosos. tanto para 
aíricanos quando para brasileiros de todas- ason
gens. Festivais como os Kizomba, . organizados. em 
meados dos anos 80, no Rio de J~meiro, g!rJi !'~--
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nhum apoio oficial, pelo cantoriccmpositor Martinho 
da Vila; com a pélftiCipé.ÇãO dê- grupos artísticos de 
diversos países Africanos e da Diáspora. Ao lado de 
seus correlativas Afro-Brasileiros, comprovaram cla-

ramente "o-lilteresseao publico brasileiro, inde
- pendente lraâ.scenaenCiâ~p(Jr ll11Ciãfiva§"'dessa natu

rezá;âponfãilâoum caíTiinfio possiverasefségUidO, 
com prõVEfltõsos-retomos para todos os envolvidos. 

Na Arena política, parece que nossa secular 
mío'pla em -relação à África continua afetando seria
mente a visão do policy makers do ltamaraty. Caso 
exemplar é o atual conflito no Ex-Zaire e no Congo
Brazaville, Nações Unidas ao Brasil por laços étni
cos indissolúveis, pois que dessa região proveio um 
sTgrimcatívopercernual-dõs· africanos escraviZados 
que construíram este país. Em vez de assumir o ati
vo papel de mediador, amparado em sua herança 
histórica, que lhe granjeria a simpatia e o respeito na 
África e em todo o mundo - com todos os reflexos 
positivas que daí aâViriam·. inclusive do ponto de vis
ta geopolítico -, o Brasil permanece ancorado na 
Cômoda mas inútil posição de observador, indiferem-
1eãsncas ~possibilidades que a situação lhe oferece. 
Nesse vácuo, a no\la África do Sul de Nelson Man
dela emerge para reafirmar seu status de potência 
regional, atenta ao seu papel histórico e ajudada 
pela popularidade internacional obtida com o des
mantelamento do apartheid e a assunção de um re
gime identificado com os interesses da maioria Ne-

-gra. Entretanto o Brasil poderia dar um sentido prag
mático à sua estreita e amistosa relação com Ango!a 
para, talvez numa ação conjunta, colaborar para a 
sua estabilização e para a democratização do novo 
governo da República Democrática do Congo. 

· - --Nem tudo, porém, está perdido. Ainda é tempo 
de o Brasil assumir um papel mais positivo em suas 
relações c6m o mundo africano, parte integrante de 
um hemisfério de que somos, pelo peso dos núme
ros, os líderes naturais. Se pusermos de lado as vi-

- seiras do eurocE:rntrismo, veremos que nossa aproxi
mação com a África - que já começa a despertar do 

-secular torpor trazido pela escravidão e o colonialis
mo, roinó ·móstraffi os inéditos índices de cresci
mento de algumas nações ao Sul do Saara - não é 
apenas uma opção·entre muitas. Trata-se, antes, de 

um-lmperafrlo-que o Brasil, cedo ou tarde, terá de 
reconhecer e enfrentar. É nossa esperança, como 
brasileiros de origem africana, que o faça logo. Em 

· béneTíCiO dos africanõs e de tOdos os brasileiros. 

Axé! 
A SRA. PRESIDENTE (Júnia Marise) - Os 

-srs. Senâc:lõres Gilberto Miranda, Emandes Amorim, 
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Lúcio Alcântara, Odacir Soares, Carlos Bezerra e 
José lgnácio Ferreira enviaram discursos à Mesa 
para serem publicados na forma do disposto no art. 
203 do Regimento Interno. 

S. Ex"s serão atendidos. 
O SR. GILBERTO MIRANDA (PFL-AM) - Sr. 

Presidente, Sr!!s. e Srs. Senadores, a dramática si
tuação que se encontra o setor de construção naval 
no Brasil de hoje contrasta de forma visível com a 
prosperidade apresentada pela indústria naval há 
apenas 15 anos. 

Com efeito, no período .entre 1977 e 1982 a 
construção de navios alcançou o seu apogeu, a pon
to de ter sido considerada a segunda indústria naval 
no mundo, perdendo, apenas, para o Japão. 

Entre 1970 e 1995 as entregas de navios rep
resentaram investimentos acima de US$9 bilhões, fi
nanciados pelo Fundo de Marinha Mercante, cujos 
recursos advieram da arrecadação do Adicional de 
Frete para Renovação da MaiinhC! ,Mercante. 

Seguindo os passos do pioneirismo de Jrineu 
Evangelista de Souza, o Barão de Mauá, que em 
meados do século passado fundou o Estaleiro da 
Ponta da Areia, em Niterói, Estado do Rio de Janei
ro, nosso País, nas décadas de 70 e 80 destacou
se, no cenário mundial como grande produtor de na
vios, com a construção de mais de 30 embarcações 
nos anos de 1980 e 1981. 

Neste último ano ora citado o número de em
pregos diretos na construção naval alcançou a qua
se 35 mil. 

Os dados apresentados comparados com o 
quadro atual da indústria naval levam-nos a consta
tar, com tristeza, a ruína que abrange este importan
te setor da economia nacional. 

E a sua importância se evidencia em face do 
volume do comércio externo brasileiro, que pode 
economizar divisas ao dispor de uma frota mercante 
capaz de transportar gmmies volumes de cargas. 

Além deste relevante aspecto de caráter eco
nômico, a geração de empregos, numa épota de cri
se porque passamos, constitui motivo por si só sufi
ciente para que se retome o desenvolvimento da in
dústria da construção naval. 

O declínio vem se arrastando há anos, caben
do registrar que, de 1986 a 1995, a frota nacional 
perdeu 3,8 milhões de TPB {Toneladas de Porte 
Bruto), correspondentes a 118 embarcações. 

Tal redução significa um encolhimento de 46% 
em tonelagem, passando a frota de 169 para apenas 
51 navios, segundo dados contidos em notável arti
go publicado na revista Rumos do Desenvolvimento, 

órgão da Associação Brasileira de Instituições Finan
ceiras de Desenvolvimento- maio de 1997. 

Por outro lado- e conforme aquela fonte -, a 
frota brasileira deve ser renovada no prazo de 5 
anos, pois, os nossos navios são velhos, ou seja, 
com idade média de 17,5 anos. 

Em decorrência desta grave crise na indústria 
naval, o transporte comercial realizado com navios 
de bandeira brasileira apresentpu substancial queda, 
uma vez que em 1986 as embarcações nacionais fi
cavam com 21 ,5% dos fretes gerados, enquanto que 
em 1995 este percentual reduziu-se para 7,5% e os 
pagamentos de fretes por parte do País elevou-se 
para US$4,99 bilhões. 

Mas, Senhor Presidente, Senhoras e Senhores 
Senadores, parece que as autoridades responsáveis 
pelo setor têm se sensibilizádo e adotado as primei
ras medidas para reverter este quadro. 

A recente edição da Lei nº 9.432, em janeiro do 
corrente ano, constitui providência que vem ao en
contro dos interesses da indústria naval, ao desone
rar armadores nacionais. 

De igual forma, a expedição da regulamenta-· 
ção daquela lei, mediante o Decreto nº 2.256, de 17 
de junho próximo passado há de proporcionar me
lhores condições ao setor de navegação marítima. 

Além dessa disciplinação jurídica há necessi
dade premente da construção de aproximadamente 
150 navios para a navegação de longo curso e de 
cabotagem, meta possível de se alcançar em médio 
prazo, desde que se recomece, imediatamente, a 
construção de 10 a 12 navios por ano, com investi
mentos de US$1 bilhão. 

Pelas palavras do Vice-Aimirante Mauro Cardoso 
Amorelli, Diretor do Departamento de Marinha Mercan
te, do Ministério dos Transportes, não há falta de re
cursos para a implementação desse programa, pois só 
o Fundo de Marinha Mercante deverá arrecadar, no 
curso deste ano, cerca de US$400 milhões. 

Tal investimento se faz necessário, pois o seu 
retomo é certo, uma vez que a economia de divisas 
com a contratação de fretes em navios de bandeira 
brasileira é significativa. 

O reerguimento da indústria da construção na
val e, por via de conseqüência, da navegação maríti
ma constitui medida de grande relevância para a 
economia nacional e fator de geração de empregos, 
tão necessários nesta quadra da vida nacional. 

Era o que tinha a dizer. 
Muito obrigado. 
O SR. ERNANDES AMORIM (PPB-RO) - Sr. 

Presidente, Sr's. e Srs. Senadores, assistimos on-



546 ANAIS DO SENADO FEDERAL Junho de 1997 

tem o grande esforço da maioria dos Senhores e Se
nhoras Senadores para aprovar .. o empréstimo de 
R$3,2 bilhões a ser efetuado pela Caixa Económica 
Federal para o Estado do Rio de Janeiro, com vistas 
a resolver a questão do Banco do Estado e de seus 
8 mil-empregados. 

O Banco do Estado de São Paulo, o Banespa, 
também teve tratamento privilegiado. 

Ambos os Estados são go11emados pelo 
PSDB. 

Enquanto este tratamento privilegiado ocorreu, 
sem que sequer se tenha tido a preocupação de se 
examinar as razões que levaram esses Bancos à in
solvência, outros Bancos Estaduais, de Estados pe
quenos, como Rondônia, estão :;endo levados à liqui
dação pela atuação do próprio Banco Central, com a 
conivência criminoSa. do Governador do Estado. 

Em janeiro de 1995, o Governo de Rondônia, 
de forrna irresponsável colocou os destinos do Ban
co do Estado de Rondônia nas mãos do Banco Cen
tral, omitindo o Sr. Valdir Raupp o fato de que, tão 
logo eleito, fez uma campanha solerte contra o Ban
co, espalhando pelos quatro ventos do Estado, que 
o mesmo estava falido, provocando uma fuga de de
positantes e de poupadores sem precedentes na his
tória do Banco. 

De dezembro de 1994 a fevereiro de 1997, 
67.000 contas de poupança da Rondonpoup foram 
encerradas, conseqüência da ação dolosa iniciada 
pelo Governador eleito e da péssima gestão de rep
resentantes do Banco Central no Beron, que está 
sob intervenção. 

A situação financeira do Beron em 31-7-94 era 
um Património Líquido de R$6.054.1 02, 79. 

Com a implantação do Plano Real e a conse
qüente perda de ganhos inflacionários, o Beron per
deu de julho a dezembro de 1994 o total de 
R$5.000.000,00 do seu Património líquido. 

Em fevereiro de 1995, o Beron foi posto sob in
tervenção, passando a ser administrado por repre
sentantes do Banco Central, um dos quais envolvido 
na CPI dos Precatórios, através da Agência do Ban
co em São Paulo. 

Apurou-se um passivo a descoberto, discutível, 
de R$41,4 milhões, insignificante diante dos rombos 
de Bancos como o Banerj e o Banespa, privilegiados 
pelo Governo Federal. 

A insidiosa campanha do Senhor Valdir Raupp 
contra o Banco, tão logo eleito, provocou uma perda 
de depósitos, de novembro a dezembro de 1994, de 
R$10 milhões, o que explica parte do problema do 
passivo negativo apurado em fevereiro de 1995. 

Pois bem, Senhoras e Senhores Senadores, 
decorridos mais de 2 anos de gestão do Beron, pelo 
Banco Cen\ral, o seu passivo a descoberto saltou de 
R$41 ,4 milhões para R$160 milhões, sem que qual
gu_er_lll_e<licla __ d_e_l'rofundidad~._~nha sido adotada 
para a reestruturação do Banco. 

Muito pelo contrário, nas inúmeras reuniões 
que tivemos com o Banco Central, buscando alterna
tivas para resolver o problema do Beron, aquele re
petitivamente sinaliza para a sua liqüidação, como 
única saída. 

A gestão do Banco Central sobre o Beron tem 
sido comprovadamente temerária e danosa para os 
interesses de RondÕnia. · 

Se houve pelo Senado Federal, uma preocupa
ção com os empregados do Banerj, a mesma preocu
pação deverá ter com os empregados do Beron, em
bora representem um oitavo da quantidade daquele. 

Mil famílias estão ameaçadas, pela insensibilida
de do Banco Central, em oferecer uma solução justa e 
adequada para a situação do Beron, cuja solução rep
resenta 6 % do total emprestado para resolver o pro
blema do Banco do Estado do Rio de Janeiro. 

O que representa R$200 milhões diante dos 
R$3,2 bilhões destinados ao Banerj ? 

- · - - Se o Banerj é importante para o Rio de Janei
ro, que dispõe de milhares de agências de outros 
Bancos distribuídas por todo o Estado, a existência 
do Beron para Rondônia é muito mais repre
sentativa, porquanto localidades existem e são mui
tas, em que o Banco Estadual é o único agente fi
nanceiro existente. 

A presença do Beron em Rondônia é, inclusive, 
fator de segurança para pessoas e negócios, dada a 
distância entre localidades. 

Por outro lado, Senhor Presidente, Senhoras e 
Senhores Senadores, voltando à questão do passivo 
a descoberto do Banco do Estado, quem é o respon
sável pelo atual rombo de R$160 milhões? 

A sociedade rondoniense ? Claro que não, que 
não pode ser responsabilizada, por decisões para as 
quais não foi consultada. 

Fica muito óbvio que é o Banco Central o res
ponsável por, pelo menos R$120 milhões do passivo 
a descoberto do Beron e não pode transferir esta 
responsabilidade para ninguém. 

Reclamo, pois, Senhor Presidente, do Govemq 
Federal e desta Tribuna apelo para os seus Líderes, 
no sentido que se encontre, com presteza e de 
modo rápido, uma solução para o Banco do Estado 
de Rondônia, que atenda os interesses do Estado e 
da sua população. 



-----------------==~=~~ 

Junho de 1997 ANAlS DO SENADO FEDERAL 547 

Era o que eu tinha ~ dizer. 
Muito Obrigado. 
O SR. LÚCIO ALCÂNTARA (PSDB·CE) - Sr. 

Presidente, Sr"s. e Srs. Senadores, no dia 02 de 
maio último, em São Paulo, faleceu Paulo Freire. Há 
apenas dois meses, portanto, deixava esta existên
cia um dos maiores educadores brasileiros. Morreu 
com 76 anos de idade. 

Admirador do seu trabalho, de suas idéias e de 
suas utopias, tenho meditado sobre a trajetória des
se homem e sobre a mensagem ou as mensagens 
que concebeu e deixou para o País. 

Nasceu em Recife no dia 19 de setembro de 
1921, na velha casa de uma família modesta, mas 
de muita harmonia; casa com salas, terraço e quintal 
cheio de árvores frondosas, que ele lembrava como 
o "mundo de minhas primeiras experiências•. O pai 
era oficial da Polícia Militar e a mãe, uma "pemam
bucana, católica, doce, bondosa e justa". 

Não viveu uma infância isenta de tribulações; 
chegou a passar pela experiência da fome, "fome -
como ele mesmo afirmou - de uma família pequeno
burguesa, que lutava fanaticamente para não perder 
sua posição de classe·. 

A morte colheu-o às vésperas de transferir-se 
para a Universidade de Harvard, nos Estados Uni· 
dos, onde iria ministrar uin curso. 

Deixou-nos, mas permanece o seu legado. Um 
legado de aproximadamente 50 livros, dentre os 
quais se destaca Pedagogia do Oprimido, além de 
uma singular experiência de pedagogo que traba· 
lhou no Brasil e andou pelo mundo. Lecionou nos 
Estados Unidos, no Chile, na Suíça, em países da 
África. Assessorou projetas culturais na América La· 
tina e na África. Integrou o quadro de consultores da 
Organização para a Educação, Ciência e Cultura -
UNESCO, da Organização das Nações Unidas. 

Foi em Angicos, no Rio Grande do Norte, em 
1963, que Paulo Freire começou a mudar as pers
pectivas da educação brasileira, de modo particular 
quanto ao método de aHabetização de adultos, que co
meçara a testar em 1961, em uma repartição da Prefei· 
tura de Recife. Em Angicos, um grupo constituído de 
agricultores, mecânicos, parteiras e comerciantes, cerca 
de 300 pessoas, conseguiu aprender a ler em 40 horas, 
frequentando as aulas na boca da no~e. 

Paulo Freire atingiu esse resultado, ensinando e 
aprendendo no contexto da realidade dos alunos, da 
qual tirou algumas palavras, denominadas geradoras, e 
trabalhou-as com os alunos, extraindo delas idéias de 
interesse social e político e, simultaneamente, provocan
do uma visão crítica dessa mesma realidade. 

- - O método se constituiu um instrumento para · 
lançar a semente dª cidadania e da libe~dade em so
los áridos. Nas décadas de 60 e 70, ial método inte· 
grau amplas camadas da população na sociedade 
civil, transformando-as em sujeitos da própria histó
ria, dentro de um processo que o educador chamou 
de conscientização, iniciado já no primeiro cantata 
com as palavras. Saliente-se, aliás, que Paulo Freire 
foi o primeiro a utilizar a palavra conscientização no 
campo da pedagogia. 

O extraordinário sucesso do trabalho realizado 
em Angicos e na coordenação do projeto de educa
ção para adultos dentro do Movimento de Cultura 
Popular da-Prefeitura de Recife levou-o a ser convo
cado, em 1963, pelo Ministro da Educação Paulo de 
Tar5o Santos, para assumir à presidência da Comis
sãó-Naeiof1al de Cultura Popular e a coordenação do 
Programa Nacional de Alfabetização. Este programa 
pretendia pôr fim ao analfabetismo no País, então 
estimado em 16 milhões de pessoas. 

A originaftdade do processo motivou naquela 
ocasião milhares de brasileiros, especialmente jovens, 
idealistas e voluntários, que acorreram para se inscre
ver nos cursos de capacitação de coordenadores em 
todas as capitais do País. O Plano Nacional de Capa
citação queria implantar, em 1964, 20 mil círculos de 
ct.iltl.lra e alfabetizar dois milhões de pessoas. ESl>a 
meta reduziria em 15% a taxa de analfabetos do País. 

O Plano Nacional de Alfabetização durou ape
nas 10 meses, de junho de 1963 a março de 1964. 
Os acontecimentos de 31 de março de 1964 inter
romperam o Governo João Goulart e o plano tam
bém, que passou- a ser uma das iniciativas mais 
odiadas do Governo deposto. 

Para Paulo _t:reire, tinh_a início um longo perío
do de absurda incompreensão, patrocinada pelo 
mais rançoso e obtuso fundamentalismo ideológico. 
Foi preso. Por 70 dias, permaneceu trancafiado em 
uma cela. Durante esses dias, como afirmou certa 
feita em Recife, restou-lhe a única alternativa de pe
rambular de uma parede a outra da masmorra como 
tigre enjaulado. 

Libertado, foi para o Chile, como exilado. Nes
se país, convidado pelo Presidente Eduardo Frei, 
desenvolveu, de 1964 a 1969, intenso programa de 
alfabetização de camponeses e de formação de tl§c
nicos. Em apenas dois anos, alfabetizou 7 mil pes· 
soas no meio rural e conquistou inúmeros seguido· 
res. Por ocasião de sua morte, Cecília Jara Berna
dot, assessora do_ Ministro da Educação desse país, 
referiu-se ao fato como sendo "uma perda para ·a 
educação no mundo". 'Seus discípulos -disse a as-
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sessora -, e me incluo entre eles, lamentam profun
damente. Aqui, só temos a agradecer sua obra, ain
da utilizamos seus métodos". 

Nos Estados Unidos, de modo especial na Uni
versidade de Harvard, a atuação de Paulo Freire dei
xou discípulos e admiradores. Gerard Murphy, Dire
tor da Faculdade de Educação da Universidade, 
qualificou-o de extraordinário. 'Poucas pessoas no 
mundo - afirmou - contribuíram para a educação 
como ele. Sua sabedoria, seu brilhantismo e seu 
profundo conhecimento da relação entre a política e 
a educação eram únicos'. 

Para Rosaline Michaelles, Diretora do Instituto 
de Educação Internacional de Harvard, 'os alunos 
inspiravam-se em suas aulas, em seus trabalhos e, 
sobretudo, em sua presença. Ele espalhava uma 
sensação de esperança entre os ouvintes. Não uma 
esperança passiva. Uma esperança casada com a 
ação. Uma idéia de que as pessoas podem fazer di
ferença por meio do seu trabalho. Depois de estar 
com ele, as pessoas agiam como se o mundo fosse 
um bom lugar para viver. • 

Na Europa, foi inspirador de várias experiên
cias, entre elas a Troca Recíproca de Saber, que 
consiste em redes de intercâmbio de conhecimento. 
Na França, esse projeto possui 400 centros. 

Em 1970, assumiu o cargo de consultor especial 
para educação do Conselho Mundial de Igrejas. Nesse 
mesmo ano, foi morar na Suíça, lá permanecendo du
rante 10 anos. Da Suíça, deslocava-se para os países 
que o convidavam para falar de educação. 

Trabalhou no México, no Centro Internacional 
de Documentação, juntando-se a Ivan llich, expoen
te importante no campo da crítica aos métodos con
vencionais de educação. 

Organizou o sistema educacional de Cabo Verde 
após a independência dessa ex-colônia portuguesa. 

Finalmente, em 7 de agosto de 1979, após 15 
anos de exílio, tetomou ao Brasil, pondo-se logo na 
tarefa, como disse, de 'reaprender o Brasil' e reite
rando sua opção pela educação libertadora como 
'um exercício de sujeitos que fazem história'. 

De volta ao País, aceitou ser Secretário de 
Educação da Prefeitura de São Paulo durante a ges
tão de Luíza Erundina. Deixou o cargo dois anos de
pois, por inaptidão para cargos públicos. Nesse bre
ve período, lançou o Mova, programa que aHabeti
zou 35 mil pessoas, entre jovens e adultos. 

Em 2 de maio último, faleceu, saudado como 
guardião da utopia, revolucionário do ensino, mestre 
dos oprimidos, pedagogo da cidadania. Deixou o Brasil 
como realidade ainda longe dos seus sonhos, pois os 

anaHabetos com mais de 14 anos de idade somam 
19 milhões, de acordo com Censo de 1991; a educação 

_ para jovens e adultos está reduzida a programa de se
gunda classe; grande parte da população ainda não tem 
visão crítica da realidade nacional; professores desmoti
vados ensinam sem vontade; havendo muito pouco con
teúdo pedagógico no trato da educação e muita sobra 
de economismo na politica brasileira 

Deixa o Brasil em um contexto de globalização 
neoliberal, evento, aliás, que não o assustava: 'mi
nha convicção - afirmou - é que nenhuma realidade 
se processa desta ou daquela forma porque foi dito 
ou está sendo dito que assim é que tem que ser. 
Não acredito que a ética do mercado, que é profun
damente malvada, perversa, a ética da venda, do lu
cro, seja a que satisfaz o ser humano. • 

Para Miguel Darcy de Oliveira, do Instituto de 
Ação Culturai-IDAC, fundado por Paulo Freire para 
desenvolver trabalhos na área de educação e cida
dania, 'a filosofia de Paulo Freire pode se aplicar 
bem à era da globalização. Temos que nos posicio
nar diante dela como sujeitos e não como objetos, 
definindo o nosso papel diante do mundo'. 

Deixou o Brasil após receber mais de 30 con
decorações honoris causa de universidades estran
geiras e brasileiras, prêmios da Unesco, da OEA, do 
Governo da Bélgica, de associações dos Estados 
Unidos, do Canadá, prêmio Mestre da Paz da E$pa
nha e Diploma do Mérito Internacional da Associa
ção Internacional de Leitura de Estocolmo. 

O seu Pedagogia do Oprimido - por ele mesmo 
considerado sua obra mais importante -, escrito em 
português, mas por razões políticas publicado primeiro 
em espanhol e inglês, foi traduzido em 18 idiomas, en
tre os-quaís hindu, basco, indonésio, árabe, japonês, 
dinamarquês e coreano; nos Estados Unidos, está na 
vigésima-sétima edição e entre as 1 O obras mais con
sultadas da biblioteca do Congresso americano. 

Senhor Presidente, Senhoras e Senhores Se
nadores, estudando a vida de Paulo Freire, uma 
conclusão surge clara: Paulo Freire foi um brasileiro 
comprometido com a vida. Um brasileiro que pensou 
a existência e o contexto em que ela se faz história, 
para extrair desse contexto os elementos da praxe 
humana, para reflexão e retotalização como desco
berta da liberdade. 'Criar o que ainda não existe -
afirmou certa feita - deve ser a pretensão de todo o 
sujeito que está vivo". 

Seu ensinamento da liberdade efetivava-se por 
meio de uma pedagogia propiciadora de condições 
efetivas para o oprimido, reflexivamente, descobrir
se e fazer-se sujeito de sua destinação histórica. 
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Uma pedagogia com raízes na cultura específica do 
educando, para que este faça da aprendizagem um 
ato de criação e recriação, um caminho para ir 
adiante, superando a vida biológica, atingindo a vida 
biográfica. Este, talvez o sentido mais profundo da 
alfabetização: aprender a escrever a própria vida, 
como autor e como testemunho da própria história, 
isto é, biografar-se, existenciar-se, historicizar-se. 

Apesar das desventuras que frustraram a traje
tória histórica de Paulo Freire em sua pátria, tenho 
certeza de que seus ensinamentos haverão de frutifi
car ainda muito. Embora de pequenas dimensões, 
são férteis e significativas experiências como as do 
Projeto Axé para meninas e meninos de rua de Sal
vador, o Projeto Caatinga para jovens e adultos dé 
Ouricuri, no sertão pernambucano, o Projeto do 
Cabo, também em Pernambuco, para crianças, jo
vens e mulheres, o Centro de Formação do Movi
mento Nacional dos Meninos e das Meninas de Rua 
de Belém do Pará e outros tantos, que seria dema
siadamente longo enumerar. 

Paulo Freire superava-se constantemente, em 
busca de alternativas para o cidadão, mulher ou ho
mem, criança ou jovem, tomar-se construtor da própria 
cidadania. Escolheu a educação como campo propício 
para essa transformação. "Se a educação sozinha -
disse já no fim de sua vida- não transforma a socieda
de, sem ela tampouco a sociedade muda. ( .•. ) Não é 
possível refazer este país, democratizá-lo, humanizá
lo, torná-lo sério, com adolescentes brincando de ma
tar gente, ofendendo a vida, destruindo o sonho, invia
bilizando o amor.( ... ) Desrespeitando os fracos, enga
nando os incautos, ofendendo a vida, explorando os 
outros, discriminando o índio, o negro, a mulher, não 
estarei ajudando meus filhos a ser sérios, justos e 
amorosos da vida e dos outros." 

A partir desse esforço incansável para encon
trar alternativas de dignificação do ser humano, es
pecialmente do excluído, compreende-se a grandeza 
moral e a obra do brasileiro Paulo Freire. Compreen
dem-se todas as suas indignações. Compreendem
se todas as suas e nossas utopias. Compreende-se 
também a sua reação quando, em Recife, recebeu 
professoras primárias e soube que entre elas havia 
as que ganhavam 15 reais por mês para ensinar e, 
ainda, às vezes, tiravam desse dinheiro para com
prar giz: "talvez - disse - fosse até melhor morrer e 
deixar de sofrer a impotência de amar". 

Era o que tinha a dizer! 

O SR. ODACIR SOARES (PFL-RO) -Sr. Pre
sidente, Srªs. e Srs. Senadores, o Brasil pode ser 

considerado um país abençoado de vez que foi aqui· 
nhoado com 850 milhões délhectares de terras, dos 
quais pouco menos da metade (371 milhões) é de 
terra apta para a agricultura. Países como o Chile 
(75,7 milhões de hectares) e Japão (37,2 milhões de 

-hectares) não têm mais do que 30% de suas terras 
em condições de produzir alimentos. 

A China, um país de dimensão continental, um 
pouco maior do que o Brasil (952,7 milhões de hec
tares), tem 11% de seu território constituído de ter
ras agricultáveis. Um detalhe importante: o potencial 
agrícola brasileiro, de 371 milhões de hectares, é 
classificado como potencial agrícola bom ou regular, 
sendo incorporável ao processo produtivo de imedia
to, s~m a exigência de investimentos significativos. 

Entretanto, Senhor Presidente, com toda a be
nesse com que foi aquinhoado, o campo brasileiro, 
hoje, oferece um quadro de realidades que repre
sentam verdadeiro desafio. Em meio a tanto poten
cial, o País planta menos de 60 milhões de hectares, 
ou seja, 16% da área aproveitável, de imediato. Nos 
últimos vinte anos, a área agrícola brasileira estacio
nou em 50 milhões de hectares (1976, 45.868.733 
hectares; em 1986, 54.079.822 hectares; em 1995, 
49.911.707 hectares). 

Essa área explorada gera entre 70 e 80 milhõ
es de toneladas de grãos. Na realidade, a produção 
brasileira está estacionária. 

O Brasil produz em grãos menos do que é 

França, que tem uma área territorial (54,7 milhões 
de hectares) 15 vezes menor. O Brasil colhe 32 mi
lhões de toneladas de frutas em dois milhões de 
hectares cultivados. Individualmente, é o maior pro
dutor frutícola do mundo, igualando-se à Índia. Só 
que, quando se analisam os 31 ou 32 milhões de to
neladas que constam das estatísticas, metade é de 
laranja, e 20% de banana. 

São 70% para as duas frutas. A laranja é 
agroindústria, um negócio completamente à parte. É 
um dos maiores sucessos mundiais em terrnos de 
agroindústria, base de uma próspera economia ruraí 
que se aloja em tomo do cinturão industrial que pro
duz o suco, no interior do Estado de São Paulo. 

Como resultado, o País convive com um baixo 
consumo per capita de frutas e a perda de renda 
potencial por parte de milhares de pequenos produ
tores. Uni mínimo de apoio, orientação e organizã.
ção dos pequenos produtores, elevaria de muilo 2: 

competitividade e produtividade agrícolas e a renaa 
do campo. Realizar essa tarefa com urgência. é urn 
dos grandes desafios nacionais. 
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O esforço para viabilizar essa proposta apóia-se, 
na prática, em um vasto conjunto de ações, que une 
os setores público e privado. Os vultosos investimentos 
feitos pelo governo em infra-estrutura bá~~ cje_ irriga
ção, principalmente no Nordeste, são um exemplo. 

A criação de entidades de pesquisa, antigas 
algumas, como o Instituto Agronómico de Campi
nas-IAC, modernas outras, como a Empresa Brasi
leira de Pesquisas Agropecuária-Embrapa e seus 
centros regionais, o !instituto de Tecnologia de Ali
mentos-ITAL, de São Paulo, o Instituto Agronómi
co do Paraná-IAPAR, e outros centros estaduais 
de pesquisa, são também bons indicadores dessa 
disposição. 

A opção de priorizar, no conjunto de políticas 
nacionais, o apoio ao campo e, em particular, à fruti
cultura, é conseqüência natural das vantagens eco
nómicas e sociais que essa relação de custo/benefí
cio apresenta. Basta conferir: 

Cada hectare plantado com frutas e hortaliças 
gera entre 3 e 6 empregos diretos, além de outros tantos 
em alividades correlatas; nas culturas traá~eionais, essa 
relação é de 1(um) posto de trabalho por hectare. 

Cada hectare plantado gera renda entre 
US$2.000,00 e US$25.000,00, contra- menos de 
US$ 500,00 das culturas tradicionais. 

Essa produção amplia rendas e salários para 
indivíduos, além de receitas tributárias para as esfe
ras do poder público. 

A geração de empregos no campo reduz o 
êxodo rural e atenua os problemas de explosão po
pulacional nos grandes centros urbanos. 

O uso intensivo de mão-de-obra femenina con
tribui para a promoção da mulher, aumenta a renda 
familiar e reforça a retenção de amplas parcelas da 
força de trabalho no campo. 

Estudos e indicadores confirmam o grande po
tencial para frutas e hortaliças, tanto no Brasil quan
to no exterior. Pesquisas da Organização das Naçõ
es Unidas para Agricultura e Alimentação-FAC, e de 
outros centros internacionais, mostram que o consu
mo de frutas frescas e derivados (sucos, purês, pol
pas congeladas, enlatados, etc.) cresce a taxas su
periores à da média dos alimentos. A busca de uma 
qualidade de vida mais integrada ao ambiente privi
legia as frutas e alimentos naturais. 

Apesar de todas essas evidências, Senhor Pre
sidente, a Confederação Nacional da Agricultura
eNA, denunciou em seu boletim Agropecuária Ago
ra, de 18 de março de 1997: Índia Ameaça Posição 

· da Fruticultura Brasileira, dizendo que: A desestrutu
ração da fruticultura nacional e a falta de padroniza
ção do produto, _ conforme as nonnas internacionais 
de comércio, podem levar o Brasil a perder sua posi
~() de_ maior_produtor_rnundial de frutas_frescas. 

Essa afinnação, Senhor Presidente, tem o res
paldo das estatísticas do _Instituto Brasileiro de Fru
tas, de São PauTo, que diz--que nos anos 1993 a 
1995, a exportação de frutas frescas involuiu, como 
decresceram também os valores das exportações. 
Em 1993 foram exportadas 362.627 toneladas de 
frutas frescas; em 1994, 359.359 toneladas; em 
1995, 228:300 toneladas. Os valores correspon-

- dentes à essas exportações foram, respectiva
mente, em 1993, US$132.342.000,00; em 1994, 
US$127.583.000,00; e em 1995, US$103.193.000,00. 

Para superar essa dificuldades do setor frutíco
la e ampliar a capacidade de produção brasileira, a 

- ·comederação Nacional da Agricultura-CBA, propôs 
entre outros itens: 

a) sensibilizar a área económica do Governo 
para a necessidade de reduzir a carga de impostos, 
que retira a capacidade de investimento do setor; 

b) defender junto aos órgãos oficia!s criação de 
medidas que viabilizem a peqliemàpropriedàde rural 
dedicada à fruticultura. 

O interesse pela fruticultura chegou também à 
Amazônia, região que se caracterizava por produção 
muito restrita, proveniente dos quintaisresidenciais, chá
caras, pequenos sitiantes e beiradeiros. O Estado do 
Pará destaca-se, hodiemarnente, na produção de frutas 
em plantações comerciais de mamão papaya, maracujá, 
murici, cupuaçu e acerola, que suprem industrias locais, 
fabricantes de polpas, sucos e sorvetes. 

No Estado de Rondônia, a fruticultura foi esti
mulada a partir de ações da Secretaria de Estado 
da Agricultura-Seagri e Emater-ro, iniciadas no 
Governo Oswaldo · Piana Rlho, quando era Secre
tário de Estado da Aarículfura o economista Nilson 
de Campos More1ra, com a participação da iniciati
va privada representada pela Fruit-ron, Indústria 
Comercio- e TransfofmáÇãó de Frutas Ltda.,origi
nária do Paraná, e pequenos produtores organiza
dos em associações. 

A partir de ações conjuntas, a Seagri, Emater, 
Fruit-ron e Associações de Produtores passaram a 
contar com o apoio financeiro do BariCo da Amazônia 
S.A.-BASA e Banco do Estado de Rondónia-BERON, 
e foram plantadas extensas áreas com acerola, abaca
xi, mamão papaya, maracujá, e coco-da bahia. 
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QUADRON°1 

• Área em Produção das Culturas de Acerola, 
Abacaxi, Maracujá, Mamão Papaya e 

Coco-da-bahia, nos municípios do Polo 
de Fruticultura, Rondônia, 1995. • 

MUNICÍ- Acerol Abacax Maracujá Mamão Coco-<la Área 
PIOS (ha) (ha) (ha) (ha) Bahia TotDI 

Gcw • .bge 39 18 57 

Teixeira 

Jaru 92 16 22 66 26 222 

-H'alaná 35 218 185 904 1.342 

Ouro 40 72 1.630 1.742 
Prato 

Pres. 3 50 21 50 124 
Médíci 

Theobro 284 16 44 344 
ma 
Urupá 50 50 

Cacoal 20 20 26 15 2 _83 

TOTAL 563 270 IIII -121 2.112 3.154 

Fonte: Emater-ro; 12/07196 

A área tolal plantada é de 3.964 hectares, no polo 
fruticultura; a maior expressão de área localiza-se no 
município de Ouro Preto do Oeste, com 1.742 hectares 
(destes 1.630 são de coco-dá-bahia}; em segundo, figu
ra Ji-Paraná, com 1.342 hectares (novamente. destaque 
para o cultivo de coco-da-bahia, com 904 hectares}. Os 
municípios de Theobroma, com 344 hectares; Jaru, com 
222 hectares e Presidente Mecftei, com 124 hectares, 
seguem em ordem de área plantada 

Além do destaque já feito para o coco-da-ba
hia, com 2.612 hectares (2.534 hectares concentra
dos em Ouro Preto do Oeste e Ji-Paraná, ou seja, 
97%), segue-se o plantio de acerola, com 563 hecta
res; mamão papaya, 421 hectares; abacaxi, 270 
hectares e maracujá, 98 hectares. 

Os produtores rurais do projeto fruticultura fo
ram financiados pelo Basa em R$3.21 0.960,00 num 
total de 459 projeto (via FNO 436 projetes, com 
R$3.139.200,00; e via Procera, 23 projetes num total 
de A$71.760,00). O Banco do Estado de Aondônia
BERON, contratou 349 projetes num montante de 
A$1.010.740,00. 

Assim, Semor Presidente, a fruticultura de Rondônia 
absorveu entre 199511996, um total de R$4221.700,00 
distribuídos por 808 projetes. Ocorreu, ainda, o fato de 
59 produtores terem ingressado no projeto, bancando 
com recursos próprios o investimento. 

Cada pequeno produtor foi financiado em um 
alqueire (2,42 hectares) de fruticultura, com investi
mento de R$3.400,00 correspondendo R$2.000,00 
para a aquisição de mudas certificadas das espé-

cies, e R$1.400,00 para a infra-estrutura. A estimati
va de receita bruta do somatório das áreas de acero
la, abacaxi, maracujá e mamão papaya atinge 
R$6.200,00/alqueire, ou 2.562,00/hectare. 

Ressalte-se que os maiores custos da fruticul-
·tura são da mão-de-obra familiar. Este é um dos mé
ritos indiscutíveis do projeto, que é o de ter sido de
senvolvido pa_raatingir-º- público alvo dos pequenos 
produtores, dar utilização à forÇa de trabalho do con
junto familiar, propiciar novas fontes de renda e con
tribuir para evitar o êxodo rural. 

A criação dessa nova riqueza agrícola para o 
Estado de Rondônia foi possível pela confiança que 
os produtores depositaram na Empresa FRUIT
AON, que é originária do Paraná, pelos estímulos 

·c::onceaides pelo Governo do--Estado de Rondônia, -
tendo exercido urna forte determinação no Grupo, o 
anúncio da chegada da energia elétrica da Uzina Hi
drelétrica de Samuel à Ji-Paraná. 

A par dos financiamentos ªgrícolas, o Banco ~ 
da Amazônia financiou o empreendimento industrial 
da FAUIT-RON, em R$1.440.000,00. A Fruit-ron tem 
urna sólida base e conta com possibilidades de futuras· 
ampliações. O terreno industrial é de 24 mil metros 
quadrados; a área construída conta com um prédio in
dustrial, com 1.800 metros quadrados de área útil, três 
casas (administração, vestiário e refeitório), com 563 
metros quadrados. Conta, ainda, com urna balança ro
doviária com capacidade para 60 toneladas. 

Os detalhes técnicos do projeto industrial da 
Fruit-ron: suprimento de água de poço artesiano pró
prio; câmaras frigorificas com capacidade de 3.17 4 
metros cúbicos, a uma temperatura de -252C; o túnel 
de congelamento, com urna capacidade de 167 me
tros cúbicos, a uma temperatgura de -4Q2C. 

Todo o equipamento é da conceituada marca 
Madel. A unidade já se encontra em operação. A li
nha de produção tem as seguintes características: 
urr.a capacidade de três toneladas/hora de matéria 
prima (acerola, abacaxi, mamão papaya e maracu
já). O equipamento é da marca Sirna, de Pouso Ale
gre, Minas Gerais, totalmente em aço inoxidável, 
que permite a produção de suco integral. 

O concentrador está programado para 1997. A 
Fruit-ron conta com laboratório para análise físico
químicas no local. É feito o monitoramento e análi
ses microbiológicas, a cargo da empresa Controlbio, 
de São Paulo. 

Desde junho de 1996, a Fruit-ron começou a 
receber e adquirir a produção já existente de acerola 
e de maracujá. O Projeto Fruticultura é uma realida
de.Dentre tantas adversidades, ele começa a figurar 
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como uma possibilidade real para a melhoria da fon
te de ingresso dos produtores 

Mas, Senhor Presidente,' nem tudo na análise 
do Projeto Fruit-ron são resultados positivos e pers
pectivas para um futuros promissor, tanto para a in
dústria, quanto para os pequenos produtores asso
ciados. Os atrasos verificados na liberação dos re
cursos, pelo Banco da Amazônia, pretendidos para 
capital de giro da ordem de R$323.000,00 para a 
aquisição da safra 1996/97 comprometeram a aqui
sição da safra compromissada com os produtores. 

O que se verifiCOu no campo foi a perda total ou 
parcial da safra, causando prejuizos irrecuperáveis tan
to J>ara a Fruit-ron, quanto para os agricultores, já que 
tinham parcelas dos seus financiamentos por vencer. 
Este fato, à margem das perdas financeiras, ocasionou 
uma perda muito maior, que é â perda de credibilidade 
do empreendimento industrial. 

A empresa, para contornar a situação, teve que 
se valer de todos os recursos de que dispunha (que 
não eram muitos ..• ). Teve que partir para um perma
nente corpo-a-corpo com os produtores, promoven
do reuniões, dando explicações em assembléias, 
voltando a negociar com o Banco da Amazônia. 

O papel desempenhado pelas Associações dos 
Produtores, junto à Emater e representantes do Ban
co da Amazônia (gerência de Ji-Paraná, Superinten
dência de Porto Velho e a própria Presidência do 
BASA) tem sido muito importante. 

No inicio de 1997, a necessidade de capital de 
giro havia ascendido, para R$554.000,00; havia sido 
aprovada e compromissada a sua liberação para fins 
de maio. Até o final da semana passada a gerência 
da Fruit-ron Indústria, Comércio e Transformação de 
Frutas Ltda. corria da gerência de Ji-Paraná, para a 
Superintendência Regional de Porto Velho, e não via 
atendida a sua proposta. 

É certo que o Banco da Amazônia tem que res
guardar o seu capital, que de resto é patrimônio públi
co, e fazer exigências e mais exigências. Mas o certo é 
que o Projeto Fruticultura está gravemente ameaçado. 
As áreas de plantio de cultivos, como o coco-da-bahia 
e acerola, estão sendo conservadas, muito embora 
não venham recebendo os tratos necessários. Cultu
ras de ciclo curto, como o mamão papaya, o maracujá 
e o abacaxí, não tiveram suas áreas renovadas, e a 
área original foi reduzida em cerca de 50%. 

Os agricultores, ameaçados pelo fantasma de 
suas dívidas tratam de negociar com o BASA o alon
gamento destas, já que alguns, mais inseguros, sen
tem a ameaça da perda patrimonial. 

Notícias veiculadas no Diário da Amazônia, 
edição de 28 de maio de 1997, diziam das providên
cias que o Presidente da Federação dos Trabalha
dores na Agricultura de Rondônia-Fetagro, senhor 
Anselmo de Jesus, junto ao Basa. Explicou o Presi
dente da Fetagro que ••• duas equipes do Banco do 

-w-- ~, ~ 

Estado de Rondônia-Beron e do Banco da Amazô
nia-Basa já estão realizando os levantamentos ne
cessários para verificar os prejuízos de centenas de 
produtores· rurais com o chamado Pelo de Fruticultu
ra, implantado no Governo anterior. 

Além· çla crítica feita à qualidade das mudas 
vendidas aos produtores ( ... as mudas foram vendidas 
com baixo padrão genético, prejudicando a produção), 
criticava-se também, o procedimento da Emater, por 
não ter admitido o baixo padrão das mudas, já compro
vado, hoje, após teste. A proposta da Fetagro, com o 
apoio do Deputado Estadual Daniel Pereira (PT), é 
anistiar, depois dos levantamentos, os agricultores pre
judicados, em pelo menos 50 a 70% do valor total da 
dívida. Muitos deveriam cerca de R$10 mil, ou o equi
valente ao valor de seiJs lotes. 

Essa situação ficou mais difícil de ser bem 
atendida, face declarações anteriores, feitas ao jor
nal Alto Madeira, edição de 29 de abril de 1997, pelo 
Senhor Secretário de Estado da Agricultura-SEA
GRI, Wilson Stecca. Em reunião com a Superinten
dência do Banco do Brasil, Wilson Stecca manifes
tou-se preocupado com a aplicação dos recursos do 
PRONAF. Fez um apelo para que o dinheiro seja in
vestido em projetes que tenham retomo garantido. 

Mais adiante, em sua entrevista, o Secretário 
da Agricultura prestou um desserviço à fruticultura 
de Rondônia, ao afirmar •.• 0 PronaF deve ser aplica
do também nas culturas perenes (café e cacau) por
que tem comercialização garantida no mercado 
mundial. Wilson Stecca a Superintendência do Ban
co do Brasil a não fazer financiamento em fruticultu
ra porque não há ainda sergurança de comercializa
ção, disse : A fruticultura é viável, mas a comerciali
zação é muito precária. 

Infelizmente, tenho que criticar a posição assu
mida pelo Secretário de Estado da Agricultura, Wil
son Stecca, isso porque, no meu entendimento, o 
seu papel de liderança, de condutor da política agrí
cola de Rondônia, tem que dar continuidade aos tra
balhos dos que lhe anteeeideram, mormente quando 
se trata de uma atividade pioneira, e com volume de 
recursos compromissados que ultrapassam os 
R$5.661.000,00. 

Acredito que um árduo, persistente e inteligen
te trabalho da Seagri, em parceria com a Emater, a 
Ceplac, a Embrapa e principalmente junto às Asso
ciações dos Produtores de Frutas poderá reverter o 
quadro, saneando as dívidas dos produtores, inter
pondo corajosamente seu prestígio e autoridade jun
to às autoridades dos Bancos da Amazônia e do 
Banco do Estado de Rondônia, para conceder il 
Fruit-ron, o capital de giro necessário, e o apoio im
prescindível de stia Seagii ao Projeto Fruticultura, 
porque ele representa uma oportunidade ímpar, e 
uma primeira atividade agióindustrial, compromissàda 
com a exportação para mercados internacionais. Te-

... 
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mos a indústria montada, temos os produtores~ afian=-~ 
çados, e juntos, produtores, iniciativa privada e o Es
tado (ou seja a Seagri, Emater e Bancos OfiCiais), 
poderão resgatar a frutícultu ra de Rondônia. 

Uma solução que atrevo-me a propor é que os 
produtores organizados, em suas Associações, vies
sem R íntegralizar quotas-parte do capital, para resol
ver o problema angustiante da falta de capital de giro e 
de recursos para outros investimentos a fim de colocar 
a Fruit-ron no patamar técnico-industrial desejavel. 

É claro, Senhor Presidente, que os produtores 
passariam a gosar de direitos e a preencher cargos 
na direção da Empresa. É possível que, dessa for
ma, nasça modelo associativista mais sólido e, so
bretudo, uma parceria aliançada na interdependên
cia dos interêsses comuns. 

A fruticultura de Rondônia que não está limita
da ao chamado Palo de Fruticultura nucleado em Ji
Paraná. Não podemos esquecer a experiência da 
Cooperativa dos Fruticultores de Vilhena, que vem 
administrando o Projeto Frutiama. A Frutiama conta 
com o apoio da Prefeitura Municipal, do Ministério do 
Exército (que lhe cedeu uma área de 1.070 hecta
res), da Secretaria de Estado da Agricultura, da 
Emater-ro, do Incra, da Embrapa/CPAF-RO. 

Na área de 1.070 hectares , deixando-se uma 
reserva de 270 hectares, pretende-se lotear os 800 
hectares restantes em lotes individuais de quatro hec
tares. Em dezembro de 1996 já havia 60 cooperativa
dos, havendo uma previsão de alcance de 200 em três 
anos. O Projeto Frutiama contempla a implantação de 
áreas de frutíferas (goiaba, maracujá, abacaxi, melan
cia, melão e uva), em áreas consorciadas, com hortí
colas (cenoura, beterraba, batata doce, abóbora, chu
chu,etc.) de acordo com o ciclo produtivo. 

A comercialização inicialmente será feita in na
tura, passando gradativamente a ser processada 
sob a forma de polpa, massas, geléias e conservas. 
A previsão da produção é de que, nos anos 1997, 
1998 e 1999, atingirá 5.800, 9.600 e 14.500 tonela
das, respectivamente: Esta prevista a geração de 
três a quatro empregos por lote e, no total, 600 a 
soo pessoas trabaThàrão no Projeto-Frutiama. 

Por último, mas não menos importante, não po
deria deixar de referir o Projeto Reflorestamento 
Económico Consorciado e Adensado-Reca, localisa
do na Ponta do Abunã, em Nova Calífómia, que tra
balha com Sistemas Agroflorestais, envolvendo os 
frutos da floresta Amazónica: castanha-do-pará, cu
puaçu e pupunha. Existem já plantados-e frutificando 
(com exceção da castanha-do-pará) cerca de soo· 
hectares de consórciõs agrcíflorestais. Mas essa ex
periência bem sucedida e que demonstra enorme vi-

. go_r e~corrsçiênçia_organízacional, será objeto de um 
discurso próximo, quando deter-me-ei em analisar 
os Sistemas Agroflorestais. 

É o que penso. Muito Obrigado. 
O SR. CARLOS BEZERRA (PMDB-MT) - Sr. 

Presidente, Sr"s. e Srs. Senadores, pretendo abordar, 
mais uma vez, a questão da reforma agrária Desta 
vez o faço provocado pelo recente •pacote" baixado 
pelo Governo sobre o assunto, na forma da Medida 
Provisória n!! 1.577 e do Decreto nQ 2.250, ambos data
dos de 11 de junho de 1997. "Pacote• que quero aqui 
comentar, elogiando-o na sua maior parte, mas tam
bém fazendo-lhe algumas sérias restrições. 

Não é de hoje que trago a esta Casa meu 
apoio ã relorrná agrária e~ minhas pieoeupaçoes com 
o seu mau encaminhamento por sucessivos gover
nos. Em discurso que pronunciei em agosto de 
1995, estendi-me sobre o tema, apontando a espe
cial importância da reforma agrária num país como o 
Brasil, em que os terríveis contrastes sociais estão 
enraizados na concentração histórica da propriedade 
fundiária. Falei da necessidade de romper com essa 
má tradição; clél_ rElf_orrna agrária como solução para o 
inchaço da pobreza nas cidades e para os conflitos 
no campo; da função que a reforma agrária teria de 
exercer na modernização de nosso capitalismo, 
como ocorreu em outros países. Indiquei o sucesso 
de alguns projetas de assentamento de pequenos 
proprietários no meu Estado, o Mato Grosso; a ne
cessidade de reforçar os mecanismos de financia
mento aos assentados pela reforma agrária. Ressal
tei que ela, se bem feita, resultava em desenvolvi
mento com justiça social. 

Em outro pronunciamento, também em 1995, 
i!lerteío Governo para que não f1casse na rotina d9 
~feijão com árroz·. quanto à reforma agrária; para 
que cuidasse de fazê-la avançar, senão nela falha
ria, como haviam falhado governos anteriores. Ad
verti o Govemo de que sua reforma ag_rári<! tinha de 
ser replanejada, rediscutida, reencaminhada. 

_Ero_maío de 1996, com o Governo dando sinais de 
que começava a despertar para a questão, mostrei que, 
em contraste com a lentidão e a pouca criatividade do 
Governo Federal, os Estados começavam a tomar ini
ciativas mais eficientes e imaginosas. Citei o exemplo de 
M<1to Ql"llSSO~ 011~ haviareçenterne_ntesído .firmado um 
acordo entre Governo Estadual, INCRA, entidades de 
trabalhadores rurais e proprietários, assegura"ldo assen
ta.men!o~_P!O~ri9?_pacíf1CQs,_ ç$CC119nados em crono
grama, com uma série de grovidêl"lGiasJiWviJ:I"lentar oca· 
minha para assentamentos definitivos e §?tisfat_órios ~ 

- todaS as partes. LerltJrei, elltão: que pequenos btes rurais. 
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bem trabalhados, podem ser produtivos. Que, aplica
das generalizadamente, boas iniciativas como aquela 
corrigiriam os vícios fundiários do Brasil, engrandece
riam sua agricultura; que a reforma agrária, para valer, 
teria de ser bem conduzida e bem orientada 

Reproduzo aqui a essência desses meus pro
nunciamentos passados como reafirmação da minha 
posição a favor da reforma agrária, posição sólida 
que mantenho desde que, jovem, comecei a lidar 
com política. Considero equivocadas e infelizes as 
resistências e as dúvidas que surgem contra a refor
ma agrária. Ela tem de ocorrer, em grande escala; 
sem radicalismos, é verdade, mas nos termos justos 
colocados por nossa Constituição: o uso produtivo 
da terra, a indenização razoável aos desapropriados. 
Fazê-la avançar é um dever dos governos, das lide
ranças políticas; avançar de forma inteligente, efiCaZ. 

São pensamentos que aqui coloco por ocasião 
dos novos atos governamentais sobre o assunto. 
Atos que, como até aqui fiz, considero que posso cri
ticar, nos pontos devidos, movido justamente pela 
vontade de ver a reforma agrária dando certo. 

De início, devo lamentar que, mais uma vez, se 
tenha recorrido ao instrumento da Medida Provisória, 
que não é a maneira de governar mais indicada para 
o amadurecimento de nossa democracia. Seria pre
ferível que o Governo usasse sua liderança e in
fluência para convergir em idéias com o Congresso, 
já que muitas propostas existem no legislativo para 
agilizar e tomar mais justa a reforma agrária. Mas, 
de qualquer forma, é preciso reconhecer que o "pa
cote• contém vários pontos positivos, que logo indi
carei. Acima de tudo, deve-se ressaltar dois aspec
tos genéricos louváveis nas medidas do Governo: 
primeiro, que tenha ele decidido romper com o mo
delo rígido que vinha sendo seguido há muitos anos; 
segundo, que tenha reconhecido a importância da 
descentralização na reforma agrária, do papel que 
pode ser desempenhado pelos Estados. 

E aqui, quero crer, foi determinante o exemplo 
de Mato Grosso, onde uma iniciativa local conseguiu 
atenuar e solucionar conflitos, e fazer avançar a re
forma. Em Mato Grosso, a negociação, o compro
misso, o consenso vêm dando bons resultados. É in
teressante notar que essas iniciativas bem-sucedi
das em Mato"Grosso, reunindo e pacificando os inte
resses de todas as partes,· surgiram a partir de um 
posicionamento político do PMDB estadual. Foi uma 
posição deliberada do partido, bem pensada e discu
tida. O PMDB decidiu articular-se com o movimento 
social dos trabalhadores rurais; a partir dai, procurou 

proprietários e Governo Estadual, convencendo-os a 
adotar uma atitude cooperativa e flexível. O Incra 
comprometeu-se a agilizar as medidas burocráticàs 
relacionadas com algumas desapropriações. E as in
vasões, por entidades de trabalhadores rurais, foram 
contidas em forma moderadas e aceitáveis. 

Minhas posições em matéria de reforma agrá
ria, Senhor Presidente, não têm nada de mera retórica. 
Reuni-me com as partes envolvidas, visitei acampa
mentos de trabalhadores rurais que pleiteiam terras, 
meáJei conflitos. O tema ocupa boa parte elo meu tem
po. FIZ propostas legislativas nesta Casa. Minha fiber
dade quanto ao assunto foi adquirida com trabalho efe
tivo, liberdade para elogiar e criticar. 

Antes de abordar o "pacote" do Governo, con
vém ·relembrar telegrafiCamente os passos formais 
básicos que pautam a ação do Incra Prirneiro, o In
cra escolhe uma propriedade indicada para assenta
rnento de reforma agrária. Segundo, o proprietário é 
notif~cado da vistoria a ser feita pelo Incra, vistoria 
que levanta os dados sobre a propriedade, pri~ 
mente a confirmação de que ela é improdutiva Se a 
propriedade é improdutiva, vem o ten:eiro passo, que é 
o decreto de desapropriação. O quarto passo é a ava
liação da propriedade. O quinto é a disponibilização, 
por parte do Tesouro, dos recursos para a desapro
priação, em dinheiro para as benfeitorias e em títulos 
para a terra No sexto passo, o Incra ajuíza ação de 
desapropriação, depositando judicialmente dinheiro e 
títulos. Sétimo, não havendo oposição judicial do pro
prietário, o juiz ordena a irnissão de posse em favor do 
Incra. Oitavo, o Incra promove o assentamento. 

É fácil perceber que, nessa cadeia, a lentidão e 
a complicação burocrática desnecessária podem 
causar grandes demoras e prejuízos; e que, na fase 
judicial, uma boa negociação pode poupar muito 
tempo e dinheiro. 

O "pacote• do Governo, veio, essencialrnente, 
combater pontos de estrangulamento, bem como 
distorções e desvios que vinham solapando esse 
processo encadeado. Em muitos aspectos, o Gover
no foi feliz. A Medida Provisória n2 1.577, que modifi
ca as leis de n2 8.629 e 8.437, respectivarnente de 
1993 e 1992, alterou, por exemplo, o conceito de no
tifiCação previamente à vistoria. Como os tribunais 
vinham interpretando que a notificação ao proprietá
rio tinha de ser pessoal, isso dava ensejo a mano
bras de evasão e adiamento por parte do notificado. 
Agora, a notificação poderá ser a preposto ou repre
sentante do proprietário e até mesmo, simplesmen
te, por meio de edital publicado em jornal. Além dis
so, durante um período de 6 meses após a notifiCa-
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ção de vistoria fica vedada qualquer modificação na 
propriedade quanto ao seu domínio, dimensão ou 
condição de uso. Com isso, quer-se esvaziar mano- ·· 
bras de descaracterização da propriedade, tais como 
seu !racionamento ou falsa venda; enfim, mudanças 
visando a evitar a desapropriação. 

Outro ponto positivo da MP é o que procura 
vincular o valor de avaliação da propriedade, mais 
claramente, ao seu valor de mercado, procurando 
evitar superavaliações. 

Muito importante é a nova possibilidade de con
vênios para delegar aos Estados o cadastramento, vis
torias e avaliações de propriedades rurais situadas nos 
respectivos territórios. Essa abertura fiCa condicionada 
à instituição, no Estado, de órgão colegiado com a par
ticipação da sociedade civil. É uma saudável descen
tralização da refonna agrária, passando a ter influência 
na sua solução os atares que melhor e mais intensa
mente vivenciam e conhecem os problemas. 

O Decreto n2 2.250, que integra o "pacote", es
tabelece que entidades estaduais representativas de 
trabalhadores e produtores rurais poderão indicar ao 
órgão colegiado estadual, ou ao INCRA, áreas pas
síveis de desapropriação, bem como designar repre
sentantes técnicos para acompanhar a correspon
dente vistoria, a qual terá de se dar num prazo defi
nido. Trata-se de uma complementação do princípio 
descentralizador introduzido pela MP. · 

Tanto a MP como o Decreto contêm ainda ou
tros pontos positivos sobre os quais não me esten
derei. Mas, como disse, o "pacote• contém também 
aspectos criticáveis, e é muito importante apontá-los. 

O Decreto, em seu artigo 42, impede que o 
imóvel invadido seja vistoriado, até que cesse sua 
ocupação. FICaria paralisado, portanto, nesses casos, 
o processo encadeado de passos visando à desapro
priação para reforma agrária A intenção aí foi desesti· 
mular as invasões, a meu ver de forma equivocada. 
Essa medida é de hostilidade a um movimento social le
gítimo, a uma mobilização positiva de um segmento so
cial·que faz parte do País e que não se deve procurar 
esvaziar e esmagar. A solução para os conflitos no 
campo está na negociação entre as partes, nunca na 
liquidação de um movimento social. 

Além disso, a medida pode ser tecnicamente 
contra-producente, pois há numerosos casos de pro
priedades invadidas em que se caminha, por meio 
de negociação, para soluções de compromisso que 
fariam avançar a reforma agrária, com todas as par
tes tendo seus interesses essenciais atendidos. Com 
a vedação de vistoria, fica paralisada a reforma 
agrária justamente nos casos mais maduros para a 

sua efetivação. Aos casos de invasão organizada 
somam-se muitos outros ell;! que se deu uma inva
são graâüa:l, espõmanea; disper-Sa, ·mas que tam
bém ficariam caracterizados como "propriedade in
vadida", impedindo o avanço da reforma agrária jus
tamente onde ela é mais necessária e viável. 

Um ponto altamente criticável na Medida Provi
sória é o seu artigo 42 , que amplia de 2 para 4 anos o 
prazo para que o Poder Público possa propor ações 
rescisórias referentes a casos de desapropriação. Apa
rentemente, é uma medida que pretende dar mais es
paço para que sejam contestadas distorções e situaçõ
es injustas. Na verdade, trata-se de um dispositivo le
gal perigoso e prejudicial ao interesse público, já que 
reforça e estende no tempo o poder de litígio do setor 
jurídico do Incra, cuja atividade tem se revelado das 
mais nocivas aos interesses da reforma agrária. 

Para entender esse ponto, é preciso chamar a 
atenção para uma grande dificuldade que entrava a 
reforma agrária e que é pouco conhecida pela opi
nião pública. O maior inimigo da reforma agrária não 
é a fraude, se bem que essa existe, em variadas for- . 
mas e vinda de várias fontes. O grande inimigo é o 
labirinto burocrático que se constrói em tomo da re
forma agrária. E a fonte geradora central das dificul
dades burocráticas é a ação jurídica do Incra, carac
terizada pela beligerância burocrática e pelo furor 
querelante. Beligerância e furor totalmente contra
producentes, e que têm em muito prejudicado o inte
resse público, ao alimentar os mecanismos viciados 
de protelação, de adiamento e de procrastinação 
que marcam o processo âe reforma agrária. 

O País ignora o quanto isso lhe tem custado. A 
indústria de recursos mantida pelo Incra só faz ali
mentar a indústria protelatória, que castiga a reforma 
agrária e que tem um preço enorme. O passivo de 
indenizações devidas pelo Incra é hoje de 4 bilhões 
de reais, quando poderia ser dez vezes menor, se 
não fosse essa indústria de recursos. A guerra buro
crática promovida pelo setor jurídico do Incra acaba 
elevando, de muito, as indenizações pagas. Há ca
sos de ações perdidas pelo Incra dez, vinte e até 
trinta vezes, devido a múltiplos, sucessivos e manía
cos recursos promOvidos pelo seu setor jurídico. 
Três milhões de hectares foram até hoje desapro
priados, e o Incra só conseguiu tomar posse da me
tade. Isso, principalmente, pela desorientação que 
rege sua ação jurídica. 

Por isso fico decepcionado quando vem esse 
artigo 49 da Medida Provisória e aumenta prazos 
para ações, isto é,--amplia os poderes de quem os 
vem usando muito mal. Não posso evitar a conclu-
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são de que, nesse ponto, a influência do setor jurídi
co do Incra levou o Incra e o Governo a serem víti
mas de um engodo, ao propor uma legislação exata
mente contrária à que é necessária. _ 

Pois a solução para a indústria de recursos do 
incra não é mais prazo e, sim, menos prazo. A solu
ção é adotar, impor internamente no Incra, um rito 
sumário, essa sim, providência capaz de garantir 
aos trabalhadores sem terra e aos proprietários rapi
dez no processo, desde a seleção da terra a desa
propriar até sua distribuição aos assentados. 

TIVe oportunidade, no ano passado, de propor 
legislação nesse sentido. Fi-lo na forma de emenda 
ao Projeto de Lei que dispõe sobre o rito sumário no 
processo de desapropriação para reforma agrária, o 
de n2 53, de 1996. A Lei Complementar em vigor de
termina que é de 2 anos o prazo para proposição de 
ação expropriatória, contado da publicação do de
creto que declarou o imóvel de interesse social para 
fins de reforma agrária. Ora, sendo a reforma agrária 
um processo drástico e emergencial, não se justifica 
um prazo tão longo. Por isso minha emenda estabe
lece que, contado da publicação do decreto declara
tório, o Incra tem o prazo de 90 dias para propor a 
ação de desapropriação. A emenda determina, tam
bém, que o aproveitamento do imóvel para objetivos 
de reforma agrária se deve dar em até 180 dias, de
corridos da data de imissão de posse. 

A agiliáade do processo serve ao País, aos futu
ros assentadGs e aos próprios proprietários, pois lhes 
dá segurança sobre o rito e a cadência do processo, 
sem submetê-los às incertezas que marcam a situação 
atual. Está, pois, equivocada a MP neste ponto: ela de
veria ter restringido e não ampliado prazos. 

Senhor Presidente, vemos que, a par de reco
nhecidos avanços do Governo na questão, temos 
ainda bastante a aprender e a aperfeiçoar em tudo o 
que diz respeito à reforma-agrária. Sim, temos muito 
a construir pela frente: nós parlamentares, as asso
ciações de trabalhadores e produtores rurais, os Go
vernos Estaduais, o Incra, o Governo Federal. Mas é 
um esforço que dever ser feito, é uma luta que mere
ce ser travada, para que a reforma agrária, finalmen
te, nos traga, como pode trazer, o desenvolvimento 
económico e a justiça social. 

Muito obrigado! 
O SR. JOSÉ IGNÁCIO FERREIRA (PSDB -

ES) - Sr. Presidente, Srªs e Srs. Senadores, apresen
ta-se muito natural a reação dos familiares, amigos da 
vítima e público em geral, repudiando o crime e o cri
minoso. Contudo, a condenação, por mais que sua se
veridade seja exigida, precisa obedecer a certos crité-

rios, inclusive no cumprimento da pena. Quanto à 
impunidade, lamentavelmente numerosa, não será 
no momento obfeto da atenÇão deste discursa.-

Antes de mais nada, pena não é vingança. 
Qualquer estudo elementar de Direito Penal revela 
isso. Pode ser até expiação de um crime e conten
ção de outros. Nunca, porém, represália ou revan
che, pelo simples fato de que erro não justifica erro. 
E que o erro pior seria a sociedade e o Estado pas
sarem a se eqüivaler ao criminoso. A delinqüência 
individual não pode permitir o Estado delinqüente e a 
sociedade delinqüente. Do contrário, seria uma es
tranha forma de igualdade. A igualdade no crime. 

Estabelecidas estas premissas, não se enten
de como o Estado, representante da sociedade, use 
ou consinta o uso das suas prisões para escolas de 
delinqüência. Todo mundo sabe como o criminoso 
geralmente sai aperfeiçoado do cárcere. É um pro
blema mundial, agravado nas periferias com menos 
recursos públicos. 

Senhor Presidente, Senhoras e Senhores Se
nadores, como sair do círculo vicioso? 

Não se trata da defesa das privatizações en
quanto panacéia universal e sim que as privatizaçõ
es, em diferentes graus e estilos, podem se estender 
às prisões. Por exemplo: por que, hoje, um senten
ciado recebe metade do salário mínimo, ficando ou
tra metade para sua família ou dependentes? Assim 
ninguém se interessa por trabalhar. 

O encarcerado quer, precisa e merece ganhar 
um salário rnínimo ou mais, conforme suas aptidões, 
capacidade de regeneração e aprendizado e seus 
resultados. Necessita do estímulo à produtividade, 
igual a qualquer um. Sua penalidade está na perda 
da liberdade. Sentenciado que não se adapta, é 
caso psicopatológico. Merece outro tipo de tratamen
to, humano, diferente, conforme os psicólogos, psi
canalistas e psiquiatras. 

Não vamos, portanto, incorrer na ingenuidade 
de crer na inevitável recuperação de todos os crimi
nosos. A questão apresenta-se muito diferente e du
pla. De um lado, o reconhecimento da importância 
da oportunidade para reabilitação. De outro, a im
possibilidade, esta sim, de o Estado criar e manter 
caríssimos centros de especialização no crime, one
rando os bolsos dos contnbuintes, porque o Estado 
termina obrigando a gastar ainda mais na repressão 
policial, numa interminável reação em cadeia. 

Há inclusive a possibilidade de diversas formas 
ae-pnvatizaÇãó-;-comó; põr-exemplo, os contratos 
com a iniciativa empresarial externa para produção e 
comercialização de bens gerados nos cárceres, ao 
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estímulo da própria iniciativa dos presidiários. Não se 
trata também de privatizar a pena em si. Ela só pode 
resultar de julgamento regular, com atendimento ao 
princípio do devido processo legal, com aplicação e fis
calização a cargo do Estado, em nome da sociedade, 
mas com vistas a recuperar, na medida do P<>5sfvel, o 
sentenciado, procurando impedir que ela (a pena) se 
transforme em contraproducente vingança. 

Além disso tudo, existe a quase insuperável di
ficuldade do ex-presidiário voltar à vida normal, se é 
que teve alguma antes. Muita gente tem preconcei
tos equivocados contra o• ex-sentenciado, mesmo 
após pagar, com a pena o que deve à sociedade. 
Ele não consegue emprego na maioria dos casos e, 
quando o alcança, é o primeiro demitido numa hora 
de crise e vive mais vigiado que qualquer um. Ora, 
ele não quer esse tipo de diferença humilhante, com 
o duplo medo da punição de inocente ou da demis
são sumária. Daí ·a maioria dos· ex-encarcerados no 
momento da libertação preferir, ficar na cadeia, em 
companhia dos cúmplices no sistema criminal exis
tente dentro do presídio. 

Enfim, seria étimo para a sóciedade, o Estado, 
e o presidiário e suas famílias o trabalho honesto, re
munerado com justo salário e a possibilidade de me
lhor qualificação, em lugar do amontoado sórdito e 
cruel de milhares e milhares de desocupados confi
nados, em promiscuidade ainda mais criminosa. Não 
adianta clamar por reformas penitenciárias sem re
cursos. O eleitor prefere-os destinados a outros ob
jetivos. Não reconhece prioridade nelas. 

Senhor Presidente, Senhoras e Senhores Se
nadores, o realismo recomenda o exame prudente, 
objetivo, sem preconceitos pró nem contra, de várias 
alternativas para a reabilitação do presidiário. Inclu
sive a privatização menor ou maior das penitenciá
rias. Naturalmente com as devidas reservas legais. 

A SRA. PRESIDENlE (Júnia Marise) - A Presi
dência designa para a Sessão Deliberativa Ordinária de 
amanhã, às quatorze horas e trinta minutos, a seguinte 

ORDEM DO DIA 
-1-

PROJETO DE RESOLUÇÃO Nº 80, DE 1997 

(Em regime de urgência, nos termos do 
Requerimento nº 438, de 1997- art. 336, b) 

Discussão, em turno único, do Projeto de Re
solução nº 80, de 1997 (apresentado pela Comissão 
de Assuntos Económicos como conclusão de seu 
Parecer nº 328, de 1997), que autoriza a elevação 
temporária dos limites de endividamento do Estado 
de Santa Catarina para que possa emitir, através de 

ofertas públicas, Letras Financeiras do Tesouro do 
Estado de Santa Catarina - LFTSC, destinando-se 
os recursos ao giro de sua dívida mobiliária com 
vencimento no segundo semestre de 1997. 

(Poderão ser oferecidas emendas até o encer-
--ramentodadiSc:us;ão)~- --- ·· 

-2-
PROJETO DE LEI DA C~ARA Nº 1, DE 1997 

Discussão, em turno único, do Projeto de Lei 
da Câmara nº 1, de 1997 (nº 1.131/95, na Casa de 
origem), que altera dispositivos da Lei nº 8.212, de 
24 de julho de 1991, que. dis(Jóe sobre a organização 
da Se-guiidade SOCial, institui Plano de Custeio e dá 
outras providências, tendo 

- Parecer favorável, sob ri' 159, de 1007, da Conissão 
- de Assuntos Sociais. 
(Em virtude de adiamento) 

-3-
PROJETO DE LEI DO SENADO 

Nº 157, DE_1~96 _.COMPLEMENTAR 

- Discussão, em turno único, do Projeto de Lei 
do Senado nº 157, de 1996-Complementar, de auto
ria do Senador Eduardo Suplicy, que veda a contra
tação por entes públicos dos serviços que menciona 
e dá outras providências, tendo 

Parecer sob nº 240, de 1997, da Comissão 
- de Constituição, Justiça e Cidadania, favorá

vel, nos termos de substitutivo que apresenta. 
- -- - -A SRA. PRESIDENlE (Júnia Marise) - Nada 

mais havendo a tratar, está encerrada a sessão. 

(Levanta-se a sessão às 18h40min.) 

AGENDA CUMPRIDA PELO PRESIDENTE 
ANTONIO CARLOS MAGALHÃES 

~97 

Quarta-feira 

10:00- Despacho Interno 

11:00 - Sr. Lubomir Soudek, Presidente da SKODA, 
acompanhado do Embaixador A. Blazek, da 
República Tcheca 

11 :30- Governados do Estado do Tocantins, 
Sr. José Wilson Siqueira Campos 

15:30- Sessão Deliberativa do Senado Federal 

19:00- Sessão do Congresso Nacional 
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Ata da 89!!. Sessão Especial, em 26 de junho de 1997 
~ Sessão Legislativa Ordinária da 50! Legislatura 

Presidência do Sr.: Geraldo Melo 

{Inicia-se a sessão às 11 h) 

O SR. PRESIDENTE (Geraldo Melo) - Sob a 
proteção de Deus, iniciamos nossos trabalhos. 

Declaro aberta a Sessão Especial do Senado 
Federal que, em atendimento a requerimento do no
bre Senador Lúcio Alcântara e outros Srs. Senado-
res, destina-se a registrar e homenagear a memória 
do Padre Antônio Vieira, por ocasião da passagem 
dos 300 anos da sua morte. 

Em 1635, com 27 anos de vida, ordenou-se sa
cerdote. Começou, então, sua vida de pregador, re
velando, desde já, qualidades excepcionais. 

A libertação de Portugal do jugo espanhol em 
12 de dezembro de 1640, no entanto, levou-o à me
trópole, compondo a delegação encarregada de hi
potecar lealdade a Dom João IV, o novo rei. 

-Pregou pela primeira vez na capela real no dia 
12 de janeiro de 1642. O sucesso foi prodigioso. A 
partir desse momento, iniciou uma trajetória de êxi-

A Presidência registra e saúda, com prazer, 0 tos extraordinários, de influências, e também de tor-
Sr. Ministro Francisco Weffort e todas as demais au- mentos amargos. Foi nomeado pregador da câmara 
toridades que nos honram com a sua participação real, foi diplomata do rei em Haia, Paris e Roma, 
nesta sessão de homenagem. mestre do príncipe herdeiro. Sofreu sob o rigor da ln-

• Concedo a palavra ao nobre Senador Lúcio AI- quisição portuguesa e foi condenado. Em Roma, 
cantara. _____ -_.:conseguiu a revisão do processo. Nessa cidade, ter-

o SR. LÚCIO ALCÂNTARA (PSDB-CE. Pro- minou sendo escolhido orador da Rainha Cristina, da 
nuncia o seguinte discurso) - Sr. Presidente, Srl!s e Suécia. 
Srs. Senadores, ilustres convidados aqui presentes, Nessas atividades, por seus posicionamentos, 
a todos quero saudar na pessoa do Ministro da Cul- por sua influência, competência e sentido de justiça, 
tura, Professor Francisco Weffort. granjeou admiradores e amigos incondicionais e 

Há grandeza que o tempo não destrói; há elo- suscitou inimigos ferozes. 
qüência que a emoção não esquece; existe arte que Em 1653, foi destinado ao Maranhão como 
se universaliza; há voz que a morte não silencia. missionário, onde fõi recebido com júbilo pela comu-

Um fenômeno que encerra todos esses aspec- nidade local. 
tos foi, sem dúvida, o Padre Antônio Vieira, cujo tri- Regressou novamente à Europa em 1661 e 
centenário da morte transcorrerá no dia 18 de julho. 1675. Em 1681, voltou definitivamente para o Brasil 

Antônio Vieira nasceu em 6 de fevereiro de e aqui se entregou à faina de ultimar a edição de Os 
1608, em Lisboa, de Cristóvão Vieira Ravasco e Sermões, vindo a falecer em 18 de julho de 1697, 
Dona Maria de Azevedo, fidalgos portugueses de aos 89 anos de idade. Na Bahia, que lhe foi berço da 
nobre estirpe. Com apenas sete anos de idade, sua meninice e da adolescência. Na Bahia, também re-
família transferiu-se para a Bahia. Viagem perigosa. gaço na hora da morte. 
Escaparam da morte quando o navio quase naufra- _Sr. Presidente, Sr's e Srs. Senadores, Srs. 
gou nos baixios da Paraíba. _convidados, as características do Padre Antônio 

Na Bahia, o jovem Antônio, contra a vontaae - Vieira e sua atuação como pregador, como missio-
dos pais, que não pouparam razões e instâncias nário e como político ultrapassam o espaço que se 
para dissuadi-lo, ingressou no colégio da Companhia lhe possa dedicar ao homenageá-lo. Mesmo assim, 
de Jesus. E foi tão distinto e avisado nos est!l_d_os prºfi./nd_a_mefl!E!_ justa e largamente significativa a 
que, aos 17 anos de idade, ficou encarregado de es- lembrança que e111 sua memória se cultiva neste mo-
crever para Roma, em latim, as cartas anuais da mento. Justa em razão da envergadura de sua per-
Companhia. Aos 18, foi ensinar retórica no colégio sonalidade. E de profunda significação em face do 
de Olinda. Aqui, brilhou em comentários a Sêneca, a que representa a mensagem de sua vida e os ensi-
Ovídío e fazendo análise de passagens das Sagra- namentos deixados nos seus sermões. Ensinamen-
das Escrituras. tos e co11_~deraç_ões_ s_QI:Jr~p_r-oblemas (jo _p_élssad(). 
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muitos dos quais, 300 anos depois de sua morte, em 
tantos aspectos, ainda subsistem e continuam a aca
brunhar dolorosamente a vida nacional. 

Foi missionário da sua Igreja, com o entusias
mo de quem solicitou dos superiores a dispensa dos 
estudos maiores da Filosofia e da Teologia, para de
dicar-se exclusivamente e desde cedo à catequese. 
Em 1666, recluso por ordem dos inquisidores nos 
cárceres do Santo Ofício, assim escreveu: 

"De idade de dezessete anos fiz voto de gastar 
toda a vida na conversão dos Gentios e doutrinar 
aos novamente convertidos, e para isso me apliquei 
às duas línguas do Brasil e Angola ... E porque para 
esse ministério me não era necessária mais-ciência 
que a Doutrina cristã, pedi aos Superiores me tiras
sem dos estudos, porque não queria curso nem Teo
logia, e cedia dos graus da Religião que a ele e a ela 
se seguem". 

Como missionário, andou também pelo meu 
Estado do Ceará. Em 3 de março de 1660, partiu de 
São Luís do Maranhão em direção à serra da lbiapa
ba, para fundar missão entre os tabajaras e os ta
puias. Viagem penosa! Caminhou descalço e enfren
tou espantosas dificuldades. Em comitiva, com mais 
dois padres da Companhia e cerca de 50 pessoas, 
na maioria índios, impacientado por causa da resis
tência que lhe oferecia o mar, desembarcou ao cabo 
de poucos dias e pôs-se a fazer o trajeto a pé. 

Referindo-se à marcha, relatou: "A pequena 
tropa, exposta às chuvas, ao sol e às picadas de mi
lhões de insetos e mosquitos venenosos, atravessou 
rios, e os areais imensos dos lençóis, pisando a 
areia, sobre abrasada, movediça, que ora lhes fugia 
debaixo dos pés, ora lhes açoitava as faces ... •. 

"lbiapaba - escreveu - que na língua dos natu
rais quer dizer terra talha, não é uma só serra, como 
vulgarmente se chama, senão muitas serras juntas, 
que se levantam ao sertão das praias de Camuci, e, 
mais parecidas a ondas de mar alterado que a mon
tes, se vão sucedendo e como encapelando umas 
após das outras, em distrito de mais de 40 léguas. 
São todas formadas de um só rochedo durissimo, e 
em partes escalvado e medonho, em outras coberto 
de verdura e terra lavradia, como se a natureza re
tratasse nesses negros penhascos a condição de 
seus habitadores, que, sendo sempre duros e como 
de pedras, às vezes dão esperança de se cultivar"_ 

E que sublime esforço desenvolvia para entrar 
no mundo dos indígenas, entendendo-lhe a lingua
gem e a alma. "Por vezes - escreveu - me aconteceu 
estar com o ouvido aplicado à boca do bárbaro, e 
ainda do intérprete, sem poder distinguir as sílabas, 

nem perceber as vogais ou consoantes de que se 
formavam, equivocando-se a mesma letra com duas 
ou três semelhantes, ou compondo-se (o que é mais 
certo) com mistura de todas elas". 

Talvez sua atuação como missionário seja o fa
tor que mais admiravelmente desvendou a têmpera 
do Padre Antônio Vieira. Freqüentar palácios, pregar 
a reis e rainhas, relacionar-se no mundo diplomático, 
conâuzirnegociações no campo da política é apre
ciável e em boa margem compensador. Encurtar os 
vôos do pensamento, privar-se do conforto da convi
vência nos escalões superiores da sociedade, deixar 
a culta Europa, as cátedras douradas, os púlpitos ru
tilantes, para, como diz a poetisa O. Amélia Rodri
gues - "falar de Deus ao íncola Tupí. . ." é • ... humilde, 
sublime, heróico abaixamento." 

Vieira foi um religioso mestre na parenética, o 
maior escritor português do século XVII; ele e Bos
suet, os maiores pregadores católicos do mesmo sé
culo. Pouco importa a discussão sobre se cultista, 
conceptista, síntese do Barroquismo ou gongórico -
aliás, gongórico certamente não foi. Suas palavras, 
suas construções, seus raciocínios, sua lógica têm 
sentido. Fundamentam-se na realidade, que elogiam 
ou reverberam. Criticam e orientam com clareza. 
Não são grandiloqüência vã, mas doutrina de justiça 
e retidão. 

Seu estilo é repleto de metáforas e comparaçõ
es engenhosas, de conceitos de erudição enciclopé
dica, expressões e arranjos de frases surpreenden
tes, vasta riqueza léxica, notável sintaxe, atrevidos 
impulsos de espírito, elevado teor vernáculo, insupe
rável energia e vivacidade, cinzelado manejo de lin
guagem, inigualável verve motejadora. Realmente 
uma oratória ousada e fulgurante, a mais ousada e 
fulgurante produzida na língua portuguesa_ 

Para Vieira, "pregar é entrar em combate com 
os vícios". Com tal intuito, suas prédicas são peças 
de inegável rigor lógico e de inquestionável ordem 
estrutural, organizadas para não perder a batalha 
contra os vícios. O "Sermão da Sexagésima", de for
midável poder dialético, enfeixa as linhas básicas a 
observar para uma boa pregação: 

"Há de tomar o pregador uma só matéria, há 
de defini-la para que se conheça, há de dividi-la para 
que se distinga, há de prová-la com a Escritura, há 
de declará-la com a razão, há de confirmá-la com o 
exemplo, há de amplificá-la com as causas, com os 
efeitos, com as circunstâncias que se hão de seguir, 
com os inconvenientes que se devem evitar; há de 
responder às dúvidas, há de satisfazer as dificulda
des, há de impugnar e refutar com a força da elo-
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qüência os argumentos contrários, e ele pois disto há 
de colher, há de apertar, há de concluir, há de per
suadir, há de acabar"_ 

Vieira foi político. O norte da razão de Vieira 
era a política. Todo o seu pensar dirigia-se aos ne
gócios do Estado. Nesse tempo, em que à política 
faltavam meios eficazes para coordenar opiniões e 
dirigir vontades, o púlpito era a tribuna pública. Essa 
opção, esse gosto pelas coisas da política rende
ram-lhe numerosas tribulações. Inimigos ferozes, de 
interesses contrariados, tentaram investir contra a 
vida do jesuíta. 

Na política, segundo o poeta Tomás Ribeiro, 
Vieira "disse verdades amargas ao povo, aos nobres 
e ao Rei"_ Extraordinária sua ag!-ldeza ao caracteri
zar o comportamento das categorias dos agrupa
mentos políticos: 

• Assim como agora se unem para subir, assim 
se dividirão depois para se derrubar. Quantos se uni
ram para a batalha, que depois se mataram para os 
despojos? A ambição que agora os une, essa mes
ma os há de apartar depois, e de um lado contra ou
tro lado, como de dois montes opostos, se hão de 
combater e fazer a guerra"-

Os ditames para a boa prédica enumerados no 
Sermão da Sexagésima, observou-os invariavelmen
te e com vibratilidade, sempre em luta, sempre bra
dando alto contra todos os vícios, quer vícios de or
dem estritamente moral, quer vícios no campo da 
atuação política ou no horizonte da ética. Constituem 
verdadeiros azorragues as investidas contra a cor
rupção em sermões como o do Bom Ladrão, no qual 
declina o verbo "rapio" em todos os tempos, modos 
e pessoas, caracterizando as ações dos prepostos 
da Coroa nas colónias, ou o Sermão dos Peixes, 
com que castigou duramente os adeptos da escravi
dão dos indígenas ou da instrumentalização-de po
vos, pessoas e bens públicos em benefício particu
lar. 

Assistido por um dinamismo incomum, o políti
co Antônio Vieira ocupou-se de todas as questões 
candentes do seu tempo e agiu para dar-lhes desti
no compatível com o que julgava correto. Perseguiu 
esse objetivo com coerência e coragem inquebrantá
veis. É exemplo dessa coragem sua campanha con
tra a Inquisição portuguesa e contra a maneira com 
que esse instituto tratava os cristãos-novos de Portu
gal e a ele mesmo. Com essa atitude, correu o risco 
de inexorável e dura condenação. 

Sr. Presidente, Sr"s e Srs_ Senadores, não são 
somente os sermões que luzem e surpreendem por 
circunlóquios, metáforas, alegorias, antíteses, para-

doxos, hipérboles e serena intrepidez; sua vida é 
prototípica, paraaoxode fé, metáfora aeexlstencia, -
hipérbole de obediência, intrepidez de renúncia, luci
dez de profeta; assombrC>-crista]ino de amor. 

Após 300 anos de sua morte, em plena época 
de globalização, de Estados democráticos, de regi
mes republicanos, de meios de comunicação extre
mamente eficazes e rápidos, de crescente e sensível 
amadurecimento da consciência ética, às vésperas 
de um novo milénio, muitos campos ainda subsistem 
para a continuação do combate empreendido por 
Vieira ao longo de sua vida de religioso, missionário 
e homem público. 

Semelhante grandeza, tão retumbante voz, tão 
altissonante brado, nem a morte, nem o tempo ca

lam. 
Era o que tinha a dizer. 
Muito obrigado, Sr. Presidente_ 
O SR. PRESIDENTE (Geraldo Melo) - Conce

do a palavra o nobre Senador Edíson Lobão. 
O SR. EDISON LOBÃO (PFL-MA. Pronuncia o 

seguinte discurso.) - Sr. Presidente, Sr"s e Srs. Se
nadores, Sr. Ministro Francisco Weffort, senhores 
convidados, não posso me furtar de participar das 
homenagens que são dirigidas ao Padre Vieira, nes
se momento em que se recorda o tricentenário de 

-sua morte-: Não pósso ser apenas espectador e ou
vinte das falas que em sua memória são proferidas. 
Sinto, como maranhense, por gratidão e apreço, a 
necessidade de unir~me a todos os brasileiros e com 
eles lembrar os ensinamentos e os feitos desse 
grande homem, desse abnegado missionário, eletri
zante pregador, profundo humanista, exemplar discí
pulo da fé e admirável homem de ação. 

O Padre Antônio Vieira representa a grande 
montanha que se ergueu na orografia do barroquis-

-mo português. Mas não é de suas insignes qualida
des de escritor e pregador que desejo hoje falar. 
Quero lembrar sim - e, com isso, prestar-lhe profun
da e sentida homenagem - o missionário de minha 
terra, o político e o defensor dos oprimidos dos dois 
mundos, das então longínquas terras do Maranhão e 
da Europa. 

Em paráfrase, fazendo uso de suas palavras 
no Sermão da Sexagésima - aliás, pronunciado em 
Usboa após sair do Maranhão para visitar a Europa 
e lá defender a causa dos índios -. Vieira não foi so
mente semeador e -pregador, porque- isso é apenas 
palavra, foi o que seméou e pregou: portanto, ele foi 
ação. A ação é o que dá substância ao pregador. 
"Ter nome de pregador - diz ele nesse sermão - ou 
ser pregador de nome não importa nada; as ações, a 
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vida, o exemplo, as obras são as que convertem o 
mundo. O melhor conceito que o pregador leva ao 
púlpito, qual cuidais que é? É o conceito que têm os 
ouvintes". 

Falava ele na conversão do mundo no sentido 
religioso, no sentido dos ditames do Evangelho; mas 
aplicou esses ensinamentos também, e não poucas 
vezes, no sentido da conversão para bem faLer as 
coisas do mundo, voltando-se para os pregadores 
das coisas públicas, para os que, por ofício, se de
vem ocupar das coisas da coletividade, na seara da 
política, exortando para a coerência da palavra com 
a obra, para a justificação da palavra pela ação, da 
explicação do conceito pelos feitos. 

No Maranhão, caracterizou-se seu desempe
nho missionário pela ação. Em primeiro lugar, por
que amou a terra e a sua gente. Em 1654, encon
trando-se em Portugal, O. João IV, fascinado de 
novo pelo talento de Vieira, quis retê-lo, impedindo
lhe o regresso ao BrasiL Nada prendeu o grande je
suíta, empolgado como estava pelo trabalho que ha
via iniciado, cujas fadigas e asperezas não substituiu 
pelos esplendores da Corte. 

De novo entre os índios, diz Lúcio de Azevedo, 
um de seus biógrafos, Vieira recomeçou imediata
mente •a errar constante de núcleo em núcleo de ca
tequese, como se possuíra o dom da ubiqüidade. 
Onde quer que necessitassem os selvagens de de
fensor lá est'\va .. ." o Payassu - o Padre Grande -, 
como o chamavam os índios, lá estava num cons
tante "viver de nômade, sem teto fixo; dias e dias em 
canoa, pelo sol ardente, sob o toldo rústico de palha; 
noites ao ar livre, para retemperar ao bafo úmido da 
mata o corpo abatido da calma ( ... ). No Pará e no 
Maranhão, depois de regressar de Portugal, passou 
Vieira seis anos em permanente jornada, tão conti
nuamente imerso em sua vida de apóstolo quanto 
anos antes se integrara na de cortesão e político. De 
saúde débil, prostrado amiúde por doenças e cansa
ço, sacramentado já e à espera do último instante, 
como .em 1658, no Tocantins, e todavia sempre in
dómito, sem capitular com estorvos e fadigas·. 

Perfez trabalhos inumeráveis. Andou ora a pé, 
ora embarcado, da serra da lbiapaba ao Tapajós, 
superando rios, baías, costas e sertões. Plantou inú
meras igrejas. Elaborou formulários e catecismos em 
várias línguas locais, com o português ao lado. Paci
ficou, converteu e civilizou gente das nações Ta
puias, Tabajaras, Nheengaíbas, Cambocas, Ma
puás, Mamaianases, Aruans, Anaiás, Gujurás, Pixi
pixis, Potiguaras, Catingas, Juruunas, Pazaís, Non
danas, Tapajós, Amaquises e Tricujus. Todos esses 

nomes são encontrados ·em süas cartas referentes a 
essas regiões. 

Seu trabalhó.entre as gentes de todas essas 
nações foi vistocomo milagroso, especialmente o 
realizado com os Tapufas da lbiapaba e os Nheen
gaíbas da ilha de Marajó. Entre os Tapuias, o que as 
armas portuguesas, perversas e cruéis, não conse
guiram, conseguiram os bons modos do grande 
evangelizador. Com os Nheengaibas de Marajó - es
pecialistas de guerrilha na selva - não foi diferente. 
Nas estimativas de Vieira, os Nheengaíbas eram 
mais de quarenta mil na ilha e possuíam uma invul
gar estratégia de defesa, valendo-se das caracterís
ticas da ilha, dos rios e das matas para se defender 
e também para atacar. 

Pela própria natureza, seu labor missionário 
era também político. Não trabalhou, porém, a política 
no sentido maneiroso, com atitudes dúbias, movido 
apenas por interesses pessoais, sem comprometer
se com nada ou se comprometendo e descompro
metendo-se, despistando ou dissimulando. Praticou 
a política com larga visão dos negócios públicos, 
considerando-os no seu conjunto, para melhor servir 
aos interesses coletivos, defendendo-os com deno
do, lançando programas, concebendo planos e per
seguindo a sua implantação com desassombro e 
energia, de peito aberto sempre, com vistas não só 
no presente, mas também no porvir. 

Foi como político, sobretudo, que se bateu sem 
trégua contra os desmandos dos colonizadores so
bre os índios. A escravização dos índios era violen
ta, praticada e mantida à base de azorrague, de tor
tura, de caprichos cruéis. No Sermão da Epifania, 
pregado na Capela Real em 1662, descreveu essa 
barbárie sem eufemismos: "Querem que tragamos 
os gentios à fé e que os entreguemos à cobiça: que
rem que tragamos as ovelhas ao rebanho, e que as 
entreguemos ao cutelo: querem que tragamos os 
Magos a Cristo e que os entreguemos a Herodes. E 
porque encontramos esta sem-razão, nós somos os 
desarrazoados: porque resistimos a esta injustiça, 
nós somos os injustos: porque contradizemos esta 
impiedade, nós somos os ímpios". 

Há quem diga que Vieira combateu a escravi
dão dos índios mas aceitou a dos negros. No Ser
mão Vigéssimo Sétimo do Rosário, encontra-se a 
postura de Vieira quanto a todo o tipo de escravidão, 
e fala especificamente d escravidão dos negros: "Os 
iSraelitas atravessaram o Mar Vermelho, ·e-passaram 
da África à Ásia fugindo do cativeiro; estes (e se re
fere aos africanos) atravessam o Oceano na sua 
maior largura, e passam da mesma África à América 
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para viver, e morrer cativos ... Os outros nascem 
para viver, estes para servir. Nas outras terras, do 
que aram os homens, e do que fiam, e tecem as mu
lheres, se fazem os comércios: naquela o que geram 
os pais, e o que criam a seus peitos as mães, é o 
que se vende e se compra. Oh trato desumano, em 
que a mercancia são homens! Oh mercancia diabóli
ca, em que os interesses se tiram das almas alheias, 
e os riscos são das próprias!". 

Em outro trecho desse sermão, Padre Vieira 
pergunta: "Que teologia há ou pode haver que justifi
que a desumanidade e sevícia dos exorbitantes cas
tigos com que os escravos são maltratacl(l~~ Ma~@~ 
tados, disse, mas é muito curta esta palavra para a 
significação do que encerra ou na verdade encobre. 
Tiranizados deverá dizer, ou martirizados, porque fe
rem os miseráveis, pingados, lacrados, retalhados, 
salmourados; e outros excessos maiores, que calo, 
mais merecem o nome de martírio que de castigo•. 

Na defesa desses deserdados da vida, enfren
tou inclusive a visão míope e desviada de muitos 
membros de sua própria Igreja, tanto em relação à 
escravidão dos índios e dos negros, quanto no que 
diz respeito ao tratamento dado aos acusados de 
heresia pela Inquisição. Exemplo disso é a defesa 
que empreendeu dos cristãos-novos de Portugal, en
frentando autoridades civis e eclesiásticas. 

Denunciou a desonestidade dos inquisidores e 
a injustiça e arbitrariedade dos julgamentos. As re
gras e o funcionamento dos tribunais eram tais, que 
os réus não tinham outra saída a não ser assumir a 
culpa, garantindo-se, assim, os crimes e forjando-se 
os criminosos. Desmascarou a falta de proteção le
gal e de garantias dos prisioneiros, atirados que 
eram em labirintos, onde tateavam às escuras, sem 
esperanças de retomo. 

Em seu "Memorial a favor da gente hebréia so
bre o recurso que intentava ter em Roma, exposto 
ao sereníssimo Senhor Príncipe D. Pedro, regente 
deste Reino de Portugal", disse o grande defensor: 
"No tribunal, os inocentes perecem e os culpados 
triunfam, porque esses na boca têm o remédio e no 
coração o veneno•. 

Sr. Presidente, Sr!s e Srs. Senadores, mais 
poderia alongar-me trazendo testemunhos da estofa 
desse homem, desse religioso e desse político, tão 
rica e vasta é sua obra e tão !)rotunda e convicta foi 
sua ação. Restrinjo-me ao que disse, na certeza de 
ter pronunciado minha palavra e a palavra da gente 
do meu Estado em homenagem ao Grande Padre 
Antônio Vieira. Em reconhecimento ao trabalho feito 
no Brasil e pelo Brasi:, por sua gente, por esta pátria 

que tanto amou, onde tantas dores curtiu e tantas 
alegrias vivenciou, onde deixou indelével admiração, 
respeito e carinho. 

Era o que tinha a dizer. 
O SR. PRESIDENTE (Geraldo Melo) - Ao en

cerrar esta sessão especial, eu, com muita honra, 
em nome do Senado Federal, associo-me às home
nagens que acabam de ser prestadas à memória do 
Padre Vieira, conscientes de que somos hoje a pos
teridade em relação a ele. 

O que ocorre nesta Casa; nesta manhã, é a ex
pressão do reconhecimento da posteridade ao que 
ele representou na construção da grande obra da 
qual sorriosherdeiros do colonizador p(>rtuguês. Não 
homenageamos apenas o artesão da palavra, o polí
tico, o filósofo, o eatequista; hoinemigeamos o vulto 
inteiro, integral de Antônio Vieira, como um dos tece
lões da unidade nacional da qual somos herdeiros, 
herança que esperamos ser capazes de guardar e 
entregar intacta ao futuro, como recebemos. 

O SR. PRESIDENTE (Geraldo Melo) - Está en
cerrada a sessão. 

(l-evanta-se a sessão às 11h38min.) 

Ata da 9()! Sessão Deliberativa Ordinária 
em 26 de Junho de 1997 

341 Sessão LegislatiVa Ordinária dá 50" Legislatura 

Presidência dos Srs.: Geraldo Melo 
· Valmir Campelo e Leomar Quintanilha. 

ÀS 14 HORAS E 30 MINUTOS, ACHAM-SE 
PRESENTES OS SRS. SENADORES: 

Abdias Nascimento - Bello Parga - Beni V eras -
Bernardo Cabral - Carlos Bezerra · Carlos Patrocínio 
- Casildo Maldaner - Edison Lobão - Eduardo Sup!icy 
- É!cio Alvares - Epitácio Cafeteira - Esperidião Amin 
- Fernando Bezerra - Flaviano Melo - Francelina Pe-
reirá - Freitas Neto - Gera!âo Mefo - Gi!vam Borges -

. Hugo NaP<>Ieão --~.furT1bert6 Lucena -Jefferson Pe
res - João França - João Rocha - Joel de Hollanda -
Jonas Pinheiro - Josaphat Marinho - José Agripino -
José Eduardo Outra - José Fogaça - José Roberto 
Arruda - José Serra -Jl:!lio Campos ~únia Marise -
Leomar Quintanilha - Levy Dias - Lucídio Porte!la -
Lúcio Alcântara - Marluce Pinto - Mauro Miranda -
Nabor Júnior - Ney Suassuna - Onofre Quinan - Os-

-mal' Dias ~Otoniel Machado - Pedro Simon - Ramez 
Tebet- Regina Assumpção- Renan Calheiros- Ro
berto Freire - Roberto Requião - Romero Jucá - Ro
meu Tuma - Ronãlao Cunha Lima - Sergio Machado 
-Teotónio Vilela Filho- Valmir Campe!o 
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O SR. PRESIDENTE (Geraldo Melo) - A lista 
de presença acusa o comparecimento de 56 Srs. 
Senadores. Havendo número regimental, declaro 
aberta a sessão. 

Sob a proteção de Deus, iniciamos nossos tra
balhos. 

O Sr. 12 Secretário em exercício, Senador Val
mir Campelo, procederá à leitura do Expediente. 

É lido o seguinte: 

EXPEDIENTE 

AVISO 

DE MINISTRO DE ESTADO 

N2 195/97, de 17 do corrente, do Ministro de 
Estado da Agricultura e do Abastecimento, encami
nhando as informações referentes ao Requerimento 
n2 295, de 1997, do Senador Humberto Lucena 

As informações foram remetidas, em 
cópia, ao requerente. 

O requerimento vai ao Arquivo. 

OFÍCIO 

DE MINISTRO DE ESTADO 

N" 294/97, de 19 do corrente, do Ministro de 
Estado do Planejamento e Orçamento, encaminhan
do as informações referentes ao Requerimento n" 
169, de 1997, do Senador Ademir Andrade. 

As informações foram remetidas, em 
cópia, ao requerente. 

O requerimento vai ao Arquivo. 

PARECERES 
PARECER N2 331, DE 1997 

Da Comisão de Assuntos Sociais, 
sobre o ProJeto de Lei da Câmara n2 75, 
de 1996, que dispõe sobre a obrigatorie
dade do uso de colete à prova de bala por 
profissionais nas condições que especifi
ca e dá outras providências. 

Relator: Senador João França 

I - Relatório 

Vem a esta Comissão, para exame, o Projeto 
de Lei da Câmara n" 75, de 1996 (n° 360/95, na 
Casa de origem), de autoria do nobre Deputado Jor
ge Tadeu Mudalen, que "dispõe sobre a obrigatorie
dade do uso de colete à prova de bala por profissio-

nais nas condições que especifica e dá outras provi
dências". 

A proposição, que não recebeu emendas no 
--- pu:t.Zo regimental, pretende tomar obrigatório o uso 

- de cOletes à prova de bala, por profissionais no de-
~ sempenho das atividades de proteção pessoal, vigi

lância patrimonial e transporte de valores, incumbin
do seu fornecimento à empresa ou ao empregador 
do profissional de segurança. 

li-Análise 

A medida não contraria disposições constitu
cionais ou infraconstitucionais. Quanto à sua perti
nência, é altamente meritória, pois visa, de forma efi
caz, a melhorar as condições de segurança dos tra
balhadores ligados ao ramo da proteção pessoal e 
segurança de valores. 

Não obstante, a proposta, em nossa opinião, 
merece aprimoramento. Ela dispõe que, no prazo de 
noventa dias, o Executivo regulamente a lei. Enten
demos que, no caso de matéria dessa natureza, a lei 
chame a atenção para que as características técni
cas e o desempenho mínimo do equipamento de se
gurança sejam, obrigatoriamente, regulamentados. 
O eventual esquecimento dessa providência, na re
gulamentação, tomará a lei inócua, ou dificultará sua 
aplicação. 

m.::. Voto 

Pelo exposto, opino favoravelmente à aprova
ção do Projeto de Lei da Câmara n° 75, de 1996, 
com a seguinte emenda: 

EMENDA NQ 1 - CAS 

Dê-se ao art. 3Q do PLC nQ 75/96 a seguinte re
dação: 

• Art. 3° O Poder Executivo regulamen
tará esta Lei no prazo de noventa dias, es
pecialmente no que diz respeito às caracte
rísticas técnicas e ao desempenho mínimo 
do colete à prova de bala". 

Sala das Comissões, 18 de junho de 1997.
Ademir Andrade, Presidente - João França, Rela
tor - Abdias Nascimento - Mauro Miranda - Mariu
ce Pinto - José Alves - Emília Fernandes - BeiJo 
Parga - Osmar -Dias - Gilvan Borges - Romero 
Jucá - Benedita da Silva - Otoniel Machado - Wal
deck Omelas - Sebastião Rocha - Jonas Pinheiro. 
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DOCUMENTAÇÃO ANEXADA, NOS 
TERMOS DO ART. 250, PARÁGRAFO ÚNI
CO DO REGIMENTO INTERNO 

RELATÓRIO 
Da Comissão de Assuntos Sociais, 

sobre o Projeto de Lei da Câmara n2 75, 
de 1996, que "Dispõe sobre a obrigatorie
dade do uso de colete à prova de bala por 
profissionais nas condições que especifi
ca e dá outras providências." 

Relator: Senador Antonio Carlos Valadares 

I - Relatório 

Vem a esta Comissão, para exame, o Projeto 
de Lei da Câmara n~ 75, de 1996 (nº 360-B/95, na 
Casa de Origem), de autoria do nobre Deputado Jor
ge Tadeu Mudalen, que "Dispõe sobre a obrigatorie
dade do uso de colete à prova de bala por profissio
nais nas condições que especifica e dá outras provi
dências.• 

A proposição, que não recebeu emendas no 
prazo regimental, pretende tomar obrigatório o uso 
de coletes à prova de bala, por profissionais no de
sempenho das atividades de proteção pessoal, vigi
lância patrimonial e transporte de valores, incumbin
do seu fornecimento à empresa ou ao empregador 
do profissional de segurança. 

li-Análise 

A medida não contraria disposições constitu
cionais ou infraconstitucionais. Quanto à sua perti
nência, é altamente meritória, pois visa, de forma efi
caz, a melhorar as condições de-Segurança dos tra
balhadores ligados ao ramo da proteção pessoal e 
segurança de valores. 

Não obstante, a proposta, em nossa opinião, 
merece aprimoramento. Ela dispõe que, no prazo de 
noventa dias, o Executivo regulamente a lei. Enten
demos que, no caso de matéria dessa natureza, a lei 
chame a atenção para que as características técni
cas e o desempenho mínimo do equipamento de se
gurança sejam, obrigatoriamente, regulamendados. 
O eventual esquecimento dessa providência, na re
gulametnação, tomará a lei inócua, ou dificultará sua_ 
aplicação. 

III- Voto 

Pelo exposto, opino favoravelmetne à aprova
ção do Projeto de Lei da Câmara -riª-76; de 1996, 
com a seguinte emenda: 

- -· "- - _s_ 

EMENDA Nº 1-CAS 

Dê-se ao art. 3º do PLC nº 75/96 a seguinte re
dação: 

"Art. 3º O Poder Executivo regulamen
tará esta Lei no prazo de noventa dias, es
pecialmente no que diz respeito às caracte
risticas técnicas e ao desempenho mínimo 
do colete à prova de bala. • 

Sala das Comissões, em Presidente, Relator 
PLC 75, de 1996: toma obrigatório o uso de co

letes a prova de bala, por profissionais no desempe
nho das atividades de proteção pessoal, vigilância 
patrimonial e transporte de valores, incumbindo seu 
fornecimento à empresa ou ao empregado do profis
sional de segurança. 

À primeira vista parece se tratar de projeto me
ritório e irá beneficiar o trabalhador. No entanto, a 
matéria envolve questões técnicas específicas que 
somente um especialista da área poderia opinar com 
mais propriedade. 

Na verdade, não sabemos até que ponto e em 
que circunstâncias um colete a prova de bala é sufi
ciente para garantir a integridade física desses pro
fissionais. 

PARECERES N!!S 332 E 333, DE 1997 

Sobre o Projeto de Decreto Legisla
tivo nº 72, de 1996 (nº 269, de 1996, na 
Câmara dos Deputados), que aprova o 
texto do Acordo de Seguridade Social, 
celebrado entre a _República Federativa 
do Elrasil e_11_R~pública Italiana, em Brasí
lia, em 26 de junho de 1995. 

PARECER Nº 332, DE 1997 

(Da Comissão de Relações Exteriores 
-é Defesa Nacional) 

Relator: Senador Epitácio Cafeteira 

I - Relatório 

De conformidade com o art. 49, inciso I, da 
Constituição Fed!mll;-o Senhor Presidente da Repú
blica submeteu ao Congresso Nacional, devidam~n
te acompanhado de expo_iiÇão-de_mo_tivos do Minis
tro de Estado das Relações Exteriores, o texto do 

~_ACordo de Seguridade Social, celebrado entre a Re
-pul51itã Federativa- do Brasil e a República Italiana, 
em Brasília, em 26 de junho de 1995. 

O texto bilateral é amplo e detalhado, contém 
31 arti_gos e versa, entre outras coisas. sobre: defini
ção de termos, campo de aplicação, legislação apli
~cável, prestações por doença, maternidàde e aciden~ 
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tes do trabalho, concessão simultânea de benefícios 
e renovação de acordos anteriores. 

Seu art. 3º estabelece que ele se aplica às pes
soas que estejam ou tenham sido sujeitas à legisla
ção de uma ou de ambas as Partes Contratantes, 
bem como a seus familiares ou dependentes legais, 
com base na legislação aplicável. 

Além disso, o art. 4º afirma que os cidadãos de 
uma Parte Contratante aos quais se aplica o Acordo 
estão sujeitos às obrigações e têm direito aos bene
fícios da legislação de Seguridade Social da outra 
Parte, nas mesmas condições que os seus súditos. 
E, pelo art. 52 , as prestações pecuniárias concedidas 
ao amparo da legislação de uma serão pagas inte
gralmente, e sem qualquer restrição, às pessoas que 
residirem no território da outra. E essa transferência 
será feita mesmo quando o beneficiário se encontra 
em um terceiro Estado. 

De modo geral, o trabalhador ao qual se aplica 
o presente Acordo estará unicamente sujeito à legis
lação da Parte Contratante em cujo território exerça 
sua atividade. (art. 6º). 

Quando o trabalhador não satisfizer, simulta
neamente, às condições exigidas pelas legislações 
de ambas as Partes, o seu direito será determinado 
com base nas normas de cada legislação, à medida 
que se forem cumprindo tais condições. (art. 12). 

Quando o montante das prestações pecuniá
rias devidas pelas instituições competentes dos 
dois Países não atingir o valor mínimo previsto 
pela legislação da Parte Contratante na qual o be
neficiário resida, caberá à instituição competente 
desta Parte complementá-lo até alcançar tal míni
mo (art. 14) 

Uma Comissão Mista de técnicos, formada por 
representantes dos dois Países, cuidará da aplica
ção do Acordo e de seus ajustes administrativos. 

Essas breves observações dão uma idéia do 
quanto é criativo, generoso e avançado o texto anali
sado. 

Pode-se até mesmo duvidar de que o nosso 
País, ainda tão sobrecarregado em matéria previ
denciária, seja capaz de cumprir, com total reciproci
d:lde, as cláusulas que lhe impõem esta negociação 
bilateral, com país de primeiro mundo, tão valorizado 
por sua performance em matéria laboral e previden
ciária. O ltamaraty justifica o acordo pela própria 
"qualidade das relações entre Brasil e Itália, de raí
zes históricas, profundas, complexas e diversifica
das, que transcendem o mero intercãmbio entre dois 
Estados soberanos, para abranger o entrelaçamento 
de dois povos em níveis de toda sorte.• 

• 11- Voto 

Diante do exposto, e também consciente de 
que •a globalização da economia sugere uma inten
sificação desse fluxo de pessoas e reforça a neces
sidade de serem estabelecidas normas que dispo
nham sobre matéria de interesse imediato para 
aqueles cidadãos ligados, de uma forma ou de outra, 
aos dois países, • somos favoráveis á aprovação da 
matéria, nos termos do Projeto de Decreto Legislati
vo n2 72, de 1996. 

Sala das Sessões, 16 de janeiro de 1997. -
Antônio Carlos Magalhães, Presidente - Epitácio 
Cafeteira, Relator - Romeu Tuma - Geraldo Melo 
- Humberto Lucena -Artur da Távola - Pedro Si
mon - Nabor Júnior - Hugo Napoleão - Casildo 
Maldaner- José Agripino - Bernardo Cabral. 

PARECER Nº 333, DE 1997 
(Da Comissão de Assuntos Sociais) 

Relator: Senador Leomar Quintanilha: 

I - Relatório 
Nos termos do art. 49, inciso, I, da Constituição 

Federal, o Senhor Presidente da República subme
teu ao Congresso Nacional, devidamente acompa
nhado de exposição de motivos do Ministro das Re
lações Exteriores, o texto do Acordo de Seguridade 
Social, celebrado entre a República Federativa do 
Brasil e a RepÚblica Italiana: em Brasília, em_26 de 
junho de 1996. 

Qa_Exposição de Motivos do Senhor Ministro 
das Relações Exteriores que acompanha o texto do 
Acordo em epígrafe, cabe destacar o seguinte: 

·o Acordo tem como objetivo regular 
as relações de seguridade social entre Brasil 
e Itália, incidindo, quanto à matéria, em 
questões previdenciárias, de seguro contra 
acidentes de trabalho e doenças profissio
nais, de prestações familiares e de saúde. 
Quanto às pessoas, apllca-se o Acordo a to
das aquelas que, com base na legislação 
em vigor, estejam ou tenham estado sujeitas 
ao ordenamento jurídico de uma ou de am
bas as partes contratantes, bem como a 
seus familiares ou dependentes legais, ga
rantida a reciprocidade do tratamento. 

A-justificativa para a celebração deste 
Acordo está na própria qualidade das relaçõ
es entre BrasiT e ltálía, -de raizes históricas, 
profundas, complexas e diversificadas, que 
transcendem o mero interCâmbio entre dois 
Estados soberanos, para abranger o entrela-
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çamento de dois povos em níveis de toda 
sorte. A globalização da economia sugere urna 
intensificação desse fluxo de pessoas e reforça 
a necessidade de serem estabelecidas normas 
que disponham sobre matéria de intresse ime
diato para aqueles cidadãos ligados, de urna 
forma ou de outra, aos dois países. • 

O texto do Acordo ora apreciado, composto de 
31 artigos, reporta essencialmente questões referen
tes a prestações por doença, benefícios de materni
dade e acidentes do trabalho, concessão simultânea 
de benefícios e renovação de acordos anteriores. 

A funcionalidade do Acordo se assenta no cri
tério definido nos termos do seu art. 6º, pelo qual o 
trabalhador ao qual se aplicam as normas acordadas 
estará sujeito unicamente à legislação da Parte Con
tratante, em cujo território exerça sua atividade. 

Trata-se, a toda evidência, de Acordo de gran
de interesse para a República Federativa do Brasil, 
haja vista o grande fluxo de pessoas que existe en
tre os dois países, o que tende inclusive a aumentar, 
tendo em vista a sempre crescente aproximação co
mercial que se verifica. 

11- Voto 

Por todo o exposto, considerando o presente 
"Acordo de Seguridade Social, celebrado entre a Re
pública Federativa do Brasil e a República Italiana, em 
Brasília, em 26 de junho de 1995", oportuno e conve
niente aos interesses nacionais, somos pela aprova
ção do Projeto de Decreto Legislativo nº 72, de 1996. 

Sala das Comissões, 18 de junho de 1997.
Ademir Andrade, Presidente - Leomar Quintani
lha, Relator - Osmar Dias - José Alves - Abdias 
Nascimento - Emília Fernandes - Gilvam Borges 
- Romero Jucá - Mauro Miranda - BeiJo Parga -
Benedita da Silva - Marluce Pinto - Otoniel Ma
chado - Waldeck Omelas - Sebastião Rocha -
Jonas Pin!leiro. 

PARECER N2 334, DE 1997 

Da Comissão de Assuntos Econõmi
cos, sobre o Ofício "S" n2 50, de 1997 (Ofí
cio PRESI n2 1.795197, na origem), do Sr. 
Presidente do Banco Central do Brasil, en
caminhando solicitação do Prefeito do Mu
nicípio do Rio de Janeiro, para emissão de 
Letras Financeiras do Tesouro do Municí
pio do Rio de Janeiro - LFTM-RJ, destina
dos ao giro da Dívida Mobiliária do Municí
pio, vencível no 22 semestre de 1997. 

Relator: Senador Ney Suassuna 

I - Relatório 

Vem a esta Casa ofício do Senhor Presidente 
do Banco Central do Brasil encaminhando solicita
ção da Prefeitura Municipal do Rio de Janeiro para 
emissão de Letras Financeiras do Tesouro do Muni
cípio do Rio de Janeiro (LFTM-RJ), cujos recursos 
servirão ao giro de sua dívida mobiliária com venci
mento no 2º semestre de 1997. 

O pleito está submetido aos termos da Resolu
ção nº 69/95, que dispõe sobre limites globais e con
dições para as operações de crédito interno e exter
no dos Estados, do Distrito Federal, dos Municípios 
e suas autarquias, inclusive o lançamento de títulos 
da dívida pública. 

A emissão de LFTM-RJ, ora sob análise, apre
senta as seguintes características: 

a) quantidade: a ser definida na_da_ta_ d_e_ l"§'~g<l- _ 
te aos fífulós -a-serem sUbstituídoS, mediante aplica
ção da Emenda Constitucional nº 3, deduzida a par
cela a ser definida pelo Senado Federal; 

b) modalidade: nominativa-transterível; 
c) rendimentos: igual ao das Letras Financeiras 

do Tesouro Nacional - LFT, criadas pelo Decreto Lei 
·n2·2-:-37f), de 25-11 :S7; 

d) prazo: 5 (cinco) anos; 
e) valor nominal: R$1,00 (Selic); 

R$1.000,00 (Cetip); 
f) características dos títulos a serem substituí

dos: 

Titules Vencimento Quantidade 

681447 12·7-97 704.835.469.179 

681446 1º-8-97 621.024.388 

681447 12-9-97 1.07 4.153.969 

681447 1º-10-97 1.596.112.238 

Título Vencimento Quantidade 

N 12-7-97 50.100.000 

N 12-7-97 60.000.000 

N 1º-8-97 60.000.000 

N 1º-8-97 50.100.000 

N 12-9-97 50.100.000 

N 1º-9-97 60.000.000 

N 12-10-97 60.000.000 

N 12..10-97 50.100.000 

N 1!!..11-97 50.100.000 

N 12..11-97 60.000.000 
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Obs.: Como pode ser observado, a quantidade total de títulos é 
de 708.677 259.774 LFTM -RIO. Esta montante decorra do fato 
de a emissão dos referidos títulos ter sido efetuada em 1993, 
quando a moeda vigente era o cruzeiro, que foi banslorrnado em 
cruzeiro real, com a divisão por 1.000, e em real, com a divisão 
por 2.750. O valor financeiro dos títulos, em 31-3-97, represerita 
R$228.534.233,96. 

g) previsão de colocação e vencimento dos tí
tulos a serem emitidos: 

SE LIC 
Colocação Vencimenb Título Data-Base 

12..7-97 12-7-2002 681826 12..7-97 

12-8-97 12-8-2001 681461 12-8-97 

12-9-97 12-4-2002 681673 1!!..9-97 

12-10-97 11l..10-2001 681461 12-10-97 

CETIE 
Colocação Vencimento Título Data-Base 

12-7-97 1"-10-2000 N 1!!..7-97 

12..8-97 12-5-2001 N 1!!..8-97 

12-9-97 12-7-2001 N 11l..9-97 

12-10-97 12-7-2001 N 1!!..10-97 

3-11-9 12-11-2001 N 3-11-97 

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 n2 1.373, de 26-1-
89, Decreto n2 8.355, de 26-1-89. 

O processo encontra-se adequadamente ins
truído, de acordo com as exigências do art. 13 da 
Resolução acima referida. 

O Banco Central do Brasil pronunciou-se sobre 
a operação através do Parecer Dedip/Diare-97/0448, 
de 23-6-97, no qual analisa as condições para emis
são dos títulos, tendo constatado que se encontra 
dentro dos limites previstos, preconizando um per
centual de rolagem de 90,85%, em função dos limi
tes de comprometimento já assumidos pela Prefeitu
ra Municipal do Rio de Janeiro. 

Para efeito de comprovação dos gastos com a 
remuneração dos membros do Poder Legislativo lo
cal, com a manutenção e desenvolvimento do ensino 
e com pessoal, conforme estabelecem os arts. 29 e 
212 da Constituição Federal, o então vigente art. 38 
da ADCT e a Lei Complementar nº 82, de 27-3-95, 
bem como o pleno exercício da competência tributá~ 
ria, relativamente ao exercício de 1995, a Prefeitura 

do Rio de Janeiro apresentou parecer prévio e certi
dão do Tribunal de Contas do Município. 

A dívida mobiliária da Prefeitura Municipal do 
Rio de Janeiro atingiu, em março de 1997, o mon
tante de R$1.406 milhões, representada por Letras 

""financeiras do Tesouro do Município-do Rio de Ja-
neiro- LFTM-RIO. 

É o relatório. 
11- Voto 

:t\"Preteltüra-l\11W1icipa.l do Rio de Janeiro vem 
,.ge caracterizando por adequado controle de sua dí
vida mobiliária, bem como pelo bom desempenho de 
seus indicadores de finanças públicas, tendo, igual
mente, respeitado as disposições do Senado Fede
ral, contidas na Resolução nº 69, de 1995, as quais 
tem sido rigorosamente obedecidas pelo município, 
dentro da política geral de controle do endividamento 

'"tlosetorpúbliC:o. 
· Especificamente no que se refere à dívida mo

biliária municipal, a rolagem de títulos ora analisada 
vem ocorrer em momento de significativa importân
cia no cumprimento do orçamento municipal. 

Por oportuno, cabe ressaltar que a Prefeitura 
está cumprindo o disposto na Lei Rita Camata (Lei 
Complementar n2 82, de 1995), apontada no referido 
parecer. 

No sentido de manter os princípios que vem 
·noneãnací ~!!i"i:lecrsoes desta Cômissão de Assuntos 
Económicos, em relação a matérias similares, e com 
base na avaliação da situação conjuntural que ora 
se apresenta, considero adequada a rolagem de par
cela equivalente a 98,00% da dívida mobiliária muni
cipal, vincenda no 29 semestre de 1997. 

Igualmente, com vistas ao perfeito conheci
mento desta Casa sobre as condições de negocia
ção dos títulos a serem emitidos, e ao exemplo do 

. que foi determinado para outras autorizações simila
res, consideramos adequado incluir os §§ 1 9 e 22 do 
art. 22 e o art. 3º, no Projeto de Resolução ora sub
metido à apreciação dos ilustres pares. 

Concluindo, pois, que. se encontram atendidas 
as condições estabelecidas na Resolução n2 69/95, 
sou de parecer favorável ao atendimento do pleito 
da Prefeitura Municipal do Rio de Janeiro, nos ter
mos do seguinte: 

PROJETO DE RESOLUÇÃO N2 81, DE 1997 

Autoriza a Prefeitura Municipal do 
Rio de Janeiro a emitir, por intermédio de 
ofertas públicas, Letras Financeiras do 
Tesouro do Município do Rio de Janeiro 
(LFTM-RJ), destinando-se os recursos ao 
giro de sua dívida mobiliária com venci
mento no 22 semestre de 1997. 
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O Senado Federal resolve: 
Art. 12 É a Prefeitura Municipal do Rio de Janeiro 

autorizada, nos termos da Resolução n2 69, de 1995, a 
emitir Letras Financeiras do Tesouro do Município do 
Rio de Janeiro (LFTM-RJ), para giro de sua dívidarno
biliária com vencimento no 2º semestre de 1997. 

Art. 22 A emissão deverá ser realizada nas se
guintes condições: 

a) quantidade: a ser definida na data de resgate 
dos títulos a serem substituídos, mediante aplicação 
da Emenda Constitucional ri2 3, equivalente à rolagem 
de 98%(noventa e oito por cento) da dívida mobiliária 
do município vencível no segundo semestre de 1997; 

b) modalidade: nominativa-transferível; 
c) rendimentos: igual ao das Letras Financeiras 

do Tesouro Nacional- LFT, criadas pelo Decreto Lei 
nº 2.376, de 25-11-87; 

d) prazo: 5 (cinco) anos; 
e) valor nominal: R$1,00 (SELIC); 

R$1.000,00 (CETIP); 
f) características dos títulos a serem substituí

dos: 
SFJJC 
Título 

681447 

681446 

681447 

681447 

CEIIP 
Título 

N 

N 

N 

N 

N 

N 

N 

N 

N 

N 

v~j;;imento 

1º-7-97 

12-8-97 

12-9-97 

12-10-97 

'!lencime.nto 

1º-7-97 

12-7-97 

12-8-97 

12-8-97 

1"-9-97 

1"-9-97 

12-10-97 

1"-10-97 

12-11-97 

_j?-11-9.I 

Quantidade 

704.835.469.179 

621.024.388 

1.07 4.153.969 

:1.596 .. 1J.2.23& 

Quantidade 

50.100.000 

60.000.000 

60.000.000 

50.100.000 

50.100.000 

60.000.000 

60.000.000 

50.100~000-

50.100.000 

6.0.000.00.0 

Obs.: Como pode ser observado, a quantidade total de títulos é 

de 708.677.259.774 LFTM- Rio. Este montante decorre do fato 

de emissão dos referidos títulos ter sido efellJada em 1993,quan 

do a moeda vígente era o cruzeiro, que foi transformado enJ cru· 

zeiro real, com a divisão por 1. 000, e em real, com a divisão por 

2.750. O valor financeiro dos títulos, em 31-3-97, representa 

R$228.534.233,96. 

g) previsão de colocação e vencimento dos tí
tulos a serem emitidos: 

SEL.IQ 
Colocaéãe>Vencim~to TítUlo . D"to~-B.ase 

12-7-97 12-7-2002 681826 12-7-97 

12-8-97 12-8-2001 681461 12-8-97 

12-9-97 12-4-2002 681673 12-9-97 

12-10-97 12-10-2001 681461 .Jº-10-97 

QEIIP 
Colocac:ão Vencimento . Título Data-Base 

1º-7-97 12-1D-2000 N 12-7-97 

12-8-97 12-5-2001 N 12-8-97 

12-9-97 1º-7-2001 N 12-9-97 

1º-10-97 1"- 7-2001 N 1º-10-97 

12-10-97 1"-11-2001 .. N 3-11-97 

J:!.)_. forma de colo_c~a:. atrav.és_cle_ote.w.s pú
blicas, nos termos da Resolução nº 565, de 20-9-79, 
do Banco Central; 

j) autorização legislativa: Lei n2 1.373, de 26-1-89, 
Decreto nº 8.355, de 26-1-89. · 

]-1 º ·A pu51fc~o doa:núncio-ao Teilão p<J.ra 
oferta dos títulos referidos neste artigo será feita 
,c,orrumt!Oke.dência_minJma de três dias de sua reali-

zação. A P f · d M · ' · R' d J · =§ 2º re eitura o umc1p10 do 10 e anel-
ro encaminhará ao Senado Federal, para exame da 
Comissão de Assuntos Económicos, toda a docu
mentação referente à oferta dos títulos emitidos ao 
amparo desta Resolução. 

Art. 32 No prazo máximo de quatorze dias após 
concluída a operação de emissão dos títulos autori
zada nesta Resolução, o Banco Central do Brasil en
caminhará ao Senado Federal, para exame da Co
missão de Assuntos Económicos, todos os registres 
de _compra e venda dos títulos, até o tomador final. 

Art. 42 A presente autorização deverá ser exer
cida no prazo de duzentos e setenta dias, a contar 

-de sua publicação. 
· Art-:-5º Esta resolução entra em vigor na data 

de sua publicação. 
-sala das Comissões, 26 de junho de 1997.

José Serra, Presidente - Ney Suassuna, Relator
Eduardo Suplicy - José Eduardo Outra - Jonas 
Pinheiro - Osmar Dias ..: Femando Bezerra -
José Roberto Arruda - José Fogaça - Jefferson 
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Péres- Ramez Tebet- Lauro Campos (vencido) 
- Pedro Simon - Elcio Alvarez. 

PARECER N2 335, DE 1997 
Da Comissão de Assuntos Econômi

cos, sobre o Ofício "S" n2 51, de 1997, do 
Presidente do Banco Central, que enca
minha ao Senado Federal solicitação do 
Governo do Estado do Rio de Janeiro, 
para emissão de Letras Financeiras do 
Tesouro do Estado do Rio de Janeiro -
LFTRJ, cujos recursos serão destinados 
ao giro da dívida mobiliária vencível n2 22 
semestre de 1997. 

Relator: Senador Ney Suassuna 

I - Relatório 
O Senhor Presidente do Banco Central do Bra

sil dirigiu a esta Casa o Ofício ·s· n2 51, de 1997 
(Ofício PRESI n2 1.796, 24-6-97, na origem), enca
minho solicitação do Governo do Estado do Rio de 
Janeiro, para que o Senado Federal autorize a emis
são de Letras Financeiras do Tesouro do Estado do 
Rio de Janeiro - LFTRJ, cujos recursos serão desti
nados ao giro da dívida mobiliária do estado, vencí
vel no 22 semestre de 1997. 

A operação em tela apresenta as seguintes ca
racterísticas: 

a) quantidade: a ser definida na data de resga
te dos títulos a serem substituídos, mediante aplica
ção da Emenda Constitucional n2 3, deduzida a par
cela a ser definida pelo Senado Federal; 

b) modalidade: nominativa-transferível; 
c) rendimento: igual ao das Letras Financeiras 

do Tesouro - LFT, criadas pelo Decreto-Lei n2 

2.376, de 25-11-87; 
d) prazo: 5 (cinco) anos; 
e) valor nominal: R$1,00 (SELIC); 
f) características dos títulos a serem substituí

dos: 

Título Vencimento Quantidade 

541811 12-7-1997 83.552.538.196 

541826 12-7-1997 90.003.540.189 

541811 12-8-1997 101.319.580.612 

541824 12-8-1997 113.585.813.814 

541826 . 12-9-1997 126.222.887.891 

541826 12·10-1997 162.767.655.716 

541824 12-11-1997 208.631.034.961 

541826 12-12-1997 247.877,506~2ZO 

g) previsão de colocação dos títulos a serem 
emitidos; 

SELIC 

Colocação Vencimento Título Data-Base 

1-7-1997 12--7-2002 541826 12..7-1997 

1-8-1997 12--8-2002 541826 12-8-1997 

1-9-1997 12--9-2002 541826 12·9-1997 

1-10-1997 12--10-2002 541826 12..10-1997 

3-11-1997 12-11-2002 541824 12..11-1997 

1-12-1997 12--12-2002 541826 12-12-1997 

f) fonna de colocação: através de ofertas públi
cas, nos tennos da Resolução n2 565, de 20-09-79, 
do Banco Central; 

- i) autorização legislativa: Lei n2 1.389 de 28-11-88. 
Cumpre observar que a quantidade total de tí

tulos é de 1.133.960.557.599 LFTRJ. O montante, 
no entanto, em valores de 31-12-96, representa. 
R$745.133.189,30, decorrente do fato de que os tí
tulos foram emitidos em 1992, quando a moeda vi
gente era o cruzeiro, cabendo portanto a atualização 
do preço unitário para o real. 

-O-pleito encontra-se instruído nos termos dos 
arts. 13 e 16 da Resolução n2 69, de 1995, do Sena-

- do Federal, que dispõe sobre limites globais e condi· 
ções 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 
títulos da dívida mobiliária. 

O Parecer do Banco Central do Brasil (Parecer 
Dedip/Diare-97/0451, de 23-6-97), faz as seguintes 
observações ao pleito: 

a) o exame da situação de endividamento do 
Estado à luz dos parâmetros estabelecidos pela Re
solução n2 69/95, já referida, demonstra que a ope
.mçao pleiteada não se enquadra nos limites do art. 
42, inciso I, daquela nonna; 

-bfforam apresentadas as deClaraÇões referem
tes à situação de adimplência junto às instituições in
tegrantes do Sistema Financeiro Nacional, à inexis· 
tência de débitos vencidos e não pagos e ao pleno 
exercício da competência tributária; 

c) de acordo com a certidão do Tribunal de 
Contas do Estado: o Governo do Estado do Rio de 
Janeiro, no exercício de 1995, cumpriu o estabeleci
do nos arts. 27 e 212 da Constituição Federal. As 
despesas com pessoal, naquele mesmo exercício, 

crepresentaram 61,30% do total das despesas cor-
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rentes cumprindo, portanto, o disposto no art. 13, in
ciso VIl, da Resolução n° 69/95; 

d) o estoque da dívida mobiliária do Estado do 
Rio de Janeiro cresceu 93,2% entre dezembro de 
1994 e dezembro de 1996, situando-se abaixo do 
crescimento médio da dívida do conjunto dos Esta
dos e Municípios, o qual foi de 107,6%, naquele 
mesmo período. Em 31-12-96, a parcela da dívida 
objeto do pleito sob exame representava 12,6% da 
dívida emitida pelo Estado e 20,6% das despesas de 
capital previstas para o exercício de 1997; 

e) estabelecendo-se uma estimativa do valor 
da dívida mobiliária do Rio de Janeiro, vencível no 2'l 
semestre de 1997, corrigida pelo IGP-M, chega-se a 
um valor 2,5 vezes menor do que o montante efeti
vo, utilizando-se a Taxa Selic. Com isso tem-se uma 
idéia do volume de juros incorporado a6valor emiti
do; 

f) com base no critério estabelecido no art. 27 
da Resolução nº 69/95, o Estado possui margem de 
resgate (2,10%), sendo sugerido o percentual de 
97,90% para rolagem. 

Foram anexados ao processo os documentos 
requeridos para instrução da matéria, sendo relevan
te assinalar que a Certidão de Regularidade da Si
tuação junto ao FGTS, vence em 26-6-97, sendo rec 
comendável sua pronta atualização. 

É o relatório. 
11- Voto 

A situação da dívida mobiliária do Estado do 
Rio de Janeiro, a rigor, pouco difere daquela em que 
se encontra a maioria dos Estados brasileiros. É sob 
essa ótica mais geral que se deve examinar a solici
tação da rolagem da dívida a vencer no segundO§!!-_ 
mestre deste exercício. O Estado do• Rio de Janeiro, 
conforme assinalou o Banco Central do Brasil no pa
recer referido acima, encontra-se presentemente ulti
mando tratativas com o Governo Federal com o ob
jetivo de equacionar sua dívida, no ãmbito do Pro
grama de Apoio à Reestruturação e ao Ajuste Fiscal 
dos Estados, tendo; neste sentido, fimnado Protocolo 
de Acordo referendado pela Resolução n2 1 O, de 30-
1-97, deste Senado Federal. 

Uma vez que o referido Protocolo inclui as dívi
das contraídas até 31-12-96, entende-se que a par
cela objeto da rolagem ora pretendida insere-se no 
conjunto daquela negociação, cujos contratos serão 
examinados pelo Senado, por força da Resolução nº 
12, de 197. Ainda assim, a dificuldade de colocação 
dos títulos do Estado (84,9% foram trocados por títu
los federais, ao amparo da Resolução nº 2.081, do 
CMN) e o perfil dos vencimentos dos títulos da dívi-

da, vis-a-vis a capacidade de pagamento do Esta
do, justificam maior cautela no exame do pleito. Ob
serve-se, neste sentido, que, enquanto a dívida do 
Estado do Rio de Janeiro, no período compreendido 
entre 1994 e 1996, cresceu em 93,2%, as receitas 
provenientes do ICMS e das transferências constitu
cionais elevaram-se em apenas 68,4%. No entanto, 
a solicitação do Governo do Estado somente chegou 
a esta Casa no dia 24 de junho, restando apenas 
dez dias para o vencimento da primeira "tranche" da 
dívida vincenda no segundo semestre deste ano. 

Parece-me, portanto, mais adequado, conside
rando as ponderações feitas pelo Banco Central e a 
expectativa de acordo do Estado com o Governo Fe
deral, recomendar que seja autorizada, neste mo
mento, a rolagem das parcelas da dívida de venci
mento previsto até 1º-8-1997. Com isto, o Estado 

_disporá de maior prazo para ajuste de suas contas, 
de forma a corresponder às normas estabelecidas 
pela Resolução nº 69195, e esta Casa poderá avaliar 
com mais profundidade a matéria. 

- Tenâo -emviSfaa manUtençaOãos · princípios
que vêm norteando as decisões desta Comissão de 
Assuntos Económicos, em relação a matérias simila
res, e com base na avaliação da situação conjuntural 
que-ora se aprese-ma, -considero adequada a rola
gem de parcela equivalente a 98% da dívida mobiliã
ria estadual, vincenda no 2° semestre de 1997. Ade
mais, entendo que medidas devem ser tomadas 

_ para_garantir a transparência dos procedimentos re
lativos à rolagem. 

Assim. com vistas ao perfeito conhecimento 
desta Casa sobre as condições de negociação dos 
títulos a serem emitidos, e a exemplo do que foi de
terminado para outras autorizações similares, propo
nho a inclusão dos §§ 12 e 2º do art. 2º e o art. 32, no 
projeto de resolução ora submetido à apreciação dos 
ilustres pares. 

Concluindo, pois, somos de parecer favorável 
ao atendimento do pleito do Governo do Estado do 
Rio de Janeiro, nos termos do seguinte: 

PROJETO DE 8ESOLUÇÃO Nº 82, DE 1997 

Autoriza a elevação temporária dos 
limites de endividamento do Estado do 
Rio de Janeiro para que possa emitir, 
através de ofertas públicas, Letras Finan
ceiras do Tesouro do Estado do Rio de 
Janeiro- LFTRJ, destinando-se os recur
sosao giro -de soa dívida mobiliária com 
vencimento no 22 semestre de 1997. 

O Senado Federal resolve: 
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Art. 1 º É o Estado do Rio de Janeiro autoriza
do, nos termos da Resolução nº 69, de 1995, a ele
var os limites de endividamento e comprometimento 
previstos na mesma Resolução, para emitir Letras Fi
nanceiras do Tesouro do Estado do Rio de Janeiro -
LFTRJ, cujos recursos serão destinados ao giro das 
parcelas de sua dívida mobiliária com vencimento nos 
dias primeiro de julho e primeiro de agosto de 1997. 

Art. 29 A emissão deverá ser realizada nas se
guintes condições: 

a) quantidade: a ser definida na data de resga
te dos títulos a serem substituídos, mediante aplica
ção da Emenda Constitucional n2 03, equivalente à 
rolagem de 98% (noventa e oito por cento) da dívida 
mobiliária do Estado vencível nos dias primeiro de 
julho e primeiro de agosto de 1997; 

b) modalidade: nominativa-transferível; 
c) rendimento: igual ao das Letras Financeiras 

do Tesouro- LFT, criada pelo Decreto-Lei nº 2.376, 
de 25-11-87; 

d) prazo: 5 (cinco) anos; 
e) valor nominal: R$1 ,00 (Selic}; 
f) características dos tito/os a serem substituí

dos: 
SELIC 

Título Vencimento Quantidade 
541811 12-7-1997 83.552.538.196 
541826 12-7-1997 90.003.540.189 
541811 12-8-1997 101.319.580.612 
541824 12-8-1997 113585813814 

g) previsão de colocação dos títulos a serem 
emitidos: 

SELIC 
Colocação Vencimento Título Data-Base 
12-7-1997 12..7-2002 541826 12..7-1997 
12..8-1997 12-8-2002 541826 1°-8-f§@~ 

h) fonna de colocação: através de ofertas pú
blicas, nos termos da Resolução nº 565, de 20-9-79, 
do Banco Central; 

i) autorização legislativa: Lei n2 1.389, de 28-
11-88. 

§ 12 A publicação do anúncio do leilão para 
oferta dos títulos referidos neste artigo será feita 
com antecedência mínima de três dias de sua reali
zação. 

§ 22 O Governo do Estado do Rio de Janeiro 
encaminhará ao Senado Federal, para exame na 
Comissão de Assuntos Económicos, toda a decu~ 
mentação referente à oferta dos títulos-emitidos ao 
amparo desta resolução. 

Art. 3° Após concluída a operação de emissão 
dos títulos autorizados nesta resolução, o Banco 
Central .encamínhará ao Senado Federal, para exa
me na Comissão de Assuntos Económicos, todos os 
registros de compra e venda dos títulos, até o toma
dor final. 

Art. 42 O prazo máximo para o exercício da 
presente autorização é de duzentos e setenta dias 
contados a partir da sua publicação. 

Art. 5º Esta resolução entra em vigor na data 
de sua publicação. 

Sala das Comissões, 26 dejunho de 1997. 
José Serra, Presidente - Ney Suassuna, Re

lator - Jonas Pinheiro - Ramez Tebet - Eduardo 
Suplicy - José Roberto Arruda - Elcio Alvares -
José Fogaça - José Eduardo Outra - Jefferson 
Péres - Lauro Campos (vencido) - Fernando Be
zerra - Pedro Simon - Osmar Dias. 

O SR. PRESIDENTE (Geraldo Melo)~ O expe
diente lido vai à publicação. 

O SR. PRESIDENTE (Geraldo Melo)- O Pro
jeto de Lei da Câmara nº 75, de 1.996 (nº 360/95, na 
Casa de origem), cujo parecer foi lido anteriormente, 

JiQará perante a Mesa durante cinco dias úteis, a fim 
de receber emendas, nos termos do art. 235, li, d, 
do Regimento Interno, combinado com o art. 4º da 
Resolução nº 37, de 1995, do Senado Federal. 

O SR. PRESIDENTE (Geraldo Melo}- Os Pro
jetes de Resolução nº 81, de 1997, e nº 82, de 1997, 
resultantes de pareceres lidos anteriormente, ficarão 
perante a Mesa, durante cinco dias úteis, a fim de 
receber emendas,_nos te_rmos do art._235, li, f, do 
Regimento Interno, combinado com o art. 4º da Re
solução~º37, de 1995~ do SenadoFederal. 

-o SR. PRESIDENTE (Gt:!rai<;IQMelo)_- A Presi
dência recebeu, do Banco Central do Brasil, o Ofício 

-ng S/53, de 1997 (n2 1.826/97, na origem), encami
nhando, nos termos da Resolução nº 69, de 1995, 
do Senado Federal, manifestação daquele Órgão re
lativa à solicitação do Governo do Estado do Rio 
Grande do Sul, para que possa emitir Letras Finan
ceirasçloTes<>urQ do Estado - LFTRS, cujos recur
sos serão destinados ao pagamento da 8! parcela e 
correção monetária da 6! e r parcelas de precató
rios judiciais. 

A matéria vai à Comissão de Assuntos Econó
micos. 

O SR. PRESIDENTE (Geraldo Melo) - Sobre a 
- mesa, requerimento que será lido pelo Sr. 1 º-Secre-
-tário em exercício, Senador Valmir Campelo. 

É lido o seguinte: 
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REQUERIMENTO N2 452, DE 1997 

Senhor Presidente, 
Com fundamento no art. 172, inciso I do Regi

mento Interno do Senado Federal, requeiro a Vossa 
Excelência seja - conforme deliberação do Plenário 
- incluído em Ordem do Dia, o Projeto de Lei do Se
nado nº 31, de 1997, de minha autoria, que "autoriza 
a inclusão do Banco Meridional do Brasil S.A. como 
participação brasileira na estrutura de organização 
do Banco do Mercosul. 

Sala das Sessões, 26 de junho de 1997.- Se
nador Pedro Simon. 

O SR. PRESIDENTE (Geraldo Melo) - O re
querimento lido será incluído oportunamente em Or
dem do Dia, após a manifestação do Presidente da 
Comissão de Assuntos Económicos, em obediência 
ao disposto no parágrafo único do art. 255, do Regi
mento Interno. 

Sobre a mesa, ofícios que serão lidos pelo Sr. 1º
Secretário em exercício, Senador Valmir Campelo. 

São lidos os seguintes: 

OF/GAB/1/Nº 564 

Brasília, 26 de junho de 1997. 

Senhor Presidente, 
Comunico a Vossa Excelência a indicação dos 

Deputados Saraiva Felipe, na qualidade de Titular e 
dos Deputados Marçal Filho e Lídia Quinan, na qua
lidade de Suplente, para integrarem a Comissão 
Mista destinada a emitir parecer sobre a Medida Pro
visória nº 1.578, de 17 de junho de 1997, em minha 
substituição, e dos Deputados José Luiz Clero! e 
Confúcio Moura, respectivamente. 

Por oportuno, renovo a Vossa Excelência pro
testos de consideração e apreço. - Deputado Ged
del Vieira Lima, Líder do Bloco PMDB/PSD/PSL. 

OF/GABIIINº 565 
Brasília, 26 de junho de 1997. 

Senhor Presidente, 
Comunico a Vossa Excelência a indicação do 

Depu1ado José Luiz Clerot para integrar, na qualida
de de Titular, a Comissão Mista destinada a emitir 
parecer sobre a Medrda Provisória nº 1.578, de 17 
de junho de 1997, em substituição ao Deputado 
Wagner Rossi. 

Por oportuno, renovo a Vossa Excelência pro
testos de consideração e apreço. - Deputado Ged
del Vieira Lima, Líder do Bloco PMDBIPSD/PSL. 

O SR. PRESIDENTE (Geraldo Melo) - Serão fei
tas as substituições solicitadas nos termos regimentais. --

Sobre a mesa, projetes de lei que serão lidos · 
pelo Sr. 1º-Secretário em exercício, Senador Valmir 
Campelo. 

Sãgjigosqs seguintes: 

PROJETO DE LEI DO SENADO Nº 127, DE 1997 

Acrescenta parágrafos ao art. 23 da 
Lei nº 9.096, de 19 de setembro de 1995. 

O Congresso Nacional decreta: 
Art. 1º Oart.__g3 da Lei nº 9.096, de 19 de se

tembro de 1995 passa a vigorar acrescido dos se
guintes parágrafos 2º, 3º e 4º, mantido o atual § 1 º: 

"Art. 23 .............................................. . 
§ 1º .................................................... . 
§ 2º O estatuto poderá prever a possi

bilidade de_ impugnação de candidatura a 
cargo eletivo majoritário, por parte de qual
quer filiado ao partido, mediante repre
sentação fundamentada onde se apontem 
os motivos capazes de tomar o interessado 
incompatível com a honra, a dignidade e o 
decoro do cargo, ou ainda em razão de prá
tica de ato e de improbidade administrativa. 

§ 3º Para os fins previstos no parágra
fo anterior, será dada ampla divulgação dos 
nomes, com prazo nunca inferior a 15 (quin
ze) dias, cabendo à Comissão Executiva de
liberar sobre a existência de indícios sufi
cientes para instauração de sindicãncia. 

§ 4º Em qualquer hipótese, será asse
gurada o direito de ampla defesa. 

Art. 2º Esta lei entra em vigor na data de sua 
publicação. 

Art. 3º São revogadas as disposições em contrário. 

Justificação 
O processo de redemocratização do País, que 

culminou com a promulgação da Constituição de 
1998, expressamente erigiu em objetivo fundamental 
da República, entre outros, a construção de uma so
ciedade livre, justÇ!_ e solidária_ (Art. 3º, inciso I da 
CF). Proclamou-se, ainda, o Estado de Direito De
mocrático com princípio informador da organização 
sócio-politica da Nação, explicitando-se, na esteira 
da tradição ·consagrªda, que "todo poder emana do 
povo, que o exerce por meio de representantes elei
tos ou diretamente, nos termos desta Constituição". 
(Art. 1º, §único da CF). 

Entre nós, a fonte de todo e qualquer poder le
gitimo reside na soberania popular, cuja manifesta
ção primeira é o livre exerc:ício dCJ_"sllfrágio uniyerséll_ 

- -pelovoto (fireto-e secreto com igual valor para to-
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dos". (art. 14 da CF). No exercício do poder, estão 
os agentes públicos obrigados a utilizá-lo exclusiva
mente para realizar o bem comum, sendo proscrita 
qualquer outra finalidade. Este dever se impõe, com 
maior intensidade, àqueles que se encontram inves
tidos de manaato popular. Não é por outra razão que 
o constituinte arrolou, entre as hipóteses ensejado
ras de perda ou suspensão dos direitos -pólíticos, a 
prática de "improbidade administrativa', sendo esta, 
em alguns casos, qualificada como "crime de res
ponsabilidade'. 

Aos partidos políticos, instrumentos de capital 
importância no regime da democracia representativa, 
assegurou-se ampla liberdade de organização e fun
cionamento, respeitadas algumas limitações necessa
rias à preservação da ordem instituída. Entre estas li
mitações, encontram-se a necessidade de estabelece
rem os respectivos estatutos •normas de fidelidade e 
disciplina partidárias'. (Art. 17, § 1º da CF). 

Entendemos, em tal contexto, que as agremia
ções têm um compromisso com a sociedade e a pró
pria democracia, no sentido de assegurar que os 
postulantes a cargo eletivo, nomeadamente aqueles 
que concorrem a disputas majoritárias, ostentem um 
passado probo e de ilibada reputação. 

O projeto que ora apresentamos, conquanto 
não fixando normas de caráter cogente, tem por fina
lidade aprimorar o sistema político-partidário,- indi
cando a conveniência do estctbelecimento de meca
nismos internos que possibilitem averiguar, previa
mente, a compatibilidade ética do postulante com os 
superiores interesses da moralidade pública. 

Submetemos à consideração dos ilustres pares 
a presente iniciativa, na certeza de que o tema é de · 
relevante interesse para os destinos da Nação. 

Sala das Sessões, 26 de junho de 1997.- Se
nador Pedro Simon. 

LEGISLAÇÃO CITADA 

LEI N2 9.096, DE 19 DE SETEMBRO DE 1995 

Dispõe sobre partidos políticos, re
gulamenta os arts. 17 e 14 § 3", inciso V, 
da Constituição Federal. 

Art. 23. A responsabilidade por violação dos 
deveres partidários deve ser apurada e punida pelo 
competente órgão, na conformidade do que dispo-
nha o estatuto de cada partido. - --

§ 12 Filiado algum pode sofrer medida discipli
nar ou punição por conduta que não esteja tipificada 
no estatuto do partido político. 

57? 

§ 2º Ao acusado é assegurado amplo direito de 
defesa. 

Art. 1º A República Federativa do Brasil, forma
dapela uniãoindis_solú_yel d_os Estados e Municípios 
e do Distrito Federal, constitui-se em Estado demo
crático de direito _g_tem_çomo fundamentos: 

I - a soberania; 
11 - a cidadania; 
III - a dignidade da pessoa humana; 
IV - os valores sociais do trabalho e da livre ini

ciativa; 
V- o pluralismo político. 
F'_a_rá_grafo único. Todo o poder emana do povo, 

qL!e_ o e)o(e_rçe por meio de representantes eleitos ou 
diretamente, nos termos desta Constituição. 

Art. 3º Constituem objetivos fundamentais da 
República Federativa do Brasil 

I -construir uma_ sociedade livre, justa e solidá-
ria; 

Art. 14. A soberania popular será exercida pelo 
sufrágio universal e pelo votodireto e secreto, com va
lor igual para todos, e, nos termos da lei, mediante: 

I - plebiscito; 
11 -referendo~_ 
III- iniciativa popular. 

§ 1º O alistamento eleitoral e o voto são: 
I - obrigatórios para os maiores de dezoito 

anos; 
11 - facultativos para: 
a) os analfabetos; 
b) os maiores de setenta anos; 
c) os maiores de dezesseis anos e dezoito 

anos. 
§ 2" Não podem alistar-se como eleitores os 

_estrangeiros e, durante o período do serviço militar 
obrigatório, os conscritos. 

§ 3º São condições de elegibilidade, na forma 
da lei: 

1- a nacionalidade brasileira; 
11 -o pleno exercício dos direitos políticos; 

-III -o alistamento eleitoral; 
IV - o domic(lio eleitoral na circunscrição; 
V - a filiação partidári~;-
VI -a idade mínima de: 
a) trinta e cinco anos para Presidente e Vice

Presidente da República e Senador; 
b) trinta anos para Governador e Vice-Gover

nador de Estado e do Distrito Federal; 
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c) vinte e um anos para Deputado Federal, De
putado Estadual ou Distrital, Prefeito, Vice-Prefeito e 
juiz de paz; 

d) dezoito anos para Vereador. 
§ 4º São inelegíveis os inalistáveis e os analfa

betos. 
§ 5º São inelegíveis para os mesmos cargos, 

no período subseqüente, o Presidente da República, 
os Governadores de Estado e do Distrito Federal, os 
Prefeitos e quem os houver sucedido ou substituídos 
nos seis meses anteriores ao pleito. 

§ 6º Para concorrerem a outros cargos, o Presi
dente da República, os Governadores de Estado e do 
Distrito Federal e os Prefeitos devem renunciar aos 
respectivos mandatos até seis meses antes do pleito. 

§ 7º São inelegíveis, no território de jurisdição 
do titular, o cônjuge e os parentes consangüíneos ou 
afins, até o segundo grau ou por adoção, do Presi
dente da República, de Governador de Estado ou 
Território, do Distrito Federal, de Prefeito ou de 
quem os haja substituído dentro dos seis meses an
teriores ao pleito, salvo se já titular de mandato eleti
vo e candidato à reeleição. 

§ 8º O militar alistável, atendidas as seguintes 
condições: 

I - se contar menos de dez anos de serviço, 
deverá afastar-se da atividade; 

11 - se contar mais de dez anos de serviço, 
será agregado pela autoridade superior e, se eleito, 
passará automaticamente, no ato da diplomação, 
para a inatividade. 

§ 9º Lei Complementar estabelecerá outros ca
sos de inelegibilidade e os prazos de sua cessação, 
a fim de proteger a probidade administrativa, a mora
lidade para o exercício d(nna.naato; considerada a 
vida pregressa do candidato, e a normalidade e legi
timidade das eleições contra a influência do poder 
económico ou o abuso do exercício de função, cargo 
ou emprego na administração direta ou indireta. 

§ 10. O mandato eletivo poderá ser impugnado 
ante a Justiça Eleitoral no prazo de quinze dias con
tados da diplomação, instruída a ação com provas 
de abuso do poder económico, corrupção ou fraude. 

§ 11. A ação de impugnação de mandato trami
tará em segredo de justificação, respondendo o autor, 
na forma da lei, se temerária ou de manifesta má-fé. 

Art. 17. É livre a criação, fusão, incorporação e 
extinção de partidos políticos, resguardados a sobe
rania nacional, o regime democrático, o pluripartida
rismo, os direitos fundamentais da pessoa humana e 
observados os seguintes preceitos: 

I - caráter nac!onal; 

- - - -

_11 - proibição de recebimento de recursos fi
nanceiros de entidade ou _gQ\f"Lrt19 ~strangeiros_ ou 
de subordinação a estes; 

III -prestação de contas à Justiça Eleitoral; 
IV - funcionªmento parlamentar de acordo com 

-a lei. 
§ 1º É assegurada aos partidos políticos auto

nomia para definir sua estrutura interna, organização 
e funcionamento, devendo seus estatutos estabele
cer normas de fidelidade e disciplina partidárias. 

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

PROJETO DE LEI DO SENADO Nº 128, DE 1997 

Dispõe sobre a prestação de serviço 
de transporte público individual de pas
sageiros por motocicletas de aluguel -
moto-táxi. 

O Congresso Nacional decreta: 
Art. 1 º Compete ao poder público municipal ins

tituir, organizar, autorizar e controlar a prestação de 
serviço de transporte público urbano individual de 

_ passageiros por motocicletas - moto-táxi. 
Art. 2º A prestação de serviço de moto-táxi, au

torizada pelo poder público municipal, sujeita-se às 
condições estabelecidas nesta lei, na Lei nº 5.1 08, ' 
de 21 de setembro de 1966, ou sucedãnea desta, e 
nas normas complementares baixadas pela autorida
de municipal. 

Art. 3º A autorização para explorar serviço de 
moto-táxi somente será concedida a pessoa jurídica, 
organizada sob a forma de empresa, cooperativa, 
associação ou sindicato. 

Parágrafo único. A concessão de autorização a 
empresa, cooperativa, associação ou sindicato implica
rá a emissão de licença para cada veículo integrante 
da frota operacional do autorizatário, individualmente. 

Art. 4º São requisitos exigidos dos veículos mo
torizados de duas rodas empregados nos serviços 
de moto-táxi, além de outros a critérios do poder pú
blico municipal competente: 

afidentihcaçao, m-eaianfé-inscnçao em placa 
ou pintura, combinada a dispositivo luminoso, que 
possibilite visTbilidade diurna e notuma; 

b) dispositivos metálicos, instalados na parte 
lateral e posterior do veículo, destinados à sustenta
ção e apoio do passageiro; 

c) isolamento térmico do cano de escape; 
d) capacete de segurança, dotado de forração 

interna descartável, para uso do passageiro; 
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e) licenciamento no Município onde será opera
cionado. 

§ 12 A licença para entrada de veículo em ope
ração no serviço de moto-táxi depende de aprova
ção em vistoria prévia a ser realizada pela autorida
de competente. 

§ 29 Todo veículo licenciado para o serviço de 
moto-táxi permanece sujeito a vistoria periódica, na for
ma que vier a ser estabelecida em regulamento locaL 

Art. 52 Para operar serviço de moto-táxi exigir
se-á do condutor do veiculo: 

I -idade mínima de 21 (vinte e um) anos; 
11 - habilitação para conduzir veículo na cate

goriaA2; 
III - aprovação em exame específico sobre 

condução de passageiro em motocicleta, aplicado 
pelo órgão executivo estadual de trânsito. 

Art. 6º Quando transportando passageiro, o con
dutor de moto-táxi não poderá imprimir ao veiculo velo
cidade superior a sessenta quilômetros por hora. 

Parágrafo único. O disposto no caput deste ar
tigo não exime o condutor do veículo de observar li
mites inferiores de velocidade, quando decorrentes 
de regulamentação local quanto ao uso das vias. 

Art. 7º Compete ao condutor do veículo exigir 
do passageiro embarcado em moto-táxi o uso do ca
pacete de segurança ao longo de todo o trajeto. 

Art. 82 O detentor de autorização para explorar 
serviço de moto-táxi, concedida na forma desta Lei, 
é o responsável pela reparação de dano causado a 
passageiro transportado em veículo integrante de 
sua frota operacional, envolvido em sinistro ocorrido 
durante o trajeto. 

Parágrafo único. Na hipótese prevista no caput 
deste artigo, o pagamento de indenização a que fizer 
jus a pessoa vitimada, ou seus sucessores, dar-se-á 
mediante procedimento judicial, na forma da legisla
ção específica. 

Art. 92 O poder público municipal providenciará é 

edição de normas e ates complementares necessárim 
ao adequado funcionamento de serviço de moto-táxi 
observadas as condições estabelecidas nesta !..ei. 

§ 19 As normas complementares referidas no 
caput deste artigo incluirão necessariamente: 

I - a definição de critérios e procedimentos 
para concessão de autorização para exploração de 
serviço de moto-táxi; 

11 -o regulamento da prestação de serviço de 
moto-táxi, contendo: 

a) especificações operacionais e demais carac
terísticas do serviço; 

b) definições quanto ao regime tarifário e forma 
~errtiedfção En:oorança aetama ao usuário; 

III - o código disciplinar do serviço, estabele
cendo: 

a) direitos e devereS do autorizatáiio, do condu
tor do veículo e do usuário de serviço de moto-táxi; 

b) penalidades cabíveis em caso de infração, 
fixadas em consonância com o disposto na legisla
ção federal de trânsito. 

§ 22 Os valores de tarifa aplicáveis ao serviço 
de moto-táxi e respectiva vigência serão fixados em 
ato da autoridade municipal competente. 

Art. 1 O. A autoridade municipal competente po
-__ derá limitara qua11tidade ele mo.toctáxis em operação 

quando considerar que a oferta alcançou nível satis
fatório de atendimento à demanda pelo serviço. 

Parágrafo único. A limitação de que trata este 
artigo deverá basear-se na relação entre a frota de 
veículos licenciados para operar serviço de moto-táxi 
e a população local, ou outro indicador de demanda, 
a critério da autoridade competente. 

Art. 11. Pelo descumprimento do disposto nes-. 
ta Lei sujeitam-se o detentor da autorização para ex
plorar serviço de moto-táxi e o condutor de veículo 
às penalidades previstas na Lei n2 5.1 08, de 21 de 
setembro de 1966, no que couber, e nas que, em 
complementação, vierem a ser estabelecidas em có
digo disciplinar próprio do serviço local de moto-táxi. 

Art. 12. Esta Lei entra em vigor na data de sua 
publicação. 

Art. 13. Revogam-se as disposições em contrário. 

Justificação 
Entre as modalidades de transporte público de 

passageiros, começa a despontar nas cidades brasi
leiras uma nova alternativa, que combina a modici
dade das tarifas cobradas nos sistemas de uso cole
tive - tais como ônibus e metrôs - com a flexibilida
de e a agilidade própria dos serviços utilizáveis indi-

-vidualmente pelo passageiro, os quais, até então, 
estavam disponíveis apenas na modalidade de táxis 
convencionais. 

A inovação consiste nos chamados moto-táxis, 
- modalidade emergente que já conta com experiências 
bem sucedidas no Brasil e no exterior, incluindo-se aí 
pequenas e graf1des cidades. Juntando-se aos siste
mas tradicionais de trarispo?le público, o moto-táxi pas
sou a ser visto como uma facilidade alternativa ou 
complementar à oferta de transpórte existente. 

Como é- facilmente comprovável no trânsito 
- congestiona:ao··aas grandes cidades, o moto-táxi 

substitui, com vantagens, em termos de rapidez e 
economia, o transporte público individual feito por tá-
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xis. Outras vezes - e neste ponto reside o seu maior 
potencial - supre a ausência de um sistema de trans
porte coletivo organizado ou ainda incipiente, situação 
comum no Brasil quando se trata de aglomerações ur
banas de pequeno e médio portes. São precisamente 
esses atributos que tomaram o moto-taxi atrativo para 
determinados segmentos da demanda, compensando 
o eventual desconforto e outros inconvenientes comu
mente apontados quando se cogita do uso de motoci
cleta como meio de transporte regular. 

Zelar pela segurança do passageiro, pela quali
dade e confiabilidade do serviço é requisito básico 
de todo serviço de transporte público posto à dispo
sição dos cidadãos mediante pagamento de. tarifas 
fixadas pela autoridade pública competente. E opor
tuno, pois, que no caso do moto-taxi, se providencie 
desde logo a disciplina básica necessária ao seu 
adequado funcionamento, tendo em vista a sua rápi
da ascensão e as perspectivas de generalização do 
emprego da modalidade em todo o tenitório nacio
nal. A disciplina em questão aplicar-se-ia a qualquer 
cidade brasileira onde os serviços de moto-taxi já se 
encontrem em operação ou onde, por iniciativa das 
administrações municipais, venham a ser instituídos 
e prestados sob seu controle. 

No âmbito da legislação federal, especifica
mente, é pertinente disciplinar aspectos básicos rela
cionados com a prestação dos serviços, as caracte
rísticas do veículo utilizado e a capacitação exigida do 
condutor, de modo a garantir um mínimo de segurança 
ao usuário. Afinal de contas, trata-se de um veículo 
muito mais vulnerável no trânsito que os tradicional
mente utilizados no transporte público de passagei
ros, seja na modalidade individual ou coletiva. 

Assim, a par das exigências já previstas na le
gislação federal de trânsito relativamente aos veícu
los de duas rodas motorizados, vem o presente pro
jeto de lei acrescentar-lhes outras, desta feita dirigi
das especificamente àqueles que, com o advento 
dos serviços de moto-taxi, adquiriram status de veí
culo de transporte público. 

Transpondo sem interferências o terreno onde 
se manifesta de forma inequívocas autonomia munici
pal, a proposição ampara-se nas competênciãs genéií~ 
cas da União previstas no inciso XI do art. 22 da Cons
tituição Federal. Aos municípios, por sua vez, o projeto 
explicitamente reserva a iniciativa de instruir o seniiÇó 
e, em assim ocorrendo, a de regulamentá-lo segundo 
as suas própnas peculiaridades e conveniências. 

Pelo exposto, esperamos que a proposição que 
ora submeto à apreciação dos nobres parlamentares 
possa merecer o apoio necessário à· sua aprovação: -

Sala das Sessões, 26 de junho de 1997.- Ro
naldo Cunha Lima - Senador. 

LEGISLAÇÃO CITADA 

LEI Nº 5.108, DE 21 DE SETEMBRO DE 1966 

Institui o Código Nacional de Trânsito 

[Á Comissão de Constituição, Justiça 
e Cidadania - decisão terminativa.) 

PROJETO DE LEI DO SENADO N2 129, DE 1997 

Modifica dispositivos da Lei n2 

6.494, de 7 de dezembro de 1977, que dis
põe sobre os estágios de estudantes de 
estabelecimentos de ensino superior e de 
ensino profissionalizante do 2º Grau e su
pletivo, e dá outras providências. 

O Congresso Nacional decreta: 
Art. 12 O art. 1° e o § 1º do art. 3º da Lei nº 

6.494, de 7 de dezembro de 1977, modificados pela 
Lei nº 8.859, de 23 de março de 1 994, passam a vi
gorar com a seguinte redação: 

"Art. 1° Os órgãos da Administração 
Pública ficam obrigados a aceitar, como es
tagiários, alunos regularmente matriculados 
em cursos vinculados ao ensino público e 
particular. 

§ 1 º A oferta de estágio levará em con
ta a natureza das funções e as necessida
des de cada órgão, segundo for definido 
para o Poder Executivo, em programa 
anualmente elaborado a partir da demanda 
manifestada pelos sistemas de ensino públi
co e particular. 

§ 2º As instituições de ensino e pes
soas jurídicas de direito privado poderão 
aceitar, como estagiários, os alunos a que 
se refere o caput deste artigo. 

§ 3° Somente poderão participar do es
tágio os alunos que, comprovadamente, es

_c_till_erem kequentaodo cursos de nível supe
rior,_profissionalizante de 2° grau, ou escolas 
de educa_ção esp~ia,l._ 

§ 4°_Q_estágio somente poderá verifi
car-se em unidades que tenham condições 
d~_ proporcionar experiência prática na linha 
de formação do estagiário, devendo o aluno 
estar em condições de efetivamente realizar 
o estágio, segundo o disposto na rE)gula
mentação da presente Lei.-

§ 52 Os estágios devem Rropiciar a 
complementação do ensino e da aprendiza-
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gem e ser planejados, executados, acompa
nhados e avaliados em conformidade com 
os currículos, programas e calendários es
colares. 

Art. 32 ••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 

§ 1 2 Os estágios curriculares serão de
senvolvidos de acordo com o disposto no § 
52 do art. 12 desta lei. • 

mais se valem da mão-de-obra qualificada de estu
dantes-estagiários. 

À parte a apontada falta de conscientização, 
parece-nos evidente que o caráter facultativo assu
mido pela referida Lei n2 6.494, de 1977, muito tem 
contribuído para cada vez mais acentuada escassez 
da oferta de estágios profissionais a estudantes. 
Ocorre que se tal facultatividade é plenamente justifi
cável quanto a pessoa jurídica de direito privado, já 
que não se lhes pode violar a liberdade de contratar, 

Art. 22 O Poder Executivo regulamentará esta 0 mesmo não nos parece ocorrer com relação aos 
lei no prazo de trinta dias, contado da data de sua órgãos da Administração Pública, pois o Estado 
publicação. deve ser o promotor por excelência do bem-estar da 

Art. 32 Esta lei entra em vigor na data de sua_ -~1>9Cie_gªde,_coocorrendo sempre, mediante políticas 
publicação. - públicas, para o atendimento de demandas sociais 

Ar!. 42 Revogam-se as disposições em contrário. mais prementes, inclusive no campo educacional e 
da criação de mecanismos que estimulem a oferta 

Justificação de empregos, como é o caso aqui enfocado. 
Ciente de que a qualificação de mão-de-obra é Por isso, tomamos a iniciativa da formulação 

um importante propulsor do desenvolvimento econõ- do presente projeto, que, respeitando a liberdade de 
mico e social, o Governo Federal brasileiro, já em contratar das pessoas jurídicas de direito privado, 
1976, lançou o Programa Empresa-Escola, objeti- objetiva tornar obrigatória apenas para os órgãos pú-
vando não apenas estimular as empresas a se utili- blicos a oferta de estágios à população estudantil 
zarem, cada vez mais, dos bons quadros em forma- matriculada em cursos superiores e profissionalizan-
ção nas Universidades e cursos profissionalizantes, tes de 2º grau, bem assim nas escolas de educação 
como também oferecer aos próprios estudantes especial. 
reais oportunidades de encaminhamento ao merca-
do de trabalho. Daí não advirão, segundo nossa convicção, 

Na linha desse Programa, veio a lume, pouco quaisquer embaraços para a administração no Esta-
depois, a Lei nº 5.494, de 7 de dezembro de 1977, do, pois, consoante se extrai da própria lei em vias 
que instituiu os chamados •estágios remunerados• - de alteração, "o estágio não cria vínculo empregatí-
para os estudantes de cursos superiores e profissio- cio de qualquer natureza ... • (art. 42

), previsão que é 
nalizantes de 2º grau. reafirmada, inclusive, no parágrafo único do art. 82 

da Lei n2 9.394, de 20 de dezembro de 1996, que 
Recentemente, tivemos a Lei nº 8.859, de 23 "estabelece as diretrizes e bases da educação na-

de março de 1994, que, alterando a citada lei nº cional". 
6.494, de 1997, apenas acrescentou ao rol de estu-
dantes com direito a realizar os aludidos estágios os Sala das Sessões, 26 de junho de 1997.- Se-
matriculados em escolas de educação especial. nadar Ademir Andrade, (PSBIPA). 

Lamentavelmente, em franco descompasso LEGISLAÇÃO CITADA 
com o número sempre crescente de estudantes que 
demandam o mercado de trabalho, são cada vez LEI N2 6.494, DE 7 DE DEZEMBRO DE 1997 
menores as oportunidades de estágio profissional 
oferecidas, como se, a despeito de nossos ainda 
baixos níveis de qualificação de mão-de-obra, pu
déssemos ainda continuar desperdiçando o elevado 
investimento educacional efetuado na formação das 
gerações jovens do país. Esse, por exemplo, é um 
desperdício a que não se permitem as nações ricas, 
cabendo assinalar, bem a propósito, que, segundo 
publicações especializadas, no Brasil, exatamente 
em função dessa tomada de consciência, são curio
samente as empresas multinacionais aquelas que 

Dispõe sobre os estágios de estu
dantes de estabelecimentos de ensino 
superior e de ensino profissionalizante 
do 22 Grati e Supletivo e dá outras provi
dências. 

Art. 12 As Pessoas Jurídicas de Direito Privado, 
os Órgãos da Administração Pública e as Instituiçõ
es. deEnsioQ podem aceitar, como estagiários, alu
nos regularmente matriculados e que_ venham fre
qüentando, efetivalllente, cursos vinculados à estru-
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tura do ensino público e particular, nos níveis supe
rior, profissionalizante de 22 Grau e Supletivo. 

Art. 32 A realização do estágio dar-se-á me
diante termo de compromisso celebrado entre o es
tudante e a parte concedente, com interveniência 
obrigatória da instituição de ensino. . 

§ 12 Os estágios curriculares serão desen\tólvidos 
de acordo com o disposto no parágrafo 22 do art. 12 

LEI N2 8.859, DE 23 DE MARÇO DE 1994 

Modifica dispositivos da Lei nç 
6.494, de 7 de dezembro de 1997, esten· 
dendo aos alunos de ensino especial c 
direito à participação em atividades de 
estágio. 

(À Comissão de Educação - decisão 
terminativa.) 

O SR. PRESIDENTE (Geraldo Melo) - Os pro
jetes que acabam de ser lidos serão publicados e re
metidos às comissões competentes. 

O SR. PRESIDENTE (Geraldo Melo) - Há ora
dores inscritos. 

Concedo a palavra ao nobre Senador Jonas Pi
nheiro. 

O SR. JONAS PINHEIRO (PFL-MT. Pronuncia 
o seguinte discurso.) - Sr. Presidente, Sr"s e Srs. 
Senadores, a recente aprovação pelo Congresso 
Nacional da Lei de Patentes e da Lei de Proteção de 
Cultivares representou um passo importante no sen
tido de dotar o Brasil de legislações específicas que 
protejam os direitos da propriedade intelectual. 

A necessidade de o Brasil dispor dessas legis
lações justifica-se pela crescente inserção do País 
no mercado internacional, em decorrência da abertu
ra de sua economia e do processo de globalização 
que se realiza em ritmo acelerado. 

Sem dúvida, com essas legislações ficam defi
nidos os princípios, as regras e os mecanismos que 
protegem a propriedade intelectual, dando maior 
confiabilidade aos investidores_ inte1Tl1!CÍPI"lais _ ~- Jla..
cionais, e maior garantia aos "inventores" e àqueles 
que desenvolvem trabalhos nesses campos do co
nhecimento. 

As Leis de Proteção de Cultivares e de Paten
tes entraram em vigor nos meses de <!bril_e_ll)alo go 
corrente ano e o Governo Federal está trabalhaQdQ 
no sentido de efetuar as regulamentações necessá
rias e se estruturar para dar a elas a devida efetivi
dade operacional. 

Encontra-se em fase final de tramitação no Se
nado Federal a Lei de Software que, dentro do cam
po da propriedade intelectual, pretende disciplinar a 
proteção dé pr'Ogramas dé- computadores. Segundo 
estou informado, esse projeto já conta com relatório 
elaborado pelo Senador Roberto Requião, portanto, 
:em faSe finarde tra.mjtação nesta Casa. 

Porém, Sr. Presidente, Sr"s e Srs. Senadores, 
encontra-se ainda em tramitação no Senado Federal 
outro projeto de lei, que versa sobre o mesmo cam
po da propriedade intelectual, e que é da mais alta 
relevância. 

Reporto-me ao Projeto de Lei do Senado nº 
306, de 1995, de autoria da Senadora Marina Silva, 
que dispõe sobre os instrumentos de controle e 
acesso aos recursos genéticos do Pais. 

Esse projeto de lei é da mais alta importância 
· para o Brasil pelo fato de o nosso País ser dotado de 
amplos recursos de diversidade biológica e, infeliz
mente, ainda não dispor de instrumentos jurídicos 
necessários para disciplinar a sua utilização de ma
neira responsável e sustentável. 

Evidentemente, trata-se de matéria extrema
mente complexa, que até recentemente não vinha 
chamando a atenção dos países, mas que, a partir 

-âà Conferência-NaCional das Nações Unidas Sobre 
o Méio Arribiénté e Desenvolvimento, a EC0-92, ga-

--nhou espaço e se constituiu-num-a-prioridade para o 
Brasil. Isto porque o Brasil, país dotado da maior bio
diversidade do planeta, não pode ser benevolente e 
correr o risco de ter o seu enorme e valioso patrimô
mo genétic·o-Ulilizado indiscriminadamente, inclusive 
de maneira predatória e espoliante, e sem que a po
pulação brasileira dele se beneficie diretamente. 

Além do mais, Sr. Presidente, a aprovação de 
uma legislação que disponha sobre o controle do 
acesso aos recursos genéticos do País toma-se ne
cessaíia para complementar aspectos que não pu
deram ser ciontemplados na Lei de Patentes e na Lei 
de -Proteçao ae-cull:ívares, tomanaoa legislação 
brasileira rnais completa e abrangente. 

Sr. Presidente, Sr"s e Srs. Senadores, a falta 
de uma legislação sobre o acesso aos recursos ge
néticos já vem possíbílítando que mstnUiçoes e pes~ 
quisadores de outros países procedam ao patentea
mento de substâncias oriundas do património genéti
co brasileiro e, _o que é mais preocupante, o paten
teamento de substâncias que são -obtidas à partir de 
conhecimentos tradicionais da população. 

Ainda recentemente, a imprensa nacional pu
blicou matéria iQformando que pesquisadores ingle
ses _patentearam, no Reino Unido, substância anti-
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concepcional utilizada pelos índios Wapixana, que 
vivem em Roraima. 

Sr. Presidente, tal fato é extremamente grave. 
Primeiro, porque essas populações indígenas não 
terão nenhuma retribuição financeira desse conheci
mento e, segundo, porque a população brasileira, 
poderá, em futuro, ter que pagar royaHies aos de
tentores internacionais da patente pela eventual utili
zação dessa substância. 

Imaginem, Sr. Presidente, Srªs e Srs. Senado
res, as graves e profundas implicações dessa biopi
rataria, caso se avolumem e se expandam esses 
procedimentos, com o patenteamento de outras 
substârdas. 

Assim, Sr. Presidente, o Congresso Nacional 
não pode desconsiderar esse fato e não pode deixar 
de, com a máxima urgência, resguardar os interes
ses nacionais e definir uma legislação adequada 
para a proteção dos recursos genéticos do País_ 

Em que pese a complexidade da matéria, faço 
um apelo ao Sr. Presidente e aos meus Pares desta 
Casa, para que o Senado Federal, agora, e a Câma
ra dos Deputados, num segundo momento, dêem ao 
Projeto de Lei que dispõe sobre os instrumentos de 
controle do acesso genético do País a devida e ne
cessária urgência, cóm idêntico tratamento e a mes
ma prioridade concedida na tramitação das Leis de 
Patentes e da Proteção de Cultivares. 

Estou certo de que, agindo assim, nós, Parla
mentares, estaremos resguardando os reais interes
ses do País e da população brasileira, que nos ele
geu e que em nós depositou a sua confiança e parte 
do seu destino. 

Muito obrigado. 
O SR. PRESIDENTE (Geraldo Melo)- Conce

do a palavra ao nobre Senador Pedro Simon. 
V. Exª dispõe de 20 minutos. 
O SR. PEDRO SIMON (PMDB-RS. Pronuncia 

o seguinte discurso. Sem revisão do orador.) - Sr._ 
Presidente. Srªs e Srs. Senadores, falarei de um 
projeto de minha autoria a respeito do Congresso 
Revisor, que está dando margem a tantas polémicas 
e, em detrimento dele, já surgiram outros projetes. E 
tenho que fazer a diferenciação entre o que apresen
tei e os outros, bem como o seu significado pois, na 
minha vida pública de quarenta anos, é o mais im
portante que já apresentei. 

Mas, Sr. Presidente, antes porém, gostaria de 
me referir a uma matéria de um grande colunista do 
Rio Grande do Sul, que escreve no jornal Zero 
Hora, pelo qual todo o Rio Grande e muitos pelo 

Brasil afqratêm uma admiração especial, que é Pau
lo Sant'Ana. 

A cQluna de Paulo SantAna, no Zero Hora, 
pauta uma leitura e um debate permanente e cons
tante pela sua competência, pela sua inteligência, 
pela sua atualidade, pelo seu modo irónico, pela sua 
fórmula brilhante, mas, ao mesmo tempo, brincalho
na de escrever e de relatar os fatos. 

Sr. Presidente, sou fã de dois grandes cronis
tas da atualidade: Luís Fernando Veríssimo e Paulo 
SantAna - modéstia à parte, os dois do Rio Grande 
do Sul. Sei que o Presidente Fernando Henrique não 
gosta muito do Luís FemandoVerísJl,imo, prefere o 
pai, q!Je-já morreu, porque, na verdade, o pai falava 
da história do Rio Grande do Sul, e o filho fala da 
época de FHC, o que não deve deixar o Presidente 
muito satisfeito. 

Em primeiro lugar, quando se lê a coluna de 
_Paulo SantAna intitulada •um Golpe de Estado", fi
camos assustados. Eu que havia lido os jornais do 
centro do Pai~ -- e_quem os lê, por exemplo o Jornal 
do Brasil na coluna do Luís Fernando Veríssimo -
páginas inteiras me lembravam o tempo do regime 
militar: •o Exép.::ito Garante_ o Governador de Minas 
Gerais". Essa é uma situação grave_ Com relação ao 
que aconteceu em Minas Gerais, já se diz que a po
lícia e a Brigada do Rio de Janeiro e a de São Paulo 
querem fazer um movimento igual. Quando li a ma
téria intitulada 'Uni GOlpe d_e Estado", pensei: o que 
será que o SantAna e5tã sabendo que eu não sei? 

Na verdade, Sr. Presidente, não era um golpe 
de EstadQ. político. Ele relata aquilo que já conhece
mos e que, infelizment_e, no Brasil, é tradição, assim 
como o são as ditaduras, os regimes militares, no fu
tebol, a virada da mesa é algo com que convivemos. 

Haverão de ~sJranW.rY.)~~s por eu me referir 
a esse tema. Eu não falaria a esse respeito, embora 
o assunto seja da maior importância. Acredito que o 
futebol seja uma das instituições importantes e sé-

--rias deste País. Mas, na verdade, não é encarada 
como tal pelos cnamados cartolas. 

Segundo Paulo SantAna foi a virada da mesa 
que garantiu ao Fluminense e ao Bragantino serem 
elevados, o que mudou a decisão no tocante ao 
Atlético do Paraná. 

Sr. Presidente, não consigo entender por que 
no futebol brasileiro não temos um grande campeona
to, como na França, na Espanha! É que no Brasil as 
coisas mudam a todo instante. Não há um calendário, 
não há seriedade no sentido de proporcionar jogos que 
realmente tenham um permanente atrativo. 
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Anteontem, quando jogava Grémio e Flamengo 
até que havia um bom público. Mas hoje ou amanhã, 
às 16h, quando jogarão Grémio e Santos pelo Cam
peonato dos Campeões do Mundo, praticamente 
não terá significado. 

Então, virada de mesa na Federação de Fute
bol brasileiro é um fato grave, mas não tão gravé.-Na 
minha opinião, não me traria a essa tribuna. 

Mas o cronista Paulo SantAna, meu conhecido 
de longa data, competente, bem informado e respon
sável, disse que para essa virada da mesa - e todos 
estão criticando, atirando pedras em cima do Sr. Ri
cardo Teixeira, Presidente da CBF - teria sofrido 
uma pressão política de tal ordem que ele, SantAna, 
de certa forma, entende o Presidente da CBF, por
que as pressões foram irresistíveis. Pressão de 
quem? Do Ministro da Fazenda. 

Ninguém menos do que o Ministro da Fazenda, 
Pedro Malan, telefonou ao Presidente da CBF, inter
ferindo pelo não-rebaixamento do Fluminense e do 
Atlético. 

O Ministro da Fazenda telefonar para o presi
dente da CBF para não rebaixar o Ruminense e o 
Atlético! A troco de quê? O Senador lris Rezende, 
Ministro da Justiça, que assumiu recentemente 
aquela Pasta, também teria telefonado para o presi
dente da CBF. Tem mais, que o o nosso ilustre Pre
sidente do Senado da República, Senador Antonio 
Carlos Magalhães, também teria telefonado. 

Eis o que diz o Paulo SantAna: 
"Só para dar uma idéia do poder de 

pressão desenvolvido sobre a CBF, o Presi
dente do Senado, Antonio Carlos Magalhã
es, telefonou a Ricardo Teixeira, dizendo es
tar falando em nome do seu cargo• - qual é 
o cargo? Presidente do Senado - "solicitan
do objetivamente que o Fluminense e Atléti
co Paranaense não fossem rebaixados. 

Disse mais o Presidente do Congresso 
no telefonema: se Ricardo Teixeira exigisse, 
ele mandava por escrito e assinada a pre
tensão oficial. • 

Entrego este artigo de jornal ao Secretário-Ge
ral da Mesa, porque acho que o Presidente Antonio 
Carlos haverá de dizer algo com relação a isso. 

Volto a repetir: conheço Paulo Sant Ána, a sua 
seriedade, a sua credibilidade; ele não é um jornalis
ta que quer aparecer, ele aparece naturalmente. Isso 
é informação quente que ele recebeu. Não sei se o 
Presidente deu o telefonema, mas sei que é o que 
está se espalhando no Rio de Janeiro. Essa é a ver- · 
são que está correndo por lá. 

Dizem também . que o Senador Roberto Re
quião telefonou. Acho que S.Exa. está no seu direito, 
já que é Senador da República pelo Estado do Para
ná e estando em jogo o rebaixamento do Atlético do 

·Paraná ... Até acho que foi um absurdo rebaixar o 
Atlético do Paraná. Deviam botar na cadeia o presi
dente que é responsável, mas o clube pagar ... 

De qualquer maneira, é um direito do Senador 
Roberto Requião telefonar para quem quiser. Não é 
o caso do Presidente do Senado, não é o caso do 
Ministro da Fazenda. Esse é diferente. Porque o te
lefonema ou não do Senador Roberto Requião não 
vai exercer pressão alguma no Presidente da CBF. 
Agora, o Ministro da Fazenda: 

- Alô, aqui é o Ministro da Fazenda. Tudo bem? 
-Tudo Bem? 
- Olha, gostaria de dizer que é do meu interes-

se que vocês deixassem aí na primeira divisão o Flu
minense e o Bragantino. "OK? Aqui é do Ministério 
da Fazenda, quando quiserem, estou aqui à disposi
ção. Um abraço, 

-Um abraço. 
Mas por que o Ministro da Fazenda vai dar 

esse tipo de telefonema? A troco de quê? Qual ara
zão, se é que deu? Volto a dizer, boto a mão no fogo 
pela dignidade, pela seriedade do Ministro da Fazen
da Gosto dele. É um homem de bem, é um homem 
digno. Mas se deu esse telefonema não foi feliz. Ele 
pode até dizer, não sei se S.Exa. é fluminense. Não, 
não, sou fluminense. Sei que agora parece que 
S. Ex" é PSDB. Mas S.Ex" pode dizer: "sou fluminen
se. Mas S. Ex" é Ministro da Fazenda. Quem dá au
torização para os clubes para fazer sorteio, para não 
fazer sorteio, essa coisa toda, questão da previdên
cia, é o Ministro da Fazenda. 

O Senador Ro_berto Requião telefonou. É um 
direito de S.Exa. telefonar. Não tenho nada a ver 
com isso. S.Exª é _um Stmador, mas também é um 
cidadão. O que o Senador Roberto Requião pode fazer 

. de bem ou de mal para o Presidente da CBF? Nada. 
Agora, o meu amigo lris Rezende, Ministro da 

Justiça, não me parece que futebol seja de importân
Ciápara s:Ex•. Mas, até vou fazet]as1iça. o I ris tele
fonou, não telefonou? S.Exª como Ministro da Justi
ça não pode assustar ninguém, com relação a fute
bol. Não é como um~te'ªJ2nema do Ministro da Fa
zenda, um telefonema do Ministro da Fazenda .... 
Mas quanto ao Ministério da JJJstiça, tremíamos na 
época da ditadura. Um telefonema do Ministério da 
Justiça poderia significar que o nome sairia no Diario 
-Oficial e conseqüerltemente -l!ma cassação, mas 
hoie.não_temos mais ess~ problema. 
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Mas, quanto ao Presidente do Congresso Nacio
nal, qual a razão de S. Exª dar esse telefonema, se é 
que deu? Poderiam falar que o Presidente Antonio 
Carlos Magalhães não está presente mas estou falan
do com um objetivo, porque a coluna do Paulo Sant'A
na hoje está - parece uma piada o que vou dizer - no 
mundo inteiro, porque o Zero Hora está na Internet e é 
um dos mais lidos. Parece-me importante - se for o 
caso- o Presidente do Congresso Nacional chamar a 
atenção do Presidente da CBF, ou seja lá quem o for, 
retificando essa informação, que é da maior importân
cia, já que não é urna coluna sem expressMdade, mas 
da maior credibilidade que fez essa publicação. 

Então, Sr. Presidente, estou dizendo isso ape~ 
sar de o Presidente não estar nem na Casa e não o 
esperei vir, porque se assim proceder não darei a S. 
Exª a autoridade, a chance, de dar explicações, por
que- isso posso pedir a V. Exª- esteja onde estiver, 
estou pedindo a transcrição nos Anais da coluna do 
Paulo SantAna para que urna cópia seja enviada a 
S.Exª, porque isso que está aqui é o que está circulan
do nas cidades do Rio de Janeiro, de São Paulo e está 
sendo debatido, analisado. Deram um golpe, coitado 
do Presidente da CBF que não houve como resistir, 
porque foram tantas as pressões políticas em cima 
dele que ele terminou agindo dessa maneira. Se isso 
foi verdade, é lamentável que o Presidente de uma ins
tituição, como a nossa, faça em nosso nome, até por
que não sei se a maioria dos Senadores gostaria de 
interferir em um assunto dessa natureza. 

Não vou misturar o meu estudo sobre o projeto e 
sobre a lei que é muito importante, porque está haven
do muita mistura nessa questão. O meu projeto pede 
um Congresso Revisor, com plebiscito e referendum, 
e tenho certeza de que ninguém no Supremo Tribunal 
Federal ficará contra e que é absolutamente democrá
tico, e um outro projeto que está tramitando. De um 
lado, um ilustre Líder na Câmara dos Deputados quer 
que façamos urna "menda normal criando um proces
so revisor, que não precisaria mais de três quintos mas 
que por maioria poderia decidir, o que não tem lógica 
ou compreensão. Esse assunto eu deixarei para a se
mana que vem e encerro na questão do futebol. 

Acredito, Sr. Presidente, que essa é uma ques
tão em que o Brasil tem uma posição importante. 
Venho do Rio Grande do Sul onde há uma tradição 
entre Grémio e Internacional, hoje mais Grémio cjo 
que Internacional mas no passado mais Internacio
nal do que Grémio. Olhar para o esporte, de um 
modo geral, era uma grande responsabilidade nossa 
e quando vemos esse jovem de Santa Catarina ga
nhar um campeonato mundial entendemos por que 

em certos países o esporte tem enorme projeção, 
enquanto que no Brasil apenas alguma. É a falta de 
presença, de ação e da compenetração na importân
cia do esporte à cultura de um povo. 

Emociona-me ver que nas Olimpíadas os que 
ganham as estrelas de ouro, geralmente, são os es
tudantes universitários, que passam o tempo todo 
estudando e treinando nas universidades. 

O que, talvez, eu mais inveje nos Estados Uni
dos, Sr. Presidente, é ver as cidades universitárias, 
os professores morando com suas famílias dentro 
das universidades, os alunos internos - falar em in
ternato no Brasil hoje é um absurdo, ninguém leva a 
sério -, esses moram lá dentro, e ali cada um seguin
do sua predileção. Lá quem tem o mínimo de apti
dão para o esporte é quase considerado uma figura 
ilustre, quer dizer, se o estudante não tem dinheiro 
não tem problema, ele é assumido pela universida
de, porque será um grande atleta, será um grande 
representante. 

Percebo que agora as coisas estão começando 
a mudar. de certa forma, com relação ao empresa
riado, vejo desde bancos até empresas patrocinando 
clubes de basquete, clubes de vôlei e até atletas. 
Acho isso bom. Não digo a mesma coisa com rela
ção à Petrobrás patrocinando o Flamengo, acho 
meio exagerado, porque não encontro relação entre 
uma questão e outra. Mas, em tese, acho isso bom. 

Acho que a~roveitar o_ P_elé e aproveitar o mo
mento em que o esporte está ganhando realce para 
nós, ao invés de nos metermos a dar palpite lá onde 
não temos nada que dar, debater um esporte sério, 
principalmente o amador, é, realmente, uma questão 
que valeria a pena. 

Agradeço, Sr. Presidente, e quero, mais uma 
vez dizer que acho que o Sr. Paulo SantAna escre
veu o que tinha de escrever e que bom ter cronistas 
como o Paulo SantAna, que bom ter cronistas como 
Veríssimo. Às vezes, são as charges, às vezes, são 
os cronistas mas eles ajudam a retratar a época em 
que estamos vivendo. Que bom que haja liberdade 
para que as charges, para que as crónicas possam 
aparecer, mesmo como as do Veríssimo, que são 
duras e acres com relação ao nosso Presidente mas 
são importantes e necessárias. 

Era isto, Sr. Presidente. Muito obrigado. 

DOCUMENTOS A QUE SE REFERE 
O SR. PEDRO SIMON EM SEU PRONUN

-CIAMENTO: 
_ _ eAULOSANIANA_ 

UM GOLPE DE ESTADO 

causou perplexidade em todo o Pais a virada de mesa de· 

cretada pelo presidente da CSF, Ricardo Teixeira, rnantenclc Flumi

nense e Sragantino, que haviam sido rebaixados, no campeonato 
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brasileiro, passando por cima da decisão judicial que suspendia 

o Atlético Paranaense e confirmando este dube no certame. 

Aparentemente, este golpe de gabinete executado pelo 

presidente da CBF foi apenas um clímax de conspiração de carto

las, favorecendo dois dubes, um paulista, o Braganüno, outro ci· 
rioca, o Fluminense. A quebra imperial do jogo honesto do ascen· 

so e descenso teve o Impacto de um éScândalo, por todos ostítu· 

los condenável para a organização e moralidade do futebol brasi· 

leiro, pelo que se desencadeou uma série de manifestações i:on· 
trárias a este canetaço, entre elas a do ministro Pelé e do presi· 

dente do Clube dos Treze, Doutor Fábio Kolf. 

Esta coluna esté revelando agora, em primeira mão para 

todo o Brasil, a verdadeira história deste imbróglio ditatorial. 

Acontece que.a pressão política que se dernJiiOu soore o preSi· 

dente Ricardo Teixeira foi praticamente irresistível. Efe.tem.em 

suas mãos uma carta assinada pelo presidente do Clube dos Tre

ze, Fabio Kolf, solicitando a permanência do Auminense na 11 Di· 

visão, que embora acatasse o rebaixamento do ·Atlético Para· 

naense, autorizava por parte dos clubes a virada de mesa. 

Além disso, só para dar uma idéia do poder de pressão de· 

senvolvído sobre a CBF, o presidente do Senado, António Gartos 

Magalhães, telefonou a Ricardo Teixeira, dizendo estar falando 

em nome do seu cargo, soiicitando objetivamente que Fluminen· 

se e Atlético Paranaense não fossem rebaixados. 

Disse maís o presidente do ~~resso no teleforiema: se Ri· 

cardo T eixeíra exigisse, ele mandava por escrito e assinada a pre

tensão oficial. 
A seguir, ninguém menos do que o ministro da Fazenda, Pe

dro Ma!an, telefonou ao presidente da CBF, intertenndõpélona<H<F. 

baixamento do Aumineh5e e do AHetiCO. Notem que o comandante 

do Plano Real alinhou-se ao presidente do Congresso. 

Evidentemente que o Paraná, que cerrou fileira em tomo do 

Atlético e polrticamente pegou em armas para não deixar o seu rep-· 

resentante ser rebaixado, não poderia faltar. Interveio junto à CBF 

o senador Roberto Requião, em alta pelas luzes da CPI dos Titu· 

los Públicos, encarecendo junto a Ricardo Teixeira a suspensão 

da punição do clube araucariano. 

E os telefonemas da pressão iam se sucedendo hd mesmo 

sentido: salvar o Auminense e o Atlético. O atuaJ prefeito carioca, 

Luis Paulo Conde, junto com o ex-prefe~o César Maia, já candi· 

dato a governador do Rio de Janeiro, pediram encarecidamente a 

manutenção do· Fluminense na primeira divisão, em apelo pes· 

soal e veemente a Ricardo Teixeira. 

Como se não bastasse, o ministro da JustiÇa, Íris Rezende, 

telefonou ao presidente da CBF, fazendo o mesmo pedido. Per 

nham-se agora no lugar de Ricardo Teixeira. Estas pressões todas 

significavam a atuação do mundo oficial brasileiro. Ele teve a perspí· 

cácia de entender que o gevemo fedem!Tn!elró-estava a lãvor, mais 

do que JSSO, batalhando para que a reVOlução no regulamento fosse 
levada a efe~o. Só um imbecil não perceberia que a ausência do 

Pr8Sidente da Republica entre os que solicitavam a Ricardo Teixeira 

a quebra da regra se devia aos euíâadoS ·de ríão--l!XJ)dsíçao -aa· 

maior autoridade ~ País a uma soiicitação tão delicada, destrui· 

dera dos padrões de normalidade dos regulamentos esportivos. 

Mas um pedido cf9 p~~!'nte .do Congresso, de dois mi· 

nistros dos mais importantes da República,_ ele_ Sllfl8~. _Deputa· 

dos, prelooos e ex-prel~ de capitais, mais o aval do presidente 

do Clube dos Treze_para gue o Auminense nâQ..d_esçesse_a.facleira, 

era algo de o irrecusável, sob pena do presidente da CBF revelar-se 

um hOmem alienado do meio social e político que o circunda. 

Nota·.se. no episódio a importãncia do Mebol na vida brasi· 

leira. E de como os seus interesses, de repente, são capazes de 

mobilizar os mais ilustres canais do poder e da política. A por ter 

dos os títulos lamentável decisão de reversão dos valores que 

norteiam a relação de mérito e demédto_dos clubes nas competi· 

ções, inscrita como lei, nãQ pocfe assirn se[ atribuída somente à 
CBF, como se fosse um mero arbítrio corporativo. 

Ela foi emanada dos mais altos circulas do poder no Pais. 

E não há quem possa resistir a esses canhonaços todos de inlluén· 
.cia. O que surpreende é que Ricardo Teixeira esteja tão mal apare

lha.:lo em matéria de comunicações que não deixou passar à opi· 

nião pública este respeitável e irresistivel complõ institucional. 

Sofreu sozinho e caJado este ónus gigantesco de prestígio. 

O SR. PRESIDENTE (Geraldo Melo) - Conce
do a palavra ao nobre Senador Carlos Bezerra por 
~permuta com o nobre Senador Ney Suassuna. 

O SR. CARLOS BEZERRA (PM[)B.MT. Pronun
cia o seguinte discurso. Sem revisão do orador.) • Sr. 
Presidente, s~ e Srs. Senadores, assomo à tribuna 

- para mais uma vez manifestar-me sobre o importante 
lançamento da rodovia Cuiabá-Santarém, BR-163, em 

·dias_ passados, pelo Ministro dos Transportes, em San· 
tarém. Essa é uma luta de mais de vinte anos das San· 
-cadas do Mato Grosso e do Pará e de todo o seu povo. 

O Porto de Santarém deverá ser o grande por
to da produção agropecuária e agroindustrial do 

· Mato Grosso e do Pará. 
Sr. Presidente, para se ter uma idéia, a produ

-ção mato-grossense~ hoje, vlii'ao Porto âe Pél.rana
guá, no Estado do Paraná, para ser exportada para 
o exteiior, o que constitui um-absurdo. Em rodovias 
precárias, rodovias com excesso de trânsito, portos 
congestionados, com-problemas de toda ordem, in
clusive, às vezes, problemas polltlcos, ·problemas de 
greve. -Agora, cóin aconstri.JÇão dessa rodovia, que 
selá a grande~ ob"r'a-rooovjaria deste Governo, do GO:. 
vemo do Presidenfe Fernando Henrique Cardoso, 
como-foi a Belém~Brasma no Governo do Presidente 

-Juscelino Kubitschek- de lá para cá o País não fez 
nenhuma grande obra - a Cuiabá-Santarém, a gran· 
de obra do final deste século, vamos integrar essa 
região, e não sõ integrá-la, mas transformá-la num 

llfl'íl'lâe pólo de produção e de desenvolvimento. 
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Somente no Estado do Pará, Sr. Presidente, 
para se ter uma idéia, poderiam ser assentados, às 
margens da rodovia, todos os sem-terras do Brasil, já 
que essa região do Pará, da divisa até Santarém, cer
ca de mil quilómetros, está praticamente desabitada - e 
tem terra de alta qualidade. Além desse fato, ensejan
do um programa de desenvolvimento económico, essa 
estrada também vai promover uma integração maior 
entre os Estados de Mato Grosso, Pará e Amazonas, 
através da hidrovia, com a Zona Franca de Manaus, 
que hoje é um pólo industrial importantíssimo, abaste
cendo os nossos Estados e o sul do Brasil. 

A comunicação hoje é muito difícil. Com essa 
rodovia, com o Porto de Santarém modernizado - há 
um projeto de modernização desse porto -, o Estado 
do Amazonas estará melhor integrado ao resto do 
Brasil, ao Pará e ao Mato Grosso. 

Sr. Presidente, como relator-geral do Orçamen
to da União, deste ano, fiquei triste ao ver que, ape
sar de o Presidente Fernando Henrique Cardoso ter 
prometido construir esse, estrada por duas vezes, a 
área do planejamento do Ministério dos Transpo~tes 
não colocou um tostão sequer para essa obra. Mas, 
como relator-geral do Or·çamento, ajudado pela Ban
cada do Norte, do Pará, pelo Senador Coutinho Jor
ge, pelo Deputado José Priante e por tantos outros, 
conseguimos, através de uma emenda que acolhi, 
da Bancada da Região Norte, colocar R$33.800 mi
lhãP.s para que essa estrada pudesse recomeçar 
este ano, como de fato já recomeçou. 

Posteriormente, depois de uma longa conversa 
com o Presidente da República, na qual eu dizia que 
estranhava que, apesar de Sua Excelência ter pro
metido a construção dessa estrada no Mato Grosso 
e no Pará, além de não ter colocado um tostão no 
Orçamento para esse fim, essa obra não fazia parte 
do Plano Brasil em Ação, do Governo, o qual o Pre
sidente deseja e vai realizar durante o seu Governo. 

O Presidente concordou que realmente aquilo 
foi um equívoco, um erro, e que Sua Excelência 
mandaria saná-lo, como mandou. E hoje essa estra
da consta do Plano Brasil em Ação que o Presidente 
está executando a partir deste ano, que são obras 
estratégicas para o desenvolvimento do País. 

Fico feliz, Sr. Presidente, porque depois de 
muitos e muitos anos, o último plano sério de desen
volvimento que tivemos no Brasil foi o Plano Trienal 
de Celso Furtado. De lá para cá, este País vive do 
improviso, este País não planeja nada. E este Go
verno começa a planejar as coisas, a descobrir coi
sas que são até primárias, mas que as autoridades 

federais não enxergavam, é o custo Brasil, é o uso 
das hidrovias, é o incentivo à ferrovia. 

Um País, imenso como o nosso, não pode ba
sear toda a sua economia no rodoviarismo, apenas 
no caminhão, na carreta. Países bem menores que 
o Brasil, como os países europeus, o Japão, usam 
muito pouco o rodoviarismo, usam mais a ferrovia e 
a hidrovia, qwmdo podem. 

Este Governo começou a montar projetes es
tratégicos de escoamento da nossa produção atra
vés do uso do transporte intermodal, assunto esse 
encampado pelo Presidente da República, pelos 
principais Ministérios. Este é um motivo de grande 
alegria para nós, porque finalmente as coisas são 
vistas como devem neste País. 

Nós, de Mato Grosso, há 20 anos falamos da 
hidrovia do Paraguai, da hidrovia Araguaia-Tocan
tins, e agora, mais recente, da hidrovia do Madeira
Amazonas, do Teles Pires-Tapajós. 

A nossa Região Centro-Oeste, Sr. Presidente, 
especialmente o Estado do Mato Grosso, brevemen
te será a Califórnia do mundo, pois terá condições 

c =c de produzir alimentos para o mundo inteiro, sem 
concorrência, porque as condições que a natureza 
nos forneceu são excepcionais. O Estado de Mato 
Grosso já produz hoje 7 milhões de toneladas de 
grãos e tem o terceiro maior rebanho do Brasil; logo 
terá o primeiro. Será o futuro grande pólo de alimen
tos em grãos, de produtos agroindustriais, carne e 
animais de pequeno porte do mundo. 

Então, é fundamental que essa estrada Cuia
bá-Santarém, essas hidrovias, essas ferrovias, como 
a Ferronorte, sejam viabilizadas porque esses instru
mentos todos darão não apenas a nossa região, 
mas ao Brasil, um resposta rápida, uma revers
ibilidade rápida. Isso é investimento não para depois 
de amanhã, mas investimento que dará retomo ama
nhã, porque o potencial da região é muito grande. 

O Sr. Ramez Tebet- Permite V. EX! um aparte? 
O SR. CARLOS BEZERRA - Concedo o aparte 

ao nobre Senador Ramez Tebet, com muito prazer. 
O Sr. Ramez Tebet - Senador Carlos Bezerra, 

V. Exª faz um discurso que o Brasil quer ouvir. Que
remos investimentos na nossa região. Há poucos 
instantes, V. Exª ~itou a Ferrgnorte. Lqgo que tomei 
posse nesta Casa, visitamos,_juntamente com V. 
Ex!', com o Senador Romeu Tu ma e outros integran
tes do senado e da Câmara dos Deputados, a ponte 
que vai interligar os Estados de São Paulo e de Mato 
Grosso do Sul; ponte pela qual V. Exª - que foi o Re
lator do último Orçamento no qual foi consignadél a 
substancial importância para a concretização dessa . 
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ponte - e todos nós tanto lutamos. Há pguco:;;_dlas, 
tive oportunidade de, juntamente com os companhei
ros do meu Estado e alguns amigos do Estado de 
São Paulo, visitar novamente essa obra. Quero dizer 
que ela está com 90% dos seus 2.260km construí
dos. Abalanço-me a afirmar que a construção dessa 
ponte deve ser uma das principais, se não for a prin
cipal, obras de engenharia que -~st~o_sel}do çons: 
!ruídas neste País. É coisa félntástiGa p. ponte rodo· 
ferroviária que vai servir de sustentáculo, de__ base, 
para a construção da nossa Ferronorte. De sorte 
que desejo cumprimentar V. Exª, dizendo que espe
ramos a conclusão dessa obra e de outros empreen
dimentos. Que a nossa linguagem aq!,.li,_oo Senado 
da República, bem como a linguagem do Governo, 
seja de investimento, de realização de obras impor
tantes para o desenvolvimento, principalmente, da 
nossa re;~ião e de todo o interior do Brasil. 

O SR. CARLOS BEZERRA - Agradeço o seu 
aparte e comungo com as mesmas idéias de V. Exª 
com relação a essa ponte que, aliás, foi muito combati
da na Comissão de Orçamento, como se fosse uma 
obra prostituída, uma obra cheia de problemas, de su
pertaturamento etc. Muitos Parlamentares combate
ram essa obra, mas nunca tive dúvida em defendê-la 
de cabeça erguida, porque ela é importante para o 
Brasil mteiro, não só para o Mato Grosso do Sul, para 
o Mato Grosso, para o Centro-Oeste, mas para o Bra
sil inteiro. Essa obra é de fundamental importância, 

Devemos, Senador Ramez Tebet, ter coragem 
para enfrentar esse tipo de crítica e fazer com que 
as coisas caminhem; e foi graças à interveniência de 
V. Exª, a minha, do Senador por São Paulo - que 
também foi um dos que batalhou imensamente por 
essa ponte - que ela, hoje, se encontra nesse está
gio que V. Exª está informando: 90~o realizada. Ela 
será completada e será para nós, do Centro-Oeste -
uma região de grande produção no Brasil-, o grande 
carro que transportará toda a nossa produção. 

O Sr. Jefferson Péres - Permite V. Exª um 
aparte? 

O SR. CARLOS BEZERRA - Ouço, com pra
zer, o nobre colega Jefferson Péres. 

O Sr. Jefferson Péres - Senador Carlos Be
zerra, outro dia, em aparte ao Senador Romero 
Jucá, mostrava como o Governo, se é que até há 
pouco tempo se segurou apenas no real, está saindo 
do imobilismo. Se já tivesse debelado uma inflação de 
40 anos, o que plano nenhum conseguiu, já teria feito 
muito. Mas há muita injustiça quando se critica que tez 
apenas isso. Eu dizia ao Senador Romero Jucá que o 
Presidente - que eu várias vezes critiquei, eu que sou 

do PSDB, e todo o Senado sabe disso, embora deva 
ser justo -, que Sua Excelência tinha itio à minha re
g@o, à Amazónia, para inaugurar ou dar início a 
obras como a interligação elétrica com a Venezuela -
a Usina de Guri vai abastecer todo o Estado de Ro
raima de energia elétrica; o prosseguimento-dá BR-
174, que está sendo asfaltada, ligando Manaus a 
Caracas e abrindo as partas do Caribe para nós; 
inaugurar o terminal de ltacoatiara, final da rodovia 
do Madeira, que V. Exª mencionou, que, ligado a ro· 
dovias em Rondônia e em Mato Grosso, ·aara escoa· 
mente a toda a soja do noroeste do seu Estado, 
através do Porto de ltacoatiara; inaugurou mais uma 
unidade da Usina de Samuel, também em Rondônia; 
anunciou a ampliação da Refinaria de Manaus, que 
vai abastecer todo o Norte e o-início das obras que 
darão escoamento ao gás do Madeira para abaste· 
cer inclusive Manaus de uma termoelétrica a gás; e 
agora dá início ao asfaltamento da estrada Cuiabá
Santarém, que não é do interesse apenas do seu 
Esiado. Um estudo recente de-viabilidade, feito no 
Amazonas, revelou que a melhor via de escoamento 
para Manaus, a mais oarata, é exatamente o trans
porte intermodal: através do rio Amazonas até San
tarém e por essa estiada, dej:Jois-de asfaltada, até o 
Sul. De forma que não se pode acusar o Governo de 
imobilismo, de não estar fazendo nada. Pelo menos 
com relação à nossa região, estão sendo implanta
das ou realizadas obras de enorme relevância para 
o nosso futuro. Parabéns pelo seu pronunctamemo. 

O SR. CARLOS BEZERRA - Agradeço o apar
te de V. Exª. Na minha infância fui um grande admi
rador de Celso Furtado, para mim um dos econo
mistas mais brilhantes deste País. Devemos reco
nhecer que depois de Celso Furtado, estou vendo 
agora algo mais conseqüente, algo palpável, real
mente viável, e que está acontecendo, apesar de 
toda a crise. 

O Governo - e V. Exª afirmou com muita pro
priedade- está saindo do imobilismo. Tem questões 
sérias para resolver, como por exemplo a questão 
energética, que considero gravíssima e que necessi
ta de altos investimentos. Não vi ainda, a não ser a 
questão do gás boliviano - uma questão que está an
dando, inclusive resolverá o problema da energia de 
Mato Grosso -, muitos resultados. Vamos ter em 
Mato Grosso - é ís§o já está decidido ~ um ramal do 
gás boliviano. Mato Grosso deixará, então, dentro de 
pouco tempo, de ser importador para ser exportador 
de energia. Mesmo levando em consideração essas 
ações, o Governo ainda está muito tímido na ques
tão energética, e este País precisa crescer, desen-
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volver, gerar empregos; agora, sem energia não 
conseguiremos atingir esses objetivos. 

Sr. Presidente, é fundamental que a iniciativa 
privada colabore, por exemplo, com maiores investi
f!Jentos na geração de energia, no setor energético. 

-E muito precária, muito tênue ainda a participação 
da iniciativa privada na questão energética do País. 
Os planos estratégicos estão ocorrendo no Amazo
nas, no Mato Grosso e no Pará. O Senador Couti
nho Jorge, num ônibus, no Pará, relatou-me que o 
seu Estado tem uma grande hidrelétrica, mas que 
suas cidades não usufruíam daquela energia; que ela 
ia toda para um pólo industrial, sem servir aos paraen
ses. S. Exi' me falava isso com uma dor, com um senti
mento, como paraense que é, e com o desejo de que 
aquela energia sirva à população paraense. 

Pois bem, dizia-me S. Exª que existe um grande 
programa, para este ano e para o ano que vem, em 
que todas aquelas cidades da Transamazônica serão 
energizadas com uma grande rede que irá cobrir todo 
o Estado do Pará, atendendo a todas as cidades. 

É a reforma agrária que avança em nosso Es
tado - Mato Grosso - num volume de assentamentos 
histórico nos dois últimos anos. A reforma agrária 
andou ali como nunca. 

E agora temos, além dessas hidrovias que 
enumerei aqui, e a estrada Cuiabá-Santarém, a BR-
070, que vai até à Bolívia. 

Não sei se os Srs. Senadores sabem, muitos 
falam na saída para o Pacífico, mas em Mato Gros
so já temos a saída para o Pacífico há muito tempo, 
desde quando era Governador do Estado. Lancei 
essa obra que hoje é uma realidade. Por essa estrada 
circulam mais de 200 carretas por dia, cerca de cinco 
linhas de ônibus. De Cuiabá subi os Andes de carro 
até o Pacífico, para conhecer toda a estrada, que ago
ra está tendo concluída a parte de pavimentação. 

Mato Grosso, Mato Grosso do Sul e também a 
Bolívia têm um papel importante no que diz respeito 
à questão da integração latino-americana. Quando 
se fala de Mercosul, de integração, pensa-se muito 
na Argentina e no Sul do Brasil. Porém, eu digo que 
Mato Grosso e Bolívia têm papel preponderante, es
tratégico, porque a Bolívia está no centro da América 
e Mato Grosso e Mato Grosso do Sul estão limítrofes 
com a Bolívia. Por ali se pode atingir todos os países 
latino-americanos, os países andinos. A construção 
de uma saída para o Pacífico está sendo trabalhada 
há mais de dez anos pela minha geração. 

Hoje, o meu Estado já abastece o Peru e ou
tros países com carne mato-grossense, carne expor
tada por essa estrada, através de carretas. 

Aos poucos, Senador, nós fomos deixando de 
ser o Brasil do litoral, de ser o Brasil que ficava ape
nas mirando o Atlântico. Ontem, mirando a Inglater
ra; hoje, mirando os Estados Unidos. Deixamos de 
ser o Brasil do litoral para olhar para o nosso interior, 
olhar para as nossas -poterícialidades, olhar para as 
nossas riquezas. 

O Sr. Jefferson Péres - Capistrano de Abreu 
dizia que o Brasil era a civilização dos caranguejos; 
isto é, sempre na costa. 

O SR. CARLOS BEZERRA - Exatamente, Se
nador. 

Mas essa questão está mudando e isso nós 
devemos agradecer a este Governo, que está tendo 
a visão estratégica, correta de apoiar projetes dessa 
envergadura, com a iniciativa de levar o desenvolvi
mento para o interior. Depois de Juscelino Kubits
chek, que construiu Brasma pensando não só em 
mudar a capital para o centro do Brasil mas, sobretu
do, em trazer o desenvolvimento para o interior do 
País, o nosso interior ficou no ostracismo, abando
nado e, agora, vemos uma ação realmente efetiva 
no sentido de seu desenvolvimento, por meio da via
bilização de suas hidrovias, ferrovias e rodovias. 

Existe agora uma linha especial do BNDES 
para apoiar projetes de desenvolvimento industrial 
nessa região. Há, inclusive, na Região Amazônica, 
um projeto especial- o PAI- que está sendo aplica
do para transformar nossa matéria-prima e gerar 
empregos naquela região. 

Para nós, brasileiros, é motivo de satisfação 
ver que estamos começando - apesar da crise, ape
sar das dificuldades por que o País atravessa, ape
sar da chaga social profunda que temos, apesar da 
situação de milhões e milhões de irmãos nossos que 
ainda vivem em nível de miséria absoluta, da situação 
caótica da educação, do quadro precário da saúde - a 
dar alguns passos para frente; qu2 começamos a nos 
movimentar no sentido de equacionar de forma plane
jada e não setorizada o nosso programa, com uma 
idéia de planejamento geral das coisas, que darão re
sultado, como eu disse a V. Exª, a curto prazo. 

Brevemente o País, na minha geração ainda, 
terá a grande satisfação de estar colhendo e vendo 
o resultado desse trabalho. 

Lá no meu Mato Grosso, no nosso querido 
Centro-Oeste, no interior do Brasil, lá no Pará, lá no 
seu Amazonas, Senador Jefferson Péres, teremos a 
oportunidade de, em pouco tempo, ver o resultado 
fantástico desse trabalho que está sendo desenvolvi
do na nossa região e em todo o Brasil. 
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Sr. Presidente, Srªs e Srs. Senadores, ocupei a tri
buna apenas para, mais urna vez, lembrar a importância 
dessas obras para o Brasil e para a nossa região. 

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

Durante o discurso do Sr. Carlos Be
zerra, o Sr. Geraldo Melo, 19 Vice-Presiden~ 
te, deixa a cadeira da presidência, que é 
ocupada pelo Sr. Valmir Campelo . 

Durante o discurso do Sr. Carlos Be
zerra, o Sr. Valmir Campelo, deixa a cadeira 
da presidência, que é ocupada pelo Sr. Ge
raldo Melo, 1º Vice-Presidente. 

O SR. PRESIDENTE (Geraldo Melo) - Conce
do a palavra, como Líder, ao Senador Seio Alvares. 
S. EJc!! dispõe de 5 minutos. 

O SR. ELCIO ALVARES (PFL-ES. Como líder. 
Sem revisão do orador.) - Sr. Presidente, eminentes 
Colegas, ocupo a tribuna hoje para fazer um registro 
que considero muito importante para todos nós que de
sempenhamos o mandato de Senadores da Repúbr~ea. 

O Estado da Bahia nesta data em festa, porque 
comemora o centenário de nascimento do eminente 
Professor Magalhães Neto, pai do Senador Antonio Car
los Magalhães, Presidente do Senado da República. 

É um evento que, pela sua importância, mobili
zou as entidades culturais do Estado da Bahia, o 
próprio Governo da Bahia, a Academia Baiana de 
Medicina, o Instituto Geográfico e Histórico da Bahia, 
a Fundação para o Desenvolvimento da Ciência, a 
Associação Baiana de Medicina, o Conselho Regio
nal de Medicina e a Universidade Federal da Bahia, 
numa solenidade que demonstra a presença de Ma
galhães Neto na vida daquele Estado. 

Foi feito um programa significativo, com atas 
que estão sendo realizados hoje na Bahia e que dei
xam claro o apreço que a gente baiana devota a 
esse eminente homem que, se vivo fosse, estaria 
completando ce:7. anos. Às 9 horas aconteceu na 
Catedral Basílica de Salvador a missa solene; às 1 O 
horas houve a solenidade de abertura e homena
gens especiais no salão nobre do Memorial de Medi
cina; às 17 horas será realizada a solenidade de 
inauguração do busto do Professor Francisco Peixo
to de Magalhães Neto e de uma lápide em sua ho
menagem no panteão do Instituto Geográfico e His
tórico da Bahia; e, às 18h30min será feito o lança
mento do livro Inéditos e Dispersos, com textos da 
autoria do Professor Francisco Peixoto de Magalhã
es Neto, na Academia de Letras da Bahia. 

Para falar do Professor Magalhães Neto, figura 
aureolada, respeitaaa, que assinalou com tintas in-

deléveis sua participação nos vários setores onde 
prestou o brilhantismo de sua inteligência, eu preci
saria, necessariamente, também falar da atuação de 
Antonio Carlos Magalhães, não só na vida do seu 
Estado, onde, inegavelmente, é uma liderança que 
alcançou renome nacional. 

Antonio Carlos Magalhães tem no meu Partido, 
o PFL, presença forte, presença assinalada sempre 
por detenninações de comportamento na vida públi
ca que o enobrecem. 

Antonio Carlos Magalhães é uma figura em 
quem todos nós, que fazemos vida política e pública, 
temos sempre um referencial valioso e importante. 
E, acima de tudo, gostaria de dizer que Antonio Car
los Magalhães já vai se transfonnando, na história 

. _da _Q<>Ifticabrasileira, em figura lendária e referencial 
de liderança-firme-es-egLmi~ nãoso no-ãmbito do 
seu Estado, mas em todo o País. 

Como se não bastasse Antonio cartas Maga
lhães, um neto do eminente homenageado, o Depu
tado Luis Eduardo Magalhães, também já ocupa fun
ção relevante na vida pública do País, valendo aSsi
nalar a sua atuação como Presidente da Câmara 
dos Deputados e, agora, no comando eficiente e bri
lhante da Uderança do Governo na Câmara. 

Existe um prefácio de livro, que está sendo lan
çado hoje, de nome Inéditos e Dispersos, feito pelo 
Presidente da Academia de Letras da Bahia, Cláudio 
Veiga, do qual gostaria de destacar alguns trechos, 
para dar por inteiro retrato da personalidade admirá
vel do professor Magalhães Netto. 

Diz o eminente Presidente da Academia de Le
tras da Bahia: 

Na Faculdade de Medicina, que costu
mava condecorar com uma encomiástica 
adjetivação, depois de ter sido seu aluno, 
passaria a integrar o seu corpo docente. 
Nela se doutorou em 1919. Dois de seus 
mestres haveriam de influenciá-lo no exercí
cio da Medicina - Pinto de Carvalho e Cle
mentina Fraga. O primeiro o encaminhou 
para a Psiquiatria. O segundo o levaria a tor
nar-se sanitarista, especialidade que o fez 
realizar, neste estado, importante trabalho 
no campo da saúde pública. Em 1937, tor
nou-se, por concurso, catedrático de Higiene 
na Faculdade de Medicina. Durante algum 
tempo foi seu diretor em exercício. 

Fonnado e integrado na veneranda Fa
culdade do Terreiro, haveria de ingressar em 
outra casa de cultura de Salvador, a Acade
mia de Letras- fundada em 1917, quando 
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Magalhães era quartanista de Medicina. Sig
nificativamente, dos novos imortais, 16 pro
vieram da centenária escola do Terreiro de 
Jesus. Entre esses médicos-acadêmicos, 
dois haviam sido os mentores de Magalhães 
Neto - Pinto de Carvalho e Clementina Fra
ga. O primeiro se tomaria, mais tarde, presi
dente da Academia de Letras da Bahia, e o 
segundo ingressaria na Academia Brasileira. 

Sr. Presidente, eminentes Colegas, prossigo 
na leitura deste prefácio, que é muito correto na ava
liação da personalidade do Professor Magalhães 
Netto. Ele diz: 

Aos 32 anos de idade, foi eleito para 
nossa Academia, ocupando a cadeira cujo 
fundador era precisamente um médico, Luiz 
Anselmo da Fonseca, seu mestre tanto no Gi
násio da Bahia quanto na Faculdade de Medi
cina. Médico era também o acadêmico que o 
saudou, Otávio Torres, realizando-se o ato de 
posse no salão nobre da Faculdade de Medi
cina. Era então Presidente da Academia o ve
lho Seabra, que dirigiu a cerimônia. 

Outra entidade cultural a que esteve 
estreitamente ligado foi o Instituto Geográfi
co e Histórico da Bahia. Muitos ainda se 
lembram de sua marcante presença e argu
ta conversação na Sala Visconde de Cairu, 
de sua comparência em cerimônias cívicas. 
Em 1949, tomou-se presidente daquela ilus
tre casa. Falecendo em 1969, a Academia 
de Letras da Bahia e o Instituto Geográfico e 
Histórico homenagearam o seu saudoso e 
inestimável membro, realizando uma sessão 
conjunta no salão deste Instituto. 

Outra entidade cultural a que perten
ceu Magalhães Neto foi a jovem Faculdade 
de Filosofia, Ciências e Letras. Nela, desde 
1942, ocupou a cátedra de Biologia Educa
cional. Foi, por largo tempo, seu diretor em 
exercício. Em 1967, pronunciou naquela fa
culdade uma memorável aula inaugural em 
que analisou a presença do ensino e da 
pesquisa na universidade. 

Neste prefácio se estende o Professor Cláudio 
Veiga, dizendo finalmente que: 

Magalhães Neto, na intimidade da fa
mília e entre os amigos, cultivou uma poesia 
epigramática. Ao receber, na Academia, Cé-

sar de Araújo, revelou o seu gosto por essas 
breves composições poéticas. 

Esta faceta não podia ser ocultada. Ela 
demonstra o lado espirituoso do homem sé
rio, Professor, Deputado, homem de letras, 
que não deixou que o peso das responsabili
dades o tomasse um homem carrancudo. 

O Professor Adriano Pondé, ao suce
der a Magalhães Neto na Academia de Le
tras, traduzindo o pensamento de seus pa
res, declarou que seu antecessor era "um 
dos mais lídimos representantes da estirpe 
de médicos humanistas que tanto ilustraram 
aBahia. 

Aí, no bojo de uma coletânea que está sendo 
divulgada hoje na Bahia, com prefácio do Presidente 
da Academia de Letras, Cláudio Veiga, temos a 
oportunidade de avaliar mais ainda a projeção da 
personalidade do Professor Magalhães Netto. 

Sr. Presidente, eminentes Colegas, ao fazer 
este registro, na condição de Líder do Governo e na 
condição de Senador da República, visto que sou 
amigo pessoal e admirador do Senador Antonio Car
los Magalhães, nosso Presidente, quero manifestar 
júbilo pelas comemorações, quero levar à família 
Magalhães palavra de solidariedade por tudo quanto 
se fizer hoje na Bahia em razão do vulto e da perso
nalidade do Professor Magalhães Netto. 

Neste instante, o Senado da República presta 
reverência nascida não só do mérito daqueles que 
são descendentes de Magalhães Netto, mas, inega
velmente, rende também, através da pessoa do nos
so Presidente Antonio Carlos Magalhães, homena
gem ao Estado da Bahia, que hoje, mais do que on
tem, se orgulha da personalidade do Professor Ma
galhães Netto, que, nesta data, se vivo fosse, estaria 
completando 1 00 anos de existência. 

O Sr. Epitacio Cafeteira - V. Ex" me permite 
um aparte? 

O SR. ELCIO ALVARES - Ouço o Senador 
Epitacio Cafeteira. 

O Sr. Epitacio Cafeteira - Nobre Senador El
cio Alvares, ouvindo o pronuncLamento de V. Ex", 
muito "justo, com-0-qual concordo inteiramente, eu 

-não poderia deixar de solicitar um aparte para deixar 
registrada, no seu pronunciamento, a minha solida
riedade. Conheço o Senador Antonio Carlos Maga
lhães desde que cheguei ao Congresso, nos idos de 
1963. Conheço o seu temperamento. É um tempera
mento explosivo- ameno e explosivo-, mas até hoje 
não conseguimos ter nenhuma discussão, em ne-
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nhum momento, exatamente porque nos respeita
mos mutuamente. A homenagem não é nem ao Pre
sidente do Senado e nem ao ex-Presidente da Cãrnª
ra dos [.,eputados, hoje Líder do Governo, mas ao pai 
que, hoje, faz o seu centenário de nascimento. A mi
nha solidariedade ao pronunciamento de V. Exª. 

O SR. PRESIDENTE (Geraldo Melo) - Nobre 
Senador Elcio Alvares, com a licença de V. Ex", eu 
queria pedir desculpas ao Plenário pela desatenção 
da Presidência da Mesa em ter concordado c;om o 
aparte do Senador Epitacio Cafeteira, que não pode
ria ter sido concedido quando V. Ex" está falando 
como Líder. Como o fato já está consumado e, cer
tamente, o pronunciamento de V. Ex" foi enriqueci
do, eu lhe devolvo a palavra pedindo que não conce
da novos apartes. 

O SR. ELCIO ALVARES - Sr. Presidente, se 
V. Ex" me permitisse, neste momento, eu pediria 
para não falar como Líder do Goyj;l_mo~ abrindQ, __ 
exatamente pela relevância do acontecimento, uma 
condição excepcional, eu falaria como Senador Elcio 
Alvares, continuando esta bomenagem, porque veri
fico que vários Colegas, a exemplo do Senador Epi
tacio Cafeteira, desejam registrar, neste momento, a 
sua homenagem. 

Acato, serenamente, a decisão da Mesa, mas 
faria apelo a V. Exª para que permitisse apartes, por
que, evidentemente, outros Srs. Senadores gosta' 
riam de prestar também a sua homenagem. 

O SR. PRESIDENTE (Geraldo Melo) - Sena
dor Elcio Alvares, tenho certeza de que V. Exª inter
preta muito bem os sentimentos de toda a Casa. Eu 
é que faço um apelo a V. Ex", no sentido de permiti1 
à Mesa manter a sua fidelidade ao Regimento, C~rJ: 
siderando que há inúmeros outros 'Srs. Senadores 
inscritos e que já estamos 1 O minutos além do horá
rio regimental do Expediente, que aproveito para 
prorrogar por mais 1 O minutos. 

O SR. ELCIO ALVARES- Acato a pondera
ção do eminente Presid_ente Geraldo Melo e consi
dero como se aparteado tivesse sido pelos Srs. Se
nadores Valmir Gampelo, Romeu Tuma, Esperidião 
Amin, Ney Suassuna, Ramez T ebet, Mauro Miranda, 
Otoniel Machado, Carlos. Patrocínio, Ronaldo Cunha 
Lima, Levy Dias, enfim todos os Srs. Senadores pre
sentes. Não tenho dúvida, nenhuma de que, neste 
momento, todos eles participam de forma unânime 
da homenagem que está sendoprestada. 

Fico muito feliz porque, advertido pelo Presi· 
dente Geraldo Melo, tenho a oportunidade de colher. 
de viva voz, essas manifestações que representam 
na verdade, não só uma homenagem justa e mereci-

da ao Professor Magalhães Netto, mas uma prova 
de apreço, de amizade e de admiração ao nosso no
bre Presidente Antonio Carlos Ma~alhães. 

Muito obrigado, Sr. Presidente. 

DOCUMENTO A QUE SE REFERE O 
SR. ELCIO ALVARES EM SEU DISCJRSO: 

O Ga\iemado doEStaâoãa Bahia, através da Secretana 

da Cultura e Turismo/Secretario de Educação/Secretário de Saú· 

de, a Academia de Letras da Bahia, a Academia Bahiana de Me

·aicina; ó 'nstituto-Geogrã.!ico e Histórico da Bahia. a Fundação 

para o Desenvolvimento da Ciência, a Associação Bahiana de 

Medicina, o Conselho Regional de Medicina e a Universidade Fe-

- deral da Bahia_ têm a honra de convidar Vossa Senhoria para a 

celebrações comemorativ~ do 

-Professor Magalhães Netto 

dia 26 de junho de 1997, tendo por oradores olidais Prof. José 
Calasans Brandão da Silva e Prof. Dr. José Maria de Magalhães Netto. 

PROGRAMA 

9h - Missa Solene, na Catedral Basílica de Salvador 

1 Oh - Solenidade de abertura e homenagens especiais, 

no Salão Nobre do Memorial de Medicina -

noCHS 

-r7h- Solenidade de Inauguração do busto do Professor 

Francisoó PeTxoto de Magálnães Netto e de uma

lápide em sua homenagem, no Panteon do Instituto 

Geogrnf1co e Histórico dá Bahi<i. 

18h30min - Lançamento do livro lnedito e DisPersos, com 

textosaa autoria do" Professor Francisco Peixoto de 

- Magalhães Netto, na Academia de Letras da Bahia. 

"PREFÁCIO 

-Em 1932. o doutp( Fr<incisoo Peixoto de Magalhães Neto 

-(26 de junho de 1897-3 de março de 1969), diretor do Departa-

mento de Saúde no estado, recebeu, numa noite, em sua resi

dência, um grupo de intelectuais. Morava, então, nesta cidade, na 

Ladeira da Independência. Casado com a Senhora Helena Celes

tino Magalhães, já eram nascidos seus filhos José Maria, Ángelo 

Mário, Antônio Ca~os e Jaime Daniel. Casado em segundas núp

cias com a senhora Elide Mendes Magalhães, seu lar haveria de 

enriquecer~se com mais dois filhos, Helena e Eduardo. Naquela 

mencionada reunião de homens de letras, estava presente um in-

jt,Jstamente esquecido intelectual baiano. filho de Valença, Fabio 

Luz, que radicado tlá rn~Jto, no f1io d_e Janeiro! _viera rever a sua 

~ província. Conhecido por suas idéias anarquistas, era autor de 

considerável produção literária e idealizador de uma universidade 

_popular. Ao voltar à capital federal, relembrando Fábio Luz. em 

um de seus trabalhos. aquela viagem sentimental, citou ma1s de 

uma vez. e elogíosamente, o nome de Magalhães Neto e aemo

rou-se um pouco mais em lembrar o acima citado encontro de-ho

mens de letras. Naquela noite de festa, como escreveu ouv\u uma 
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das mais belas poesias de Artur Sales. Ocaso do Mar, declama

da, com emoção, por Deraldo Dias. 

A esta evocação de Magalhães Neto. amante das letras, 

escondida em um dos primeiros· núrilérósda ReVist. da· ACaae'
mia de Letras da Bahia, contrapõe-se o intento do acadêmico 

José Calasans em trazer de volta, com mais intensidade, neste li

vro, a figura de nosso antigo confrade. Já há algum tempo, José 

Calasans vem trabalhando nesse sentido. Foi assim que, na série 

de conferências pronunciadas por filhos de pais ilustres, no Mu

seu Eugênio Teixeira leal, convocou o professor José Maria de 

Magalhães Neto que traçou, em sua conferência, com muita jus· 

teza, o retrato do saudoso pai. Antes, na coleção do Centro de 

Estudos Baianos, José Calasans já havia recolhido duas cativan· 

tes palestras pronunciadas por Magalhães Neto no Rotary Clube. 

Neste livro, em que elas estão induídas. reuniu uma série de ou~ 

tras alocuções, desde discursos acadêmicos a diseur5os pãrla' 

mentares. Ao longo dessas páginas. seja quando Magalhães 

Neto apresenta, estuda personalidades. seja quando nos traz an

tigas recordações, sua figura se vai delineando e avuttando na 

vida intelectual da cidade. 

Em o largo do Teatro. surge aos nossos olhôs a imagem 

de um garoto que nascido nas alturas das Mercês, veio morar, 

em seguida, nas proximidades da aluai Praça Castro Alves. Sua 

residência estava localizada na antiga Rua dos Capitães, hoje Rui 

Barbosa. Sem diferente do que são em nossos dias, com seus 

bondes puxados a burro, um casario já desaparecido, aqueles Jo.. 
gradouros foram o cenârio em que transitava e se distraía o garo

to Magalhães Neto, em suas andanças e seus circuitos em velo

cípede. Em Santo António, bastante maior, evoca as animadas e 

desaparecidas novenas de Santo Ailtônlti. Já em 1907-1912. pe

ríodo em que se processa a tumultuada ascensão de seafira, se 

delineia com mais torça o perfil do futuro intelectual. Nestas cati

vantes páginas de evocação, além de relembrar o professor Rai

mundo Bizarria, cujas lições e cujo livro Trechos de lingua muito 

o marcaram, faz reviver o velho Ginásio da Bahia que foi, entre 

nós, um equivalente do Colégio Pedro 11. Mostra-nos as imediaçõ

es e as instalações do prestigioso estabelecimento, seus mestres 

como Guilherme Rebelo, Adolfo Diniz Gonçalves. Brás do Ama· 

ral, •o príncipe dos reprovadores•, o pintor Lopes Rodrigues, que 

implicava com os seus desenhos. Detêm-se em Manoel Devoto, 

professor de Francês, e luis Anselmo da Fonseca, professor de 

Psicologia e lógica Entre os colegas, destaca Deraldo Dias que 

fundou, no estabelecimento, o periódico Luz. do qual Magalhães 

Neto, aos 14 anos, se tomaria colaborador. Retraça a carreira de 

Deraldo Dias que haveria de projetar-se como latinista e poeta 

satírico. No velho Ginásio. no convívio com grandes mestres e 

promissores colegas, terá encontrado. cronologicamente, a pri· 

meira instituição cuttural em que começou a manifestar a sua vo
cação de homem de letras. 

Na faculdade de Medicina, que costumava condecorar com 

uma economiástica adjetivação, depois de ter sido seu aluno, 

passaria a integrar o seu corpo docente. Nela se doutorou em 

1919. Dois de seus mestres haveriam de influenciá-lo no exerci

--cio da Medicina - Pinto de Carvalho e Clementina Fraga. O pri· 

melro o encaminhou para a Psiquiatria. O segundo o levaria a tor-

-- -nar-se sanitarista, especialidade que o tez realizar. neste estado, 

importante trabalho no campo da saúde pública. Em 1937, tor

nou-se, pOr concurso,_ ·catedrático de Higiene na Faculdade de 

Medicina. Durante algum tempo foi seu diretor e'Tl exercício. 

Formado e integrado na veneranda Faculr!ade do Terreiro. 

haveria de ingressar em outra casa de cuttura de Salvador, a 

Academia de letras - fundada em 1917, quando Magalhães era 

quartanista de Medicina. Significativamente, dos novos imortais. 

16 provieram da centenária escola do Terreiro de Jesus. Entre 

esseS- médicos-- acadêmicos. dois haviam sido os mentores de 

Magalhães Neto - Pinto de Carvalho e Clementina Fraga. O pn

meiro se tomaria, mais tarde, presidente da Academia de Letras 

aa Bahfa,e·oségiJnao-ingressanana Academia Brasileira. 

Aos 32 anos de idade, foi eleito para a nossa Academia. 

ocupando a cadeira cujo fundador era precisamente um médico. 

Luiz Anselmo da Fonseca, seu mestre tanto no Ginásio da Bahia 

quanto na Faculdade de Medicina. Médico era também o acadê

mico que o saudou, Otávio Torres, realizando-se o ato de posse 

no salão nobre da Faculdade de Medicina. Era então presidente 

da Academia o velho Seabra, que dirigiu a cerimônia. 

Outra entidade cultural a que esteve estreitamente ligado 

foi o JnstiMo Geográfico e Histórico da Sahia. Muttos ainda se 

lembram de sua marcante presença e arguta conversação na 

SãláVisconde de crun::ç de sua comparência em cerimônias cívi

cas. Em 1949, tornou-se presidente daquela ilustre casa. Fale

cendo em 1969, a Academia de Letras da Bahia e o Instituto Geo

gráfico e Histórico homenagearam o seu saudoso e inestimável 
liíemtlro,-reaJiZllMOürna sessao coojijrilii nosãlãoaeste lnstibito.·-

outra entidade cultural a que pertenceu Magalhães Neto 

foi a jovem Faculdade de Filosofia, Ciências e Letras. Nela, desde 

1942, ocupou a cátedra de Biologia Educacional. Foi, por largo 

tempo, seu diretor em exercício. Em 1967, pronunciou naquela fa

culdade uma memorâvel aula inaugural em que analisou a pre· 

sença do ensino e da pesquisa na universidade. 

Em 1968, no recém-instituído Conselho Estadual de Cultu

ra, tomo• ·-se o seu primeiro presidente. 

A chamado do interventor Juracy Magalhães, também 

exerceu atividade politica. tendo sido eleito deputado federal para 

a Assembléia Constituinte (1933-1934) e para a Câmara Federal 

(1935-1937). Como em toda as entidades por onde passou, mos· 

trou-se. também no Parlamento, uma figura atuante. Como depu

tado foi incisivo, em su_~ int~~e-~._ ao defender so_luções prá~ 
ticas para grandes problemas, como a assistência à infância e ao 

trabalhador, as condições sanitárias no pais. Não adiantava cui-

- ~~r da ~~de ~~- ~!d<=!_~!os. ~_l]áO __ s~_ ~~d~e ~-<?~ ~~jos_ de evi
tar a causa de SeuS mares. Em um dos dTScurSõs. Crtoü-este ít!lga

mento de seu "velho-mestre Luís Anselmo da Fonseca: ·Aprende! 

ã ~vftar rllOiéStia-5:-CUrá-ta:S qüanao· na~ Irripü-Ssívei 8-serTipre mais 
incerto. difíal e penoso•. Muitos de seus trabalhos foram escritos 



590 ANAIS DO SENADO FEDERAL Junho de I 997 

para prestar homenagens a personalidades vivas ou desapareci

das. A cateção dessa<> perfis ou retratos faz lembrar_()S_Iivros__d_<: 

textos latinos, de uso quando Magalhães Neto estudava no Ginásic 

de Bahia e que eram intitulados De viris illustribus (Dos varões ilus· 

tres}. A catetãnea de ensaíos biográficos que Magalhães Neto_ aprE>

sentou, sobretudo no Instituto. G9<J9ráfiC() da ~ia e na .Aca~emi<õ 

de Letras, constitui um valioso acervo em que ficam enaltecidas ' 

resgatadas figuras de nosso mundo intelectual 

Algumas dessas figuras já haviam desaparecido. Em 1955 

na comemoração do centenário da Seabra, realizada no Institui< 

Geográfico e Histórico, acentuou quanto o homenageado pn•sti 

giava os instttutos de caráter cientifico e. cutturaJ: na Bahia, fez re 

construir a incendiada Faculdade de Medicina e possibilttou ' 

construção da sede do lnstjtuto Geográfico e Histórico; no Rio d~. 

Janeiro, ofereceu instalações condignas à Academia Brasileira de 

Letras. a Academia N2.cional da Medicina e ao Instituto Histórico 

e Geográfico. 

Ouar.ro aos varões ilustres de seu tempo, saudou em 1963 

o govemadoo Juracy Magalhães, concluindo, com estas palavras, 

a sua oração: 'Nunca o Brasil precisou tanto de homens públicos 

de vosso porte•. 

Na Academia de Letras da Bahia, ao receber sete novos 

confrades, nos deixou, dos mesmos, valiosos bosquejos biográfi· 

cos: Monsenhor Manoel Barbosa, !saias Alves, Estácio de Uma, 

Barros Barreto, César de Araújo, Edgard Santos e o responsável 

pela coleta e organização dos textos que compõem este livro, 

José~ans. 

Magalhães Neto, na intimidade da familia e entre os ami

gos, cultivou uma poesia epigramática. Ao receber, na Academia, 

César de Araújo, revelou o seu gosto por essas breves composi

ções poéticas: 

Se cultivo o epigrama, faço-o, à puridade, em circulo de 

amigos e à inspiração do momento, apenas acentuando, ao jeito 

dos caricaturistas, um que outro traço mais característico do mo
delo. Meus epigramas, a bem dizer, não ferem; quando muito ar

ranham brandamente, suavemente, piedosamente. 

Esta faceta não podia ser ocuttada. Ela demonstra o lado 

espirituoso do homem sério, professor, deputado, homem de le

tras, que não deixou que o peso das responsabilidades o tomas

se um homem carrancudo. 

O professor Adriano Pondé, ao suceder a Magalhães Neto 

na Academia de Letras, traduzindo o pensamento de seus pares, 

declarou que seu antecessor era ·um dos lidimos representantes 

da estiope de médicos humanistas que tanto ilustraram a Bahia•. 

É o que comprovam os textos desta coletánea. 

Cláudio Veiga, Presidente da Academia de Letras de Bahia. 

O SR. PRESIDENTE (Geraldo Melo)- Dentro 
da prorrogação já deferida, concedo a palavra, para 
uma comunicação inadiável, ao nobre Senador Ro
meu Tuma. 

O SR. ROMEU TUMA (PFL-SP. Para uma co
municação inadiável. Sem revisão do orador.) -Sr. 

Presidente, Srªs e Srs. Senadores, agradeço à Mesa 
por essa concessao.-voupfoeurar ser bem rápido. 

E:::u nao podena de1xar de registrar o-ma. dê
hoje, 26 de junho, Dia lntemacloh1!1 Contra o Abuso 
e o Tráfico Ilícito de Drogas.-creio que êllm-ãssanto 
Importante, por tudo que temos viSfo- nos últimos 
anos no Brasil, principalmente quanaoos-rrteninos-
de rua, as crianças buscam llOJe a âroga como o-p=
ção, . infelizmente, que Circula. com -Ümtã~fãtilidade 
em nossas cidades. 

Hoje, o jornal ()Globo traz duas notícias que 
se conflitam entre si: uma; cbrri<:nnanchete, dizendo 
que 80% da cocaína da Cólõinbiapássam·pelo Bra
&il; e ()Utra, matéria que_analisa relatõriõs da CIA e 
do DEA, dizendo que 10 a 20 tonela:aassãoexportào 
das pelo corredor brasileiro aos Estados Unidos, Eu
_!opa e Nigéria~ 

Não concordo com nenhum dos dóís ínâices,
mas são matérias que- âemariâariani- um tempo 
maior para serem discutidas. 

Esta Casa recebeu hoje, no seu auditório, im
portantes representantes. do Governo brasileiro e da 
ONU, onde foi realizado um ato comemorativo desta 
data, do qual participou o nosso Ministro da Justiça e 
companheiro ·ae-senado, I ris Rezende, que fez um 
belo relatório sobre o qUe o Governo brasileiro reali

_za_ em tennos de luta contra o tráfico de drogas e, 
principalmente, na-área de-féé:aperação e prevenção 
através de um órgão a si subordinado - Confen, cujo 
Presidente também lá estava. 

_O Ministro da_ Saúde, Dr. Carlos Albuquerque, 
tambem fez um pronunclam~nto--qrrese-referiu aos 
agentes de saúde que têm prestado um bom serviço 
e que provavelmente ajudarão na área de prevenção 
contra as drogas. 

O De Aldo Lale-Demoz, Representante da 
ONU, fez uma análise do relatório que hoje deu co
nhecimento ao mundo sobre a situação das drogas 
em vários países. Não vou ter tempo hábil para lê-lo. 
Peço a V. Exª que o considere como lido. 

--·o Dr. Kofi A. Annan, Secretário-Geral da ONU, 
e um africano que hoje secretaria a ONU e que fez 
-um-discurso-intitulado "Mobilizar as Comunidades 
lJâfã Prevenir o Abuso de Drogas". Peço a V. EJc!l 
-quetã.mbém o conSidere como lido. 

Asstm;-poôetemos contribuir para que a socie
dade, atrá\lés do Senado, tome conhecimento do 
que acontece com esse terrível flagelo, que é o au
mento indiscriminado, do abuso, do uso de drogas. 

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

DOCUMENTOS A QUE SE REFERE O 
SR. ROMEU TUMA EM SEU DISCURSO: 
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MENSAGEM POR OCASIÃO DO OlA INTERNACIONAl. CoNTiÃ. O ABUSO E O TRÃFfCO-- - - i'efugfad-65, cuja$ -Vida-ST0r3ri1-deseStfuttiradas-; f' ão$ JOVens que vivam 
!LiCITO CE DROGAS 

"MOBILIZAR AS COMUNIDADES PARA PREVENIR O 
ABUSO DE DROGAS" 

26 DE JUNHO OE. 1997 

Não há nenhuma parte do mundo, infelizmente, que não seja 

atingida pelo flagelo do abuso de drogas; na realidade, es_te á um 

problema que está crescendo em quase todo lugar. E um dos aspectos 

mais terrlveis desse problema global é que afeta os que são mais 

vulneráveis - os jovens. Meu apelo, este ano, é por uma ação conjunta, 

nos níveis nacional e local até envolver cada famma. no sentido de atacar 

essa ameaça ã vida humana e à segurança básica da ser humano. 

E alarmante o fato de muitas pessoas estarem começando a 

experimentar dro9as cada vez mais cedo na vida. Novas drogas estãõ 

crescendo em popularidade porque jovens de muitas sociedades 

imaginam, erroneamente, que elas sejam mais seguras do que as mais 

tradicionais, como herofna e cocaina. Essa é a razão por que é preciso 

deixar absolutamente claro Que Q.U.aJ..Q..u.er uso indevido de drogas implica 

um grande risco. 

As Nações Unidas estão trabalhando-arduamente no combate ao 

crescente problema do abuso de drogas. Governos estão trabalhando, por 

meio do Programa das Nações Unidas para o Controle Internacional de 

Drogas e de outras agências das Nações Unidas, para interromper a 

produção de drogas ilicitas, evitar o contrabando através das fronteiras e 

enfrentar todos os outros complexos problemas vinculados ao abuso de 

drogas. De fato, em junho do próximo ano, uma sessão e-special--da

Assembléia-Geral das Nações Unidas será realizada para QUe se tome 

conhecimento do progresso ocorrido no nível internacional e se cbegue a 

um consenso quanto a futuras linhas de ação. 

Porém, como acomece com a própria medicina, prevenir é melhor do 

que curar. Nossa prioridade máxima é reduzir a exposicão de jovens ao 

abuso de drogas. Para que isso aconteça. devemos trabalhar todos juntos. 

Nossas comunidades têm um papel preponderante a desempenhar. 

Portanto, c que tenha a dizer hoje ê um apelo a todas as 

comunidades para que ajam agora- tenham ou não um prOblema i:fé-aOuso 

de drogas em seu meio. I: nas comunidades e em suas instituições que se 

deve enraizar a aç:ão de prevenção a esse problema. 

Construam sobre bases positivas. ofereçam desafios. pois é pouco 

provável que mensagens negativas exerçam um impacto duradouro. Fatos 

simples e honestos devem ser apresentados. Atencão especial deve ser 

dispensada aos que são particularmente vulneráveis -- migrantes. 

eu • .:;ituações nas quais falte um forte moaelo de iJapef. 

Todos temos uma dívida de gratidão para com escolas. pais, 

organizações não-governamentais. empresas e outros grupos comunitários 

que já estão desenvolvendo um importante trabalho de prevenção ao 

abuso de drogas. Aos que ainda não se envolveram eu gostaria de dizer 

isto: Não se esquivem a suas responsabilidades. Não fiquem parados 

enquanto outros fazem o trabalho. 

Os problemas são imensos, mas estou convencido de que a ação 

conjunta de indivíduos, comunidades e governos o.a.d.e. fazer uma 

diferença. 

Esse resumo salienta segmentos do Relatório Mundial Sobre Drogas que 
podem ser de interesse particular à comunidade da mídia internacional e 

encoraja os leitores a fazer referência direta ao próprio Relatório. Ele contém 
trechos das partes 1-7 do Relatório Mundial Sobre Drogas. Alguns trechos 

foram extraidos na ordem em que aparecem no Relatório. Selecicnaram-se dois 
_tipos de segmentos: primeira, citações do Relatório que captam a essência da 

narrativa principal, e segundo, fatos e dados importantes. 

Parte 1; Tendências e desenvoivímentos recentes no cultivo, na produção, no 
tr.ifico e no consumo - uma visão geral. 

SMre tarares es:nnQmíw e pg[ítíçsfs-. __ -
"Apesar das rmpiJcaç:óes positiVas Que o comerCJO mundtal tem em termos de prospetldaoe 

e eficiênCia. o ~amento sustentado do comerCJO mtemaaonal pode complicar os esforços para 
conb"Oiar o protlM!ma !:las drogas 1licJtas.· pg. 17 

em Situações ce conflito armado. a renda de drogas ilicitas • ou as própnas drogas - são 
geralmente trocadas per armas: pg, 17 

Sobre o çtJ!!!yp rHqto da papoula de óorg e a prcdpd!Q de !]erotna : 
"A produção da _papoula d~ õpco ma1s Que tripltcou de_sde 1985. A área no mundo dedicada ao 

cultiVO di cito da papoula c e óPJO crese!!u até alcançar 280.000 hectares ~m 1996." pg. 17 
-o.Uase 90"!. dos o:nadOS mundialmente prOdUzidos de fomta ilicttl têm ongem nas duas 

prinOpars àreas de prOduçao -A Crescente Dourada (Afegamsta.o. Ira. PaQuistao) e o Tnangulo 
Dourado (lao POR, Myanmar. Tailandia), sendo o AfeçantSt:ao e Myanmar os dotS pnnctpaiS pa1ses 
cu!Wadores 1licnos da papoula de op1o." pç. 18 
_ "Estima-se Que a produção 1liCJta da goma de Opte_ alcanç:cu 5.000 toneladas em 1996. Acredrta
se Que em tomo de um terço do total é consumtdo na forma de 6pio e Que maiS: de 300 toneladas 
~ herotna lc_ram p_rodund~ anual[!1en~e na d_ec:a-da de 1990. ~endo a ma•~- para a expor.açao. • 
pg. 18 - - - - -

-s®re Q pjjttvo ijjp1ffáa tolha l'1e c:?Ça C! ;j QrMpçãQ de mç;Jjna• 
"A ma1ona da coca no mundo e cultivada nos paises andinos • Perú. CoiOmbta e Bol[llia- Que 

Juntos fornecem m<HS oe 98% das tonleS mundtaiS de coca ma. A metade: do cultrvo mund~al. cerca 
de 220.000 hectares ocorre no Peru enquanto c;ue a Col6mOia e a Bo!Ma cultiVam um Quarto do 
total. Est1ma11Yas mundra15 sugerem que a proo:uçao ~ieita de folttas de coca dobrou durante o 
per!odo de 1985 a 1994. embora a produc;áo aparentemente tenha sido redUZida do ntve! PICO de 
1991!1992. Apm:omadamente 1.000 toneladas de cocarna podenam ter Sido fabncadas.das 300.000 

- tOi.ilãdas de folha de coca produzidas em 1996.- pg.1l3 

Sgbre as drggas smw,cas. 
-"Desde meados da decada dos aoos 1980. o mundo tem enfrentado uma onda de abuso de 

estlmulantes smtetlcos. seno o oue em 1993 foram realtZadas nove 11ezes o nUmero o e 3preensoes 
que em t978, o oue equrvale a um acresomoanual medto de 16%. f1.s prmetpalsOrogas srntet1cas 
fabnc:Klas c!andeshnamente ~o os EstimUI3ntes ripo Anfetamma (ETA): pg. 19 

~- co_mraste aqs surtes de ab_I.!S9 em _diVersos_ p_a1ses n~_ pa~do: os ~st_l~lantes liDO 
anfetam1na atualmente São- cons~tdos em "Prattcamenle tÕclliS as re91oes-(lo munoo.· pg, 1~ -

SgtJre p trafoco "e drpgas 

Ao lorrgo da ulttma decaca. nouve um cresomer1to em apreensOes da ma1otta cas drogas 
mats connec1das. Em tennos oe \lólume. a droga ma1s ll'llensamente trafK:ae~a e a cannabts. Em 
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1995. 3.000 tor.emdas da erv;, de cannaots e 1.000 toneladas da res1na de C3nrtabts foram 
apreendidas no mundo. No mesmo -inO~ acriensoes oe cocama somaram ·2s, -u:;nelãdii: 
Apreensões m.."''ldtz:s ele heroma e morfi-na somaram- 31 tc"tl!iladãs eT3TOrfetadás ·res~ctNamem. 
em 1995," pg. 24 

·• l•:riz:~ndo vanas rotas que atravessam a =.uropa, a As1a e os oceanos Atlàntlco e Pacifico. 
gr.JPos cnmmosos QLle ooeram no Sudoeste da Asta suprem a ma1or pal'le do mercado eUroPi!ii de 
drogas, ao casso oLle aQI.leles que operam no Sudeste da Asta abastecem o me~do da América 
do Norte. Estima-se que as apreensões mund1ats de óp1o constituem apenas 10=1"5% dtnOtã'l" 
~estmado à produt;:ao de heroll'\a. • pg 25 · 

"A mator oarte das substáncsas Q!Jimtcas apreendidas desttna-se a fabncaÇâO i::fandestfna de 
coc:atna Durante ,990.19$4. tr_ês gu_artoS das ~p~nsóes mu_nd~<~IS_ de precursores oc:orreram na 
Col6mb1a. Em 1990--1994, em toriio de qiJâtto bllhOisdfi----:-unlda_d_e$ potenoas Cfedosagem•-de 
precursores • ou a quantia necess~na para prodUZll" tal soma- foram apreendidas anualinente. A 
tendênCia maiS SIÇndicalrola no penedo 1920.1994 foto cresCimento de efednna, paralelo ao enõmle 
cresc:nnento do consumo de metanfetamtnas. Neste penodo a apreensão de efedrina cresceu de 
13% a 46% de apreensões mund~a.JS de precursores.~ pg. 29. ·-

Sobre o ahq;so de drpgas 
"Nos Ult1mos anos. o con!>tlmo ele droças lliC!tas tem aumenci.dÕ no mt.irido infulrCl. VàfiOS 

1nd1cadores • atend1n1entos em amoulatónos. casos de mortalidatle retaoonados ao ai:Juso de 
subSta:nClas, pnsoes de toXIcómanos. relates de vanos patses sobre os níveiS cre3centes de 
consumo- demonstram claramente oue o consumo se tomou um len6meno realmei'liegiObar."-pg· 
29 . . -

·Devemos sahentar QUe as autondades em murtos pai:s:es atnda têm somente uma concepçao 
vaga da extens3o do abuso de drogas a nnrel local. Em murtos casos, dtSI)Oe-se de poucas. ou 
nenhuma estlffi31Na c;uantltatrva. - pg. 30. 

"Menos de 1 O% da populaç:;lo rntmdkll consome drogas llic:rtas. Baseado em estlmati"Vas não 
ofietalS do UNDCP, a taxa anual de prevalênCia do consumo de drogas Iii Cita$ no mundo 
provavelmente esta entre 3.3% e -4.1% da população total. A droga mats exie-ns.iuriente ãllUSiCil" 
~ a cannab1s. consumKia por aprox1maelamente 2.5% da pcpulaçáo mund~al, o que eqtJNale a 140 
mtlhOes de pessc::~s no planeta: pg. 31 

"Sob a óllcada saUde. pode-se afirmar oue a droga deaouso maiSséna é a herOína. -Ern-fetmOS. 
de crevalêncl3 real. o abuso de herotna e outros optados. entretanto, parece ser relatntamen!e 
pequeno. As estat1SIIca5 sugerem que em tomo de a milhões de péSSoas. • 0.14% da populaçao 
mund1al • esta consumindo es1a suOStânoa <:~nuatmente. • pg. 31 

·o abuso de cocaina é maiS d1ssem1nado em termos de quanndade total de -eonsumidores-. 
embora maiS patses seram afetados pelO abuso de heroina. As estatisttcas sugerem QIJe nõ"mínimo 
13 m1lhões de pessoas (0.23% da população mundsal) usam cocaini ariUafmente. 

"Nos ulttmos anos. o aumento ma1s s1gnrficat1Vo de abuso de drogas oc:orreu c:orri as drogas 
s1nté11Cas O creSCimento mclut o abuso oe est1mulantes 11po anfetam1na (ETA). Ern tomo de 30 
m1lhões de pessoas (0.5% da pooulaçáo mundtal), maiS do que heroini·e- pfOVaVelrrié1teniãis·oc 
que cocatna. consomem ETA." pg. 31 

·As drogas ln)etavets forn.m idenutlcadas em mars de cem pa1ses. dos qua1s 80 relatam 1nfeeçao 
H !V entre seus usuanos. O Programa Co111unto das Naç.Oes Urndas sobre HIV/AIOS. UNAJDS, estlma 
que a proporçtlo !Tlundtal de 1nJecçoes de HIV devido a eou1pamentos de ll'lleçàO 1nfedadoS foi 5-10% 
em 1996." pg. 32: 

Parte 2: Teorias e interpretações sobre o uso ilicito de drogas. 

SQhrg aS !eona!i a respertn dQ !!'59 jl!dto de drpg3'S 
As substânCias pstcoatl'llas tem stdo ut1I1ZaCas desde a Antiguidade dentre do contexto bem 

definrdo e soaalmente rntegrado de prabc:as de cunho medrcmal. rehgroso e cemlanial. Estes 
padrOes trad100nars for:am em grande pane diSsolvidos durante o transcorrer do Ufttmo séCuk> e, 
segurndo o estimulo de orgaru:açOes cnmrnosas com fins lucratiVOS, têm sido -SUbstitUiaõS pot 
formas de uso nao assm"Jdadas e OJlturalmente degeneradas. Apesar do poder Que eStüTrifltiênãas 
po!õS.am ter exerc~oo, a marona das pessoas amda consegue hdar ccrn o sofnmerno, o tédío e a 
de;x"eSSao sem recorrer as drogas rlic:tas. Portanto. a Questão~ é somente pÕe QJJe ce~os grUpos 
ou Jndrviduos são atrardos ao uso diato de drogas, mas tambem por que outros grupos ou indivíduos 
aparentemente -semeltlantes náo o são.· pg, 45. - -

-reonas a respeito do uso de drogas sao encontradas em dN~ disciphnas. da genética á 
l'leurobiOiogta. da ps11:anahse freudtana ao MarxiSmo. A realidacle pode ser mars banaL· pg. 45. 

"As ew::h!noas são raras. ~uando exiStem, para defender a teona que certos fatores causam o 
abuso de df09as." pg. 45. 

Spbfe a jdade,. os fa!Qres :;qgq..ecgnõm1cos 
---p;, "ma1orm das pesc;ursas- sobre alJrevalênoa i:fous-o<:re-drog<:~s sugere que o consumo !licitO 

durnnUt ãern-diílidoo se·acrroxtmard6S 3õ anos de idade." pg. 54 
~:.(JilõSE:UA~m-~l@Q-:-eorrclam_Jl~a facca etana ele ma_ts ano nsco de 1nto_açà~ no uso da 
mãhjuana geralmente termma ã"o"s vtnte ârlôs de-ldãde.Ser,oo"qúeO p1co·e aos 18 C nsio de 

~1Til03ÇâOilôuSO da Cocalhã paretei~r=sê'íf"PTC:Oentre o·s 21·24 ·anos. term1nanelo gradat'Vamente aos 
30 ános de Idade. As tendénctas !oram semelhantes entre homens e mu:heres." pg, 55 

Parte 3: As consequências ã saúde e sociais do uso ilicito de drogas. 

;}qtfri: gu@;siOez de géoem 
"As mulheres usam calmantes duas vez:es ma:s aue os homens. Uma das correlações mats 

-cliniã""e!fitreo género e o abuso de di-Ogase a utlltla~o. espeaalmente por multleres de me1a e 
- tel'cieiràtdãCe. de sedativos e calmantes. Essa tendênc1a e mundi::.l e carece estar cresce na o.· pg. 

81. 

Sn'gn: ali droaa;s r: QS '9VCO:i': 
"A mawna dos estudos sobre a dePendência sugere aue hã uma correlação entre o uso 

problematlco ou depeno ente de drogas e a Idade de ~tCiaçâc: Quanto mats cedo se 1n1Clar oualquer 
fonna de uso lllcrto de drogas. matO!" será a crooal:»tidaele de lJlT\ tndr.riduo usar oU1~s. ttoos ce 
drogas e as consurmr com maJOf freqOOnca: pg. 8:3 

"NoPaqutStao fOI relatado que o nomero de lndNiduosQue 1n1oa o uso de heroma aos 15-20 
anos de idade dobrou. aiC<~m;:anelo ouase 24% dos pesqutsaeos: na China o uso de drogas esta 
aumentando enauarrto a Idade media de novos usuânos esta d1m1nUIIlOO." pg. 86 

·NOS EUÃ, -o uso de rriantill:lna e coca111a entre alunos da ottava sene dobrou entre 1991·1994 
eom Idade méd1a de tntCiaç:;lo na man1uana em 13.9 anos_· pg. 86. 

St?bn: os nsoos .jl sa(Jde rta:z drooas jnjefâVP!S" 
·A medida que a As1a entrou na ep1elem1a de HIV/AIOS durante o transt:orrer da decada de 

1980. (usuànos de drogas 1njetaveis) se tomaram uma fonte fr~uente de mfecç.âo. e o uso de 
drogas mjetáve1s atualrnente representa a segunda causa ma1s fr~uente de exposiÇão ao HIV: pg 

90 
"A n!vel mundtal. aproxunaelamente 22% da população com HlV/AIDS faz. uso de drogas 

injetave1s." pg. 91 

Sgbrc o u:;g iliçjtg de rtmÇas j: Q r;jjffiê._ _ 
"Pe-sQuiSadores na llãlla elaboraram a possibilidade de UTT'I<!l kgaçao amOlentai entre o uso de 

_t::®atna e_o cryme, ~gl,!_at_a_retaçao::::~Q.-uwés-ae-sen::e causa e· efeito. e Slmbl0t1C3 ou mutuamente 
reforçada.· pg. 97. 

"Cc::rm base em t;odas as. pesQutsas. realizadas nos EUA e no Remo Un1d0, acred1ta-se que 
entreum.qutnto e um terço do uso diCjtO de drogas e finanCiado pelo cnme." pg, 98. 

-soqre 1iS!'@Oa~ e irtriJb"alhc 
"0$ esttmulantes podem melhorar o oesemoenno em tarefas simPles desde Cl.le os 

oonsurmdores nao superestimem o que con5e9uem fazer. mas o use regUlar ou tntenso quase 
certamente levara a uma redução no desemoenho • pg. 101. 

"'Visto Que o uso de drogas 1llcttas ocorre ma1s freouenremente entre os JOVens oue em ot • .'uas 
faixas etãnas. suoo.e.s.e Que. de um motle geral. o grupo de 18-34 anos tera a mmor oreva1ênc:a 
dentro da populaç3o qt.Je trabatha.· pg. 102. 

Parte4: A lndü_stria_de OroQaS llíCitãS;ptóOtiÇã"o--;-trâfiCOeãistfibuição. 

$Qbm p Mnçertn da indt"tstria de drMaS djcrta;s· 
·A JUStrficatrr.l para cha~r ~s ~rogas thcrtas ele mdUstt_kl é, pnmetramente. porque ha uma 

enonne de!Ítanda por este p"rói::!ulõ. e se9i.Jndo. POrQue O sl.iOtm'il:!rfto desta dematlOa envolve um 
processo extenso e compleXo de prOdução. fabncaçao, dtstrlbulç3o e 1nvesnmento • pg. 123 

·A decisa.o de consumrr drt:u~as Jl!otamente depende da ·aJsp_onlb~ldãde: mas pode serfãCilitãaa-- Spbm !i"emn rli!!jj gc qman!_za·cMrp1fftriiftco de drogas 
pela ccntncuu;:âo dos fatores o e nsco aue aumentam a Prob_ablhdade de use." pg, 45. ·As organ!ZêllçOes matS proemínentes de trãficó dé-drog'as parecem ser caradenzadas cor um 

~obrr 95 fatores pe;s;sqars aue mflt 1ençram g tr;so de drogas. 
·o .mpacttl da heredttanedade e conSICerado um possivel fator de risco que pode predispOr um 

1ndMduo ao !JS() problematJCO ele drogas, A predtspostçào genettca parece ter sido pl"QVada no caso 

do alcoottSmo." pg. 46. 
"A droga pretenda talvez nem semore se1a a droga _Utll~da • ha o\llms vanãvets importantes, tais 

como diSpOntb;hdade e preço, e o fato de alguns l'ldiVIdUos usarem os efect.os conwstantes de uma 
droga para ameniZar os extremos de outra droga • pg. 4S 

Sobre os fatore:; mremez:;oa1s 
"As pesaUlsas. demon!;tram cue o •ntc~a do acuso de droças frequentemente ocorre na 

a:lolescénoa OIJ no começo ela VIda aelultl:. oue e um penQdo de transtÇ-ao ttptcament~ caractef1Z3dO 
peto stress e 3r"JS1edaele." pg, 49 . - -

"Fazem-se algumas ltgaçóes entre o uso oe drogas e cnanças o:.ze Cre-sceram em tares afetados 
pek) dNo~o. pela secaração ou ceio luto De um moco gerat as oesawsas nao fundamentam um 
eteno causal ni!!Ste caso." 
pg, 51 

contrcl& gerenc1a1 ·alfãinerite cefltfalrtãdo·-n·o·s--alto"s -eseaiOes. e uma div1sáo de lunçõe$ e 
espeoahzaçao de tarefas nos n1vets mats baixos. Um fluxo aparentemente rnftMO de recrutas 
dispostos a desempenhar as tarefas mats barta1s 1omece a 1ndústna um ~nsumo cnave o ara o seu 
cres~mo quase constante • __ a _tn!q:Oe-obra bar.n~. Alem d1~0. a 1t1~Ustna recue r uma enonne 
'i'aneclade de pessoal esceetallzado InclUindo QUimtc::os. engen"l"lerrõs qutmtccs crlotos. centos em 
comurm:açao. lavadores de dtnhetro, contadores. advogados. seguranças e assassmos 
profisstonats.8 pg. ,23. 

Spbre n:; lucroz. da mdt'g;!na de 1rMaz J!ietta;s 
"Os lucros ganhos na tndUstna de drogas tlir;:rtas são tantos que auase não se sente o tm:lado 

das apreensoes ele gr.~nde escala aue ocorrem do oroouto a camtnho dO mercaoo. Durante a 
traMcorrer da deeada de 1990, acr-edtta·se aue i!!Oroxln'ladamente um 1erço de toda a eocama 
traftc3da tenha sido Interceptado. porem a tndustna ccn:1nua a se exoaneltr Os traftcaf1tes tem amplo 
1ncentrvo pa_ra arcar ~om os_nsco;s e os custos ee 1nterceocao. J3 que os lucros aeracos com uma 
mera traça o das orogas traficadas COm éxno ·pooeni i:oortr cs custos das cãrgas Pero1oas pe 123 

..:Murtas_eSt!."'l1a4YaS:Jo~m1Mi!S:.a.L~Oa renda total oeraela cela ~ustna oe orooas. a 
matona vanando entre US$ 300 l;ltlhOes e USS SOO t:ulh9es Ntlo ocstante. evlelenctas cresCentes 
sugerem aue a quantia vercJadeJra gtra em como ce USS ioo btlhOes. Um glfode USS 400 tnlhOes 

~equNaiena a aoro:amadamente 8% do total elo comerao rntemaoonat. Em ,994, essa ouan:1a sena 
-rriUitO lna1õr ati e o eomert::Kl mtemaCIOt1al de aço. terro e ve1culos motores e aorox1maoamente tguat 
a todo o comerCIO mtema010na1 de tec:elos ... pg, 124 
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"(Um estUdO) estima ou e n:argenS: de lt;cro _!:I{UK! ;J_fll_~eLde_revenda de_me!3otetamrr}?~-crad'.,_ 
cocama e herolna representam 24ã%. 300% e 100% dos preços pÓr atacado. resoectl\•amente • 
p~;p24. 

SpPre g rstagro de pmdr•ç;jg da rr.dfrsma dg. Qmgar; !licGas 
"No Peru ha evtdencras oe oue as organrzar;::Oes de trafico formaram ~alianças est~-~~_l_cas· 

com grupos de guemlherrõs para- asse§ura·r o fon'tecimentO ae- fOlha-S -ªe~ ao.:; -IQ_cais_ d~ 
tatmcaç.ao r1a Col6m01a.· pg. 128. __ _ 

*Diferente das drogas com base tlOtiin1ca. as a rogas Slntetlcas podem ser fabncad!IS a P<lrtlf 
a e substânetas ouunu:as ou e p::Kiem ser encormaaas ou prodUZidas em prancamente c:ualouer lugar 
do mundo; rsto srgmlica oue não prec1sam ser ttaticac:as ao longo das dtstáne~as necessanas na 
produção de drogas aenvaaas de plantas. Isto nao reClu:t somente o n?~ ma:o também os custos 
do trnfico e o os lnsumos. cermttindo margenS de lucro bruto mutiO máloiéS~"-pg. 129 _____ _ 

"No caso de drcgD:s tlic1tas. supõe-se oue a matar can.e dos custos assoctados ~esta incUsiila 
destma-se a trnnsa;oes e nao aos msumos. ta1s como terra, mao-de-obra ou e<~oltal.~ pg. 130 

&?bre 9 come gman•zadp ,. ª rndr'!s•na t!jd!a de d«2Qa:r 
-o papel ma1s R11porwnte do enme organszado neste setor e o de fornecer e mves_tt~_c ~Oitll -por 
exemo10. c .;~cUmulo de luc."Cs ot1Undcs do contrabando de ctgarros e de esmera!Cas permrtíu à Máfi:f 
Sietltana e ao Cartel de Medellin. respectiVamente. efetuarem Investimentos significatiVos no 
comerete de drogas.· pg.133 

·os earters finanetam o cutttvo de plantas de coca nos Andes por camponeses peruanos. 
coiombtanos ou bolivianos. Sob a suoeMsão do canet os camponeses processam utnã massa 
masngada e grudenta chamada pasta base de coc;ama. Os pdotos transportam a pasta base oe 
cocama aos campos de pouso c;landeSilnOS locallzadcs nas vastas florestas centrais da Colómb1a. 
Nestes locats. em lat>Oratonos multas vezes feitas de palha. a pasta base e lavada com eter e 
ace!ona para rransformé·la em cocaína pura, A cocaína, 13 um pó branco, e embalada e então 
contrabandeada aos mercados de revenéa. O canel entreça o produto aos distnbutdores a~ca;b:;ta~ 
no extenor. aue enta.o vendem a uma vanedade de 9angues 1~ca1s e revendedOres mdepend~ntes: 
pg. 133 ------

Spb~ i) lavagem de sMbe1ro' 
·A necessidade de Jeçrt1miUir ganhos 1licilos tem cresCido proporcicnafmente ã expan~o da_ 

tndÜS1na de drogas Ilícitas e a lendêneta dcs cnmmosos de operarem dentro ~9 mundo lçgitimQ_d_e_ 
negócrcs.~ pg.137 - -o - -

"Seria um erro supor oue os paraísos fiScaiS representam apenas mercados penféncos e ~:~ue 
sao usados somente para servtços e~ec~ahzados e. em alguns casos. ilegitlmos. De acordO com 
algumas ~stn'Oattvas. ma1s da metade do estOQue mundsa! de dtnhetro ttanstta por paratscs fiscaiS. 
aproxii'TI3damente USS 2 tnlhões do caprtal pnvadc (.20% do total do caoital pnvad~) s~o _mve~-ººs 
nestes centros e em tomo de 75% da tndústna catrva de seçtzrOS esta locall::ada nestes c:emrQ;>---'----Çm 
1993. os bancos tmham USS1,5trilhao de seus atwos externos mvest!dos nos para1sos fiscaiS. o oue 
corresponde a 30% dos atNCs nos países tndustnaltz.ados, enquanto que os fundos de 1rwesDmerno 
em paratsos tiscats somaram USS 1tnlhao em attvos gerenc1ados" pg 141 _ 

"Duas tendénetas caractenzaram a laVagem o e dmhetro nos tl:lbmos anos. A pnmerra envolve 
a crescente profiSslonabzaç:ao desta função A segunoa grande tendêneta. a mtemae~onab:ação da 
lav<~gem de dtnhetro. surge como conseQuénCJa de doiS fato:·E~ r,nmetro. a _tntegraçao dos mercadc~ 
ftnancetros numa enlldade comt:~lexa_ e global: e seg_unao. os_ esforç_os d_os traf~_!I!~s_,__qy_e_, ~ª-.@ 
ev1:ar detec:~o. concermam ãs ope~çOes em patSés onde-o ooiictametito efr.lco e a IE;gtslaçao ~ 
ausente ou emtmõmca.· pg_141 

·o e um modo geral talvez -o 1mpac:1o ma1s sl<jndlCauVo da lavagem de dmhetro Sotlre a 
economta legitima sell'l o pre1urzo a tnteçndade co SIStema financeiro e. dependendo da extensáç 
e I<IPidez da perda de conf~nça. tsSO pede ter CO!lSeQuêrictaS devastadorãs a nivei r.~0Õ3f e 
tntemaconal.· pg.142 

soore PS ef,.,!Qs amhwl'l!BJS c:g çllluvo d"' plantas 11içttas· 
"Todos os anos, grandes auamfdades de substáncas auimtcas e residuos do processo de 

extraç:ao são despejados pelos processadores de cocatna e heroina_. atr.tvés d~ rn_l!todo:o tn~ros 
e llegats, em tncontavers côrregos. nos. cursos d"ãgua. Sistemas de esgoto e tan(li.iiS-séPttcoS. ou 

_ aQrg~!mªr f!a_fu~~ en_tr_ea ler Cfl!'l)t~a! e as creocuoaçces sc;>Ciars e de Dem estar, oue resgatam tanto 
a responsabi~dade mdwidu;~l ouarito a colettva. ao mesmo temoo em oue se ~mensrfica a repressao 
contra as orgaruzações de t~áfr::o. · pg.161 

Sob& 2 Pftbate em tpmo diJ leqp!i&acào· 
"D~ante da J;lercepçãc de um rmpasse na esje~a oe ooht•~s soiJre drogas. 1mJmeros qrupos 

-.de pressa o têm SUfQlOO. eXIgi:'lCO mudanças nCJ COIUTole mtemaciO!l31 de O roças no senttao de (e!aXat 
--as J:)fOiblções -por exemplo. a traves de mOdtfrcacoes nas <:onvenr;:óes extstentes socre o controle 
de drogas- e de dar nova énlase as medidas para ~eo~rr os aancs asSOCJaoos ao consumo de 
drogas 1lictas. Vts:o que estes grupos têm trm n·stor.:::o ectetrco e tnctuem acadêm:cos. pelittccs 
::tenttSias medícos. ecol'lOm!SlaS e rnfluen:e!s form:aaores de ootnao. a matona dOS quats são 

- motJV;:Idos por oreoctJpacOes senas e bem embasaoas. es:es representam uma sena ameaça a atual 
polibca de controle de aroças: pç 184 

·o •grande deCate' das atu<us POIItlc:as sobre oroças. frequentemente denomtnado ·a del:la!e 
da legaliZação'. recebe em muttos asoectos um no-ne rnadeauado Talvez efe devesse ser 
rebatt::ado 'debate da regulamentaçao·. ra QtJe não se tt"2!a tanto ae escotna entre a pro1biçtlo e a 
legailzac;:ao. e srm ~o g~au de regulamenta~~ ao auaJ~~9-~~-awa!n:!!:!'lte _thgt<~s _d_ev_em_se 
SiJfertar. O exeéSSO-àe @nf<!Se nesteS dots eitrémOs ãi~i:OtJ a at!;!'nçti.Q e enerçta óas senas QUestóes 
emergenlêS nesta diSCUssao:· P§:Tas-- · _ _ _ ______ _ ____ _ 

·ACesa r áaS"enõrméS deSDesãs e-m-reCressao alo' e vanaram nos EUA entre USS4.7 bilhões 
em 198B e USS12.3 bilhões em 1993. nou"e uma reaucao no preço ftn_al d3 cor:arna e_daJ'Ieroma. 

""""il1dlcal'ido matoi'CiiSpontbli•dade. No entanro ~s oro1tm::•cmstas acred-ttim quea- ausénc~ de 
_proib1ç:ào ter1a_ crfãd? prõb~ma·s -a1M:;J_ ptO!~o_: ou!l_ ~ _s_u_%--ºrn~e:_nça. tai'{CZ analog:o as 
cofueQüet\CiaS Que O abiJsQ O e Cfr0gl35 tegt~ls. taiS -Cem O O -aiCOO! e-O tabaco. trazem a saúde." pg, 

189. 
·um aspeCto notávif do"-dêcate -a "rescerto d·a- 'ie9ataz'açao ·e· Que ele ocorre- quase 

exclusivamente dentre e em tomo dos oa1ses ocfdentats •ndustnahzados. o Que se refle!e pela 
d1soornbilidade de literatura sobre esse assunto: og 190 

"Tomar amt?l~mente diSO_onhleiS_essas dro•:;,as ~rosas que afelarn..a mente. são potJCO 
~estad~_ecríam aeperidé?-~cia: Se_fiã"lj~_enjre~~-:m·e·niOdé'it_t_Ó nsco. Ao conttano da herotna. aue 
Pode-ser substrftiida--peta met3d0na- em rrãmmen~OS de oeoendénc1a. nao exrsie uma dose de 
manutenção para o crack ou a cocaína. como lambem nào se provou a efiC30a de substãnctas 
substrtr.rtas em teraptas dC destntoxrcaç.ac- p 195 

'O debate a respeno da regul.3mentação for desviado do seu cammno correto t:~elo excesso 
de ênfase nos seus extremos o lcbby da 'tolerãncta zero" por um lado e os defensores aa 

_legaltZ<IçâO pelo outro". pg. 198 

Parte 6! Estratégias e Programas 
SobreM campanha:; de preyepçao f!O abuso p: o rogas 

_"As estrategtas para a redução da otena se concentram em medidas. Que cessam romper o 
oclo da proéuçáo de drogas. da fonte ao consumidOr: e~sas estrategras mclue:m a e/T3dtcaçào e a 
sUbstrtUic;âO dO culttvo_e_ o desenvolwne.1tQ alternauvo. o descoCnmento de taooratonos Clantfestmos. 
a lnlerdtr;âo de remessas a e droa:a& e o e su:Jstârletas aurmtcas tJUlr%3aas em sua fabllCilçào. dentro 

_ e_att:avts das frontetras aereas. ~cittmas e ter1_estres. estrategtas cara aesestabtltZar o mercaoo e 
assim poder desmantelar Of9antZaç::les cnmmosas; e es1rategras financetras como medidas para 
loc<)HZ?:r ~ c;::o_nfi;X:IIf .be.ns qu_e pnvem o cnmtnoso dos gannos ri!CIIos. Alem das mte!Vençóes no lado 
Ca çl~m~d_;:a. oue_geraJroerme st!.lmolement<~:m a nlVeliOcal e de oars. a elicac.a aas medtdas de 

___te:_du~o._da afecta-depende furJdamenta)IT!eme oa caooetacão 1n.temaoonal.~ pg.203. 
".E;xa_gerar os. eie1~os per:_rgçs.Q_:;. __ aa~ drogas_ CO.':J;:~rgmete a aea:b_riidace lanto oa mensagem 

quanto do seu emiSsor. de tal forma cue auatouer oumr rnlormacao sobre o mesmo tema ou da 
mesma fonte ~A,;sM..dAA~~rnij_çl_ec~c:!a sa.o é_eC~tor pensa oue esta senao enganado. O acesse 
a uma séne _ d_e çla(\ç_~_ QrCCIS_Os_e_CbLetNos_.socre orogas pode evnar que se recorra a fontes 
altemat~~ r':'f~~~~~-"- q~:~_~~-t:l.mtQS._~® .. s:.orre_tamente ~ransmltJdos. podem t)roporctortar 

-a-:-:bi"sê para JUS-tifiCar a re.c.usa 3Qcot.sumo_de-drogas 
pg, 204. 

"As mensagens aue comem somenle advenênc~:<~s o e 1nsteza e ruma. retratando os lrat'icant~ 
e ccnsumrdores como a escor:a mtserave! aa sociCOace v1venoo numa mtséna sordtda e auto-rnfllta. 
são as vezes consrderadas conrraoroaucemes- murtos JOvens sabem. a oartlf da exoenênCia d1reta 
ou atraves do c•rculo de conr.ecdos. que as Clrogas nem sempre sao tncompatNets com o sucesso 
e a vitalidade. e podem se sennr suoen'IC!_almente a_tra1cOS peta ttegatrdade .. ::19- 205. 

enterrados no subsolo.· pg. 147 Spbre 9 tratamento"" a-reybdllaç;1JQ' 

·A destnuç;:!to da floresta amazóruca para o c:JitJVO da coca contnt:lui para a perda de espéoes -o lf!'ltarnen_to_~a tOXICOmanl:ll vou mutto alem do fome cimento de uma solução medtca para 
C e plantas raras c:;ue ooctem servir para a fatmcaçao de remectos fannacêt.'tlc::os e o desenvolwnentc uma drsfun~o fisrolõgtca: na ma torta dos casos. a aroqa Que ostensiVamente causa problema e 
de outros produtos benéficos à humarudade. Uma em caaa seis drogas re~~d-~LCO!!_t_Ç:m __ u_m _ __ap_enas um elemenlo de uma serJe complexa oe oro~remas o~e merecem atenção. Dentre este5 
agente atrvo denvado de plantas tropJc:ais." pg, 148:- - esta a aml:ltc;uldade tnerente a depenoênc1a. o ;~acrenle aeseta a cu~a porem poae reststtr ao 

-A rntensrllcaç.1o do cuftlvo da coca na varzea de Huallaga e suas colll'las adjacentes. _ass1m t~at?mentº ~ Pr:ectsa d~ OJJtras formas o e a;uoa cara viVer sem o rogas: og 213. 
como sua 'JI90f0Sa expanstlo aos amctentes das florestas altas. e responsavel pela aniQUIIaç:3o -é e 
quase 1 m!lhao de hectares de rectnSos provementes ca mata trocacal." pg. ,46 ' -

Parte 5: Drogas e politica pUblica. 
sgpre a k:srnJac;ao· 

-como Qualquer Jegtslaçáo oue tnvollía o oomin1o oo-comcortamen:o tndiVtdua!. as lers cara 
o controle de drogas sao prOblematrcas e tl'eauentemenre oolêm~eas. As tres pnnct:>a•s areas de 
conttove~1a podem ser resumidas da segumte !arma· a relaçflo entre moralidade e o pa.,el e a. 
fu-nção da ler. a trontetra entre as esferas oubltca e 00\/3da: e a tentativa de umversaltzara leqtSiacao 
sobre o controle de drpgas.-J:lg 155 

Spb!J' pragrnmas Qe troça de: s,.nngas 
"0$ servtços de trocas de agull1aSisenngas vêm ganhando acertaçao nos programas de 

preveoc;:.ao_ c_omo medida pata cor..ãr.a proPagação oe doenças transmnrdas pelo sangue entre 
usuanos de drog_as tOJ:etaver.; e_ Seus _parcetros_,_ e tambem P..Q!;l!.!_Ç~~~-~-s-~~~ ~edu~- a_ 

-qu:a~~~d~ _3§Ul~S!;ie5óerad~_en'll0i~@~~~l!'-~~r dan~J.~~.@J!~-~--bo)e um 
-delito~ cnminoso ern-v3nOS D31Ses). ObJeçóeSioram fe11as com oase no a19umento de que a troca 

de senngaslagulhas c ode efet_wame_nte encoraJar os usuarios de drogas a se lnjetar. ou a fazé..lo com 
maiS freauénc1a ou oue. no m1rumo. nao se de~encq['lli!~.iJ..nl~.9 ~ p_g ~15 

- "tie modo era! ilos 1oêãi5 ÕM"de as- troC3s de senf! as e aoulha t!mlá!QO tnlmdUZid;is. tr;t 
ooeacoto pela masona dos oro:issronstS na are<t de sauoe. nao somente pela sua aoarente eticãi%J 
na reducao aa transmiSsao de doenças transmrtloas ce1o sansrue. mas ta:noern comO mero o e traz:er 
os usu;ín_os oe drogas em conrgto cci_m as ent1daaes ae sauae. pg.215 

Sobre as Mljtqs· -::--s?ºre-rrt'"f_Rmenm-çpm-mfffifapnf! 
·ae um meco geral ha um consenso crescente sobre a necessld<!lde- de se fazer mas cara- - ·exrstem mu!las ava11acoes oe orOdramas ce man;.~tençao a oase oe metadona nos EUA 

compreender e redU%11' a oemamta por d:ogas. e ae se elaCorar nO\Ios pnnclptos oe reduy:'lo da Austratta e êurOC)a .. U_rn QOS..!'I:::;ij;Jlados ~a1s_ Sl9nr!lcauvos fot a reouçao !:la crtmlna!IC:ace UO"a 
demanda. A eilmmaça.o da am~ga set:~aração cmre os _chamados pa_1ses ·prod'!totes·_ e JIVauar;aodosoroaramasnos_§.!t\~WJ?nstrouq__u~_.º=f.>!mgr_9medrodeo~s_e~queocomamcnme~ 
·consurrudores rmoulsronou m1.10anças de oalitlca em mu1tos pa1Ses oue se drstàiiCiafam aO feUato- ari:eS cio penodJ:;l_Çe _traramt'WJ_~~-ae_gs~_3J co_t_ano. oucame o oerrcoo_ o e tr.uamento est~ 
ootanzaoo do VICiado em ·crro::r:~a-s comei vrhma--rnaeresaOUccmo ci'rmincso devasse~ pa:ra se rlUmeics se reduzem ca-ra 24-iO d1ª~ 09r ~nç ~P-;1 2~9.., • 
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Sghre a f'ITad!Ç?GfiQ Sllbsl!l\!!C?Q Ç> ..... :;•nvplylmf'O!O a!•emaWIO! -- --- ------- _Sobre a l"ál!a 
~As estrategtas ae redução ca arena se concentram nas cone:xões entre f_cmecedor e o__ "Cadavezma!s~suanosde_pencenresestaosc:!c!tandouatamentonasresoect!VaSentldades 

co:lSumtaor e entre o cnmrnoso e os gantlos illcttcs. Os ttpos de medtdas utJ!IZadas depenoem ~9 gQverri3~jrtaiS:. Orúkn_ero i-iir_!~_liid06foUem~a:u~trOarto~at,;;ç,no_O_i_iqciõ:em 1U:1ho-de 1~9s:-
propos,to espeCifico oa esttategra e ao ponto na caoeta oe-abasteomenro a que se aestma. Os três A heroma e a matar caus::- oas sciiCitiç_OE!:5 _ae _tra~ãiiie~rc~ .a-pis.ir -oe sua Percentãge~ rer-sido 
npos bastcos de 1ntervenç:ao usados para restnn91r. na 1onte, a oterta de drogas denvadas oe ]:)lamas menor em_ ,994 dÔ que ·a_os an~ 3fl-teri"ores (88%}." pg ~i'( 
são a <õ'tr'ad!C3Ç30 e a substltCII;;âo de CUlturas e o desenvolvJmemo attematNo.N pg.220. ·o uso pessoal de drogas, beni Como a posse de PeQuenas ãuantldades de drogas, foram 

·;.. erradiC3ç.ao de ctJituras 1:tc11as pode ser fella atraves da destrutçao ~ntca i~t1e_~_ d!!Scnmmaltz_ados __ como resutta<;!o do __ ~e_terenao d~ 1993.,_._Ap~renterryente o ref~n~o c_e_1993 
arrancot que1ma: apttcaçt!o o e hertllodas (lUJmrcos ou eummaça:o bioJOgtca {tnf:<lf,/SI~ g~neuca)._ 9_ r~l,!IIO~.i)iUriia -ºol_i!l~~~c;<?~~~ fl!ils oerrmsSNã"-paraCõm tn~JYiduos d"ijlendentes o e õiogãs-. na o 
trabalho pode ser :orçado ou ccmoer1~aooç_e aCQrdQ_C<9!!1 o vato_r:e:~ta-~le_!:;l&:t~ R9-'----~---~- açontecenoo o mesmo com os trafieimes-- P9.2Ti_- ----- - ----- --- -- --

"Apesar oe extsttrem exoenên:::ras com hert:w:tdas especifrcos para plantas que em outros 
casos n~o contamtnam. amda restam Preocupaçóes amb1enta1s sobre este metodo. e a errad1caçao 
cwm1ca e proth!da na Tailândta, no Pe!'ll e r.a Boliv12. O MéxiCO tem utlltzado tanto ~.s.t~_IC:SIS 
mec3mcas quanto as ourmlc<IS nas ex:ensas campanhas para errad1car o cultrvo de cannabiS e de 
papoula o e ooso De um modo c;;eral. no entanto. est1ma-se que relattvament~ PQP~ a_r~~ -~e 
cultNO d1c::o têm s10o erraorcaoas l'lOS ult1mos anos. como oem_ostra a_figura 1. com ~~_1_caçao dt;! 
6.4% de todo o estlmaco culti'JO muno1al da papoula de opto e .3.1% do cultiVo da coca em 1994." 
PS- 221. 

SpQ[!>: n º""'SPnVQMmgntp at•emal!yo 
--::: desenvo1111mento al:emattva oode ser cefintda como um processo para red_L\Z!r" el!m_lna,r..Q\l_ 

Ilustrar a oroduç:ao de culturas l<ICttas atraves oe meo1C1aS nm:us especrftcamente_ oe~ennada_s.~ 
pg.221. 

·;.._ comumdadc lrttemactonal tem uma responsabJltdaQe_ess~mcJai_Pilt<;l_as_seg:r.m1r.~s_pJ~ 
condu;:oes necessanas ao e:.:1to do oesenvolvrmento a1tema:1vo O apoto externo atraves de u~ 
programaçao coorcenada e dJrecJonaoa para o cesenvohthTiento e I;!VIC~1!ilmerue I,IITI _fatQr chave 
para estabelecer uma sstua~o de mercaoc local c:ue conauza ao êx11o _do desenvotvnnento 
alternatiVO.' ~9- 224. 

·A lição tul'lOamental QUe oooe ser aorendrc:ta ate agora e que. embora seta extremamente 
ne-cessaoo recuz1r o cultivo ll!Cito; as attematsltas·oemanaam tempo a pac1ênoa:' p_g. 227, 

Sobre;a::.mN1Jdasantl·tn'!fico~-- ___________ _ 

"A Jnterd1ç;lo dos carregarr.entos de drogas contrabanoeadas dentro e atraves de frontel!3s 
e uma tareta formtdavet as taxas de tntercepçâo vanam murto de acordo com a_ região e o opo de 
droga: con:udo. as taxas esttmadas de rntercepçáo no mundo nos ulttmos anos se encontram entre 
í0-15% para a hero1na e 30% cara a cocaJna.· pg,230. 

"Detectar cargas 1i1C1tas e quase 1mposs1ve1 sem o conhecimento prev1o: pg.231. 

Spbep aS ezmueçras de Cftduc;ip de p(erta 

"Em UllhTia 1ns:ãr.c:a. as estrategtas a e reduç.ão de oferta devem ser JUlgadas de acorrlo cotii 
a forma com Que elas afetam a demand_a de consumo. __ atra~s da redução da d1SPDQ1biiidade de 
drogas do aumento nos preços, ou cto efe1to restrlngente da-leglslaÇâOileiisa-area:· N-eSta esferã~ 
os resuUados são tndubltavelmente menos que satiSI.atcnas Contudo. devemos pergUntei! 
novamenre- o Que te na ocomdo sem essas estratég12s.~ pg 237 -~- --- ~ 

Parte 7: Perfil dos Países. 

Spbre o Prtmristao _ _ 
___ ·.Emj_l:/~ • .Q_Q9v.irryo _ _d2.E'~~t~o __ realt;_q<,~ g __ e:§.t_~~~~~~!~qn~l _!!la__l!._r~c~~~~ ~o_E!_~C: 

__ atw_s_o de d~as. A ~art1r de entrev1stas cem consumtdores _de drogas e _!ideres co_mumtanos, 
-ehegoU..Se a estsmatwa-de treS m!ltlóeSde-tOXicômarÍõS-no PaouliStaõ--:- dOS Gua1s 51% eOriSuiTuam 
heroina. 8 pg.2B4. 

·o Paou•stão e um produtor e pass oe trãnsno srgn1f~t1vo ce op1ados e derwados de 
mafl]uana Hà evldéncra de ou e quant1as conSlderavets o e oosacos e man1uana do Afegamstào ou 

_s;w_c;pnsumldas no Paawstao por uma poputaçao stgnrilcatrJa ce usuar1os de drogas. ou transttam 
pelo pats _a __ c,amln_bE;l gçs __ l!l_eJ~go_~ mun...Q!a~ ~ p_g __ 2_86 _________________________________ _ 

___ _:_E_m 1~2-'----ª---s ~X!!_Q_rtaç~~~-º-f29.~..!:~~s-~~@~ estt~~c-~s em USS1~? b~Mo das quars 
USS1,3 bilhão foram atnbuidos a tteroma." P9 287 --- - - - ---- - - ---

_§obre a Stié"qa: 
-- Durante a decada de 1990. 250·380 novos mdJViduOSSOtOCOSiftVos tcíram aereaa------aos 

3fiuaimente.d0S Cluãts fó% eram usU3ri6S-ciediõÇ<iSn1)etaveis-IUDfs). ·oudii'ne a déCada ae '1980. 
os UD!s representaram 23% de todos os soroposrttvOs." pg. 286 

~A Holanda e a fome pnnopal de anfetammas no trafico slll!co. mas uma quantidade crescente 
esta ~ndo tOineoCa ~Po16n"ii. CerCa-aii metaaeaasametaiTiii\ãS-ãpfeei'ldidaS em-19"9<rera-e~e 

cnger:;' b'::s~~~~~'-é ~;;;"•,"~ P"'•ee=rn;<>eOl~<:;~·~,~di'-e~"""~ "mu"~ ·;c-lã."o"'•es=t"'•P"'O oa'><nt"'e"""'""""'. "•"•"'TE~T'"'As=l "'""'""""'"'"'"'"m"'a'•'"d< 
mar1juana. Em 1993 e 1994. a Sueoa lo1 a SC9unaa colocada entre as pa1ses europeus em termos 
de quantidade lotai de ETAs apreendidOs. P9· 298.~ 

Sobre a Ivj!andm 
__ "Aprox~~m~t~ 45.900 novos consumidores de dr~ as dlcrtas são r~IStra_dos a cad~_ano. 
_P!8dÕ~i1a~~O~f?iXi~~-nilei,yi20e35ãrlo_s:"P9.3o_( ---~---- _ ~ -- __ - ~------

"As orgamzai=óe$ que tabncãm e ttifiCain drõÇaSiiiCiiiS oPernrrl atlvãmente riãs ~ronterfis 
_ ~!l_fW!.l)_~_D~mocratlCado Pov<l: de -~Q.,_M~f11!1~~ _T!l_ilà'19.~· ~Ja_ar~a ~-<:o-"t'I~_Ç!a ~n:to 

o Triângulo Oo~o." pg 3_07. 

=~~ci~~~~~r-.rm~:,~;~~~~~s=r~l.s_ui!frã_riã~~-~~~.!.m_ ~~~- ~j-~ 

Spbre Q Remo 1 Jnjdp: 

<::pbre 
05 

pf!r"irfi 
15

e
1
ectpni!QQ'S ~o nUmero de homens com 16·29 anos ae Idade que consurmam drogas em 1991 aumentou 

·o oropostto de detintr o oelfll ao pans_e oferecer um retrato mais completo da srtuaçao das ~u:er~~~:~~e=~~~~~s{? oo numero de mulheres. Os toxu:Omanos regtstrndos, lambem 
droqas nos or:.o passes seJe-CTa-MCõs Ae~Co1113Cie ·patses cetitrats· fãlrésttif<i'ffi!iviO~Qe- drQ9~SOo Que as mulheres: P . 

31
i. ~em 1994

) Os homens tamben::u~~~m ma...Ls ... ~~-:!Ld.Et 
esoaço.levanoo-se em conta, as ~ranacóesgeoaraf1cas, as dtferencas l'lOS prOOiemas e nãs politicas - "A--- - -- -- d g___ --- -- -- ----- ---- -- -
sobre oro o as e a atsoorubtltdade e re-gul<iJid~-de ·da c·otetãi e-puohca~c:.-cr--oao-- -oc---- -- -~l.!!'!rl3 e a rQga maiS amolarmm~ ÇQnsum,da Seouna--º !,!IT\_~u.QQ da BCS _1_~d_as 
rltat3s.· og ·243 e a osso re rogas ~e~oa~ ~e 15:_~9 an?S d~_!Ciad_e a ~-a~ expe~men_tad_?_P_~~- men~s uma_ v_ez_n:a vtéa. e _5:0 a 

';;s pratu:as e metoa:os a as. agénaas c;tovemamentats e dos pesquiSadores vanam :"X:~mC::~o:;.,~';~~ ~!:=:: ~~~11~6!~::~d~e e~~~g~'!roxu;:~amente um Quarto tmha 

~:.n;:uentememe. a auaudaoe e p•ectsao dOS tndJ.Caoores não ~o !Ciêntlcos para todos os paises.N . ·o nUmero de v1ci.ados regtstrados tem crescido grac:atNa~:O;~ du~nte v anos anos. Esta 

"DeVIdO ao tamanno hmitaOo e .a escol~ a oeltberada da amostra os resultados dos quadros cifrn q~~:-:0~~: ent~~~90•1 ~94 ·N pg 
314 

suma nos nao podem ser generauzaaos- a nrvel o lobal " ---- · -- -- - - -- -------- -~-- _'?_ _!!Umero -- ®_;:J_oree:~-ºª~- çi~ -~lª~y-----ª-umenJQ.!LOt~O_J!~~-~--~s_ 
pg.

247 
· apreensões de orJtros ETAs uveram aumento St9mflcat1vo. o QUe pode reflettr uma crescente 

populand.ade das drog:asconsumsdasem ooates e diScotecas··. pg.316. 

Sobre os C:adQs rPijl!pQn;Jdp:; a rtrooas -- -- --
"A natureza ctandestlna oas a!IV:oaaes. a1trculta arnda ma1s uma avaliação n9orosa. As ~f!;radps llnidgs dª AméOÇSI: - -----------

estlmattvas socre tendencras glooats no t.:so de drogas rtíc1tas oemandarn. loevstavetmi!l'lúf. certo -- ~Em tent'los de apreensões. as tr'lleldJCóes de cocaína !ião as ma:s bem sucedidas -84% das 
grau de srrnaltf!caçào. A med1da ou e se aorox1ma das questaes torna·se evidente a necessidade de apreensões convertidas em doses unmmas. em 1984 foram a e cocama. Outras drogas aoreendzdas 

melhorar a c:~uaiJdaoe dos aaoos og 303 ___ ------~~~~:~=~!=~~fof~~~:~~f:~~~n~:l~;:'Otna {3.5%). os est1mu~r1tes 
·os EUA sao o rmaor mercaoo de drogas do mundo.· 

SQhre ~ A1 t:;tral!a - - -------.---·Nas pnsões federaiS. os presos pororoças somaram 51% dos presos sentencraoos em 1993. 
·os dados sot:re hos:~tt:J.irzacces crovoc.aoas aelo uso ae drogas num dos estados mais---um-aumento de 38% de 1980. A proporç:lo de pns1onetros cue cometeram cnmes retacronados a 

populosos. New Sot.Jth Wales. oemonstram oue a tarxa etar1a que rectuer a mars atto nivef de drogas em pnsoes estadUaiS aumentou oe 9% em 198:?- a 23% em 1986 e a 21% em 1991: nas 
tl'3tamentc e enue 15-34 anos _.:!.te a frnal de 1991. os csuanos de drogas lnJetaveiS. tanto pnsOes !ocass a proporçao aumenlou: de 9%em 1963 a 23% em 1969. O total dos pns10netros em 
homossexuaiS quanto heterosse:<uaJs. conmouuam :::om aoénas 3.6'% dãs morres re"giStradãs córrió-- prtSOes-estaduars e federatsquase tnoltcou entre 1980 e i993 de 316 000 a 910.000 indr~t~duos."pg 
conseqL•encla da AIOS • pg 254 -- -- - 330 

-A maconh3 fo1 a c roga mat: menoonaoa na fegtslação sot::re dernos teJactonao·os corri -- - ·o 8QUJ!ibno erm~ a redução da demanda a n1vêt federal e as aUVldades oe recuçao o a oferta 
oroc;as. CO:"tnburnoo com ii2·S5% de total de oeu;:os relac:onaoos cem rnaconna. cocaína. heroma. sofreu uma mudança ao longo dos anos. em 1981. 46% dcs gastes foram atnbuidos a redução da 
antetam1na e LSD durante o penedo de 1990·1994. Os dehtos com anfetammas e heroma demanda. cõntra 38% em 1994:--FOTSUgéndO que ouancfo se corislder.Un os fundos éo estadõ. 
representaram 8·1 0% e 6-8% resoecuvamente. d!l total durante o mesmo penedo Os delrtos com medidas para reduu a afecta pooem !U_stlficar no mm1mo 80% dos gastos_ Os gastos federaiS nas 
cocatna e 1..SD reoresentaram menos oe 1% do :o:a1 cada um.'' pg. 256 atMdades de controle cresceram eno~_mente entre 1981 e 1994. Em 1995 e 1996. o orçamento 

federal para o ccrttrole de drogas suoerou USS13 bilhões. Em 1995. esta soma representava apenas 
0.9% do orçamento dos EUA~ 
pg. 331 

~obre: 'l t"pi6mbra __ ----- _ ------ ------"'- .Estrateçra Nactortal.dos.EUA.oara a..Controte..ae..Croo3s.ra=-.uma.d1Stlnçao.enm! usuanos 
Seounao rentes qovw-namemats a:eas oe culllvo oetectaoas cresceram oe 12.000·13.000 ·esporaOICOS' ou ocastona1s e os '1:-eouente:> O tr.ltamento e.; reactlltacáo. cem como as medidas 

"lectares no tniCIOCa aecaoa oe 1990 a ~9 800 hectares em 1994 e 45 000 hectares em 1995." pg de reoressao. sao col'lslderados de rtl3tor lffiOOI"'..anc1a ouanoo se trata de usuar10s lreouentes. A 
264 pnmetra admrmstraçao do Presroente Cl•nton aumentar.: estercos para orooorc10nar atenatmento aos 

·vm tndzcacor de extensao oa !a::rncaç<lo le oe attVtdadcs ce controle) na CoJOmb1a e que. neoess11aaos. reconhecendo qt.~e. em mur.os casos. sao necessanosva11os CJdos oelratamento ate 
Curanteo oenodo 1990.1994 o ;:a1s aOfeenaeu ma1s orec:.~rsorespercapl'.a que qualauer outro no Ch~ar-ã recilperaç:ãO-tOtaL MaJOr 3itúiCãc-tamoein t'im S106 oadi'ã6 reCeme cresamento ao abuso 
-r.undo"f)g264 - ------- oeCrogasemreosadOlescentes.~--pg--3"3'1 
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O SR. PRESIDENTE (Geraldo Melo) - Na for
ma do Regimento, V. Ex" será atendido, Senador 
RomeuTuma. 

Para uma comunicação inadiável, concedo a 
palavra ao Senador Ramez Tebet, apelando a S. Ex" 
no sentido de obedecer o limite de horário, pois esta
mos concluindo o tempo de prorrogação. S. Ex" dis
põe de 5 minutos. 

O SR. RAMEZ TEBET (PMDB-MS. Para uma 
comunicação inadiável. Sem revisão do orador.) -
Sr. Presidente e Sri's e Srs. Senadores, este mês, 
por duas vezes consecutivas, ocupei a tribuna 
desta Casa para tratar de um assunto de relevân
cia para o Estado de Mato Grosso do Sul. Trata-se 
da construção da Usina do Porto Primavera, no rio 
Paraná. 

Alerto esta Casa e faço um apelo veemente 
às Centrais Elétricas de São Paulo e ao Governo 
do Estado para que tome providências no sentido 
de compensar o Estado de Mato Grosso do Sul e, 
mais precisamente, 8 Municípios que seriam atin
gidos de forma dramática por ocasião da abertura 
das comportas da referida usina. 

Com a mesma veemência, tenho o indeclinável 
dever de comunicar a esta Casa, dando seqüência 
àquelas reuniões a que me referi nos dois pronun
ciamentos, que, nos dias de hoje e amanhã - por
tanto, durante dois dias consecutivos -, os Prefeitos 
dos Municípios de Três Lagoas, Bataguaçu, Anauri
lãndia, Bataiporã, Brasilãndia, Santa Rita do Pardo, 
Nova Andradina e Taquaruçu, do Estado do Mato 
Grosso do Sul, estarão reunidos, a partir de hoje, na 
sede das Centrais Elétricas de São Paulo, com o 
Presidente da CESP, Dr. Ângelo Andrea Matarazzo, 
tendo como objetivo agilizar as propostas que pos
sam compensar os prejuízos sofridos pelos referidos 
Municípios. 

Assim, fico eu aqui, porque não pude··Já com
parecer, torcendo, junto com esta Casa, para que 
agora os entendimentos cheguem a um ponto final e 
que realmente possamos acabar, de vez por todas, 
com a dramática situação de expectativa em que vi
vem esses Municípios. 

Formulo votos para que haja pleno entendi
mento e pleno êxito nessas reuniões que se realiza
rão nos dias de hoje e amanhã, no Estado de São 
Paulo, perante a Presidência da CESP, dos Prefei
tos, do Deputado Estadual que representa a comis
são e, principalmente, da Associação dos Municípios 
do Alto Paraná. 

Sr. Presidente, Sri's e Srs. Senadores, cumpro 
este dever para fazer justiça, acreditando mesmo 
que a voz do Senado começa a ser ouvida em rela
ção a essa matéria·, que é de muita importância para 
o meu Estado. 

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

O SR. PRESIDENTE (Geraldo Melo)- Sobre a 
mesa, redação final que, nos termos do art. 320 do 
Regimento Interno, não havendo objeção do Plená
rio, será lida pelo Sr. 12 Secretário, Senador Ronaldo 
Cunha lima. 

É lida a seguinte: 

PARECER N2 336, DE 1997 
(Da Comissão Diretora) 

Redação final do Projeto de Resolu
ção n2 42, de 1997. 

A Comissão Diretora apresenta a redação final 
-do Projeto de Resolução nº 42, de 1997, que estabe

lece a composição e a infra-estrutura dos Gabinetes 
do Senado Federal, com alterações redacionais no 
inciso X do art. 12 e no inciso V do art. 22, para com
patibilização com o Regulamento Administrativo do 
Senado Federal. 

Sala de Reuniões da Comissão, 26 de junho 
de 1997. - Geraldo Melo, Presidente - Ronaldo 
Cunha Uma, Relator - Júnia Marise - Carlos Pa
trocínio. 

ANEXO AO PARECER N9 336, DE 1997 

Faço saber que o Senado Federal aprovou, e 
eu; Presidente, nos tenmos do art. 48, item 28, do 
Regimento Interno, promulgo a seguinte 

RESOLUÇÃO Nº , DE 1997 

Estabelece a composição e a infra-es-
___ trutura dos Gabinetes do Senado Federal. 

O Senado Federal resolve: 
Art. 1 9 São extintos: 

I - sessenta cargos de Técnico Legislativo, 
Área de lnstalaç()e§, Equipamentos, Ocupação e 
Ãmbientação de Espaço Físico e Serviços Gerais, 
Especialidade Artesanato; 
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11- quarenta e nove cargos de Técnico Legisla
tivo, Área de Apoio Técnico ao Processo Legislativo, 
Especialidade Processo Legislativo; 

VI - duzentas e oitenta e sete funções comis
sionadas de Auxiliar de Gabinete, símbolo FC-03; 

VIl - um cargo de Analista Legislativo, Área de 
Apoio Técnico Administrativo, Especialidade Admi
nistração; 

VIII - um cargo de Analista Legislativo, Área de 
Apoio Técnico ao Processo Legislativo, Especialida
de Sociologia; 

IX - sessenta funções comissionadas de Arte
zanato, símbolo FC-Q1; 

X - trinta e quatro funções comissionadas de 
Motorista, símbolo FC-1; 

XI - quinze funções comissionadas de Oficial 
de Gabinete, símbolo FC-4; 

XII -noventa e cinco funções de Mecanógrafo. 

Art. 2° São extintos, quando vagarem: 

I -cento e sessenta e um cargos de Técnico 
Legislativo, Área de Instalações, Equipamentos, 
Ocupação e Ambientação de Espaço Físico e Servi
ços Gerais, Especialidade Artesanato; 

11 - cento e quarenta cargos de Técnico Legis
lativo, Área de Apoio Técnico ao Processo Legislati
vo, Especialidade Assistência a Plenários e Portaria; 

III- cento e quarenta e seis cargos de Técnico 
Legislativo, Área de Polícia, Segurança e Transpor
te, Especialidade Transporte; 

IV - cento e sessenta e uma funções comissio
nadas de Artesanato, símbolo FC-1; 

V - cento e quarenta e seis funções comissio
nadas de Motorista, símbolo FC-1. 

Art. 3° São extintas, quando implementado 
o art. 1 O desta resolução, duzentas e trinta e 
nove funções comissionadas de Contínuo, sím
bolo FC-1. 

Art. 4º Os cargos de provimento em comis
são e as funções comissionadas dos Gabinetes 
dos membros da Mesa, das Lideranças e dos 
Senadores são os previstos no Anexo a esta re
solução. 

§ 1 º O titular do Gabinete indicará formalmente 
ao Diretor-Geral o nome das pessoas que preenche
rão os cargos de provimento em comiss-ão referi
dos no caput, obs'ervados os requisitos legais 

previstos no art. 52 da Lei n° 8.112, de 11 de dezem
brode1990. 

§ 22 As funções comissionadas previstas nesta 
resolução são privativas de servidores efetivos do 
Quadro de Pessoal do Senado Federal e dos Órgã
os Supervisionados nos termos previstos no art. 6", 

--- § 12 , da Resolução n2 42, de 1993. 
- - Art. 52 Os cargos de provimento em comissão 

de Assistente Parlamentar, previstos no Anexo a 
esta resolução, serão preenchidos de forma alterna
tiva a um cargo de provimento em comissão de As
sessor Técnico. 

Parágrafo único. A remuneração total dos car
gos de provimento em comissão de Assistente Par
lamentar não poderá ser superior à remuneração de 
um cargo de provimento em comissão de Assessor 
Técnico. 

Art. 62 Ao Assistente Parlamentar incumbe de
sempenhar as atividades de apoio determinadas 
pelo titular do Gabinete. 

Art. 7º Ao Assistente Técnico de Gabinete in
cumbe organizar e controlar as correspondências da 
base política do titular do Gabinete; pesquisar, ali
mentar e recuperar informações; executar os traba
lhos de conferência, registro e arquivo dos documen
tos legislativQs; e de_sempenhar outras atividades pe
culiares à função. 

Art. 82 Ao Auxiliar de Gabinete Parlamentar in
cumbe executar e revisar os serviços de digitação e 
recuperação de dados e desempenhar outras ativi
dades peculiares à função. 

Art. 9° Ao Secretário de Gabinete incumbe exe
cutar os serviços de recepção e telefonia; agendar 
audiências, compromissos e atividades sociais do ti
tular do Gabinete; pesquisar dados e desempenhar 
outras atividades peculiares à função. 

Art. 1 O. Os serviços de contínuo no Senado Fe
deral serão prestados por empresa, mediante con
trato de terceirização de serviços. 

Art. 11. É a S.ubsecretaria de Ad_ministração de 
Pessoal autorizada a republicar o Regulamento Ad
ministrativo do Senado Federal com as alterações 
decorrentes desta resolução. 

~~-~Art. 12. Revogàm-se as disposições em contrá
rio, em especial a Resolução nº 37, de 1994. 

Art. 13. Esta résolução entra em vigor na data 
de sua publicação. 
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ANEXO 

1- LOTAÇÃO DO GABINETE DA PRESIDÊNCIA 2 - Cargos em Comissão: 

1 - Funções Comissionadas: Denominação Símbolo N2de Cargos 
· ~AssessorTécnico FC-08 2 

Denominação Símbolo N2deCargos Secretário Par-
Subchefe de lamentar 75%da FC-08 3 
Gabinete FC-D6 1 Assessor T écni-
Assistente T écni- coou FC-08 ou 1 ou 
co de Gabinete FC-06 2 Assistente Par-

Secretaria de lamentar 25%da FC-08 4 
Gabinete FC-05 2 

Auxiliar de Gabi-
nete Parlamentar FC-04 5 

Motorista . FC-Q3 2 

O SR. PRESIDENTE (Geraldo Melo) - Sobre a 
mesa, requerimento que será lido pelo Sr. 1º Secre

-'====-----~2'..-="'--=~~=~~---~··,- tário, Sénador Ronaldo Cunha Lima 
2 - Cargos em Comissão: 

Denominação Símbolo 

Chefe de Gabi-
nete FC-Q9 

Assessor Técnico FC-08 

Secretário Par-
lamentar 75%da FC-08 

Assessor T écni-
coou FC-08 ou 

Assistente Par-

N2de Cargos 

1 

2 

4 

1 ou 

É lido e aprovado o segu~n~e:. -~--~· -·~--~· __ _ 

REQUERIMENTO N2 453, DE 1997 

Senhor Presidente, 
Nos termos do art 321 do Regimento lntemo, 

requeiro a dispensa de publicação, para imediata 
discussão e votação, do Parecer referente à redação 
final do Projeto de Resolução nº 42, de 1997, de ini
ciativa da Comissão Diretora, que estabelece a com
posição e a infra-estrutura dos Gabinetes do Senado 
Federal. lamentar 25% da FC-Q8 .. A -=="-'-""------=='-=-='-'-'"'-'=.-~-.....:..~==~~"'=~S-ala das Sessões, 26 de junho de 1997. Ro

11- LOTAÇÃO DOS GABINETES DOS MEM
BROS DA MESA, DAS LIDERANÇAS E DOS SE
NADORES: 

1 - Funções Comissionadas: 

naldo Cunha Lima. 

O SR. PRESIDENTE (Geraldo Melo) - Aprova
do o requerimento, passa-se à imediata apreciação 
da redação final. 

. E:m discussãoa redas*ofinal. (Pau~~-~~~ 

-====='""'----===~-~--N~. ~2~d~e.dC!:(!agJrb>=g!llo:;;s~ Não havendo quem peça a palavra, encerro a 
~d1scussao. · · - ·• · 

Denominação Símbolo 

Chefe de Gabinete FC-08 

Subchefe de 
Gabinete FC-06 

Assistente Técni-
co de Gabinete FC-06 

Secretário de 
Gabinete FC-05 

Auxiliar de Gabi-
nete Parlamentar FC-04 

Motorista FC-03 

1 

2 

2 

3 

1 

Em votação. 

As Sr"s e S?-!5 Senadores que a aprovam quei
ram permanecer sentados. (Pausa) 

Aprovada 

O projeto vai à promulgação. 

O SR. PRESIDENTE (Geraldo Melo) - Sobre a 
mesa, requerimento que será lido pelo Sr. 1° Secre
tário, Senador Ronaldo Cunha Lima. 

.. ~É Jido_o seguinte: 
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REQUERIMENTO N2 454, DE 1997 

Requeiro. nos termos do artigo 160, combinado 
com o artigo 199, do Regimento Interno do Senado 
Federal, que o tempo destinado aos oradores da 
Hora do Expediente da Sessão do dia 19 de março 
de 1998, seja dedicado a homenagear o Poeta Sim
bolista catarinense Cruz e Sousa, pela passagem do 
Centenário de seu Falecimento. 

Sala das Sessões, 26 de junho de 1997. - Es
peridião Amin. 

Justificação 

Será feita oralmente na Tribuna 
Sala das Sessões, 26 de junho de 1997.- Ro

berto Requião - Carlos Wilson - Bernardo Ca
bral - Vilson Kleinübing - Romeu Tuma - Eduar
do Suplicy - Gilberto Miranda. 

O SR. PRESIDENTE (Geraldo Melo) - Para 
justificar o requerimento, concedo a palavra ao Se
nador Esperidião Amin. 

O SR. ESPERIDIÃO AMIN - Sr. Presidente, 
Srªs e Srs. Senadores, creio que é dispensável a 
justificativa do requerimento, porque, como se sabe, 
a memória de Cruz e Souza representa muito para o 
movimento simbolista, para a poesia brasileira. Faço 
questão de pedir o acolhimento da Casa a essa:mi' 
nha proposta ainda singela - pretendo complemen
tá-la com outras iniciativas. 

Estou endereçando expediente ao Ministério 
da Educação, para que os quatro livros que compõ
em o acervo de obras do poeta Cruz de Souza inte
grem, inclusive, a relação das obras poéticas reco
mendadas pelo Ministério de Educação. Estou ende
reçando também correspondência ao Ministro da 
Cultura e ao Presidente da República no sentido de 
que a comemoração do centenário do poeta Cruz de 
Souza se transforme numa justa homenagem a um 
talento que hoje faz parte do patrimônio nacional. 

Quero, Sr. Presidente, dizer da minha maior 
satisfação ainda, porque o meu reqoeriménto,-a:inaa 
que despretensioso, ficou engrandecido por ter sido 
lido pelo Primeiro Secretário da Casa, que-dispensa 
apresentação, meu querido amigo Ronaldo Cunha 
Lima. Tenho certeza de que até o dia 19 de março 
do ano que vem, S. E~ vai ter tempo suficiente para 
destinar ao poeta Cruz e Souza alg-uiTlãs de suas -
poesias. 

O SR. PRESIDENTE (Geraldo Melo) - O re
querimento lido será submetido à deliberação do 
Plenário após a Ordem do Dia, nostermos do art. 
255, inciso I, letra "b", do Regimento Interno. 

Sobre a mesa, requerimento que será lido pelo 
Sr. 12 Secretário, Senador Ronaldo Cunha Lima. 

É lido e aprovado o seguinte 

REQUERIMENTO N2 455, DE 1997 
-Senhor Presidente, 
A Comissão Especial Temporária, criada atra

vés do Requerimento nº 353-SF, destinada a "exa
minar o problema da nossa dívida interna pública e, 
bem assim, propor alternativas para sua solução", de 
conformidade com o artigo 76, § 1º, alínea a do Regi
mento Interno do Senado Federal, requer a Vossa Ex
celência a prorrogação do prazo concedido a este Ór
gão Técnico até o dia 15 de dezembro de 1997. 

Justificamos o presente requerimento em virtu
de de a Comissão não estar de posse de todos os 
elementos para proceder à conclusão de sua tarefa. 

Ao ensejo, renovamos a Vossa Excelência pro
testos de consideração e apreço. 

Sala das Comissões, 26 de junho de 1997.
Humberto Lucena, Presidente - Vilson Kleinü
bing~RelatorNeySuassuna --José Fogaça- Lau
ra Campos - Eduardo Suplicy - Gerson Camata 
- Beni V eras- Freitas Neto. 

O SR. PRESIDENTE (Geraldo Melo) - Será 
cumprida a deliberação do Plenário. 

Sobre a mesa, requerimento que será lido pelo 
S[._ 1º Secretário, Senador Ronaldo Cunha Lima. 

É lido e aprovado o seguinte 

REQUERIMENTO Nº 456, DE 1997 

Senhor Presidente, 
Na qualidade-de Presidente da Comissão Es

pecial, criada nos termos do art. 48 do Regimento ln
terno, destinada a "proceder o exame de sugestões 
encaminhadas por governadores (Diversos nºs 90 a 
96/96) e das matérias em tra-mitação na Casa refe
rentes ao endividamento dos estados e municípios", 
requeiro a Vossa Excelência aprórrogação do prazo 
da Comissão[Jor mais 90jnoyfimtél)dgê.'-ºIJ ~ejª, de 
1º de agosto de 1997 até 29_ de outubro de 1997, 
com base noartigo_76, § 1º, alínea a do Regimento 
Interno do Senado Federal. 

-Justificação 

A pre§ente ÇQrnis_são, realizou um_semináriQ 
com secretário de diversos estados brasileiros, ob

--tendo desta maneira subsídios valiosos para a exe-
cução de seu -relatóriO finai: - - - - -

Assim, dessa experiê_ncia,_ viy-se __ que há ne_
- cessidade de realizar OutrOS seminários COm" repre
sentantes do Poder Executivo e Tribunal de Contas 



Junho de 1997 ANAIS DO SENADO FEDERAL 599 

da União, por isso se faz mister que os ilustres pares 
concordem com a presente prorrogação para que se 
concluam os trabalhos da Comissão. 

Sala das Sessões, 26 de junho de 1997. - Car
los Patrocínio, Presidente - Freitas Neto - Lauro 
Campos - Ernandes Amorim - Carlos Bezerra -
Edison Lobão - Geraldo Melo. 

O SR. PRESIDENTE (Geraldo Melo} - Será 
cumprida a deliberação do Plenário. 

Sobre a mesa, requerimento que será lido pelo 
Sr. 1º Secretário, Senador Ronaldo Cunha Lima. 

É lido e aprovado o seguinte 

REQUERIMENTO N9 457, DE 1997 
Senhor Presidente, 
A Comissão Especial Temporária Interna, cria

da através do Requerimento nº 201/95, destinada a 
"elaborar e apresentar Projeto de Resolução refor
mando o Regimento Interno", de conformidade com 
o artigo 76, § 19 , alínea a do Regimento Interno do 
Senado Federal, requer a Vossa Excelência a pror
rogação do prazo concedido a este Órgão Técnico 
até o dia 15 de dezembro d·~ 1997. 

Justificamos o presente requerimento em virtu
de da matéria estar em tramitação na Comissão de 
Constituição, Justiça e Cidadania e por ser de com
petência desta Comissão Especial a elaboração da 
Redação Final, conforme o art. 318, inciso I do Regi
mento Interno do Senado Federal. 

Ao ensejo, renovamos a Vossa Excelência pro
testos de consideração e apreço. 

Brasília, 26 de junho de 1997. - Ney Suassu
na, Presidente - Lúcio Alcântara, Relator - José 
Eduardo Outra - Levy Dias - Gerson Camata -
Hugo Napoleão - José Bianco - Coutinho Jorge. 

O SR. PRESIDENTE (Geraldo Melo) - Será 
cumprida a determinação do Plenário. 

Sobre a mesa, requerimento que será lido pelo 
Sr. 19 Secretáno, Senador Ronaldo Cunha Lima. 

É lido e aprovado o seguinte 

REQUERIMENTO N2 458, DE 1997 

Senhor Presidente, 
A Comissão Especial, criada através do Re

querimento nº 470/1995-SF, destinada a •Analisar a 
Programação de Rádio e TV, no País•, de conformi
dade com o art. 76, § 1º, alínea a, do Regimento ln
terno do Senado Federal, requer a Vossa Excelência 
a prorrogação, até o dia 15 de dezembro de 1997. 

Justificamos o presente requerimento em virtu
de de o relator necessitar de mais tempo para con-

cluir o Relatório Final, que deverá ainda ser discutido 
e votado pela Comissão. 

Ao ensejo, apresentamos a Vossa Excelência 
protestos de consideração e apreço. 

Sala das Comissões, 26 de junho de 1997. -
Senador Hugo Napoleão, Presidente - Senador Pe
dro Simon, Relator - Artur da Távola - Valmir 
Campelo - Lauro Campos - Epitácio Cafeteira -
José Agripino- Roberto Requião. 

O SR. PRESIDENTE (Geraldo Melo} - Será 
cumprida a determinação do Plenário. 

Sobre a mesa, requerimento que será lido pelo 
Sr. 19 Secretário, Senador Ronaldo Cunha Lima. 

É lido e aprovado o seguinte 

REQUEEU_MENTO Nº 459, DE 1997 
Senhor Presidente, 
A Comissão Especial, criada através do Re

querimento nº 263/96-SF, •destinada a acompanhar 
as propostas, teses e os procedimentos necessários 
à participação do Brasil na Conferência das Nações 
Unidas sobre Assentamentos Humanos - Habitat 11, 
realizada em Istambul, no período de 3 a 14 de ju-· 
nho de 1996", de conformidade com o art. 76, § 19 , 

alínea a, do Regimento Interno do Senado Federal, 
requer a Vossa Excelência a prorrogação do prazo 
concedido a este órgão técnico até o dia 15 de de
zembro de 1997. 

Justificação 

A Comissão não está de posse de todos os 
elementos para proceder à conclusão de sua tarefa. 

Sala das Sessões, 26 de junho de 1997. -
Coutinho Jorge, Presidente - Júlio Campos, Vice
Presidente - Casildo Maldaner, Relator - Mauro 
Miranda - Gerson Camata - Waldeck Ornelas -
Lúcio Alcântara Esperidião Amin - Marina Silva. 

O SR. PRESIDENTE ((3eraldo Melo) - Será 
cumprida a determinação do Plenário. 

Sobre a mesa, proposta de retiflcação que será lida 
pelo Sr. 19 Secretário, Senador Ronaldo Cunha Urna. 

É lida a seguinte 

Brasília, 25 de junho de 1997 

Excelentíssimo Senhor 
Senador Antonio Carlos Magalhães 
DD Presidente do Senado Federal 

Excelentíssimo Senhor Presidente, 
Por um lapso de entendimento no encaminha

mento da discussão do Parecer nº 327, de 1997 
(Mensagem nº 109, de 1997, que submete à apre
ciação do Senado Federal, o contrato celebrado em 
10 de junho de 1997, entre a Caixa Económica Fe-
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dera! e o Estado do Rio de Janeiro, com garantia da 
União, no âmbito do Programa de Apoio à Reestru
turação e ao Ajuste Fiscal dos Estados) nesta Co
missão de Assuntos Económicos (Sessão de 24-6-
97), por parte do Senador Eduardo Suplicy e do Re
lator da matéria, Senador Ney Suassuna. conside
rou-se como acolhida pelo Relator sugestão modifi
cativa da alínea d, do art. 3º, in fine. 

Assim é que, após ouvir as considerações- dos 
referidos Senadores, tomo a iniciativa de comunicar 
a Vossa Excelência que não é necessária a republi
cação da Resolução nº 61, de 1997, uma vez que a 
versão publicada retrata fielmente o texto adotado 
pela Relataria, e confirmado pela expressiva maioria 
de 21 (vinte e um) senhores Senadores que votaram 
com o Relator, contra 5 (cinco) votos contrários. 

Outrossim, sirvo-me da oportunidade para soli
citar que Vossa Excelência determine a publicação 
de errata relativa ao art. 1º da Resolução em tela, 
com o seguinte teor: 

Onde se lê Banco do Estado do Rio de Janeiro 
S/ A- BANERJ, leia-se, apenas, BANERJ. 

Cordialmente- Senador José Serra, Presiden
te da Comissão de Assuntos Económicos - Levy 
Dias - Esperião Amin - Vilson Kleinübing - Ney 
Suassuna - Fernando Bezerra - José Roberto Ar
ruda - Beni Veras - Jonas Pinheiro - Pedro Si
mon- Ramez Tebet- Bello Parga- José Fogaça. 

O SR. PRESIDENTE (Geraldo Melo) -A Presi
dência esclarece ao Plenário que cópias do referido 
expediente e da Resolução nº 61, de 1997, bem 
como avulsos do Parecer nº 327, de 1997, encon
tram-se à disposição dos Senhores Senadores nas 
bancadas. 

Em votação a solicitação da Comissão de- As~ 
suntos Económicos. (Pausa.) 

O SR. EDUARDO SUPLICY - Sr. Presidente, 
para encaminhar a votação. 

O SR. PRESIDENTE (Geraldo Melo) - Conce
do a palavra ao nobre Senador Eduardo Suplicy, 
para encaminhar a votação. 

O SR. EDUARDO SUPLICY (Bioco!PT- SP. 
Para encaminhar a votação. Sem revisão do orador.) 
- Sr. Presidente, por uma questão de respeito aos 
funcionários do Ba11e~, que acompanharam com tan
ta atenção a votação dessa resolução, gostaria de 
tornar bem claro o que está no comunicado do Se
nador José Serra, Presidente da CAE. 

Repetirei a explicação que hoje dei durante 
reunião da Comissão de Assuntos Económicos: na 
semana passada, os funcionários do Bane~. por in
termédio do Sindicato dos Bancários, encaminha-

ram-me sugestão no sentido de que esse projeto 
contivesse duas eropo~içóes que assegurassem os 
seus direitos. Segundo Fernanda Carisio, Presidente 
do Sindicato, essas proposições deveriam estar con
tidas no item e do artigo 32, que vou reler: 

"e) R$3.088.974.812,31 (três bilhões, 
oitenta e oito milhões, novecentos e setenta 
_e quatro mil, oitocentos e doze reais e trinta 
e um centavos); sendo R$2.146.575.717,03 
(d_ols_bilhões, cento e quarenta e seis milhõ
es, quinhentos e setenta e cinco mil, sete
centos e dezessete reais e três centavos) 
para a constituição de reserva monetária 
parª_garan_ti_r:_Q cumprimento das obrigações 
da Previ-Bªnerj, bem como das_ obrigações 
referentes às aposentadorias e pensões de 
responsabilidade do Banco do Estado do 
Rio de Janeiro, e R$942.399.095,28 (nove
centos e quarenta e dois milhões, trezentos 
e noventa~ nove mil, noventa e cinco reais 
e vinte e oito centavos) para constituição de 
reserva monetária para garantir o cumpri
mento das obrigações trabalhistas, fiscais e 
outr:as de_corren!es de ações judiciais de res
ponsabilidade do Banerj". 

A outra proposição está contida no art. 
4°, que estabelece o seguinte: 

"Art. 4°. Deverá o Poder Executivo do 
Estado do Rio de Janeiro constituir depósi
tos garantidores com os recursos do em
préstimo a que se refere o art. 1°, na Caixa 
Económica Federal, que será o agente fidu
ciário da importância mutuada, depósitos es-

--se_s __ garantidores que, juntamente com os 
rendimentos, se destinarão exclusivamente 
ao atendimento das obrigações estabeleci
das nesta Resolução". 

Assim, assegimír-se-ia- que- os recursos não 
fossem destinados a outra finalidade e que fossem 
depositados na Caixa EconÓmica Federal. 

Pois bem, na segundacfeira, a Presidente do 
Sindicato encaminhou uma terceira proposição. Mas 
eu ressaltaria que sobre esse assunto eu havia dia
logado com o Senador Ney Suassuna - bem como 
haviam dialogado as assessorias de ambos os gabi
netes - e havíamos chegado a um entendimento so
bre as duas proposições que deveriam, então, estar 
contidas no projeto de resolução. 

-Surgiu, na terça-feira, uma terceira proposição 
sobre a qual não tive tempo suficiente para conver
sar com o Senador Ney Suassuna, mas é fato que, 
na hora da leitura na CAE, fiz menção a duas propo-
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sições: uma refere-nte ao art. 42 e outi'a -referente a 
um trecho do item d. 

O Senador Ney Suassuna, de boa fé, acatou-as 
pensando que fossem aquelas duas e, com base nes
se entendimento, os funCionários tiveram a percepção 
de que havia sido aprovado algo além daquilo que ha
via sido antes proposto. Mas o Senador Ney Suassuna 
me infonnou que tinha o entendimento de que havia 
acordado as duas proposições que anteriormente o:; 
próprios funcionários haviam proposto. 

Na parte da tarde, quando aqui no plenário, li 
as duas proposições, a do item e e a do art. 42, que 
acabaram contidas na Resolução. 

Sintv o ocorrido e assumo a responsabilidade 
pelo mal-entendido, mas reitero que houve boa fé de 
nossa parte, bem como da parte dos funcionários. 

O Banerj hoje, inclusive, segundo informação 
transmijida pela imprensa, foi objeto de leilão e o Ban
co ltaú adquiriu seu controle acionário por 311 milhões. 

Dado esse esclarecimento, Sr. Presidente, 
considero importante que seja votada a comunic:ª
ção do Presidente da CAE, uma vez que isso foi es
clarecido hoje, na reunião dessa Comissão. 

O SR. NEY SUASSUNA - Sr. Presidente, cita
do, peço a palavra para me manifestar. 

O SR. PRESIDENTE (Geraldo Melo) - Conce
do a palavra ao Senador Ney Suassuna. 

O SR. NEY SUASSUNA (PMDB- PB. Sem re
visão do orador.) - Apenas gostaria de dizer que o 
relatado pelo Senador Eduardo Suplicy foi exala
mente o que se passou. Louvo a lisura de S. EJ(', 
que percebeu haver ocorrido um mal-entendido e 
concordou que fizéssemos essa documentação en
viada pelo Presidente Serra ao Plenário. 

Portanto, é um assunto findo e estão sanados 
esses desentendimentos; que-ocorreram todos de 
boa fé. 

O SR. PRESIDENTE (Geraldo Melo)- Acredito 
que a Casa esteja totalmente esclarecida sobre o 
assunto e, portanto, submeto à votação a proposi
ção da Comissão de Assuntos Económicos. 

Os Srs. Senadores que a aprovam queiram 
permanecer sentados. (Pausa.) 

Aprovada. 
A Presidência determina a republicação da Re

solução n• 61, de 1997, para retificar tão-somente a 
expressão "Banco do Estado do Rio de Janeiro S.A. ", 
que será substituída pela expressão "BANERJ". 

O SR. NEY SUASSUNA - Sr. Presidente, 
peço a palavra pela ordem. 

O SR. PRESIDENTE (Geraldo Melo) - Conce
do a palavra ao Senador Ney Suassuna. 

O SR. NEY SUASSUNA (PMDB - PB. Pela or
dem. Sem revisão do orador.) - Hoje, na Comissão 
de Assuntos Econômicos,_rejaJarnos dois projetes de 
rolagem de dívida, um do Municjpio cio Rio_!i_e_,j_an_ei
ro e outro do Estado do Rio de Janeiro. 

Esses projetes chegaram ao Senado Federal 
recentemente e o Presidente da Casa, Senador An-

- tonioGariQs_Mag?l_t]_ã.~s._lli!o _quis_colocá-los em vo
tação no plenário, uma vez que já havia feito_ uma 
carta para o Banco Central dizendo que o Senado 
da República não mais admitiria que_esses projetes 

--cfiegassem em cima da hora. Por essa razão, está 
informando ao Banco Centrai que nem a prefeitura, 
nem tampouco o Estado do Rio de Jan~ico podem 
ser apenados por um projeto que chega em cima da 
hora e não pode ser colocado em pauta, cor.10 S. 
EJ(' gostaria que fosse. 

Faço este esclarecimento para que fique regis
trada a intenção do Presidente da Casa de não per
I"J1itir que J:taja prmt,J[~o paraaPrefeitura ou para o 
Estado do Rio de Janeiro. 

O SR. E;SPg_RIDIÃQ AMIN - Sr. Presidente, 
peço a palavra pela ordem. 

O SR. PRESIDENTE (Geraldo Melo) - Concedo 
a palavra ao Senador Esperidião Amin, pela ordem. 

O SR. ESPERIDIÃO AMIN (PPB - SC. Pela 
ordem. Sem revisão do orador.) - Solicito, Sr. Presi
dente, um esclarecimento à Mesa. 

Entendo que a decisão que consta do Ofício n• 
686/97, do Sr. Presidente do Senado, é uma provi
dência saneadora que demonstra, publicamente, a 
necessidade de haver respeito ao poder decisório do 
Senado Federal. Mas faltam-me duas informações, 
até em respeito à Resolução nº 69, de 1995. O Ban

·co Central tem um prazo para apreciar esse tipo de 
_solicitação do Governador- no caso, do Prefeito do 
Rio de Janeiro -, e esse prazo consta da Resolução 
n• 69, de 1995. 

- O Senado recebeu a solicitªção no dia 24 de 
junho; resta, portanto, saber gu_ando é que o Banco 

- Central recebeu, completos, os processos da Prefei
tura e do Estado do Rio de Janeiro. Sem essas infor
mações, não poderemos saber qual foi o grau de 
descuido, digamos assim, do Banco Central, do Es
tado oU da Prefeitura do Rio de Janeiro. 

O SR. PRESIDENTE (Geraldo Melo) - A Mesa 
está aguardando as informações solicitadas por V. Exª. 

O SR. ESPERIDIÃO AMIN -Sr. Presidente, se 
não estou equivocado, o prazo para apreciação pelo 
Banco Central é de 20 dias, na forma da Resolução 
·n2 69, de 1995. 
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O SR. PRESIDENTE (Geraldo Melo) - De 
acordo com a Resolução_ n2 69, de 199~. Senador 
Esperidião Amin, o prazo é de de<: di<)s, nos termQ!>_ 
do § 12• inciso IX, do art. 13, que estipula textual-
mente o seguinte; _ 

"§ 12 • O Banco Central do Brasil enca
minhará o pleito ao Senado Federal no pra
zo máximo de 1 O dias úteis, contados do re
cebimento da documentação constante dos 
incisos I a VIII. • 

O Estado encaminhou o seu processado ao 
Banco Central no dia 13 de maio de 1997, e aPre
feitura do Rio de Janeiro no dia 22 de abril de 1997. 

A Mesa deseja ainda esclarecer que, inde
pendentemente d~ verifi<::a,çã() c:je_IJ@ZQ, __ ª questão 
discutida seria a inclusão QU não ~m Ordem do Dia 
hoje, dessa matér_ia. 

Independente de qual seja o prazo, é evidente 
que o prazo para o Senado Federal não poderia ser 
de dois dias. Independente de qual seja o prazo para 
qualquer outra instituição, o prazo de dois dias não é 
o prazo do Senado. 

Finalmente, encontro-me na Presidência even
tual do Senado. A ausênçja mQmentâQea do Presi
dente Antonio Carlos Magalhães parece sugerir que 
a minha obrigação é fazer valer a decisão que, no 
uso das suas atribuições, S. Exª tomou. 

O Sr. Esperidião Amin - Sr. Presidente, peço 
a palavra pela ordem. 

O SR. PRESIDENTE (Geraldo Melo)- Concedo 
a palavra a V. Exª para concluir a sua intervenção. 

O SR. ESPERIDIÃO AMIN (PPB - SC. Pela 
ordem. Sem revisão do orador.) - Sr. Presidente, 
diante dessas datas, é importante assinalar a justeza, _ 
a absoluta procedência da decisão que consta do ofí
cio do Presidente do Senado ao Ministro da Fazenda. 

O SR. PRESIDENTE (Geraldo Melo) - A opi
nião de V. Exª está sendo considerada pela Mesa e 
será anotada pela Casa. 

O SR. PRESIDENTE (Geraldo Melo) - Foram 
encaminhadas à Mesa, em obediência à Resolução 
n2 3, de 1990-CN, os nomes dos candidatos do Se
nado à eleição para comporem a Comissão Repre
sentativa do Congresso Nacional, prevista no § 4º do 
art. 58 da Constituição Federal. 

São os seguintes os nomes indicados pelas Li
deranças: 
Titulares Suplentes 

Carlos Patrocínio 
Joel de Hollanda 

PFL 

Júlio Çampos 
Hugo I'J?poleão 

Marluce Pinto 
Renan Calheiros 

Geraldo Melo 

Epitacio Cafeteira 

PMPB 

PSDB 

PPB 

Humberto Lucena 
Mauro Miranda 

José Roberto Arruda 

Lucídio Portella 

Bloco de Oposição 

José Eduardo Outra Sebastião Rocha 
Em votação as indicações. 
Os Srs. Senadores que aprovam os nomes que 

acabam de ser lidos queiram permanecer sentados. 
(Pausa.) 

Aprovados. 
Declaro eleita a Chapa. 
O SR. PRESIDENTE (Gerafao Melo):::.. ;t._-Presic

dência recebeu, da Câmara dos Deputados, a relação 
dos nomes eleitos por aquela Casa para comporem a 
Comissão Representativa do Congresso Nacional, pre
vista no § 42 do art. 58 da Constituição Federal. 

Sobre a mesa, ofícloâo Presidente da Câmãra 
dos Deputados que será lido pelo Sr. 1º Secretário, 
Senador Ronaldo Cunha Limá. 

E lido o seguinte 

SGM/P/597 
Brasília, 25 de junho de 1997 

Senhor Presidente, 
Tenho a honra de comunicar a Vossa Excelên

cia que a Câmara dos Deputados, em sessão reali
zada nesta data, elegeu, conforme relação anexa, os 
Deputados que mtegrafãõ- a --Comissão Repre
sentativa do-Congresso Nadõnal prevista no §4 º do 
art. 58 da ConstituiÇão Federal. 

-Colho () ensejo para renovar a Vossa Excelên
cia protestos de apreço. _ Michel Temer, Presiden

te. 

Titulares 

COMISSÃO MISTA 

PFL 

Hugo Rodrigues da Cunha 
--OsóriO Adriano 

Suplentes 
Carlos Magno 
JairoCameiro 
Vilmar Rocha Pães Landim 

; Bloco PMDB, PSD,PSL 

João Magalhães 
Marcai Filho 
Sandra Mabel 

Armando Abílio 
Nair Xavier Lobo 
Oscar Andraae 
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PSDB 

Arnaldo Madeira 
Marconi Perillo 
Marcus Vicente 

Narcio Rodrigues 
Paulo Feijó 
Paulo Mourão 

Bloco PT,PDT,PCdoB 

Agr.elo Queiroz 
Sérgio Carneiro 

Benedito Domingos 
Macio Reinaldo Moreira 
Wigberto T artuce 

PPB 

PTB 

Chico Vigilante 
2 vaga(s) 

João Ribeiro 
Osvaldo Reis 
Roberto Balestra 

Rodrigues Palma Chico da Princesa 

O SR. PRESIDENTE (Geraldo Melo)- Fica as
sim constituída a Comissão Representativa do Con
gresso Nacional, que exercerá o mandato no perío
do de 12 a 31 de julho do corrente ano: 

SENADO FEDERAL 

Titulares 

Carlos Patrocínio 
Joel de Hollanda 

Marluce Pinto 
Renan Calheiros 

Geraldo Melo 

PFL 

PMDB 

PSDB 

PPB 

Suplentes 

Júlio Campos 
Hugo Napoleão 

Humberto Lucena 
Mauro Miranda 

José Roberto Arruda 

Epitacio Cafeteira Lucídio Portella 

Bloco de Oposição 

José Eduardo Outra Sebastião Rocha 

CÂMARA DOS DEPUTADOS 

PFL 

Titulares 
Hugo Rodrigues da Cunha 
Osório Adriano 
Paes Landim 

Suplentes 
Carlos Magno 
Jairo Carneiro 
Vilmar Rocha 

Bloco PMDB, PSD, PSL 

João Magalhães Armando Abílio 

Marçal Filho 
Sandra Mabel 

Arnaldo Madeira 
Marconi Perillo 
Marcus Vicente 

PSDB 

Nair Xavier Lobo 
Oscar Andrade 

Narcio Rodrigues 
Paulo Feijó 
Paulo Mourão 

Bloco PT, PDT, PC do B 
Agnelo Queiroz Paulo Bernardo 
Chico Vigilante 
Sérgio Carneiro 

PPB 

Benedito Domingos 
Mareio Reinaldo Moreira 
Wigberto Tartuce 

PTB 

João Ribeiro 
Osvaldo Reis 
Roberto Balestra 

Rodrigues Palma Chico da Princesa 

O SR. HUMBERTO LUCENA- Sr. Presidente, 
peço a palavra para um esclarecimento. 

O SR_ PRESIDENTE (Geraldo Melo)- Conce
do a palavra ao nobre Senador Humberto Lucena, 
para um esclarecimento. 

O SR. HUMBERTO LUCENA (PMDB - PB. 
Para um esclarecimento. Sem revisão do orador.)
Sr. Presidente, já que está anunciada a convocação 
extraordinária do Congresso para o mês de julho, in
dago de V. Exª se não se torna despicienda essa 
Comissão Representativa, porque é justamente para 
fazer face à ausência dos trabalhos durante o reces
so. 

O SR. PRESIDENTE (Geraldo Melo) - Sena
dor Humberto Lucena, como sabe V. Exª, a convo
cação do Congresso Nacional é para que o Con
gresso, durante o recesso, cumpra uma pauta deter
minada, o que delimita claramente as funções e atri
buições do Congresso convocado em recesso. 

O art. 4º da Resolução n" 03, de 1990, estabe
lece que a Comissão Representativa do Congresso 

-- deverá coexistir com o Congresso convocado para 
cumprir as atribuições não incluídas nos objetivos da 
convocação. 

O SR. HUMBERTO LUCENA - Há uma norma 
explícita nesse sentido? 

O SR. PRESIDENTE (Geraldo Melo) - O art. 
42 da Resolução nº 03, de 1990, dispõe textualmente 
o seguinte: 

"Art. 4º - O mandato da comissão não 
será suspenso quando o Congresso Nacio
nal for convocado extraordinariamente .• 
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O SR. HUMBERTO LUCENA - Muito obriga· 
do. 

O SR. PRESIDENTE (Geraldo Melo) - Esgota
do o tempo destinado ao Expediente. 

Passa-se à 

ORDEM DO DIA 

Item 1: 

PROJETO DE RESOLUÇÃO Nº 80, DE 1997 

(Em regime de urgência, nos termos do Requeri
mento nº 438, de 1997- art. 336, b) 

Discussão, em turno único, do Projeto 
de Resolução nº 80, de 1997 (apresentado 
pela Comissão de Assuntos Econômicos 
como conclusão de seu Parecer nº 328, de 
1997), que autoriza a elevação temporária 
dos limites de endividamento do Estado de 
Santa Catarina para que possa emitir, atra
vés de ofertas públicas, Letras Financeiras 
do Tesouro do Estado de Santa Catarina
LFTSC, destinando-se os recursos ao giro 
de sua dívida mobiliária com vencimento no 
segundo semestre de 1997. 

(Poderão ser oferecidas emendas até o encer
ramento da discussão) 

A Presidência esclarece ao Plenário que a Co
missão de Assuntos Econômicos, em seu Parecer nº 
328, de 1997, autorizou a rolagem apenas do título 
vincendo em 1º de julho de 1997, ficando os demais 
para uma nova deliberação. 

Poderão ser oferecidas emendas à proposição 
até o encerramento da discussão. 

Em discussão o projeto, em turno único. (Pausa.) 
Não havendo quem peça ii. palavra, encerro a 

discussão. 
Em votação. 
Os Srs. Senadores e Senadoras que o apro

vam queiram permanecer sentados. (Pausa.) 
Aprovado. 
O projeto vai à Comissão Diretora para a reda

ção final. (Pausa.) 
SR. PRESIDENTE (Geraldo Melo) - Sobre a 

mesa, parecer oferecendo a redação final que será lido 
pelo Sr. 1 ° Secretário, Senador Ronaldo Cunha Lima. 

É lida a seguinte 

PARECER Nº 337, DE 1997 
(Da Comissão Diretora) 

Redação final do Projeto de Resolu
ção nº 80, de 1997. 

A Comissão Diretora apresenta a redação final 
·âo Projeto de Resolução nº 80, de 1997, que autori
za a elevação temporária dos limites de endivida
mento do Estado de Santa Catarina para que possa 
emitir, através de ofertas públicas, Letras Financei
ras do Tesouro do Estado de Santa Catarina (LFT
SC), destinando-se os recursos ao giro de sua dívida 
mobiliária com vencimento no segundo semestre de 
1997. 

Sala de Reuniões da Comissão, 26 de junho 
de 1997. - Geraldo Melo, Presidente - Ronaldo 
Cunha Lima, Relator- Carlos Patrocínio - Lucídio 
Portella. 

ANEXO AO PARECER Nº 337, DE 1997. 

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 1997 

Autoriza a elevação temporária dos 
limites de endividamento do Estado de 
Santa Catarina para que possa emitir, 
através de ofertas públicas, Letras Finan
ceiras do Tesouro do Estado de Santa 
Catarina (LFTSC), destinando-se os re
cursos ao giro de sua divida mobiliária 
com vencimento no segundo semestre 
de 1997. 

O Senado Federal resolve: 
Art. 1 º É o Estado de Santa Catarina autoriza· 

do, nos termos da Resolução n° 69, de 1995, do Sena
do Federal, a elevar os limites de endividamento e 
comprometimento previstos na mesma Resolução, 
para emitir Letras Financeiras do Tesouro do Estado 

_de. _Santa .. Gatarina (LFTSG), cujos recursos serão 
_tl_esfinado§ a_q_giroilª primeira parcela de sua dívi
da mobiliária com vencimento no dia primeiro de 
julho de 1997. 

Art. 2º A emissão deverá ser realizada nas se: 
guintes condições: 

_a) quantidade: a ser definida na data de resga
te dos títulos a serem substituídos, mediante aplica
ção da Emenda Constitucional nº 3, equivalente à 

__ r_olagem de_98o/o (noventa e oito por cento) da dívida 
mobiliária do Estado vencível no segundo semestre 
de 1997; 

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: cinco anos; 
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e) valor nominat. R$1 ,00 (um real); 
t) característica dos títulos a serem substituíc 

Título Vencimento Quantidade 

561826 1 º-7-1997 43,952.643.337 

g) previsão de colocação dos títulos a serem 
emitidos: 

Colocação Vencimento Título Data-Base 

1º-7-1997 1º-7-2002 561826 1º-7-1997 

h) forma de colocação: através de ofertas pú
blicas, nos termos da Resolução nº 565, de 20 de 
setembro de 1979, do Banco Centrai do Brasil; 

i) autorização legislativa: Lei nº 7.546, de 27 de 
janeiro de 1989, e Decreto nº 2.986, de 10 de feve
reiro de 1989; 

§ 1º A publicação do anúncio do leilão para ofer
tas dos títulos referidos neste artigo será feita com an
tecedência mínima de três dias de sua realização. 

§ 2º O Governo do Estado de Santa Catarina 
encaminhará ao Senado Federal, para exame na 
Comissão de Assuntos Econômícos, toda a-docu
mentação referente à oferta dos títulos emitidos ao 
amparo desta resolução. 

Art. 3º O Banco Central do Brasil, após concluí
da a operação de emissão dos títulos autorizada 
nesta resolução, encaminhará ao Senado Federal, 
para exame na Comissão de Assuntos Econômícos, 
todos os registres de compra e venda dos títulos, até 
o tomador final. 

Art. 4º A autorização concedida por esta resolu
ção deverá ser exerdda no prazo máximo de duzentos 
e setenta dias contado a partir da sua publicação. 

O SR. PRESIDENTE (Geraldo Melo) -Aprovado 
o projeto e estando a matéria em regime de urgência, 
passa-se à imediata apreciação da redação final. 

. Em discussão a redação finaL (Pausa.) 
Não havendo quem peça a palavra, encerro a 

discussão. 
Em votação. 
Os Srs. Senadores e Senadoras que a apro-

vam queiram permanecer sentados. (Pausa.) 
Aprovada. 
O projeto vai à promulgação. 
O Ofício nº S/48, de 1997, retoma à Comissão 

de Assuntos Econômicos para apreciação da matéria 
que não foi objeto de deliberação nesta oportunidade. 

O SR. PRESIDENTE (Geraldo Melo) -Item 2: 

Discussão, em turno único, do Projeto 
de Lei da Câmara nº 1, de 1~~7- (n2 

-1.131t95.- na casa--de-oriaeml. que altera 
dispositivos da Lei n9 8.212, de 24 de julho 

-aer99l, que Oispõesobre a organização da 
sl!leguridade Social, instituí Plano de Custeio 
e dá outras providências, tendo 

-Parecer favorável, sob nº 159, de 
1997, da Comissão 

-de Assuntos Sociais . 
._(EffiJlÍftude_d_e_a__QiamentQ) 

A matéria constou da Ordem do Dia da sessão 
deliberativa ordinária do dia 14 de maio último, quan
do teve sua discussão adiada para hoje. 

- Ao projeto não foram oferecidas emendas, nos 
termos do art. 235, 11, d, do -Regimento Interno. 

Passa-se à sua discussão, em turno único. 
Com a palav~, para discutir, o nobre Senador 

Elcío Alvares. 
O SR. ELCJO ALVARES (PFL - ES. Para dis

cutir. Sem revisão do orador.) - Sr. Presidente, emi
nentes colegas, este projeto tem como finalidade 
principal excluir do art. 41, da Lei nº 8.212, de 24 de 

_julhode 19_9j, a L~sponsabílídade -~.§::;oal dos diri
gentes de órgãos da Administração Federal, Esta
dual. do Distrito Federal ou Municipal pela multa aplí
cadaporínfração de dispositivo nela contido. 

O Relator desta matéria é o Senador Lúcio Al
cântara. Hoje, pela manhã, S. Exª telefonou-me pe
dindo que, em seu nome, fizesse um ligeiro esclare
cimento ao Plenário, porque, na verdade, esse proje
to interessa a todos os ex-prefeitos que estão sendo 

--executados, no momento, por dívidas em virtude de te-
-rem concedido o habite-se e as partes não pagaram. 

Além do aspecto de inconstitucionalidade que 
é flagrante, parece-me injusto. E, em alguns casos, 
por exemplo, no Espírito Santo, os prefeitos, que são 
pessoas pobres, sem posses, estão perdendo aquilo 
que representa um pequeno patrimõnío, proprieda
des, o que tem causado, realmente, um problema 
muito sério. 

Adiantei-me - o voto do Relator Lúcio Alcânta
ra, como §E!mpre,-é primorQsge_p_bjetiv_5>-: e mantive 
contatos com a área do Governo, querendo saber 
quanto foi recebido em virtude desse dispositivo. E a 
mfõrmaçao-fõfae que-ãtefhoje naoeritrou um-centa-: 
vo sequer em razaó dessa sanção, que é-muito sé
ria, punitiva-ao extfemo.-Dessa-maneira, cóm a mo
dificação que é-teitélpelo-Senadór-Lúdo Alcântara, 
no projeto de autoria do Deputado Feu Rosa, que é 
do Espírito Santo, também vamos ter uma nova sis-
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temática de fiscalizaçã_o ngs_h_a_bjt~se do INSS. sem 
comprometimento da autoridade municipal. 

Portanto, o Senador Lúcio Alcântara, que tem 
hoje um importante compromisso no Ceará, não 
pôde estar presente, mas s. Exª teve oportunidade 
de, em conversa pessoal comigo, encarecer que fi
zéssemos sentir ao Plenário ç importância deste 
projeto, porque restabelece uma situação que cons~ 
dera perfeitamente justa, e livra os ex-prefeitQs_de 
uma situação odiosa, alguns deles, a esta altura, 
com execução inteiramente formalizada nas Justiças 
de Vara Federal. 

Sr. Presidente, não temos dúvida alguma, ape
nas talvez o nosso registro é para elogiar a presteza 
do Senador Lúcio Alc_ânt<~ra. a, sl]a,_2.~JJí9ade~l11- con
temporizar o problema da fiscalização com a realida
de dos débitos. Desta forma, solicitamos ao Plenário 
que ref·~rende e aprove o parecer do Senador Lúcio 
Alcântara, restabelecendo uma situação que acho 
profundamente injusta com os ex-prefeitos, e agora 
teriam uma nova aplicação do dispositivo legal fa
zendo justiça àqueles que, de uma forma ou de ou
tra, já têm a obrigação· de zelar pela coisa municipal, 
e ainda queriam, através do texto legal vigente, atri
buir uma fiscalização que absolutamente não lhes 
compete, e constitucionalmente é absurda. A~sirn, 
estamos restaurando, hoje, um texto que me pare
ceu, desde quando tomei conhecirne_nto, profunda
mente injusto em relação aos ex-prefeitos. 

Era o que tinha a dizer, Sr. Presidente. 
O SR. PRESIDENTE (Geraldo Melo) - Conti

nua em discussão. (Pausa.) 
Não havendo quem peça a palavra, encerro a 

discussão. 
Em votação. 
O SR. NEY SUASSUNA - Sr. Presidente, o 

PMDB vota "sim". 
O SR. PRESIDENTE (Geraldo Melo ) - Mais 

algum Líder deseja encaminhar a votação? (Pausa.) 
Em votação. 
Os Srs. Senadores que o aprovam queiram 

permanecer sentados. (Pausa.) 
Aprovado. 
A matéria vai à Comissão Diretora para a reda

çãofinal. 
É o seguinte o projeto aprovado: 

PROJETO DE LEI DA CÂMARA Nº 1, DE 1997 
(Nº 1.131/95, na Casa de origem) 

Altera dispositivos da Lei nº 8.212, 
de 24 de julho de 1991, que dispõe sobre 
a organização da Seguridade Social, ins-

titui Plano de Custeio e dá outras provi
dências. 

O Congresso Nacional decreta: 
Art. 1º Os arts. 41, 50 e 68 da Lei nº 8.212, de 

24 de julho de 1991, passam a vigorar com as se
guintes alterações: 

_ _ • Art. 4"!. O órgão ou a entidade da ad
·mTnístraç·ao pública lederal, estadual, do Dis
--triloFeaeral ou municipal responde pela multa 
aplicada por infração de dispositivos desta Lei 
·e do seu Regulamento, respondendo regressi
va e pessoalmente-o servidor queâeu causa à 
penalidade, por culpa ou dolo. 

Art. 50. Para fins de fiscalização do 
-INSS, o município, por intermédio do órgão 
competente~ fómecerá- a relação de alvarás 
para construção civil e documentos de habi
te-se concedidos. 

Art. 68 .................................................. . 

§ 2º A falta de comunicação na época própria, 
bem como o envio ele informações inexatas, sujeita
rá o Titular de Cartório de Registro Civil de Pessoas 
Naturais à penalidad_e prevista no art. 92 desta Lei". 

Art. 2º O di§pOStQ_f1(Jj_?º do art. 68 da Lei nº 
8.212,_de_ 24 dejulho de 1991, na redação dada por 
esta Lei, retro<lgirá a-16 de-abril de 1994, no que for 
mais favorável. 

Art. 3º São anistiados os agentes políticos e 
os dirigentes de órgãos públicos estaduais, do Dis
trito Federal e municipais, a quem foram impostas 
penalidades pecuniárias pessoais em decorrência 

-do di~posto no art. 41 da Lei nº 8.212, de 24 de ju
lho de 1991, na redação anterior à dadá por esta 
Lei. 

Art. 4º Esta Lei entra em vigor na data de sua 
publicação. 

rio. 
Art. 5º Revogam-se as disposições em contrá-

O SR. PRESIDENTE (Geraldo Melo) -Item 3: 
Discussão, em turno único, do Projeto 

de [ei do-Senado nºT57,-de 1996-Comple
mentar, de autoria do Senador Eduardo Su
plicy, que veda a contratação por entes pú
blicos dos serviços que menciona e dá ou
tras providências, tendo 

Parecer sob nº 240, de 1997, da Co
-missão 

- de Constituição, Justiça e Cidadania, 
favorável, nos termos de substitutivo que 
apresenta. 
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Ao projeto não foram oferecidas emendas, nos 
termos do art. 235. 11, d, do Regimento Interno. 

Passa-se à discussão conjunta do projeto e do 
substitutivo, em turno único. 

Sobre a mesa. requerimento que será lido pelo 
Sr. 1 º-Secretário, Senador Ronaldo Cunha Lima. 

É lido o seguinte 

REQUERIMENTO Nº 460, DE 1997 

Senhor Presidente, 
Nos termos do art. 279, alínea c, do Regimento 

Interno, requeiro adiamento da discussão do Projeto 
de lei do Senado n2 157, de 1996- Complementar, a 
fim de ser feita na sessão de 13 de agosto próximo. 

Sala das Sessões, 26 de junho de 1997. - Se
nador José Eduardo Outra. 

O SR. PRESIDENTE (Geraldo Melo) - Em vo
tação o requerimento. 

O SR. JOSÉ EDUARDO OUTRA - Sr. Presi
dente, peço a palavra para encaminhar a votação. 

O SR. PRESIDENTE (Geraldo Melo) - Conce
do a palavra ao nobre Senador José Eduardo Outra, 
para encaminhar a votação. 

O SR. JOSÉ EDUARDO OUTRA (BLOCO/PT 
- SE. Para encaminhar a votação. Sem revisão do 
orador.) - Sr. Presidente, S~s e Srs. Senadores, 
gostaria de justificar o meu requerimento. 

Trata-se de um projeto de autoria do Senador 
Eduardo Suplicy, da máxima importância, que visa, 
inclusive, corrigir um-·dos pontos que foram detecta
dos na época da CPI do Orçamento, que diz respei
to àquela questão dos Municípios e Estados de con
tratarem as empresas de intermediação para libera
ção de verba do Orçamento ou para liberação de 
empréstimos de bancos oficiais e que deu naquilo 
que toda Nação acabou constatando. É um projeto 
que, segundo fui informado, tem o apoio de todas as 
Lideranças. 

Mas, como se trata de um projeto de lei com
plementar, que, portanto, exige quorum qualificado, 
entendo que esta falta de quorum qualificado é evi
dente. Então, no sentido de não prejudicar a votação 
do projeto, que, segundo fui informado, tem o apoio 
de todas as Lideranças, apresentei requerimento de 
adiamento. 

Era o que tinha a dizer, Sr. Presidente. 
O SR. PRESIDENTE (Geraldo Melo)- A Mesa 

recebe a intervenção de V.Exª como justificação do 
requerimento, que parece ter sido essa a intenção. 
E, por isso, o Senador Eduardo Suplicy, embora per
tencendo ao mesmo Partido, tem a palavra para en
caminhar a votação. · 

Concedo a palavra, para encaminhar a vota
ção, ao nobre Senador Eduardo Suplicy. 

O SR. EDUARDO SUPLICY (PT - SP. Para 
erii:amintiar ·a votação~-S"erii revisão do orado-r.)- Sr. 

_Presiden~e. gostaria apenas de registrar que a razão 
que moveu-me a apresentar este projeto que, em 

_princípio, está sendo acolhido por todos os Partidos. 
todas as Lideranças, foi, de um lado, aquilo que foi 
descoberto na Comissão Parlamentar de Inquérito 

--do Orçamento, quando descobriu-se que certas em
presas, por vezes até relacionadas a Par1amentares, 
que acabaram sendo punidos pela Comissão Mista 
de Orçamento, como que passavam a ser interme
diadoras, cobrando altas taxas pela liberação de re
cursos e feitura de projetas. Na verdade, era uma 
cobrança de intermediação indevida sobrG recursos 
públicos, preciosos e escassos. 

Ainda em 1996, este assunto surgiu, surpreen
dendo o Ministro da Educação, Paulo Renato, quan
do S. Sª soube que havia empresas cobrando 30% 
relativamente a recursos do Ministério da Educação, 
dos diversos Fundos, até da merenda escolar. Ima
gine, Sr: Presiâenfé, empresas que, póf sé coloca
rem no meio, abocanhavam 30% de verbas tão es
cassas e necessárias. 

Avalio que seja importante o adiamento, uma 
vez que há. necessidade, como se trata de projeto de 

.l~i~çgroplementar, da presença de 41 Senadores, 
que, neste momento, não estão presentes. Portanto, 
sou favorável ao adiamento, para que votemos o 
projeto com segurança em agosto. 

O SR. HUGO NAPOLEÃO - Sr. Presidente, 
· peço a palavra para encaminhar. 

O SR. PRESIDENTE (Geraldo Melo)- Tem a 
palavra V. Exª. 

O SR. HUGO NAPOLEÃO (PFL- PI. Para en
cªminhar. $_e!TI_revi~o do oradQr.) - Sr. Presidente, 
Sr"s e Srs. Senadores, penso que, após as palavras 
do eminente Líder do PT, Senador José Eduardo 
Outra e do nobre Senador Eduardo Matarazzo Suplí
cy, autor do presente Projeto de Lei nº 157, pouco 
há o que acrescentar, senão dizer que, em se tratan
do de aspectos de moralidade pública, de ética, de 
preservação do Erário e de obediência aos mars co
mezinhos princípios de fidelidade à seriedade, ve
mos todas as condições para aprovação do presente 
projeto de lei. Extraio, inclusive, da própria justifica
ção do Senador Eduardo Suplicy a expressão: "En
fim, é necessário que se dê um basta nessa ativida
de parasitária, que sangra os parcos recursos dispo
níveis, tomando ainda mais inalcançável o ideal de 
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atendimento dos compromissos sociais do Estado, Mas ainda assim, Sr. Presidente, remanescem 
em todos os seus níveis." É exatamente isto. em mim algumas dúvidas, como por exemplo se a lei 

Ao encaminhar o presente requerimento de complementar bastaria para suprir, na hipótese, a 
adiamento, também aduziria que o receio da even- própria reforma da Constituição, já que poderia ha-
tualidade de não haver um quorum suficiente de 41 ver violação a uma cláu-Sllla_R~trea,apsisteJTla fede-
Srs. Senadores para aprovação de tão benfazeja ini- rativo, -no instante em que a legislação estaria proi-
ciativa, merece apoio. Por isso, o PFL concorda ínte- bindo atividades, estendenfl_o ªº§ )::_~tªd_Qs e aQs_Mu-
gralmente com o adiamento, e também, como já ex- nicípios. 
posto, com a aprovação da matéria quando de sua Por isso mesmo, em face da indagação jurídi-
efetiva discussão. ca, permanecendo essas dúvidas, manifesto a con-

0 SR. JOSÉ FOGAÇA - Sr. Presidente, peço cordância com o adiamento da matéria, para que 
a palavra como Relator. possamos dirimir quaisquer dúvidas a respeito do 

O SR. PRESIDENTE (Geraldo Melo) - Sugeriria assunto, embora tenhamos como convincentes os 
ao Senador José Fogaça que se manifestasse no final, argumentos oferecidos pelo Relator José Fogaça, no 
pois há outros Senadores que desejam encaminhar. instante em que ofereceu lei complementar ao invés 

O SR. RONALDO CUNHA LIMA - Sr. Presi- de lei ordinária. 
dente, peço a palavra. O SR. PRESIDENTE (Geraldo Melo) - Conce-

do a palavra ao Relator, Senador José Fogaça. 
O SR. PEDRO SIMON - Sr. Presidente, peço a _ Q_ SR~ .JOS_ÉfPGAÇA (PMDB _ RS. Para en-

palavra. 
o SR. PRESIDENTE (Geraldo Melo) _ Senador caminhar. Sem revisão do orador.) - Sr. Presidente, 

Pedro Simon, eu queria esclarecer, em primeiro lu- S~s e Srs. Senadores, já o Senador Ronaldo Cunha 
gar, que estamos votando apenas 0 requerimento de Uma adiantou com muita qualidade aquilo que eu 
adiamento; em segundo lugar, que há um pedido an- iria dizer. Ao reforçar o que foi dito pelo Senador, de 
terior ao de v. Exª, do Senador Ronaldo Cunha que foi preciso apresentar um substitutivo, saliento 
Lima, para encaminhar a votação. Infelizmente, a que a nossa posição é favorável. Consideramos im-
Mesa só poderá dar a palavra para encaminhamento portante que este projeto tenha seqüência e seja 
a um Senador de cada Partido. aprovado. 

A minha posição pessoal, Sr. Presidente. pode-
O SR. PEDRO SIMON - Não há dúvida nenhu- ria ter sido a de simplesmente, na Comissão de 

ma, Sr. Presidente, que, pelo mérito e pela compe- Constituição, Justiça e Cidadania, dar um despacho 
tência, use da palavra o Senador Ronaldo Cunha ou um parecer pela inconstitucionalidade, e esta ma-
Lima. Curvo-me à realidade. téria morrer nos escaninhos ou nas gavetas. 

O SR. PRESIDENTE (Geraldo Melo) - Com a Quero dizer ao Senador Eduardo Suplicy que 
palavra o Senador Ronaldo Cunha Lima, para enca-____ considero_íão importante essa matéria e sou tão fa-
minhar. - vorável a ela, que entendi que o substitutivo propos-

0 SR. RONALDO CUNHA LIMA (PMDB - PB. to elimina a contradição com o art. 34 da Lei n9 

Para encaminhar. Sem revisão do orador.) - Sr. Pre- 4_595, que é a lei do s;stema financeiro atual e up-
sidente, S~s e Srs. Senadores, a matéria reveste-se grade, quer dizer, a requalificação para a lei comple-
de grande importância, como salientou há poucos mentar permite a viabilização da matéria, a meu ver, 
instantes o Senador Hugo Napoleão, pelo aspecto a sua aprovação. Agora, é claro que em condições em 
moralizador que encerra. Nesse aspecto, evidente- que esta matéria possa ser votada nominalmente, por-
mente, ninguém haverá de contestar. que se trata de lei complementar, como bem esclare-

0 projeto apresentado inicialmente como proje- ceu anteriormente o Senador Ronaldo Cunha Lima. 
to de lei federal, parecia-me ferir o princípio federati- _____ Não há dúvida nenhuma: somos favoráveis ao 
vo e até contrariar expressamente dispositivos dá - adiamento, porque somos favoráveis à aprovação da 
Constituição. Mas a Comissão de Constituição, Jus- matéria. 
tiça e Cidadania, através do lúcido e jurídico parecer_ _ __ 0 SR. PRESIDENTE (Geraldo Melo) _ Em vo-
do Senador José Fogaça, através de substitutivo, 
converteu o projeto de lei federal para lei comple
mentar, de modo a que não houvesse violação ao 
princípio constitucional nem se ferisse também a au
tonomia dos Estados e Municípios. 

tação o requerimento. 
Os Srs. Senaçiores que o 

permanecer sentados. (Pausa.) 

Aprovado. 

aprovam queiram 
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A matéria retomará à Ordem do Dia na sessão 
deliberativa ordinária do dia 13 de agosto próximo. 

O SR. PRESIDENTE (Geraldo Melo)- Esgota
da a matéria constante da Ordem do Dia. 

Sobre a mesa, redação final que, nos termos 
do art. 320 do Regimento Interno, se não houver ob
jeção do Plenário, será lida pelo Sr. 12 Secretário, 
Senador Ronaldo Cunha Lima. 

É lida a seguinte 

PARECER N2 338, DE 1997 
(Da Comissão Diretora) 

Redação final do Projeto de Lei da 
Câmara nº 1, de 1997 (n2 1-131, de 1995, 
na Casa de origem). 

A Comissão Diretora apresenta a redação final 
do Projeto de Lei da Câmara nº 1, de 1997 (nº 1.131, 
de 1995, na Casa de origem), que altera dispositivos 
da Lei nº 8.212, de 24 de julho de 1991, que dispõe so
bre a organização da Seguridade Social, institui o Pla
no de Custeio e dá outras providências, com alteraçõ
es redacionais para adequação à técnica legislativa. 

Sala de Reuniões da Comissão, 26 de junho 
de 1997. - Geraldo Mello, Presidente - Ronaldo 
Cunha Lima, Relator - Júnia Marise - Carlos Pa
trocínio. 

ANEXO AO PARECER Nº 338, DE 1997 

Altera dispositivos da Lei nº 8.212, 
de 24 de julho de 1991, que dispõe sobre 
a organização da Seguridade Social, ins
titui o Plano de Custeio e dá outras provi
dências. 

O Congresso Nacional decreta: 
Art. 1º Os arts. 41, 50, com a redação dada 

pela Lei nº 8.620, de 5 de janeiro de 1993, e o_68, 
com a redação dada pela Lei nº 8.870, de 15 de abril 
de 1994, da Lei nº 8.212, de 24 de julho de 1991, 
passam a vigorar com as seguintes redações: 

• Art. 41. O órgão ou a entidade da Ad
ministração Pública federal, estadual, do 
Distrito Federal ou municipal, responde pela 
multa aplicada por infração de dispositivos 
desta lei e de seu regulamento, respondendo 
regressiva e pessoalmente o servidor que deu 
causa à penalidade, por culpa ou dolo. 

Art. 50. Para fins de fiscalização do 
INSS, o Município, por intermédio do órgão 
competente, fornecerá relação de alvarás 

para construção civil e documentos de habi
te-se concedidos. 

Art. 68 ................................................. . 
§ 22 A falta de comunicação na época 

própria, bem como o envio de informações 
inexatas, sujeitará o Titular de Cartório de 
Registro Civil de Pessoas Naturais à penali
dade prevista no art. 92 desta lei." 

Art. 2º O disposto no § 2º do arf. 68 da Lein2 

8.212, de 24 de julho de 1991, na redação dada por 
esta lei, retroagirá a 16 de abril de 1994, no que for 
mais favorável. 

Art. 3º São anistiados os agentes políticos e os 
dirigentes de órgãos públicos estaduais, do Distrito 
Federal e municipais, a quem foram impostas penali
dades pecuniárias pessoais em decorrência do dis
posto no art. 41 da Lei nº 8.212, de 24 de julho de 
1991, na redação anterior à dada por esta lei. 

Art. 4º Esta lei entra em vigor na data de sua 
publicação. 

Art. 5º Revogam-se as disposições em centrá-
rio. 

O SR. PRESIDENTE (Geraldo Melo) - O pare
cer lido vai à publicação. 

Sobre a mesa, requerimento que será lido pelo 
Sr. 1º Secretário, Senador Ronaldo Cunha Uma. 

É lido o seguinte 
REQUERIMENTO N2 461, DE 1997 

Senhor Presidente, 
Requeiro dispensa da publicação para imediata 

apreciação da redação final do PLC nº 1/97. 
Sala das Sessões, 26 de junho de 1997.- Se

-- nador Ronaldo Cunha Lima. 
O SR: PRESIDENTE (Geraldo Melo) - Em vo-

tação o requerimento. · · 
Os SI'-. Senadores que o aprovam, queiram 

permanecer sentados. (Pausa.) 
Aprovado. -
Passa-se à imediata apreciação da redação fi-

na I. 
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 vai à san-

ção. 
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O Senador Francelina Pereira encaminhou à 
Mesa declaração de voto, que será-publicada. 

É a seguinte a declaração de voto re
cebida: 

DECLARAÇÃO DE VOTO 
Sr. Presidente, 
Senhoras e Senhores Senadores, 
O projeto que vamos votar põe fim a uma injus: 

liça e a uma irregularidade que vêm sendo cometidas 
contra os prefeitos: ações executórias contra eles in
tentadas pelo INSS, em decorrência do descumpri
mento de dispositivos da lei de seguridade social. 

Impropriamente redigido, o art. 41 da Lei n' 
8.212 de 24 de julho, de 1991, diz que o dirigente 
de órgãos ou entidade da administração pública res· 
ponde pessoalmente pela multa aplicada por intra· 
ção de dispositivos da lei e do seu regulamento. 

E mais: toma obrigatório o desconto da multa 
aplicada em folha de pagamento do dirigente punido, 
mediante requisição dos órgãos competentes e a partir 
do primeiro pagamento que se seguir à reqliisiÇáà. 

Com base nesse artigo e na sua regulamenta
ção, prefeitos têm sido processados pelo INSS, que 
os responsabiliza pessoalmente pela falta de com
provante de matrícula, no referido instituto, dos tra
balhadores nas obras de construção civil, quando do 
fornecimento do alvará de construção. 

Também são responsabilizados pela não apre
sentação de comprovante de inexistência dé debífo 
para com a Seguridade Social, quando da concessão 
de "habite-se" por parte das prefeituras municipais.---

Ora, Sr. Presidente, é evidente inconstituciona
lidade responsabilizar pessoalmente o prefeito por 
eventual falha ou mesmo dolo, cometido por um ser
vidor municipal. 

São os órgãos da administração pública que 
devem ser responsabilizados por danos causados 
por seus agentes, os quais devem ser identificados 
para efeito de apuração de responsabilidade, conbr~ 
me dispõe o § 69 do art. 37 da ConstitUição.- - --- -

Ao alterar a redação do art. 41 da lei 8.212/91, 
o projeto que ora votamos repõe as coisas em-seu-s 
devidos lugares, praticamente repetindo o texto 
constitucional. 

E mais: altera a redação do art. 50 da mesma 
lei, atribuindo ao município o fornecimento, ao INSS, 
da relação de alvarás para construção civil e dOeu· 
mentes de "habite-se" concedidos, para que o tm;ti
tuto promova a fiscalização necessária. 

Nada mais justo, portanto, que o art: 39 do pro: 
jeto que estamos votanao conceaa anrsliaaóspre: 

feitos a quem foram, injustamente, impostas penali
dades pecuniárias pessoais, obrigando-os a paga

- rem vultosas multas de seu próprio bolso. 
~ A!'Iavando §.S.te projeto_,__ estaremos _c()rrigindo 

uma gra\le injustiça e uma evidente inconstitucionali
dade. 

Muito obrigado. 
Francelina Pereira 

O SR. PRESIDENTE {Geraldo Melo) - Passa
se à apreciação do Requerimento nº 454, de 1997, 
lido no Expediente, de autoria do Senador Esperi
dião Amin e outros Senadores, solicitando que a 
Hora do Expediente da sessão do dia 19 de março 
de 1998 seja dedicada a homenagear o poeta sim-

-bofísta catarinense Cruz e Souza pela passagem do 
centenário de seu falecimento. 

Em votação. 
Os Srs. Senadores que o aprovam, queiram 

permanecer sentados. {Pausa.) 
Aprovado. 
Será cumpnêlã a deliberação do Plenário. 
O SR. PRESIDENTE {Geraldo Melo) -Volta-se 

-à lista de oradores. 
Concedo a palavra ao nobre Senador Roberto 

Freire. 
O SR. ROBERTO FREIRE {Bioco/PPS - PE. 

Pronuncia o seguinte discurso.) - Sr. Presidente, 
sr-s e Srs. Senadores, fiz um pronunciamento escri
to. A polémica póderia i11_stalar-s_e,_ se _fõs_semos im
provisar até porque poderíamos ser bem mais pon-
1tfaTs; êon]i.inlurais:-Mas pr~t_endo 9ll~ (!_Qol~rnica 
-não se cinja ao plenário do Senado, até porque aqui 
a polémica tem vinculação com posicionamentos 
pessoais e, se esses forem de agressão, mais fácil 
ainda. Como espero que tenhamos um debate mais 

_produtivo, lerei. 
- Magistral como sempre, o veterano cineasta ja
ponês, Akira Kuro~awa,~r:n-LJ!!l _ _sj_()S_ seus_fiiiTies, re
correu a uma rica expressão para se referir a um_<!_~ 
ll!iÇãgc ai$_nlf9_plQ.'Tmrii~ore ~eQ!r~d.oi:dEiYa_os. d9-
_quele con}uniode llllas do Pacífico:" a. montanha se 
moveu". Indicava, com essa imagem, a quebra de 
um -equllíbnooprecáno--entre dois -pól0spolltiêos, 
após a morte do poderoso Shogum. 

Pois b~rn._agQraJ lanço ll'l.oâ() d.~~)(fJre~sj.o_d_e 
·Kurosawá i)él.ratambém afirmar em relação à es
querda brasileira: "a montanf1a ~e __ r_n_Qv~!J''. Após vá
rios anos estagnadas no porto inseguro da resistên
-Cia, -püra-esTmPfêS;e ·a.íllda-perpTexàS éom a vertlgl:
nosa e desafian_tê:_~celeração, nesse último quarto 
ae·sécuiCÇaa-intemaCiorializaÇãodaeéonomlá;_e_ 
atordoadas com a queda do Muro de Berlim e o fim 
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da experiência histórica do socialismo real, as Es
querdas brasileiras, particularmente aquelas mais 
hegemônicas, f)arece que cmneçamasafnlálefar
gia e formular, no fundo de um horizonte ainda não 
tão visível, algumas inflexões ideológicas capazes 
de culminar na criação de uma nova e viável alterna
tiva política. 

Refiro-me, em termos mais específicos, ao re
cente encontro em Santiago do Chile, realizado na 
segunda semana de maio e que rélinilivanos Parti~ 
dos de quatro importantes países da América Latina 
- Brasil, Argentina, Uruguai e México, interessados 
em fomentar um projeto político capaz de combater 
a chamada vaga: neolibera e também descortinar ce
nários favoráveis ao continente no quadro do intenso 
processo-de globalização da economia. É bem ver
dade que nem todas as Esquerdas foram e que nem 
todos os Partidos democráticos estiveram lá repre
sentados. No caso do Brasil, foram convidados rep
resentantes do PT, PDT, PSB e dissidências do 
PSDB e PMDB, mas isso não importa. O fundamen
tal é que se constituiu uma Mesa de discussão, na 
qual velhos mitos e velhos preconceitos foram deixa
dos de lado para, concretamente, apontar saídas 
disponíveis para todos nós que não acreditamos no 
fim da utopia socialista nem aceitamos ficar sob a tu
tela de um movimento mundial capitaneado pelos 
países centrais do capitalismo. 

Desde o IX Congresso do Partido Comunista 
Brasileiro e o evidente desmantelamento do socialis
mo real - e em minha campanha para Presidente da 
Repú_blica sempre tive esta realidade presente - os 
comunistas clamavam por um novo projeto político 
para as Esquerdas. Que realidade? Temos de supe
rar visões que já estão fundamentadas, velhos pre
conceitos, para fazermos frente ao neoliberalismo. E 
dizíamos que tínhamos de apresentar uma proposta 
para o País. 

Apontavam os comunistas para o fato de que 
antigos paradigmas haviam entrado em colapso e 
'1Ue, na virada do século XXI, para afirmar projetos 
hegemônicos, a· Esquerda teria de, obrigatoriamente, 
ultrapassar conceitos clássicos, como a centralidade 
da classe operária, a expectativa de fortalecimento 
de um Estado produtor e ultracentralizado, e superar 
o vínculo draconiano às corporações de toda espé
cie e reinagurarum novo conceito de política, valori
zando, sobretudo, o espaço público como arena an
terior aos interesses de reprodução dO" Estado e do 
próprio mercado. 

Por vários momentos, fomos criticados por 
adotar essa postura. Entre outros absurdos, nossa 

posição, vez por outra, era caracterizada como face
ta humanizada do neoliberalismo, aliás, uma termi
nologialmprecisa e que, ultimamente, só tem contri
buído para estrangular a busca da renovação con
ceituai no campo-da Esquerda~ Defénder as refor
mas do Estado e da Sociedade, não na perspectiva 
do aluai esquema de Poder, mas na de um projeto 
de esquerda, passou a ser considerada uma posição 
herege, um anátema neoliberal. Antigamente, utili
zando a nossa velha terminologia, quem a profes
sasse seria um renegado. Predominou, durante todo 
esse tempo, a visão canhestra de entender que o 
Estado brasileiro não deveria ser alterado- daí a de
fesa impensada do serviço público tal como é e está, 
os monopólios e todas as empresas estatais, sem 
nenhuma dimensão estratégica - e, se o fosse, isso 
só deveria ocOrrer no quadro de· um novo governo, 
ou seja, com a Esquerda no Poder. 

Ora, não se pode marcar datas para transfor
mar um País. Acreditar_qu~asflluda0ças!lé> podem 
advir, no futuro, com um Governo progressista não é 
política; é uma espécie de aposta, de jogo de azar. 
Temos de nos preparar para este momento, e por 
ele devemos lutar, criando novas alianças, formulan
do novos projetos. Entretanto, quem quer mudar o 
futuro precisa começar a fazê-lo aqui e agora, inde
pendentemente de quem está no Poder. No regime 
democrático, mesmo em minoria, as Oposições 
igualmente democráticas e progressistas têm espa
ços de ação. Mas insistir apenas em uma postura de 
resistência, sem nada propor de concreto, é anteci
par o fracasso e escrever a crônica da derrota anun
ciada. Afinal, a sociedade não vive do aguardar pro
messas, essas já bem preenchidas e representadas 
pela fé. Ela demanda contemporaneidade, propostas 
claras, coragem e capacidade política para mudar. 

As colunas de pedra começam a ensaiar ai
- guns movimentos. 

Como centro desse novo cenário está o docu
mento preparado pelo filósofo brasileiro Mangabeira 
Unger, referência para o encontro a que já aludimos, 
de Santiago do Chile. Em termos gerais, ele não 
apresenta grandes novidades em relação ao que já 
vem sendo falado por várias lideranças políticas e 
pensadores brasileiros, independentes ou com vín
culo partidário. Sua originalidade encontra-se no fato 
de servir de guia para o debate de alguns Partidos e 
por levantar pontos que, pelo prisma de determina-

.. das concepções políticas e ideológicas, antes eram 
m1mag1naveís. 

Em primeiro lugar, o documento traz para o ce
nário partidário uma discussão preliminar sem a qual 
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não se pode avançar, nem no Brasil, nem na Améri
ca Latina, qual seja a da necessidade de se buscar 
uma forte aliança política de Centro-Esquerda, único 
caminho disponível, pela vertente democrática, para 
ultrapassar o Bloco de Centro-Direita, que vem reali
zando mudanças com o viés da exclu~f\Q e al@l/ªn_" 
cando as reais e necessárias ref<:>rrnas _nos _Raís_!;!S 
latino-americanos. Dessa propositura transparece 
uma compreensão clara: em nenhum País do conti
nente - e esta verdade também se aplicaria ao Bra
sil - há uma hegemonia partidária suficiente para, 
isoladamente, ou com aliados residuais, impulsionar 
processos de transfo.rmação~ _fg_m_clo _ quacjr"o_Q_e_ 
uma ampla aliança, nada se move, ou se ITl_OI/e, 
nada se muda. 

No Brasil sempre lembramos - e às vezes fo
mos incompreendidos - que a grande lição para 
quem pretende retirar o País de seus drctrnas sec:_u: 
lares estava no episódio (ja A!>.§.~mbléia N--ªcional 
Constituinte e não na experiência da Frente Popular, 
ensaiada no segundo turno das eleições de 1989 e 
constituída efetivamente em 1994, apreg0ªda por 
muitos como uma grande novidade. Lá, a aliança de 
Centro-Esquerda, gravitando em torno da figura de
mocrática e incontestável de Ulysses Guimar?.es, im
pôs à Direita conquistas políticas fundamentais, den
tre as quais ressaltamos como exemplo o capítulo 
dos Direitos e Garantias, o da Seguridªde_S~<&-= 
base institucional para a construç.ã_p, entre nós, de 
um modelo referenciado no Estado do Bem-Estar 
Social- e a antecipação da Agenda 21, quando defi
niu-se uma política de meio ambiente e desenvolvi
mento sustentado. O autodenorninado "Gentrão~ _!<li_ 
isolado e muitas. propostas, além daquelas já referi
das, nascidas nitidamente do campo de compreen
são da Esquerda, acªbaram vite>rios9s -~_consigf1'!: 
das na Carta Magna. 

Recuando um pouco mais no tempo, voltemos 
ao próprio Colégio Eleitoral, até hoje questionado 
por certas correntes de Esquerda. Naquela conjuntu
ra, a Aliança Democrática então forjada foi de funda
mental importância, pois, além de sepultar a ditadura 
militar, varreu grande parte do entulho autoritário dos 
governos militares e possibilitou a instalação da As
sembléia Constituinte que promulgou a ConstltUtçao 
mais democrática de nossa história. Só para ressal
tar: as alianças não são alheias nem à história da 
República nem aos partidos políticos de Esquerda. 

Discordamos do documento de Unger, quando 
estabelece uma estratégia política concebendo uma 
alternativa ao que denomina "caminho único", repre
sentado pelo neoliberalismo que controlaria por to-

dos os poros o fenômeno da globalização. Dizemos 
__ qu~ __ ª---QI_oQ_aliza.s;ão.LÊiém de não ser um processo 
que possa ser detido, posto retletirõ desenvolVImen-
to da humanidade neste final de século, tal como re

jletiramo_cosm()politismo da burguesia e a interna-
cionalização d-a econÇll"ll_i_<!_?_F_artl(da primeira revolu-

_ção industrial, também não tem apenas a perspecti
va de um só caminho e um único pólo hegemónico. 
Acreditamos, firmemente, na possibilidade de gerar 

-um debate nos países-e-no contexto internacional, 
de forma a buscar outro direcionamento e uma outra 
hegemonia, esta includente, mais solidária com os 

_países situados fora do círculo dos países ricos e 
_111élis_írlte_9!a_,_.t-Jeste ponto_,_rJ_ão podemos desconhe
cer como avanços - e deles extrairmos lições - as 
últimas vitórias de concepções democráticas e de 
Esquerda em países como Itália, Inglaterra e França, 
que já mudaram a agenda da União Européia. Maas-

tncntnãO ~é-inais o tratàao-apenasao mercãâó e -aa 
moeda, mastamoem-das clausulas sociais do mun
do do trabalho, enfim, do homem. Desses embates 
futuros, mi Europa, certamente está sendo forjado o 
Estado que dará continuidade, em novos moldes, às 

cónquTstasao antigo Estàdó-do Bem-Estar Social. 
Poderíamos fazer aqui urn pequeno comentá· 

--rio: issci·é-úma demonstraÇão dequenaoéTml:íà1ílie 
o neoliberalismo. O grande e prepotente poderio de 
neoliberalismo não é tão intransponível quanto pos· 

-sa parecer à primeira vista. 

_Há OQ_dQCumentQ_@__ U1J9E:!r!!m§.a§ser_tiva q_tJ_e 
sintetiza a idéia de ruptura, com concepções atinen 
tes.a selares da esquerda brasileira, que merece se 

_transcrita: "NãQ.quer~ll]Qê_voltar ao _nacio_n~l-po_t:liJI~s_ 
mo e à estratégia semi-autárquica da substituição dE 
importações, nem às finanças públicas inflacionária~ 

_d_e_gQvemos fracos e mentirosos". 
É interessante observar que, entre os partici 

pantes de Santiago, estavam não só alguns que pri
mam suas ações por um nacionalismo exacerbado e 
com alto grau de populismo, bem como outros que, 
até bem recentemente, descartavam a importância 
da estabilidade monetária do real, quase todos sau
dosos das reservas de mercado. 

_Se juntarmos a essa visão de ruptura a tentati
va de superarmos e, como enfatiza Unger, renegar
mos a chamada esquerda corporativa própria a seto
res organizados e também a esquerda populista dos 
setores desorganizados da nossa sociedade, tere
mos efetivamente um amplo espaço de debate e 
grande perspectiva de iesgatarmoii, para a esquer
da, o projeto da esperança e uma sociedade mais 
justa. 
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Outro ponto di;~no de destaque, também com 
forte inserção no pensamento dos participantes· do 
encontro, diz respeito à questão das empresas públi
cas e da política de privatizações. E a formulação é 
muito clara: diz Unger que a constituição de uma 
empresa pública, bem como a sua privatização, não 
é um postulado ideológico. Deve obedecer a realida
des históricas bem definidas e se enquadrar em pro
jetes de políticas públicas e de desenvolvimento. 
Esta orientação recoloca a discussão sobre novas 
bases, tendo em vista que parcelas expressivas da 
esquerda brasileira paralisaram-se ante as mudan
ças no Brasil, por estarem demasiadamente presas 
às amarras do estatismo. 

Esses setores nada mais fazem senão tentar 
impedir as privatizações e, frise-se, toda e qualquer 
privatização. A discussão caso a caso, empresa por 
empresa, seria o racional, inclusive descortinando al
ternativas quanto aos procedimentos, obrigações, 
cláusulas sociais e salvaguardas trabalhistas para a 
economia brasileira. Aliás, o próprio Lula percebeu 
esse equívoco e puxou a orelha dos seus-liderados 
no processo de venda da Vale do Rio Doce, ao ad
mitir que faltaram outras estratégias, como o condi
cionamento da privatização a grupos nacionais ou à 
venda de parcelas expressivas das ações aos traba
lhadores, mesmo que fosse necessário recorrer aos 
recursos do FGTS. Por sinal, talvez por ironia, mes
mo não seguindo as observações do Líder do PT e 
muito menos procedimentos ou condicionamentos 
do edital de leilão, tivemos uma participação decisiva 
dos fúndos de pensão das estatais na maioria das 
privatizações já realizadas, o que significa dizer par
ticipação e, em alguns casos, até controle de capital 
pelos trabalhadores brasileiros. Vou-me permitir es
pecular e aqui coloco um ponto para reflexão: não 
seria essa realidade dos fundos de pensão, como 
grandes investidores das economias em todo cimun
do, o prenúncio de uma nova etapa do capitalismo, o 
da socialização do capital? 

Nós, do PPS, assim como outras pequenas for
mações e lideranças políticas de esquerda, há muito 
desideologizamos a questão privatização/empresa 
pública. Entendemos que o Estado deva sair dos se
tores tradicionais, que não são mais estratégicos ao 
nosso desenvolvimento. Entretanto, queremos outro 
Estado, capaz de investir em áreas sociais relevan
tes, fortalecer e ampliar empresas públicas e institui
ções como, por exemplo, Embrapa, Fiocru_z, 1\g~n<;ip. 
Espacial, dentre tantos outros centros de pesquisa e 
de investigação existentes no Brasil. E mais: criar 
novas empresas, institutos e agências que tangen-

ciem e alavanquem a fronteira da ciência e da tecno-
-- logia. O novo Estado, pela nossa ótica, não é mais o 

Estado-empresário, o empreendedor diretamente 
envolvido nas atividades econõmicas, mas o instru
mento social para regular mercado e garantir a pre
valência do interesse público. Além do mais, precisa 
ter a competência para, ao mesmo tempo que se re
laciona com a eco_nomia na regulação da produção e 
consumo/oferta_ e_p_roct.Jra, exercer também o papel 
de-provedor e indutor de atividades econômicas de 
resgate do social e de fomento à ciência e tecnolo
gia. 

Neste ponto, achamos interessante quando 
Unger fala da necessidade de um Estado forte e de
mocratizado. Forte no sentido de ter maior capacida-

. de de investimento, demandando para isso mais agi
lidade no processo de arrecadação e para regula
mentar mercado e garantir a ampliação do espaço 
público. E democrático o suficiente para deixar a 
condição de ser cartório de grupos privados e voltar 
a ser instância para fazer fluir, por excelência, os in-

-teresses da grande maioria da população. Funda
mentalmente, acrescentamos nós, um Estado que 
estenda a proteção social a toda a cidadania. 

-Enfim, um Estado do Bem-Estar Social que 
nunca existiu na América Latina nem no Brasil, a 
ponto de não tenrios receio"-de afirmar que a luta 
pelo seu estabelecimento - sem clonagem e de moi-

. -·de contemporâneo- entre nós, é revolucionária. 
O Sr. Bernardo Cabral - Permite-me V. Exª 

um aparte? 
O SR. ROBERTO FREIRE - Concedo o aparte 

ao nobre Senador Bernardo Cabral. 
O Sr. Bernardo Cabral - Senador Roberto 

Freire, estava trocando idéias aqui com o Senador 
Pedro Simon e, no fundo, estávamos elogiando V. 

_Exª. Ele e eu, mais velhos, pelo passado que tive
mos de identidade, relembrávamos a sua atuação na 
Assembléia Nacional Constituinte. É com muita ale
gria que vemos, a: cada tempo que passa, que V. 
Exª não evolui- não é esse o termo. V. Exª se com
porta com a realidade, sobretudo do nosso País. E 
quando V. Exª declara que o Estado tem que ser um 
instrumento social para regular o mercado, um Esta
do provedor, indutor, um Estado democrata o sufi
cie.nte para deixar de ser cartório de grupos privados 
e um Estado de Bem-Estar Social, não posso deixar 
de me congratular com V. Exª. Não posso por algu-

.. _mas ra1:p_gs plausíveis: primeiro, porque essa evolu
ção que acontece no ser humano é sempre para 
melhor. Infeliz do cidadão que fica estático, que não 
vai para o caminho do dinamismo, que não acompa-



614 ANAIS DO SENADO FEDW!o ... - l~x•hq d~ 1991 

nha a realidade social do seu País. Se ontem o regi
me capitalista não deu certo, e o socialista também 
não acompanhou os passos, hoje temos que buscar 
esse caminho onde se possam apontar soluções. O 
Senador Pedro Simon e eu observávamos V. Ex~ 
quando apontava, inclusive olhando para a Lideran
ça do PT, o puxão de orelhas que o Lula estava dan
do, porque fomos companheiros dele na Assembléia 
Nacional Constituinte. Sabemos que os tempos 
atuais são outros. Aí, V. E~ há de perguntar: então, 
por que este aparte? Para cumprimentá-lo por essa 
escalada, cada vez melhor, no seu raciocínio. 

O SR. ROBERTO FREIRE - Agradeço, Sena
dor Bernardo Cabral, e diria que talvez essa escala
da, como V. E~ está chamando, tenha uma razão 
de ser: é que não me despojei de uma visão marxis
ta do mundo e comecei a descobrir que, se antes eu 
tinha essa visão marxista muito vinculada-a cie.rtos 
manuais, até porque tínhamos um movimento inter
nacional vitorioso - embora depois derrotado -, mas 
vitorioso porque dominava com a sua· concepÇao 
grande parte do mundo, hoje sinto que talvez esteja 
compreendendo bem melhor o marxismo. Entendo 
muito mais o processo dialético na sociedade e aquilo 
que me parece ser o grande ensinamento, que é esse 
processo histórico das revoluções que ocorrem e que 
mudam não apenas a relação do ser humano com a 
natureza, mas também todas as suas instituições, as 
suas relações no trabalho, na sociedade, na família; 
mudam a consciência E nós estamos ·vivendo um mO
mento de profunda transformação. Talvez a mais pro
funda revolução que a humanidade já experimentou, 
novos paradigmas. E pensarmos essa mudança com 
as velhas concepções é, evidentemente, como eu dis
se aqui, crónica de derrota anunciada. Se pensarmos 
na conjuntura, é uma esquerda que não está eriteii: 
dendo que esse é um processo em quesediSpirtahe~ 
gemonia. Tal como na Revolução Industrial. Daí age
nialidade de Marx, que disse para o socialismo utópico, 
para a incipiente classe operária que não era ·quebran
do as máquinas recém-inventadas que se teria melhor 
qualidade de vida, que iriam construir uma melhor SQ

ciedade. Ele indicava que ali estava a forma de se 
organizar e de entender o processo e colocar a má
quina a serviço do trabalho, e não a máquina como 
instrumento da acumulação do capital. 

É a mesma coisa hoje·. A esquerda que não en
tende que no processo de globaliúiçao, de interna=· 
cionalização, planetização - dê-se o nome que se 
queira - não podemos quebrar as máquinas, mas 
entender o processo e afirmar nossa hegemonia, 
com os aspectos pobitivos e negativos que-esse pro--

cesso tem. Se assim. agirmos, poderemos voltar a 
ser -força determinante na condução de uma luta 
pela sociedade mais justa. Se não entendermos, cai
remos no gueto, no isolamento e faremos a política 
com aquilo que nunca foi caracte_rística da esquerda: 
com raiva e com ódio. A esquerda sempre fez ao 
co_ntrário: com e§perança e amor. 

É com essa compreensão que vejo a monta
nha se movendo, imaginando que nesse ponto nós 
da esquerda, nós do antigo Partido Comunista, nós 
do PPS, estamos em casa. Nesse caso, participa
mos do diálogo, participamos da construção de uma 
alternativa. Queremos uma esquerda nesse projeto. 
Não pode continuar a esquerda imaginando fazer 
política com suas velhas concepções - que eram 
nossas - como esfal:izai i economia, buscar a culpa 
no outro, criar o fantasma - como all_t~s_çl_o_L!Tlperia-

-lismo, na nossa radicalização.-E é interessante lem
brar que, quando falávamos do imperialismo, havia 
um socialismo para nos dar referências. Hoje não te
mos. -Fala-se em neoliberalismo para tudo, como 

- ouvi recentemente um Líder Cie Partido de esquerda 
dizer que aconteceu em Minas um motim e que aqui
lo era fruto do neoliberalismo. Ou seja, é um demónio; 
é urna visão de fé,.não é uma visão da racionalidade 
política. Nessa visão não iremos P__é1113..fllgar algum. 

Eu quero ir e não quero ir sozinho como PPS; 
quero ir com as forças democráticas deste País, 
comas_!Qrç?.s cl_e 51sque_rda pela generosidade que 
representa esse projeto, que representou historica-

-mente e que pode representar para o futl!rO, e é por 
isso que esiàmos quereiido_participar desse deQate. 

Falei ontem com o Presidente do PT, dizendo 
_exatamente que, ao abrir debate, podia contar com o 
_f?f>S, mas que, quanto à reedição da Frente Brasil 
_Popular, como foi em 1994, evidentemente, o PPS 
não vai participar. Essa é uma decisão do Partido, 
não por ser contra a frente de esquerda ou por não 

_querermos estar juntos da esquerda. Pelo contrário, 
.somos da esquerda, do campo da esquerda. Quere
.mos_afirmar para a sociedade essa proposta da mu
-dança e não a proposta do passado. 

Construir essa alternativa é exatamente um 
dos meus objetivos ao trazer a nossa posição em 
um documento que serviu de debate, em Santiago 
d() ~hil~. ªº_f'I, ao PDT, ao PSB, a algumas Lide
ranças de outros Partido!! •. corn9 dQ_PSDB e do pró
prio PMDB; construir a tentativa de voltar a ser alter
nativa de poder, porque essa é a forma de nos con
trapormos à vaga neoliberal, ao bloco de centro-di
reito, afirmando a<;J_lJilo J:fUe~é contemporâneo, até 
para podermos ter futuro. 
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O Sr. José Eduardo Outra - Concede-me V. 
Exª um aparte? 

O SR. ROBERTO FREIRE- Concedo o aparte 
ao ilustre Parlamentar que, no campo da esquerda, 
dentro do PT, é uma Liderança que consegue há 
muito tempo iniciar e participar de debates como 
este e ter a compreensão de renovação que a es
querda brasileira deve ter. 

O Sr. José Eduardo Outra - Senador Roberto 
Freire, inicialmente, quero dizer aos meus colegas 
que não estou com a orelha quente. 

O SR. ROBERTO FREIRE - A expressão até 
que realmente não é para todos. 

O Sr. José Eduardo Outra- Nessa passagem 
do pronunciamento de V. Exª, o Senador Bernardo 
Cabral e o Senador Pedro Simon perguntaram se o 
Lula tinha puxado minha orelha. Até peço permissão 
à Mesa para me alongar um pouco no aparte ao ora
dor, já que restam 50 minutos e este é um assunto 
instigante. Peço desculpas, se eu já antecipar algu~ 
mas questões que sei estão no pronunciamento de 
V. Exª, que teve a delicadeza de entregar-me uma 
cópia anteontem. Quero dividir o meu aparte em 
dois: um, para certa divagação ideológico-filosófica; 
outro, para uma questão mais momentânea, do dia
a-dia. Durante muito tempo, a esquerda, a partir do 
marxismo vulgar, estabeleceu, em primeiro lugar, um 
imanentismo na classe operária: ela era a classe 
que tinha um papel já determinado na história· foi 
muitas vezes, classificada como a primeira cl~ss~ 
suicida da história, porque, como classe revolucioná
ria, iria fazer a revolução que possibilitaria a extinção 
das classes; ela inclusive. No entanto, este século 
20 é repleto de ironias e de perplexidades; uma de
las é que a classe operária está se extinguindo não 
a partir de uma revolução, não a partir da tomada do 
poder; ela está se extinguindo em termos numéricos 
em função da própria evolução do capitalismo. E 
quando dizem que isso é uma vitória do capitalismo, 
digo que é uma vitória em termos, porque caímos na 
segunda grande ironia do século 20. Quando nosso 
velho Lênin, guru meu e de V. Exª durante muito 
tempo, na época da Revolução Soviética, procurou 
dinamizar a economia soviética sob a alegação de 
que o operário russo era indisciplinado e que não es
tava preparado para dar o salto de qualidade da in
dústria, introduziu na economia russa o primeiro es
tado operário da história, introduziu o taylorismo, que 
era o método de gestão do trabalho tipicamente ca
pitalista para possibilitar que a economia soviética 
desse o salto de produtividade. Meio século depois, 
quando o capitalismo estava chegando a um grau de 

_ ~ificuldade em dar salto de qualidade, saldo de pro
amrvTclaaé, ·começa a -pegar parfiCUlarmeiite-porln
termédio da iniciativa japonesa, que hoje se espraia 

-pelo mundo todo e busca exatamente, dentro de 
conceitos socialistas, a introdução de novo método 
de gestão no trabalho que possibilite dar o saldo de 
qualidade para o capitalismo, ao introduzir a chama
da gestão por qualidade total, isto é, passar a enten
der que o operário deveria deixar de ser uma sim
ples mão-de-obra edeveria passar a ter, também, 
influência no controle da produção, deveria passar a 
ter influência na gestão da produção, ter decisão so-

~ bre o destino de_ se(j trabalho. Quer dizer, conceitos 
:stranhos à lógica do taylorismo e à lógica do capita
hsmo foram buscados dentro da experiência socialis
ta. Essa é, a meu _V'er, a grande ironia da história. 
Nessa questão da qualidade total, diversos setores 
da Esqüerda e do sindicalismo têm adotado a mes
ma posição que os ludistas adotaram na época da 
Revolução IndustriaL Na ocasião, quebravam as má
quinas, hoje querem destruir e não aceitam nem dis
c:'tir o conceito de qualidade total ou de novas ges
toes de qualidade nas fábricas, alegando que essa é 
uma forma de aumentar a exploração, quando, na 
verdade, não é. Tenho uma experiência pessoal in
teressante que passo a relatar. Quando era Presi
dente do Sindicato dos Mineiros, em Sergipe, a Dire
ção do Sindicato tomou a decisão de colocar em xe
que a Companhia Vale do Rio Doce, empresa, então 
estatal, que tinha avançado mais no conceito de 
qualidade. Só que o conceito de qualidade total 
abrange a qualidade intrínseca do produto - aquilo 
i:fut! conhecemos como qualidade -, a satisfação do 
cliente e a satisfação e o bem-estar do trabalhador. 
O problema é que o empresariado nacional só quer 
pegar os dois primeiros itens e se esquece do tercei
ro. Chamamos a Direção da Vale, em Sergipe, e dis-

-·semos que-queríamos-· aplicar a qualidade total. A 
nossa proposta deu um certo nó na cabeça dos ;üi
gentes da Vale, porque estavam acostumados com 
outros sindicatos, não queriam saber de programa 
tle qualidade total, pois pensavam que se tratava de 
algo que iria aumentar a exploração. Procuramos in
troduzir esse debate. E posso garantir que esse de
bate está ganhando corpo dentro da Central Única 
dos Trabalhadores. A própria postura que o Sindica
to do ABC vem implantando nos processos de nego
ciação é resultado da proliferação e da ampliação 
dessa visão. De.ntm_da questão estatal, em todos os 
debates públicos de que participei- inclu~ive~ V. Exª 
participou de um debate juntamente comigo, no Es
pírito Santo - disse que durante m01to tempo a es-
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querda entendeu a estatização como atalho para o 
socialismo. 

O SR. ROBERTO FREIRE - Não diria atalho, 
mas a transição socialista- alguns imaginavam isso. 

O Sr. José Eduardo Outra - Mas qual era a ló
gica? Quanto mais esfatiz-adã estivesse a economia 
melhor, porque quando tomássemos o Palácio de ln~ 
vemo, estaria mais fácil de implantar o socialismo. 
Como aqui não temos Palácio de Inverno, até por
que o nosso clima não prevê isso, acabamos dando 
com os burros nágua. Concretamente, portanto, te
mos adotado a postura de defender um Estado que 
não foi construído por nós. No que diz respeito às 
empresas estatais e à administração pública, trata
se de um modelo de Estado que, quando implantado 
de forma mais expressiva, fez com que os democra
tas, os socialistas, os comunistas, os homens de es
querda fossem presos, banidos, torturados e mortos. 
Fomos levados a uma situação de defender o status 
quo e, por mais que fizéssemos o discurso "não, 
não é bem assim", transpareceu para o povo uma 
outra impressão. Por isso, perdemos o debate ideo
lógico no conjunto da sociedade, com exceção da 
Companhia Vale do Rio Doce. O caso específico da 
Vale foi o único que o Governo perdeu, em que a po
pulação, majoritariamente, era contra sua privatiza
ção. Continuando nessa divagação, V. E~ no seu 
pronunciamento toca num ponto que eu já havia co
locado nos debates internos no PT: a discussão da 
nova forma de propriedade. Quer dizer, antes havia 
a propriedade privada típica que, nos nossos panfle
tos, nos nossos boletins, era simbolizada por um 
empresário de cartola, com o bolso cheio de dinhei
ro; havia a propriedade estatal, que achávamos que 
era pública e significava o caminho para o socialis
mo. Mas, como enquadrar, dentro dos nossos con
ceitos tradicionais de propriedade - e isso ocorre no 
mundo todo -, os fundos de pensão que têm, cada 
vez mais, um papel fundamental. 

O SR. ROBERTO FREIRE - É a reflexão que 
coloquei aqui. 

O Sr. José Eduardo Outra - Por isso pedi des
culpas antecipadamente, Senador Roberto Freire. 
Estou adiantando o assunto porque li isso no seu 
discurso. Como enquadrar os fundos de pensão 
dentro dessa lógica? Uma empresa, propriedade de 
um fundo de pensão, que por sua vez ele é resulta
do da participação acionária de milhares. de milhões 
de pessoas. de trabalhadores, isso é empresa priva
da? E uma empresa socializada? Não sei! O que sei 

é que ela_ não se enquadra dentro das categorias 
que conhecemos.--

0 SR. ROBERTO FREIRE - Não é do capitalis
mo tradicional. 

O Sr. José Eduardo Outra- E acho que esses 
elementos servem para mostrar também que o capi-

-tal is mo não foi o vitorioso, pelo menos não a forma 
de capitalismo que era combatida na época do velho 
Marx, pois teve a capacidade de se moldar e pegar 
pontos que eram sugeridos. Saindo dessa divagação 
e chegando ao real, também sou defensor da tese 
de uma aliança de centro-esquerda para as eleições 
de 1998. O problema é que a aliança, assim como o 

- namoro, depende das duas pessoas quererem. Con
fesso que estou pessimista em relação ao cenário 
para 1998. Onde está o Centro? O PSDB que deve
ria ter, em tese, esse papeÇa meu ver está abdican
do dele. Lembro-me de que na discussão da quebra 
do monopólio do petróleo e das telecomunicações, 
aqui nesta Casa, os Senadores do PSDB conversa
vam comigo e diziam que se tratava de uma questão 
meramente simbólica, mas quando da ocasião da re
gulamentação sua aliança seria conosco. Isso não 
aconteceu, o projeto da Aneel- Agência Nacional de 
Energia Elétrica, que votamos aqui, ou melhor, que o 

~Senado mais uma vez carimbou sem votar, tem a 
cara do PFL. E mais, a cara do PFL da Bahia. Disse 
isso no dia da votação porque estava presente o Re
lator da matéria, o Deputado José Carlos Aleluia do 

- PFL da Bahia. O mesmo aconteceu com relação à 
questão do petróleo, com exceção da Petrobrás, 
mas há outros elementos que prevaleceram clara
mente à questão do PFL. Tenho muito medo de ficar 
pregando no deserto essa tese de centro-esquerda, 
dentro do meu partic!oe dentro da esquerda, por ab
soluta falta de piscar de ofhos do outro lado, quer di
zer, de início de namoro. Quando o namoro começa 
há um piscar do olhos de cá, outro de lá, encontros, 

-um pegar na mão.-:-rnas não-sei se o oUtroTaao quer
namorar. Penso que o partido de centro-esquerda tem 
optado pelo outro lado, e isso está sendo muito de
monstrado nas votações do Congresso Nacional. De 
qualquer forma, quero parabenizar V. Exª por trazer, 
mais uma vez, esse debate para cá, pena que o deba
te acabe ficando somente entre a Esquerda. Conside
ro-o fundamental, aqui no Senado podemos falar sem 
patrulhamentos à direita ou à esquerda. Parabenizo 

_ n9vamente V. Exª, muito obrigado pela concessão do 
aparte, e descul!)em-me, v. Exª- e a Mesa, por eu ter 
transformado o aparte em um pronunciamento. 

O SR. ROBERTO FREIRE - Ao contrário, que
ro dizer que é verdade que no Senado Federal não 
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sofremos esse patrulhamento porque fazermos parte 
do Bloco de Oposição sob a liderança de V. Exª. Ê a 
demonstração concreta de que, mesmo podendo ter 
discordâncias, temos muitas convergências. 

Interessante, creio, o que V. Exª chamou de 
uma certa divagação. Poderíamos debater o assun
to, mas aí perderíamos talvez o que há de mais rico 
para começarmos a aprofundar a discussão. 

O problema da ironia que o marxismo vulgar 
sofre é verdadeiro. Diria até que o marxismo, mesmo 
não vulgar, sofreu alguns desmentidos na sua apli
cação prática. O socialismo talvez tenha criado, na 
sua experiência real, uma economia tão simplificada 
que impediu o livre desenvolvimento das forças pro
dutivas, o que ele imaginava que o capitalismo iria 
fazer. Fomos derrotados com a revolução científico
tecnológica exatamente por isso. A-sociedade não 
teve capacidade de fazer o aggiomamento, que o 
capitalismo fez. 

Há várias questões importantes, como as con
tribuições, a ecohómla:planejada e a intervenção do 
Estado, que, por ironia, salvou o capitalismo da cri
se. Tudo isso é importante e deve ser aprofundado. 

Eu gostaria de lembrar aquilo que V. Exª desta
cou. Houve um pequeno exemplo, que dá a exata di
mensão do que é a mudança do chamado sistema 
capitalista, do que é a nova empresa, do que é o 
novo paradigma da economia, o qual estamos viven
do. Lembro-me de que, quando discutíamos a res
peito do Sivam, foi citada a ESCA, empresa privada, 
que tinha capacidade de formular o software; uma 
das denúncias não dizia respeito ao problema do 
INSS, mas ao fato de que o seu presidente não era 
brasileiro. Essa empresa teria o código; os equipa
mentos dariam as informações, mas a codificação, o 
programa e o sofware pertenciam a essa empresa. 

Essa empresa não pode continuar funcionan
do. O que se faz? Lembro-me de que alguém disse: 
é só usar a saída tradicional da esquerd~. O!l_~ja, 
estatizar. Estatizar o quê? A ESCA JunciQnªyª em 
um prédio com alguns computadores, mas o funda
mental dessa empresa, que era o cérebro, não po
deria ser estatizado. 

No capitalismo industrial, estatiza-se. Há aquilo 
que produz e reproduz, que é o capital fixo, ou seja, 
os equipamentos, as máquinas; ao se retirar esse 
algo físico da propriedade privada, ela é transforma
da em estatal e continua produzindo, mas o cérebro 
não. E esse é um novo paradigma, um tipo de eco· 
nomia totalmente distinta. Ou entendemos isso ou 
não estamos entendendo mais nada. 

Segundo - é uma questão bem política e que é 
importante discutir com V. Exª, porque, como disse 
antes, quando lhe concedi o aparte, não só por parti
cipar do Bloco, -, não houve puxão de orelha em V. 
Exª, até porque tenho a compreensão exata desse 
processo e da questão da centro-esquerda, mas tal
vez não tenha uma experiência, que nós, no Partido 
Comunista, tivemos e que- seria muito ilustrativa 
aqui. Poderia lembrar o Partido Comunista Italiano, 
que historicamente lutava pelo compromisso com as 
forças de esquerda da democracia cristã. Berlinguer 
falava em compromisso histórico, porque não tinha 
condições de romper a barreira de um terço do elei
torado e tinha que buscar aliança com setores de es
querda e democráticos de outros partidos. Isso veio 
a se realizar agora, com a esquerda democrata cris
tã, depois da crise da República Italiana e da 'Ope
ração Mãos Umpas". O Partido Comunista Italiano, 
mesmo hoje, como Partido democrático de esquer
da, vem perseguindo essa aliança, mesmo não po
dendo fazer o casamento porque o outro par não o 
desejava. Mas perseguiu. 

Vou dar um exemplo nosso: o Partido Comu
nista brasileiro, na época da ditadura foi fundar o 
MDB, sabendo que era um instrumento que a ditadu
ra tinha inventado para criar uma pantomima de de
mocracia. Defendíamos que a luta era ali; era a luta 
legal, e a chamávamos de luta de massa. Nada de 
buscar confrontos. O primeiro deles foi o voto nulo 
dos representantes da AP e, hoje, muito deles estão 
no Governo. Lembro-me bem disso. Nós dizíamos: 
vamos junto com o MDB disputar a eleição e fazer 
campanha. Havia todo um processo político. E co
meçamos. Fui fundador do MDB, embora tenha sido 
militante, na juventude, do Partido Comunista. 

Em 1968/1969, houve a crise da Esquerda bra
sileira, do processo de luta armada e dos confrontos, 
e nós defendíamos a luta de massa, a luta legal, a 
ampfiaÇao aà-frerite, cnãrT1andci-a, num primeirO mó' 

-meniQ, âeFrente Antiláscistã;-cfépois. Frente Demo-
crática:t naaa de conlronto. 

Há um episódio interessante que é bom lem
brarmoS. Todo mundo está asSistindo "O que é isso 
companheiro?". Um daqueles que saiu na troca com 
o Embaixador americano foi Gregório Bezerra. E só 
saiu depois que foi publicada uma carta feita por ele 
e pelo Partido Comunista brasileiro, dizendo que dis
cordava daquele tipo de ação e que não era assim 
que se iria derrotar a ditadura. E só saia para não ter 
nenhum problema, inclusive com relação ao Embai
xador americano. 
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É_ interessante lembrar. havia uma postura difícil; 
dura. Eramos chamados de reformistas e impedidos 
de falar em assembléia porque não tínhamos feito a 
opção pelo confronto armado e dizíamos que aquele 
não era o caminho. O caminho era o da formação de 
uma frente democrática, a mais ampla possíveL Com 
que palavras de ordem? Num congresso clandestino, 
em 1967, o partido defendeu anistia, Constituinte e 
eleições diretas. Essas palavras de ordem não eram 
aceitas no MDB. Éramos discriminados. Isso era tese 
comunista. Lembro-me de que Brossard, Ulysses Gui
marães, bem como vários edítcriais condenavam es
sas teses, mas continuamos insistindo. 

O noivo mais próximo não queria o casamento 
conosco e, muito menos, noivos mais distantes, · 
como T eotônio Vilela, que estava na Arena, e tantos 
outros que não estavam na Oposição. Esse proces
so foi-se avolumando. Veio primeiro a Esquerda, 
derrotada na luta armada, na política do confronto, e 
integrou-se ao MDB. A partir de 1974, depois da vi
tória que o povo concedeu à Oposição contra a dita
dura, começaram a i1:tegrar-se setores da esquerda. 
Vieram depois setores liberais e democráticos da so
ciedade. Isso foi-se avolumando, o casamento se 
deu, e superamos a ditadura. 

Hoje, é claro que o noivo de centro-esquerda, ou o 
noivo democrático, está fazendo o casamento com a Di
reita. O Governo Fernando Henrique Cardoso, na sua 
mntradição, é exatamente isso. Entendemos assim. 

Mas há uma Esquerda que não admite nem 
namoro, nem noivado e, muito menos, casamento 
com o PSDB, que passa a ser um grande inimigo, tal 
como algumas vezes fizemos na História. Os so
ciaisdemocratas eram chamados de sociaisfascistas, 
no nosso vulgar marxismo stalinista. 

Não vou ter nenhum noivado, e 1998 não é ho
rizonte para mim. Pode até ser, pode até acontecer, 
porque a sociedade brasileira é tão dinâmica que 
isto pode acontecer. construirmos uma alternativa e 
até ganharmos as eleições. Mas esse não é o meu 
horizonte da política. Não posso ter política errática. 
Não posso ser contra o Governo. Não. Eu sou Opo
sição ao Governo, porque não faço política contra o 
Governo, até porque, em alguns momentos, pode 
haver políticas do Governo que eu apóie, e não é 
porque é este Governo que vou posicionar-me con
tra ele. Essa é uma posição pavloviana, se for falar 
do ponto de vista psicológico; é uma reação. 

Continuo admitindo o PSDB ou o PMDB como 
forças democráticas da sociedade brasileira. Com 
elas tenho de buscar diálogo e, se possível, namoro, 
noivado e casamento, num Governo que pretendo 

de ampla coalizão democrática, viabilizando a cen
tro-esquerda. Quando isso vai ocorrer? Com certe
za, não vai ocorrer em determinado momento sem 
que eu comece a construi-lo agora com políticas 
concretas, mesmo não tendo a devida correspon
dência ou reciprocidade. Não posso, por exemplo, 
imaginar que são os nossos adversários aqueles 
que não estão junto comigo hoje. Estamos em cam
pos diferentes, mas pertencemos ao mesmo campo 
democrático de Esquerda. Se partirmos dessa visão, 
permanentemente teremos diálogo. Podemos até 
não aluar juntos, hoje, amanhã, em 1998, mas tenho 
de procurar atuar em qualquer momento, principal
mente no momento em que eu imaginar ser a alterna-

- --tiva de poder, porque não vou governar sozinho, com a 
frente de Esquerda ou com os partidos de Esquerda; 
vou governar com a centro-esquerda brasileira, sob 
pena de não ter govemabilidade. Se tenho essa visão, 
preciso trabalhar para atingir esse objetívo. Vou dar com 
os burros nágua muitas vezes, é verdade, mas pore isso 
não posso perder a capacidade de dialogar. 

Lamentavelmente, alguns setores de Esquerda 
- não generalizo, claro, porque no PT existem seto
res que têm nitidamente essa compreensão; V. Ex•, 
Senador Eduardo Suplicy, é um deles -, setores de 
·esquerda, repito, colocaram o Governo Fernando 
Henrique Cardoso, particularmente sua figura, como 
nunca a Esquerda colocou nenhum Presidente da 

- - República, salvo talvez os ditadores militares. 
A culpa é de Fernando Henrique Cardoso? 

Claro que é. Talvez ele esteja mais satisfeito com 
Antonio Carlos Magalhães; com a aliança com o 
PFL, que lhe dá sustentação aqui. Nós não lhe da
mos nenhuma! Mas não tenho de estar buscando a 
culpa nos outros, embora pudéssemos apontar e 
elencar inúmeros equívocos produzidos pelo Gover
no em relação à Esquerda, à Oposição. Não tenho 
dúvida. Mas tenho de buscar - porque isso posso re
solver- os meus equívocos.Pos$6 analisai os equívO: 
cos do Governo, mas, primeiramente, preciso saber 
quais são os meus para não os cometer. Se continuar 
cometendo, tudo bem; não deu o namoro que eu que
ria. Mas continuarei insistindo. Em política, há isso. 

O que estou querendo propor é que, neste mo
mento, se este é o nosso objetivo, comecemos a 
pensar, como políticos, em como atrair esses seto
res para formular um projeto para o País, insistindo 
permanentemente, abertos ao diálogo, tendo a capa
cidade de reformular aquilo que é possível reformu
lar, tentando construir esse espaço. 

V. Exª ontem, Senador Suplicy, apresentou muito 
concretamente um fato que pode ser espaço para este 
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diálogo: a Previdência Social. Claro! Vai dar?. Não 
sei, mas vou lutar para que dê, para que ocorra. E 
não vou lastimar se não ocorrer. Vou continuar insistin
do em buscar novos espaços. E é nesse sentido que 
Santiago do Chile abre a possibilidade de começarmos 
a falar nessa linha, com essa perspectiva. Daí a satisfa
ção do PPS em dizer que a Esquerda braslléifu, tal 
como a montanha na frase de Kurosawa, começa a se 
mover. E nós queremos nos mover juntos. 

Para finalizar, eu gostaria de ouvir o Senador 
Eduardo Suplicy, que tambérn é uma hóhrcCpara nos:-· 

O Sr. Eduardo Suplicy - Senador Roberto 
Freire, concordo com a avaliação que faz V. Exª do 
documento preparado pelo professor da Universida
de de Harvard, Roberto Mangabeira Unger, que está 
se mudando para o Brasil em julho próximo. O docu
mento foi apresentado recentemente em Santiago 
do Chile, como base para a discussão dos partidos 
progressistas mais à esquerda. Avalio que há ali 
concepções extremamente importantes, que de al
guma maneira formam a base intelectual das forças 
que recentemente ganharam eleições em Portugal, 
França, Inglaterra e Itália, sobretudo quando apre
senta uma concepção de direitos civis e direitos so
ciais que cada cidadão em cada sociedade deve ter 
como um direito próprio. Julgo também muito impor
tante desenvolvermos esse diálogo a respeito de no
vas formas de organização da produção e empresa
rial. Há uma multiplicidade de formas cooperativas 
de produção. Inclusive, diante da crise por que pas
saram inúmeras empresas brasileiras durante o pe
ríodo de recessão, algumas delas - trabalhadores e 
empresários, de um lado e de outro - tiveram que 
estabelecer diálogos noutra perspectiva. No domin
go último, o economista Paul Singer falou de múlti
plas experiências de autogestão que surgiram a par
tir da organização de trabalhadores que se empe
nharam para que empresas não fossem fechadas. 
Nesta semana, anunc1ou-se que, no ASCO, empre
sários, trabalhadores, metalúrgicos, sentaram-se à 
mesa, abriram livros e informações, num grau de pro
fundidade que não ocorria há cinco, dez ou vinte anos, 
para tomarem decisões importantes sobre criação ae 
oportunidades de emprego e sobre novas formas de 
participação e remuneração do trabalho: Tratam-se-de 
experiências que se incorporam na direção do que V. 
Exª está propondo como caminhos importantes sobre· 
os quais a Esquerda deve estar dialogando. 

O SR. ROBERTO FREIRE - Agradeço ao Se
nador Eduardo Suplicy. Eu diria que esse tipo de de
bate é fundamental. Novas formas empresariais, no
vas relações, estão surgindo. Eu diria que não há 

_u_rniLIDIJ.dança _g._pgnas no rnt!Od9_ do trabalho, há 
uma mudança no mundo do capital. Estamos viven

_çlp __ y_f'[@_ perspec_tiva _de oovos paradigmas em todas 
as relações .humanas. 

-A Esquerda, se quiser ser contemporânea do 
futuro, terá de entrar neste debate, desvencilhando· 
se de toda uma concepção passada, trazendo para 
o debate aquilo que é permanente, que estava no 
nosso passado e que é importante que continue no 
futu!Q. São _os oossQs vajores; ovalord-ª s()lidarieda~ 
-de-,-dairate-mrdal:le~do internacionalismo,_ da supera
ção de fronteiras, de etnias e de conceito de estran
geiro, da justiça, da igualdade. Esses são permanen
tes; mudam em função de realidades históricas. 

-Se trouxermos isso e formos para o debate 
aprofundado do que_ há, não tenho dúvida de que 
voltaremos, muito rapidamente, a ser uma alternati
va de poder. 

Gostaria de agradecer à Mesa pela liberalida-
çle, de pedir_descuJIJ.as ªo SenadorJúlio Campos e 
de agradecer, especialmente, à Senadora Regina As
sumpção, de Minas Gerais, que faz parte de um parti
do - o PTB -que gostaríamos se integrasse no campo 
democrático, discutindo, participando, não sei se pela 
origem do nome, ~lo que representou o PTB na His
tória brasileira antes de 64, mas, de qualquer forma, 
por algo que tem relação com o Partido Trabalhista na 
sua origem, o Partido Trabalhista inglês. 

_ Portanto, se quiser fazer aggiornamento, 
como estamos pretendendo, seria muito bem-vinda. 

Nesse sentido, agradecendo a atenção, mes
-mo com poucas pessoas, parece-me que foi um de
bate importante;-pel<fn1elios-para ·nós do PPS. 

Enfim, um Estado do Bem Estar Social que 
nunca existiu na América Latina nem no Brasil, a 
ponto de não termos receio de afirmar que a luta 
pelo seu estabelecimento - sem clonagem e de mol
de contempôraneo - entre- nôs, é revolucionária. 
Para a consecução desse objetivo se impõe até 
mesmo, como pressuposto, a fixação de diretrizes 
politicas eprogia.m1iticas para o seu financiamento. 
lniçialme_Dte_,_ ç_orne.s:ªncjp_ com a reâiscus;§()acerca 
do alívio da dívida externa de forma global, inclusive 

_ am_]Jiiando_()_Q_e!:Ja!e..§Obre-ª r~g_u_l_<~ment_a~ointef~!a· 
cional dos preocupantes e descontrolados fluxos fi

_119-nceiros; e abo;"dando, noEl_r?sil,_es~ifiC?ment~e. _o 
imbróglio desua díviclaintema._E:_rn ~eg(JJ1do_lugar, d<ir 

-andamento a uma profunda reforma fiscal que privile
gie os impostos diretos sobre as altas rendas e patri
mónio exatamente _âaqueles que tem capacidade con
tributiva. Hoje, estes são escassamente tributados e, 
compulsoriamente, só pagam os piores dos impostos: 
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o do medo da violência e o da insegurança, gerados 
por uma sociedade injusta, desigual e socialmente 
perversa para a grande maioria da população. 

O FPS sempre se posicionou por uma radical 
reforma fiscal e tem clareza de que a carga tributária 
no Brasil é baixa e insuficiente, e com a agravante 
de estar mal distribuída e penalizando assalariados 
de renda média e a produção. 

Ainda sobre a reforma fiscal, temos hoje de su
perar a visão conservadora contida na máxima muito 
em voga aqui entre nós, de que "imposto bom é o 
imposto velho". Também travarmos um duro debate 
contra a ideologia já dominante na Europa, ainda 
embrionária no País, de que deve-se diminuir impos
tos e carga fiscal dos contribuintes. 

Quanto ao primeiro aspecto nunca é demais 
lembrar as mudanças que se operam nos fatos gera
dores em função das novas trocas comerciais e indus
triais, novas formas de serviço e do consumo sem me
diações tradicionais, tudo com presença indispensável 
da intermediação financeira, além do fenômeno inédito 
do dinheiro eletrônico. Quanto ao segundo aspecto do 
debate, convém, infelizmente, salientar que ele terá 
que ser travado no seio de algumas correntes de es
querda que, por oportunismo eleitoral, embarcam com 
facilidade na tese da redução de impostos, esta tão do 
agrado de nossas elites. 

No encontro de Santiago duas outras questões 
interessantes também foram trazidas à baila do deba
te: o dualismo e, por um novo corte, a-questão âa "re
taguarda" e "vanguarda". A perdurarem visões dualis
tas, puras e irreconciliáveis, o Brasil não terá futuro. 
Acreditar, por exemplo, que o futuro do Brasil só se 
viabilizará se ele se acoplar inexoravelmente às con
quistas de ponta, ao mercado mais competitivo, à tec
nologia mais revolucionária, certamente implicará de
semprego, mais exclusão. Por outro lado, querer reafir
mar interesses consolidados e a tradição, igualmente 
se estará afirmando desemprego e miséria, em um pã- · 
tamar de baixo padrão tecnológico; portanto, distan
ciando-se mais da civilização que se constrói. 

A alternativa para o Brasil precisa ser buscada 
no quadro de sua complexidade, onde estão presen
tes regiões de alto padrão de desenvolvimento e ou
tras deprimidas economicamente. Onde convive um 
País da era do computador com o País do arado ain
da puxado a boi, quando não puxado à mão. Mesmo 
no quadro da globalização, esta realidade deve ser 
considerada, para que todos os brasileiros e todas 
as regiões possam se beneficiar do desenvolvimen
to. Ou seja, a idéia do desenvolvimento desigual e 
combinado precisa ser uma constante no programa 
de um possível bloco de centro-esquerda. 

E da parte da esquerda, outra responsabilida
de: entender a sociedade não mais pelo prisma fe-

chado da luta de classe desenvolvida a partir da 
contradição capitat7trabalho, nos moldes e concep
ções tradiçionais dii civjljza.çffi.o industrial sem se dar 
conta das· profundas· transformações do mundo do 
trabalho e_do próprio capital trazidas pela revolução 
científica . e _ tecnoló.gica. São n.o\f.a!;_ contradições 

. IJIJrna sa.çiegªde. m~~s inter-relacionada, complexa e 
culturalmente mais democrática. 

Também, tal como sugere Mangabeira Unger, 
embora, como já afirmamos, não vemos no plano 
mundial nenhum "caminho único•, não é papel da 
esquerda querer humanizar o capitalismo, afirmar 
•melhorismo• (como pensaram, num dado momento, 
alguns comunistas italianos), ou qualquer outra for
mação social e econômica nascida da sua cepa. 
Acreditamos ser possível lutarmos por uma socieda
de mais fraterna, solidária, democrática e com mer
cado socialmente regulado onde coexistem liberda
de individual e o interesse público coletivo. 

É bom nos atermos um pouco a esta questão 
do mercado, um tema pouco tratado no documento 
de Unger. Para a grande parte da esquerda, a acei

.. tação do-mereado sempre foi uma espécie de tabu. 
-Entretanto, ele não é alheio aos textos marxistas ou 

a vários pensadores socialistas. Oskar Lange e Oito 
Sik, por exemplo, produziram ensaios e estudos sobre 
o papel do mercado numa economia planificada, e o 
debate cresceu em importância, enquanto alternativa, 
no período Kruchev para, longo depois - com a inva
são da Hungria e a crise na República Democrática 
Alemã -, findo o "degelo" cantado na prosa de llya Eh
renburg e nos versos de Evtuchenko, mergulhar no os
tracismo, no período Brejnev. Jorge Castaiieda, inclu
sive um dos participantes do encontro andino, em seus 
textos e, particularmente, no livro Utopia Desarmada, 

__ demonstra com clareza que o mercado constitui-se, 
hoje, em elemento central de qualquer projeto político 
de construção de uma nova hegemonia, na perspecti
va da esquerda. Aliás, é exatamente nele onde se en
contra uma área de interesse das grandes massas e 
dos próprios trabalhadores, a do consumo. 

Exatamente por entender a necessidade de um 
mercado socialmente regulado, o PPS julga não ser 
conveniente se adotar programas de políticas com
pensatórias: Estas não ser.fem nem para resolver os 
desequilíbrios sociais gritantes nem tampouco as 
disparidades regionais dramáticas. Têm serventia, 
isso sim, para reproduzir dominação. 

Algumas dessas políticas como, por exemplo, 
a de complementação alimentar para crianças ou ren

-aa míriimavinciilãda a uma-oongaÇão social (bolsa-es
cola) são importantes. Mas, além de não caracteriza-



Junho de 1997 ANAIS DO SENADO FEDERAL 621 

rem políticas de esquerda - embora esta as assuma e 
até tenha idealizado algumas delas -, não podem subs
tituir um projeto mais estrutural de transformação - e aí 
entra a proposta de um novo bloco político de centro-es
querda, com nova lógica e novos referenciais, realçada 
no referido encontro do Chile. O PPS, para usar uma ex
pressão popular, se 'sente em casa" quando a questão 
é colocada desta maneira. ~ 

E todo este conjunto de iniciativa, obviamente, 
não pode ficar preso ao campo económico ou ape
nas ao da política de alianças. Além de resgatar 
uma pesada herança social produzida e ao mesmo 
tempo desprezada pela direita ao longo das déca
das, há que se proceder, como sugere Unger, a 
um choque institucional. Evidentemente, ele tem 
como pressuposto sua concepção presidencialista, 
inclusive comum a pelo menos dois dos nossos 
partidos, PT e PDT, conforme deixaram claro no 
plebiscito realizado em 1993. O principal choque 
institucional, em nossa opinião, deveria se dar a 
partir de um firme posicionamento a favor do parla
mentarismo, o que poderia se transformar em 
grande bandeira das forças democráticas e de es
querda na América Latina. 

Mas, mesmo no quadro deste dilema primor
dial, algumas de suas propostas devem ser analisá= 
das. Entre elas, citamos a possibilidade de se convo
car eleições antecipadas no próprio regime presiden
cialista e a adoção de instrumentos mais ágeis de 
suspensão de mandatos, tese polêmica, especial
mente nos sistemas do voto proporcional. Ainda e in
dependente de regime do governo, o novo bloco po
lítico, com a qual concordamos nas linhas gerais le
vantadas em Santiago, precisa ter força suficiente 
para, entre outras iniciativas, diminuir a influência do 
poder económico privado nas campanhas eleitorais. 
Como alternativa, descortina-se o apoio a criação de 
um fundo público e orçamentário e, por conseqüên
cia, a vedação das subvenções privadas. 

Em nossa avaliação, a esquerda e o novo bloco 
a ser formado precisa ultrapassar, inclusive, os limites 
da democracia representativa. Não sacrificando-a, e 
sim, compatibilizando-a com a adoção de mecaf1isrnos 
de democracia direta, alguns deles já consignados no 
texto constitucional. A revolução científica e tecr19_!9_gi: 
ca e a própria socialização política das sociedades mo
dernas, como em uma Atenas ampliada, faz com qu~ 
a cidadania aos poucos chame os destinos do Pais _El 
de sua comunidade às próprias mãos. 

Entre a definição de um J~f"oÍ?JQ_ ~-ª-sua exe~cu"
ção há um enorme espaço político a ser percorrido, 
onde os obstáculos se confundem com questões 

programáticas, com preconceitos e até reservas de ca
ráter histórico ou pessoal. Portanto, para construir a pro-

- posta do bloco político aventado em Santiago muito es
forço precisa ser dispendido, sem vaidades, sem voca
ção hegemonista, sem um tipo de "esperteza" política 
muito comum entre partidos, altamente desagregadora. 

___ corno_ já expressamos em várias ocasiões, a 
superação da atual composição do Governo, ba
seada em uma aliança infeliz entre PSDB e PFL, 
não se fará pela vertente da reinstalação da Fren
te Popular, alicerçada só em afinidades históricas. 
Este modelo esgotou-se por completo e se retirado 
do fundo de baú das quinquilharias históricas o 
S!;!rá JJara ll'lajf>JJma derrota. Sabemos que não de
pende apenas das esquerdas a formulação e 
construção de um novo bloco, tendo em vista que 
sua inviabilização também pode ocorrer por intran
sigência de setores de centro ou por conjunções 
políticas e históric&s nem sempre evitçí.veis. Entre
tanto, uma coisa deve ficar clara: só construiremos 
o novo bloco de poder, tema central do Encontro 
de Santiago, se as esquerdas resolverem rasgar o 
véu do imobilismo, do principismo e, principalmen
te, do maniqueísmo. 

Sem princíp_io_s_ _ quHiqu~_r "ior_çª política demo
_crática seoperdenos caminhos do fisiologismo, da im
potência, da _corrupção_._ O principismo, por sua vez, 
mesmo em nome deu!T@. pureza ideológica, engessa, 
enrijece, _leva_ à 9e!TQta._ O m<tniqueísmo embrutece e 
c:;onduz imÍariaveJmeme a posicionamentos erráticos. 

Esperamos que a montanha continue a mover
se. O imobilismo de certas forças políticas de es
querda que apenas resistem, não admitindo a ruptu
ra e a criação de novos paradigmas, trazem para si 

__ o risco de serem substituídas e até desaparecerem. 
Como desapareceram as montanhas de ltabira, can
tadas em versos pelo poeta Drummond. 

O SR. PRESIDENTE (Geraldo Melo) - A Mesa 
recebeu do Senador Esperidiao Amin o pedido de 
publicação do documento que passo a ler: 

-'Solicito sejam publicados no Diário do Sena
~do Federal os anexos documentos que chegaram a 
~meu ~conhecimento a partir do gabinete do Senador 
Vilson Kleinübing, os quais informam que a docu
~rnentação dos processos de interesse do Estado e 
da Prefeitura do Rio de Janeiro foi completada nos 
termos da Resolução n° 69/95, em 20 de junho e 19 
de runho de 1997' respectivamente." 

--s: Exª será atendido na forma regimental. 

São os seguintes os documentos rece
bidos do Senador Esperidião Amin. 
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O SR. PRESIDENTE (Geraldo Melo) - Conce
do a palavra, para uma comunicação inadiável, ao 
Senador Júlio Campos, por cinco minutos. 

teus, cap. 25, verso 34: "Vinde, bendito de 
meu Pail Entrai na posse do reino que vos 
está p-reparado desde a fundação do mun
do•; (o grand~julgaro«;)nt(); Mateus 25: 3J ~ O SR. JÚLIO CAMPOS (PFL- MT. Para uma 

comunicação. Sem revisão do orador.) - Sr. Presi
dente, Sf-s e Srs. Senadores, leio artigo de A Gaze
ta do Vale do Araguaia, sob o título "Passos que se 

46):- - -
Nossa grande esperança material é 

que seu trabalho não finde aqui, mas que 
seu-legado seja permanente e contínuo na 

·o corpo volta a terra como era, e o vida de seus familiares e seus alunos. A es-
espírito volta a Deus que o deu". (Eclesias- tes_nossos_sinceros e fiéis sentimentos, lou-
tes 12:7} vando a Deus por todos os seus leitos e rea-

Neste 07/04, Barra do Garças e região lizações entre nós.' 
se enlutou, pois este dia ficará como marco Esse artigo foi publicado pelo Sr. João Navais, 
na história de nosso povo, com o passamen- no jornal A Gazeta do Vale do Araguaia do dia 25 

findam': 

to de uma filha ilustre, podemos assim dizer, de abril último, em homenagem a uma uruguaia que 
pois assim o era e nos fazia sentir, ilustre e veio para o Brasil e fixou-se em Mato Grosso, Ira-
de valor insubstituível. Estamos falando aqui zendo a cultura e a beleza da arte. Foi a primeira 
da professora Ofélia de Donde, a mestra, a professora a criar um conservatório de música no in-
amiga, a companheira de todos aqueles que terior mato-grossense, em plena selva da região do 
a rodeavam e tinham nessa mulher o exem- Araguaia. Durante longos anos de sua vida, sempre 
pio de coragem, de ânimo, de luta, de dedi- mostrou a nossa juventude, a sua capacidade de en-
cação, de humildade e de competência. sinar, de se dedicar à arte e ao saber na parte cultu-
Dona Ofélia não era sua, mas patrimônio da ral. 
nossa região, urri monumento de cultura e Falecendo Dona Ofélia de Dando, no último dia 
história de vida que foi consagrado a Barra 07 de abril, Mato Grosso inteiro chorou a sua perda. 
dü Garças e à região do Araguaia. Monu- E eu, como representante do Mato Grosso no Sena-
menta esse tombado por nosso bom senso, do Federal, não poderia deixar de prestar as minhas 
pois que a sua vida, sua história, seu amor mais profundas homenagens de respeito a essa 
pela causa, seu altruísmo, faz-nos dizer, grande dama da cultura mato-grossense, da cultura 
com muita propriedade, que sua partida dei- brasileira; uma uruguaia que se tornou brasileira e 
xou em todos aqueles que a cercavam uma dedicou toda a sua vida a Mato Grosso, à região do 
lacuna irreparável, pois mais precioso que Araguaia e à cidade de Barra do Garças. 
Dona Ofélia somente duas dela. Conserva- A seus familiares, os sentimentos da bancada 
tório Barra do Garças, marco incontestável de Mato Grosso. 

de competência e dedicação pessoal. Durante 0 discurso do Sr. Júlio Cam-
Aos amigos, que são tantos, e a todos pos, o Sr. Geraldo Melo, 19 Vice-Presidente, 

os seus familiares, queremos dizer, mesmo - deixa a cadeira da presidência, que é ocupa-
com o coração turbado pelo sentimento da da pefo Sr. Leomar Quintanilha. 
separação, Barra do Garças teve um grande 
privilégio por adotar como filha esta valorosa O SR. PRESIDENTE (Leomar Quintanilha) -
mulher e também por ter sido adotada por Concedo a palavra ao nobre Senador Romero Jucá, 
ela como sua terra natal. Esse talento Deus como Líder, por cinco minutos, para comunicação 
nos fez ver de perto e a Barra do Garças urgente de interesse partidário, nos termos do art. 
deu privilégio de receber e guardar o corpo 14, 11, •a•, do Regimento Interno. 
desta que: nos trouxe um exemplo de vida, O SR. ROMERO JUCÁ (PFL - RR. Para uma 
que se sobrepôs aos exemplos até aqui vivi-____ comunicação urgente. Sem revisão do orador.}- Sr. 
dos em nossa região. Deus, que de tudo é Presidente, Sr"s e Srs. Senadores, quero comunicar 
testemunha, sabe da sinceridade com que à Casa que hoje foram encerradas as atividades da 
falamos, sabe também que temos a espe- Comissão de Sindicância criada pelo Senado Fede-
rança de que na ressurreição final ela res- ral para acompanhar o caso da morte das crianças 
surgirá, para receber a frasE:) _gl_oriosa do _ na Maternidade Nossa Senhora de Nazaré, em Boa 
Cristo glorioso descrita no Evangelho de Ma- Vista, Estado de Roraima. 
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Como Presidente da Comissão, afirmo à Casa 
que foi realizado um perseverante trabalho no senti
do de acompanhar as investigações, de levantar da
dos e de propor caminhos, exatamente para que não 
se repita, em todo o País, o quadro calamitoso e de 
sofrimento que se viu na capital do nosso Estado. 

A Senadora Marluce Pinto, Relatara da Comis
são, apresentou hoje seu relatório, que já foi votado e 
aprovado. Nesse relatório fica cabalmente demonstra
do que, efetivamente, no somatório de responsabilida
des por conta daquele triste fato, cabe parcela maior 
de responsabilidade ao Governo do Estado, que não 
tomou as providências necessárias, foi omisso no tra
tamento da questão da saúde e que, apesar de ter 
prenunciado o caos na maternidade, não tomou as 
providências necessárias para evitar o sofrimento que 
enlutou dezenas de famílias de meu Estado. 

Fiz questão, como Presidente da Comissão, de 
anexar ao relatório da Senadora um competente e 
excelente trabalho realizado pelo Ministério Público 
Estadual, especificamente pelos procuradores Mar
cos Reginout e Edison Damas, que demonstraram a 
responsabilidade do Governo do Estado na questão. 
Mais do que isso, já impetraram ação para que as 
famílias que perderam suas crianças sejam indeni
zadas pelo Governo do Estado. 

Quero, portanto, registrar as providências to
madas e dizer à Casa que o relatório com voto em 
separado que apresentei, também aprovado esta 
manhã, será encaminhado ao Ministério Público Fe
deral, ao Ministério Público Estadual, ao Conselho 
Federal de Medicina, ao Conselho Regional de Me
dicina e a outras autoridades, inclusive ao Ministro 
da Saúde, para que providências sejam tomadas e 
não se repita mais o quadro doloroso que se viu no · 
Estado de Roraima. 

Sr. Presidente, quero registrar as comemorações 
dos noventa anos da cidade e do Município de Floresta 
no interior de Pernambuco. O Município de Floresta, 
berço de minha família, pólo do desenvolvimento do 
sertão de Pernambuco, comemora noventa anos na 
administração do Prefeito Oscar Ferraz Filho, meu 
primo, que, eleito, dá seqüência a um trabalho que já 
vinha sendo realizado no Município. 

Daqui do plenário e em nome da Liderança do 
PFL, desejo parabenizar todos os florestanos, o pre
feito, a cidade de Floresta e, especialmente, as famí
lias Ferraz e Novaes, que, com muito trabalho, com 
muito afinco têm construído naquele Município um 
pólo de desenvolvimento e de exemplo para o sertão 
de Pernambuco. 

Muito obrigado, Sr. Presidente. 

O SR. PRESIDENTE (Leomar Quintanilha) -
Sobre a mesa, requerimento que passo a ler. 

É lido o seguinte 

REQUERIMENTO N2 462, DE 1997 

Senhor Presidente, 

Requeiro, nos termos dos arts. 218 e 219 do 
Regimento Interno do Senado Federal, a inserção 
em ata de voto de profundo pesar pelo falecimento 
do grande cientista e desbravador dos mares e rios 
do mundo Jacques-Yves Cousteau, que morreu no 
último dia 24. 

Justificação 

A figura sempre risonha do oceanógrafo, cien
tista e ambientalista francês Jacoues-Yves Cousteau 
nos transmitia a imagem de um homem de bem com 
a vida. Ao morrer em Paris na última quarta-feira, 
aos 87 anos de idade, hoje temos a certeza de que 
Cousteau era um homem feliz. Tanta placidez no 
semblante é o resultado de uma aventura bem suce
dida, que começou ainda criança, quando reservava 
algumas horas do dia para passeios na praia e 
aprender a nadar. Expulso da escola, depois de que
brar 17 janelas, foi parar na Academia Naval da 
França e, daí, na !')scola de aviação. Quis o destino 
que fosse transferido para o serviço marítimo, após 
um acidente. A partir de então, •mergulhou" literal
mente no mar para nunca mais afastar-se dele. 

A bordo do barco Calypso, que adquiriu em 
1950, começou a explorar os oceanos como um 
grande descobridQr. Passou _a conviver com as mais 
variadas espécies de peixes, algas e <i desve11dar os 

- mitos e os mistérios do funcfo do mar pela primeira 
vez. No barco, um misto de casa e de laboratório flu
tuante, iniciou suas primeiras viagens de reconheci
mento do mundo oceânico até tomar-se um dos 
mais importantes ambientalistas a ponto de decretar 
que "o futuro da civilização depende da água•. 

De câmara em punho, mostrou ao mundo ima
gens imemoráveis que lhe valeram contratos milio
nários com os meios de comunicação, a publicação 
de mais de 40 livros e muitos filmes. Sua série mais 
famosa •o Mundo Submarino de Jacques Cous
teau", o popularizou de vez. Depois disso, era im
possível não identificar a figura de um homem ma
gro, sempre com gorro vermelho na cabeça, a um 
explorador dos mares, muitas vezes comparado a 
Júlio Verner. Foi sua primeira produção de um filme 
a cores feito em água profunda, ainda em 1951, no 
Mar Vermelho. 
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As águas brasileiras não escaparam também de 
sua curiosidade. Cousteau aqui esteve várias -vezes e-
se encantou com a Amazônia. "Nem os oceanos jun
tos guardam tantos segredos", disse ele ao final da 
mais longa excursão à região, realizada em 1982, 
após percorrer 6.447 quilómetros do rio Amazonas. É 
preciso, urgentemente, promover um simpósio sobre a 
área", aconselhou Cousteau, sem sucesso. 

Criticado por alguns ambientalistas, eles se ren
deram ao homem que abriu os oceanos ao mundo. 
O grupo Greenpeace, por exemplo, divulgou nota
após a morte do oceanógrafo reconhecendo que 
"graças a ele, o público descobriu a fonte da vida 
que existe nas profundezas e a necessidade de pro- -
tegê-la". Jacques Cousteau morreu de ataque car
díaco talvez feliz por ter dedicado a maior parte de 
sua vida a paixão pelo mar. A Fundação Cousteau 
resumiu a perda com a expressão "Jacques Cous
teau se juntou ao mundo do silêncio", numa alusão a 
um dos seus mais famosos documentários. 

Exatamente um dia após a morte de Cousteau, 
o governo do Japão anunciou o leilão de carne de 
baleia equivalente a 400 animais, uma notícia que 
certamente chocaria o cientista. 

Sala das Sessões, 26 de junho de 1997.- Se
nador Eduardo Suplicy. 

O SR. PRESIDENTE (Leomar Quintanilha) -
Esse requerimento depende de votação, em cujo en
caminhamento poderão fazer uso da palavra os Srs. 
Senadores que o desejarem. 

Para encaminhar a votação, concedo a palavra 
ao nobre Senador Eduardo Suplicy. 

O SR. EDUARDO SUPLICY (Bioco/PT - SP. 
Para encaminhar. Sem revisão do orador.)- Sr. Pre
sidente, a figura sempre risonha do oceanógrafo, 
cientista e ambientalista francês Jacques-lves Cous
teau nos transmitia a imagem de um homem de bem 
com a vida. Ao morrer em Paris na última quarta-fei
ra, aos 87 anos de idade, hoje temos a certeza de 
que Cousteau era um homem feliz. Tanta placidez 
no semblante é o resultado de uma aventura bem
sucedida, que começou ainda criança, quando reser
vava algumas horas do dia para passeios na praia e 
aprender a nadar. Expulso da escola, depois de que
brar 17 janelas, for parar na Academia Naval da 
França e, daí, na escola de aviação. Quis o destino 
que fosse transferido para o serviço marítimo -ápós
um acidente. A partir de então, "mergulhou" literal
mente no mar para nunca mais afastar-se dele. 

A bordo do barco Calypso, que adqui
riu em 1950, começou a explorar os ocea
nos como urr. grande descobridor. Passou a 

conviver com as mais variadas espécies d~ 
peixes, algas e a desvendar os mitos e os 
mistérios do fundo do mar pela primeira vez. 
No barco, um misto de casa e de laboratório 
flutuante, iniciou suas primeiras viagens de 
reconhecimento do mundo oceânico até tor
nar-se urri dos mais importantes ambientalis
tas, a ponto de decretar que "o futuro da ci
vilização depende da água. 

De cãmera em __ RU_nl]_o, mostrou ao 
mundo imagens imemoráveis que lhe vale
ram contratos milionários com os meios de 
comunicação, a publicação de mais de 40 li
vros e mUitos filmes. Sua série mais famosa, 
"0 Mundo Submarino de Jacques Cous
teau," o popularizou de vez. Depois disso, 
era impossível não identificar a figura de um 
homem magro, sempre com gorro vermelho 
na cabeça, a um explorador dos mares, mui~ 
tas-vezes ç_omparad~o a ..Julio Verne. fQi sua 
a primeira ·produção de um filme a cores fei
to em água profunda, ainda em 1951, no 

-MarVernlE!Iho. 
As águas brasileiras não escaparam 

também de sua curiosidade. Cousteau aqui 
esteve várias vezes e se encantou com a 
Amazônia. "Nem os oceanos juntos guar
dam tantos segredos", disse ele-ao finaTda 
mais longa excursão à região, realizada em 
-1982, após percorrer 6.447 quilómetros do 
rio Amazonas. "É preciso, urgentemente, 
promover um simpósio sobre a área", acon
selhou Cousteau sem sucesso. 

Foi criticado por alguns ambientalistas, 
mas eles se renderam ao homem que abriu 
os oceanos ao mundo. O grupo Greenpea
ce, por exemplo, divulgou nota após a morte 
do oceanógrafo, reconhecendo que "graças 
a ele, o público descobriu a fonte da vida 
que existe nas profundezas e a necessidade 
de protegê-la". Jacques Cousteau morreu de 
ataque cardíaco talvez feliz por ter dedicado 
a maior parte de sua vida à paixão pelo mar. 
A Fundação Cousteau resumiu a perda com 
a expressão • Jacques Cousteau se juntou 
ao mundo do silêncio", numa alusão a um 

- dos seus mais famosos documentários. 

Exatamente um dia após a morte de 
Cousteai.J, Q_':govemo do Japão anunciou o 
leilão de câm~e de baleia equivalente a 400 
anfl11als, Uma noTícia que certamente choca
ria o cientista." 
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Jacques lves Cousteau foi também uma das 
pessoas que estimulou Amir Klink, um dos nossos 
mais importantes navegadores e exploradores de si
tuações no mar bastante difíceis, pois foi ele quem 
navegou de Parati à África no seu barco ou da África 
até o Brasil. Foi também ele que fez a visita à Antár
tida. Diz Amír Klink, escrevendo especialmente para 
a Folha hoje, que "neste ano, em minha última via
gem à Antártída, carreguei um livro seu. Na penínsu
la Antártida, fiz um roteiro muito semelhante ao dele 
que viajou por lá no verão de 72 e 73. A bordo do le~ 
gendário Calypso, Cousteau socorreu o primeiro via
jante solitário da Antártida, David Lewis, mas teve de 
interromper a viagem depois que o barco, que era de 
madeira, chocou-se com um bloco de gelo. 

"Calypso", livro de Cousteau sobre o seu barco 
de pesquisas que, aliás, é o meu preferido; Íoi capaz 
de transformar o barco num personagem da cultura 
oceânica. Sempre o imaginei como um grande na
vio, mas ele tinha apenas 42m. E, com esse barco e 
orçamentos reduzidos, Cousteau produziu filmes e 
técnicas cinematográficas que não foram alcançadas 
nem por produções mais caras." - -

Sr. Presidente, Gilles Lapouge correspondente 
francês de O Estado de S. Paulo diz merecidamen
te que Cousteau mais do que um cientista foi um 
verdadeiro poeta do fundo do mar. 

Solicito que essa homenagem a Jacques 
Cousteau seja encaminhada à Fundação Jacques 
Cousteau e a sua famíli;;t pormei() dª ErnbaiK.a_da_da 
França no BrasiL -

Muito obrigado. 
O SR. PRESIDENTE (Leomar Quintanilha) -~ 

Em votação. 
As Sr'ls e Srs. Senadores que o aprovam quei

ram permanecer sentados. (Pausa.) 
Aprovado. 
Será cumprida a deliberação do Plenário e V. Ex" 

será atendido na sua solicitação na forma regimental. 
Concedo a palavra ao nobre Senador Abdias 

Nascimento. (Pausa.) 
Concedo a palavra ao Senador Laura Campos. 

(Pausa.) 
Concedo a palavra ao Senador Ney Suassuna. 

(Pausa.) 
Concedo a palavra ao Senador Carias Patrocínio. 
O SR. CARLOS PATROCÍNIO (PFL - TO. 

Pronuncia o seguinte discurso. Sem reVisão de orá
dor.) - Sr. Presidente, Srs. Senadores, inicialmente 
gostaria de congratular-me com a Comissão Mista 
de Planos, Orçamentos Públicos e Fiscalização, do 
Congresso Nacional, que, em conjunto com os parla-

mentares e a área econômica do Governo Federal 
a11ali~ou~~em tempo hábil encaminhou, para que a 
sessão do Congresso Nacional aprovasse a Lei de 
Diretrizes Orçamentárias de 1997. Quero cumpri· 
mentar o Presidente daquela Comissão, o eminente 
colega, Senador Ney Suassuna, o Relator, Deputa
do Samey Filho, e cumprimentar também o Con
gresso Nacional que, em tempo hábil, votou a Lei de 
Diretrizes Orçamentárias. 

Mas gostaria também, Sr. Presidente, de dizer 
da minha apreensão em relação ao que se lê nos 
jornais. "LDO aprovada pelo Congresso terá sete ve
tos". ~erovarn()S essªLei_de__Diretrizes Orçamentá
rias ainda ontem à noite, e hoje os jornais anunciam 
que a lei sofrerá sete vetos, que certamente serão 
apostos pelo Excelent~_~l11J.9_~gnhor_Presldente.da 
RepúbllcaE-nãõ seinem se o Presidente da Repú
blica, Sr. ·Presidente, estaria disposto a vetar alguns 
artigos da LDO, mas até gente da área econômica, 
pessoas interessadas, já se apressam em dizer que 
o Presidente vai apor sete vetos à Lei de Diretrizes 
0!9~u:12e!'~!Í-a~. -~f!la le(gu«L-:-_re_pitQ..= f.Qi ao alisada à 
exaustão com os membros das áreas técnica e eco
nômica do Governo- Federal, com as Uderanças par
tidárias, com a área técnica do Congresso Nacional 
e onde observamos vários avances. 

Fo c(ue-é~rriiils importante, sr. Presidente, é 
que consta o artigo, a meu ver, mais importante, que 
·cons€rguimos conslgnáfnaTD0;-que- âíz respeito à 
saúde, ou seja, onde se estabelece oue o Governo 
não gastará com a saúde menos do que destinou nes

.se.ano de 1997. Para 1997, temos destinados para a 
saúde cerca de R$20 bilhões. Então, inserimos na Lei 

·de Díretiizes Orçillneníanas -que não se destinará. à 
saúde para o próximo ano menos do que R$20 bilhõ
es. E quero dizer, Sr. Presidente, que R$ 20 bilhões 
_são para que a saúde permaneça no status quo ern 
que está, a duras penas, ou seja, numa situação em 
que faltam "acinas e transplantes e hemodiálise dei
xam de ser realizados. Se tivéssemos destinado para 
a saúde R$40 bilhões, o dobro deste ano, ainda assim 
a saúde estaria em condição pré-fanmentar. 

Eu só queria dizer da minha perplexidade. 
Vota-se uma matéria numa noite; na manhã 

seguinte, íá se fàlae-m-vetif.Ta~ Vetar as conquistas 
que o Congresso Nacional obtém para a população 
brasileira! 

ATõc:normuito bem di"scutida, Sr. Presidente. 
Gostamos muito da participação do Relator da maté
rià, o Deputado Sarney Filho. Obtivemos algumas 
conquistas para os Estados mais pobres da Federa
ção; não conquistas isoladas, especificas, mas ge-
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néricas que atendem aos Estados que mais têm ne
cessidade. 

Eu gostaria de_ ratificar o meu contentamento 
com a aprovação, em tempo hábil, da Lei de Diretri
zes Orçamentárias e expor a minha preocupação 
com o fato de que, mesmo antes de a lei ser encami
nhada à sanção, já se fala que haverão de ser veta
dos artigos tão importantes como esse que estabele
ce um mínimo a ser destinado à saúde. 

Era o que tinha a dizer, Sr. Presidente. Agrade
ço a oportunidade. 

O SR. PRESIDENTE (Leomar Quintanilha) - Con
cedo a palavra ao nobre Senador Eduardo Suplicy. 

O SR. EDUARDO SUPLICY {Bioco/PT - SP. 
Pronuncia o seguinte discurso. Sem revisão do ora
dor.) - Sr. Presidente, Senador Leomar Quintanilha, 
Sr"s e Srs. Senadores, a Câmara dos Deputados ti
nha ontem na sua pauta a votação do Projeto de Lei 
n2 1.151, de 1995, da Deputada Marta Suplicy, que 
institui a parceria civil registrada entre pessoas do 
mesmo sexo. 

O projeto reconhece e assegura legítimo direito 
de cidadania, dignidade e respeito aos direito huma
nos de milhares de pessoas que, por sua orientação 
sexual, não podem ter seus direitos negados. 

Diz a Constituição Federal, no seu art. 5°: 'To
dos são iguais perante a lei, sem distinção de qual-
quer natureza" 

Os principais pontos do projeto são: diretto à he
rança, à sucessão, aos benefícios previdenciários, ao 
seguro saúde conjunto, à declaração conjunta de Im
posto de Renda; direito à nacionalidade no caso de es
trangeiro que tenha como parceiro cidadã ou cidadão 
brasileiro, à renda conjunta para compra {!e imóvel. 

O projeto não propõe dar status de casamento 
ao contrato de Parceria Civil Registrada; permitir que 
um use o sobrenome do outro; mudar o estado civil 
durante a vigência do contrato; não propõe constituir 
família; veda a adoção, tutela ou guarda de crianças _ 
ou adolescentes em conjunto, mesmo que se tratem 
de filhos legítimos de um dos parceiros. 

Pelo projeto, pessoas do mesmo sexo, soltei
ras, viúvas ou divorciadas poderiam registrar um 
contrato de parceria civil em Cartório. O contrato 
deve tratar sobre o património, deveres, impedimen
tos e obrigações mútuas . .O contrato desfaz-se por 
desistência das partes ou por morte de um dos con- · 
tratantes ou mediante decretação judicial. O contrato 
não pode ser assinado com mais de uma pessoa, e 
os contratantes não se podem casar durante a vi
gência do mesmo. 

Sr. Presidente, manifestações muito importan
-tes dos mais diver5os segmentos da sociedade refe
riram-se a esse projeto, dentre os quais ressalto a 
do atual Presidente do Supremo Tribunal Federal, 
José Celso de Mello Filho. Em entrevista publicada 
nas Páginas Amarelas da Revista Veja, em 5 de 
março de 1997, quando perguntado especificamente 
sobre o reconhecimento da união entre homosse
xuais - uma das proposições sobre as quais muitas 
vezes os magistrados têm dificuldades em romper 

- barreiras - S. Ex'! di'Z que é a favor. 
Explicou textualmente o Presidente do Supre

mo Tribunal Federal, José Celso de Mello Filho: 

"Sou a favor da legitimação da união 
de pessoas do mesmo sexo. Essa é uma 
realidade inevitável e que deve ser objeto de 
adequada normalização. O Poder Judiciário 
já reconheceu que a formação de um patri
mónio comum, a partir do esforço de ambos 
os consertes, impõe a divisão dos bens na 
nora aa separaçao. É o pnncíp1o aa JUstiÇa. 
Mesmo pcirque nada existe em nosso siste
ma jurídico que impeça esse tratamento no 
casa de- uma união homossexual. Nada im
pede que o Magisfraào construa-interpreta
ções próprias a partir da necessidade de 
realizar os fins sociais a que se dirige a lei. 
-o ·problema é que, muitas vezes, essa visão 
é condicionada por uma abordagem conser
vadora, que, ignorando o espírito do tempo, 
restringe o alcance da lei. • 

Sr. Presidente, entre as pessoas que se mani
festaram com coragem a respeito deste assunto, 
surpreendentemente - porque muitas vezes têm de
monstrado sua divergência publicamente - estão os 
Presidentes das Centrais Sindicais mais importantes 
do Brasil: Eriír Severino da Silva, da CGT; Luiz Anto
nio de Medeiros, da força sindical; e Vicente Paulo 
da Silva, Presidente da Central Única dos Trabalha-

-dores. Em os de n1áio de 1997;-os três publicaram 
na Folha de S.Paulo artigo intitulado "Junto pelos 

- -Direitos Humanos, que passo a ler: 

"Chegamos ao final do segundo milé
nio com muitos problemas não resolvidos: 
fome, desemprego, concentração de renda, 
epidemia.-s; violência, desencontros, conflitos 

- êtnfcos:-Mas há de se reconhecer o avanço 
na afirmação de direitos das chamadas mino
rias - mulheres, negros, portadores de defi
ciência, indios, homossexuais -, fruto da inten

_saJuta de grupõs sociais e dos ventos denio-
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cratizantes da consciência mundial. Todas 
as pessoas têm direito à cidadania plena. 

A nossa Constituição de 1988 foi cha
mada de Constituição Cidadã por ter como 
eixo de referência a defesa da cidadania. 
Lutamos muito para que ela se configurasse 
dessa forma. No primeiro capítulo, explicita 
o direito à não-discriminação por sexo, raça, 
origem ou religião. Faltou "orientação se
xual", que, embora proposto, não passou 
pela Comissão de Redação (com a desculpa 
de "enxugamento• do texto). 

A cultura latina, marcadamente ma
chista, estigmatizou as relações homosse
xuais masculinas e inviabilizou as femininas. 
Estigma e invisibilidade têm impedido que as 
pessoas homossexuais vivam sua orienta
ção sexual sem prejuízo de sua cidadania. 
Só o preconceito pode justificar o controle e 
a censura dos comportamentos afetivos e 
sexuais, o que df~ mais íntimo e pessoal 
existe em cada urr de nós. Esse é um desa
fio para nós trabalhadores. Os tempos mu
daram. Cresce a noção de- que a cidadania 
deve ser para todos. 

·o projeto de Marta Suplicy, Deputada 
pelo PT, que disciplina parceria civil entre 
pessoas do mesmo sexo, aprovado na for
ma de substitutivo do Deputado Roberto Jef
ferson, na Comissão Especial da Câmara, 
por 11 a 5, vai a votação nos próximos dias." 
Deveria ter ido ontem, foi adiado para agos
to. "Esse projeto tem como finalidade regula· 
rizar uma situação de fato e tem o apoio do 
Ministro•- hoje Presidente do STF, que fez 
a declaração que há pouco citei. 

"Por carregarmos tantos tabus em re
lação à sexualidade, esse projeto gera tanta 
polêmica: Esclarecem que o projeto não 
possibilita mudança de estado civil, nem 
adoção conjunta de crianças. "Não é, por
tanto, um projeto de casamento, mas esten
de alguns direitos a pessoas que firmarem 
tal sociedade. 

Garante direitos de cidadania, tais 
como herança, benefícios previdenciários, 
seguro-saúde em conjunto, declaração con
junta de imposto de renda, direito à naciona
lidade no caso de estrangeiros que tenham 
parceiro ou parceira brasileira e considera
ção de renda conjunta para aquisição de 
imóvel. O contrato poderá ser registrado em 

cªrtc'lrLQ por_pessoas do mesmo sexo soltei
ras, viúvas ou divorciadas. Trata de patrimó
nio, deveres, impedimentos e obrigações 
mútuas. Desfaz-se por desistência das par
tes, morte de_ um dos contratantes ou sen
tença judicial. • 

Em muitos países do mundo, hoje, estão-se 
aprovando contratos de parceria ou de un.ões com ca
racterísticas como as propostas, às vezes de forma 
mais avançada. Essa é uma proposição do novo Pri
meiro Ministro da Inglaterra, Tony Blair. É também pro
posição do novo governo da França, sob a liderança 
do Primeiro-Ministro Lionel Jospin. 

Houve muitas incompreensões de entidades 
religiosas, da igreja católica, de igrejas protestantes. 
Inclusive, diversos-bispos da igreja católica se mani
festaram ontem, telefonando para Parlamentares pe
dindo que não votassem o projeto. 

Sou católico, portanto, membro da igreja católi
ca, mas percebo que Dom Lucas Moreira Neves, 
Presidente da CNBB, e outros bispos que assinaram 
o manifesto sobre o projeto parecem não ter com
preendido inteiramente que o referido projeto apenas 
disciplina a parceria civil registrada entre pessoas do 
mesmo sexo, podendo, por exemplo, uma avó e sua 
neta registrarem um contrato dessa natureza, duas 
parentes, duas primas, um avô e seu neto, enfim, 
pessoas as mais diversas, mas não necessariamen
te homossexuais. 

A anistia internacional, inclusive, tem elogiado 
o fato de o Brasil estar discutindo tal proposição. Na 
Dinamarca, Noruega, Suécia e Hungria, a parceria 
civil entre pessoas do mesmo sexo já é uma realida
de instituída por lei, em âmbito nacional. Na Espa
nha, Holanda, Bélgica e em 234 prefeituras da Fran
ça, já se permite legalmente essa instituição. 

Quero aqui ressaltar a coragem da Deputada 
Marta Suplicy pelo fato de ter colocado tal proposi
ção para ser discutida entre todos os brasileiros. 
Pessoas como Herbert de Souza encaminharam de
clarações favoráveis, como Antônio Joaquim Wer
neck de Castro, Secretário de Assistência à Saúde; 
Gilda Bacal Fucs, médica, sexóloga, psiquiatra, uma 
das mais eminentes educadoras na área da sexuali
dade, professora de psicopatologia sexual da Uni
versidade Federal da Bahia; as católicas, pelo direito 
de decidir, Dr'!. Maria José Rosaldo Nunes, que dis
se, a respeito do projeto, que ele cumpre o importan
te papel de garantir que parcela da população discrimi
nada, marginalizada, que sofre violência policial cons
tantemente, passe a ter assegurados seus direitos à 
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cidadania; Jane Gaivão, da Associação Brasileira In
terdisciplinar da AIOS; o Coletivo Feminista Sexuali, 
dade e Saúde; o Conselho Federal de Psicologia, _a_ 
conselheira presidente é Ana Mercedes Bahia - _e 
tantas outras manifestações, inclusive do Plenário 
do Conselho Federal de Psicologia que,_ge__algurru~
forma, se contrapõe à organização de entidades reli
giosas que também expressaram seu sentimento, 
sua opinião. 

Creio que o esclarecimento sobre a matéria .at~_ 
agosto próximo dará oportunidade para. que a socie
dade brasileira compreenda melhor a proposição. Há 
muitas pessoas que, inclusive, tem tido o respeito da 
igreja católica e das igrejas protestantes das diver
sas denominações que lutam por justiça social, pe
los direitos à cidadania e que, agora, ficaram um tan
to assustadas quando ouviram seu pároco dizer, no 
sermão, "par;,_ não votarem mais em mim caso me 
pronuncie favoravelmente a tal projeto". 

Ora, que se compreenda bem a natureza do 
projeto que, sobretudo, visa a assegurar um direito à 
cidadania com todo o respeito a todos os_se_gm!;ln:__ 
tos, a todas as religiões, sobretudo a cada pessoa.-

O SR. PRESIDENTE (Leomar Quintanilha) -
Concedo a palavra ao nobre Senador José Serra. 

O SR. JOSÉ SERRA (PSDB - SP. Pronuncia 
o seguinte discu(so.)_~ Sr, Presidente_,_Sr<'-~ Sr~, 
Senadores, creio que um dos maiores equívocos_ç!ª
vida política brasileira neste fim de século foi cometi
do há pouco menos de qua.tro_a.oos._qy_ando o Con
gresso Naciona.Ld_ecldLLLcome_çar__aJa.ber a revisão 
constitucional um ano antes da eleição de_19_94._A 
Constituição brasileira de 88 havia detennir\ado qy'ª 
ela própria seria revista a partir de 5 de outubro de 
1993, mas não havia obrigação alguma de qu? o 
processo de revisão fosse iniciado nessa data. É só 
entender o significado da expressão •a partir", ou 
seja, poderia. ser feita a revisão no ano 2000, 2Q2Q. 
Não havia obrigação alguma de se começar no dia 5 
de outubro de 1993. 

Com o Congresso, naquela época, esfranga
lhado pelo esforço em tomo à cassação do Presi
dente Collor de Melo, perplexo face aos efeitos da 
CPI do Orçamento -· que começou no fim do ano - e 
excitado pela incerta campanha eleitoral que se avi
zinhava., a revisão, evidentemente, não andou. Uma 
oposição pequena mas aguerrida, uma elevadíssima 
taxa de a.bsenteísmo dos parlamentares e o horror 
de votar temas que colocassem em riscQ_Q possível 
colégio eleitoral de cada parlamentar, transfonnaram 
a rápida, drástica e massiva refonna. da Constituição 
num parto da montanha. 

O que geveria te[ sido fetto na minhª opinião e que 
deJem:lLna.quela época? Obviamente, marcar a revisão 

_ para depois das eleições, no primeiro ano de mandato 
_ _9os_ nov_o~ Pre_sici_ent~~GQ_veiT11l_dcJIEl5, _ Se~~ores e_ De: 

pulados. Com isso até a Oposição concordaria. 
__ _QreiQ, trata-se~ Sr. Presidente, de fascinant_ejrl_:__ 
vestiga.ção na linha da sociologia. ou da psicologia do 
conh_ecimentp: compreender por que esse erro tão 

-~eJaroeotarfoLc.ometido,_ 
_ ____ P,.penas como contribuição aos analistas do fu-
turo, vou sublinhar quatro fatores concorrentes e ex
plicativos que levaram a esse grande equívoco do fi
nal do século. Primeiro, houve o receio de alguns se
tores. políticos, particularmente do PFL e do PPB; de 
que Lula, então favorito nas pesquisas, ganhasse a 
eleição presidencial e, a partir daí, tivesse força para 
moldar a ConstituiÇão segundo as concepções da 
esqu_e_rda._Evi<ientemente_, L_ula_Dâº-_ganho_u, mas __ 
mesmo que tivesse ganho continuava equivocada a 
hipótese de um Presidente da República poder mol
dar a COf1SiiJuição cje acordo com seu desej9. 

.J:rn _ ~-91JDdoJJ.J_gªr::._b.a'.'iª- ªrn!?érn -ª-ignQfâ_n_ga_ 
de outros setores, inclusive empresariais, sobre os 
aspectos mais conflitivos da reforma constitucional. 
A reforma administrativa, por exemplo, por vezes, 
nem era Citada no elenco -das mudaf\Çàs necéssa: 
rias. Isso os levou, naturalmente, a subestimar a re
-sist!mcra socral que a revisao constitucronal desper
talla, cespeciãlmente~em um ano eleitoral. 

· · Em terceiro lugar, superestimou-se o poder de
mobilização das elites economicas para fOr'Çaras 
_mudanças constitucionais por erma OOSinteresses 
-de PiirJã:~·ientár~s q~ébus-cavama reeTerça6:--- - --

Houve um quarto fator, desmentido de maneira 
_flagrante pelaexperiência concreta: a crença de que, 
sem reformar él.. ConstitUiçãO( mesmo sem-sáber direi~ 
to o quê)~ não seriaPc>ssíveTíançãr -â-estabillzaÇão da 
~n()!Tliª. -~gui havia uma idéia errada que, até hoje 
persiste. Essas refonnas são importantes para diminuir 
o custo do funcionamento da economia brasileira, o 
custo da manutenção da estabilização, o custo da reto
mada do desenvolvimento, mas não constituem um fa
tor, a priori, que inviabilize a estabilização. A prova é 
que o real veio mesmo sem as refonnas. 

Por incrível qt.l_~ hoje po:;sa _p_a.r_eçer, até feve
reiro ou março de 1994, quando estava claríssimo 
que a révisao não ia dar em riada,-os fatores cítacfos 
continuaram dominando as decisões sobre a revi
são, e ela continuou. Para quê? Pára nada. 

Na época, empenhei-me para esse adiamento, ti
__ ye~_cpnseguid_o persl)acjirQÇof1gres_so, il revisão te

ria si.do feita no primeiro semestre do Governo Feman-



Junho de 1997 ANAIS DO SENADO FEDERAL 631 

do Henrique. Recordo-mA que, em palestras para 
empresários, quando defendia essa tese, a única 
coisa que muitos entendiam- ouaci"E~ditavam-enten: 

der - era que eu me opunha à revisão constitucionªl! 
Era exatamente o oposto. Exatamente -po;:-vafoÍizar 
a revisão é que eu queria que ela fosse viável-e não 
fosse uma revisão virtual que servisse apenas para 
propaganda e mobilizações custosas que a nada le
vavam. 

Assim, a tarefa de reformar a Constituição ficou 
para o novo Governo e o novo Congresso, em 1995, 
mas pelas vias tradicionais das mudanças constitu
cionais: maioria de três quintos; quatro votações 
(duas na Câmara, duas no Senado); processo dilui
do no tempo; perspectiva do pingue-pongue consti-
tucional - a Câmara aprova; se o Senado modifica, 
volta para a Câmara; se for modificado na Câmara, 
volta para o Senado - um pingue-pongue eterno, na 
base da estratégia caça-frango em- um terreiro: soT
tam-se os frangos, e se inicia um processo" desgas= 
tante de caçar um a um, sendo cada mudança cons
titucional um "frango rebelde" para ser conquistado. 

Ao mesmo tempo, desistir das reformas à 
Constituição significaria resignar-se a um texto cons
titucional que é prolixo, detalhista e está eivado de 
nós jurídicos e corporativistas que, no fundo, amar
ram a vida do Pais. Isso vale para qualquer Governo 
e para qualquer Partido. 

A história recente é mais conhecida: o Governo 
enveredou pelo caminho das reformas pela via tradi
cional. Foi possível mudar a ordem económíca: ex-
tinção de monopólios estatais e reservas de merca
do. Mas isso não é mais do que 10% das reformas 
necessárias. O resto ficou paralisado ao sabor das 
pressões e contrapressões da conjuntura política. 

Estou convencido, ainda, que com excepcional 
esforço poderemos aprovar alguns pontos da refo_r
ma administrativa e alguns avanços no texto da Pre
vidência. Mas muito ficará faltando. Devemos nos 
empenhar porque, além da área económico-adminis
trativa, faltarão questões no campo político e jurídi
co. Mais não dá para contemporizar, sequer, com a 
idéia de termos um novo Governo, em 1999, de 
novo envolvido em processos de reformas constitu
cionais lentas, inseguras e desgastantes. 

Pergunto-me: qual a saída? Estou convencido 
que a saída é convocar nova revisão constitucional, 
aprovando uma emenda constitucional sujeita· a re
ferendum ou apoiada em plebiscito para evitar pro
blemas da inconstitucionalidade. Falo em uma 
emenda na linha da proposta do Senador Pedro Si
mon. É um processo cansativo? Sem dúvida, muito 

cansativo. Penoso? Não só penoso, como difícil. 
Mas aqui trata-se de escolher,~_n_1re as Q_if_E:lren~s al
ternativas, a menos ruim. 

_Muito~obrigado, Sr. Presidente. 

Q_.SR. PRESIDENTE (Leomar Quintanilha) 
Concedo a palavra ao Senador Renan Calheiros. 

O SR. RENAN CALHEJROS (PMDB - AL. Pro
nuncia o seguinte discurso.) -Sr. Presidente, Sri's e 
Srs. Senadores, a retomada do Proálcool, anunciada 
pelo Senhor Presidente da República, Fernando 
Henrique Cardoso, e repercutida nas manchetes da 

- grande imprensa nacional, promete resgatar um dos 
maiores erros de miopia tecnocrática na história re
cente de nosso País. A inexplicável interrupção do 
programa, considerado mundialmente uma das mais 
criativas e exitosas políticas energéticas do pós
guerra, teve desastrosos impactos económicos, so-

- ciais e ambientais. Determinou o aumento das im-
-portações de petróleo, agravando o estrangulamento 
de nossas contas eXternas. Lançou dezenas de mi
lhares de trabalhadores rurais da cana e operários 
das indústrias no desemprego, com efeitos sociais 
particularmente perversos em Estados de economia 
frágil e extremamente dependentes da monocultura, 
como o meu Estado de Alagoas. Enfim, Sr. Presi
dente, privou-nos de fortalecer nossa matriz energé
tica com uma fonte genuinamente brasileira, renová
vel e não-poluente. 

A propósito, louve-se o senso de oportunidade 
_djlm.Qnstrado pelo Presidente Fernando Henrique 
Cardoso ao divulgar a medida quando se preparava 
para participar, no comando da delegação brasileira, 
da sessão especial da Assembléia Geral das Naçõ
es Unidas destinada a avaliar os resultados da 
'Agenda 21' ell"l se_JJs primeiros cinco anos. 

Do conjunto de iniciativas que integrarão o Novo 
Proálcool, Sr. Presidente, gostaria de destacar duas: 

-a excelente idéia da 'frota verde", traduzida 
em um cronograma para a conversão de toda a frota 
de veículos oficiais ao motor a álcool; e 

-a regulame11_táção de incentivos fiscais (espe
cialmente a isenção do lP I) para a produção e venda 
de carros a álcool a importantes segmentos do mer
cado, tais como locadoras e taxistas. 

A título de sugestão, Sr. Presidente, entendo 
que um programa ·oi-denado de substituição de toda 
a frota nacional de ônibus urbanos por veículos a ál
cool trará enormes benefícios não só para a revitali
zação da agroindústria, mas também para a drástica 
redução dos níveis de poluição atmosférica em nos
sos centros urbanos. 
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Eu, que tenho feito da defesa do Programa Na
cional do Álcool uma das prioridades de minha agen
da legislativa e parlamentar, neste e em todos os 
mandatos que anteriormente exerci, desejO, desfé!-trí; 
buna, aplaudir essa atitude presidencial tão longa e an
gustiosamente aguardada e cobrada. Seguirei partiCi
pando de todas as articulações parlamentares supra
partidárias e inter-regionais a fim de exigir a rápida 
transformação dessas promessas em atos concretos 
de governo, fiscalizando atentamente sua execução. 

Sr. Presidente, foi o sucesso do Proálcool que 
abriu os olhos do mundo desenvolvido para as ex
traordinárias potencialidades dessa fonte de energia 
limpa e "ecologicamente correta'. Em conseqüência 
disso, a indústria automobilística dos Estados Uni
dos coloca, a cada ano no mercado, um número 
crescente de veículos movidos a álcool. Já a Suécia, 
há mais de dois anos, converteu sua frota de ôniEius 
urbanos ao álcool. 

Aliás, a imprensa noticia que, estimulada pela ini
ciativa presidencial, decidiu a filial brasileira de uma 
montadora sueca antecipar o lançamento de seu mode
lo de ônibus a álcool, destinado a rodar inicialmente nos 
corredores urbanos de Curitiba e da capital paulista. 

Agora, notem bem, sr-s e Srs. Senadores, tra
ta-se de veículos importados da matriz sueca. Isso 
apenas corrobora a necessidade de uma firme e since
ra sinalização governamental em apoio ao Novo Proál
cool, para que nãe> só a indústria automobilística, mas 
também todos os segmentos empresariais e sociais 
envolvidos apostem no sucesso do programa. 

Neste ponto, quero lembrar as advertências 
que já vêm sendo feitas por autoridades do meio po
lítico, empresarial e acadêmico-científico quanto à 
irônica e absurda perspectiva de a retomada do pro
grama vir a acarretar o aumento das importações de 
álcool, tamanho o abandono e tal a desestruturação 
de nossa indústria sucroalcooleira doméstica. 

Que essa advertência sirva de matéria para a re
flexão de todos nós e, principalmente, das autoridades 
económicas responsáveis por nossa política energética. 

Era o que tinha ·a dizer, Sr. Presidente. 
Muito obrigado. 
O SR- PRESIDENTE (Leomar Quintanilha) 

Os Srs. Senadores Joel de Hollanda, Gilvam Borges 
e Mauro Miranda enviaram discursos à Mesa para 
serem publicados na forma do disposto no art. 203 
do Regimento Interno. 

S. Exªs serão atendidos. 
O SR. JOEL DE HOLLANDA (PFL - PE) - Sr. 

Presidente, Sr"s. e Srs. Senadores, não bastasse o 
império do ordenarnénto jurídico, a própria vivência 

leciona que o respeito à lei é o fundamento do Esta
do de Direito. Mais do que isso, estamos todos su
bordinados à constante observância das normas, 
não escritas, de convívio social, praticando gestos 
de boa educação, de tratamento ameno e de aten
ção ao próximo, conforme nos foi dado conhecer do 
berço à escola e dos exemplos hauridos na vida fa
miliar e comunitária. 

Referindo-se a esse tema, é sempre citado o 
depoimento do Ministro Luiz Vicente Cemicchiaro, do 
Superior Tribunal de Justiça STJ, segundo o qual toda 
pessoa, ainda que iletrada, tem conhecimento do que 
lhe é lícito ou concteilável, em termos de comportamento 
social, para isso não sendo necessário nada mais do 
que a própria experiência de vida em sociedade. ·o ho
mem apreende e aprende as normas de convivência", 
diz ele, sabendo distinguir o certe> Q() ~~elo. _ 

-- •t em,-portanto, o exato conhecimento do que 
pode e do que lhe é vedado fazer, posto que adquiri

-da a consciência da ilicitude, sem o recurso à leitura 
das leis. É ensinamento do convívio social, dos usos 
e costumes de que, muitas vezes, o legislador é 
mero intérprete.· 

E exemplifica: "Ninguém precisa abrir o Código 
Penal para saber que o homicídio é proibido, ou con
sultar o Código Civil e o Código Comercial para saber 
que é proibido não cumprir as cláusulas contratuais." 

Não obstante, segundo os registres da Folha 
de S.Paulo, foram_observados, em diferentes pon
tos do País, incontáveis casos de insubordinação, 
quer à lei, quer às regras sociais de conduta. "Inva
sões de terras e edifícios públicos, bloqueios de es
tradas e avenidas; enfim, o desrespeito geral à lei 
parece ter-se tomaão a tônica dos aluais movimen
tos que reivindicam benefícios, para alguma catego
ria trabalhista ou grupo social.· 

De fato, no período de 15 dias, do mês de 
maio, além do aumento da violência e da criminali
dade, sobretudo nas ruas das grandes cidades bra
sileiras, observarar:n~se episódios de natureza politi
ca que, no seu conjuntO. revelaram o desejo de con

Jronto e a extrema ~gressividade dos seus promoto
res e daqueles- que, inaalrertiâos, os seguiram nes
sas aventuras inse~~atas. 

Esse comportamento, marcadamente desres
peitoso, sequer poupou o Presidente Fernando Hen
rique Cardoso e a sua famnia. Um grupo de ma_nife_~
tantes, reduzido embora, em solenidade na fronteira 
uruguaia, arremessou paus, ovos e pedras sobre o 

- Chefe da Nação e sua comitiva, quase atingindo a 
Primeira-Dama, dona Ruth Cardoso. 
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Se nesse evento tremulava a bandeira do Parti
do dos Trabalhadores, no seguinte, sob o estandarte 
da Confederação Nacional dos Trabalhadores na Agri
cultura- CONTAG, promoveu-se a invasão da sede 
do Ministério do Planejamento. Na ocupação do gabi
nete do Ministro, espalharam-se porcos, galinhas e um 
peru, enquanto um grupo de invasores arrombava as 
portas do restaurante e outro usava os telefones priva
tivos, inclusive em ligações internacionais. 

Na manifestação seguinte, já agora de respon
sabilidade da Central Única dos Trabalhadores -
CUT, foram jogadas pedras, paus e coquetéis molotov 
sobre a barreira da polícia que protegia a comitiva pre
sidencial, quando se dirigia à reunião da Área de Livre 
Comércio das Américas - ALGA. E, menos de uma se
mana depois, a coordenação do Movimento dos Tra
balhadores Rurais Sem Terra- MST incitava publica
mente à invasão de terrenos e de supermercados, pe
los que não tivessem onde morar ou o que comer. 

Em São Paulo, após as agressivas manifesta
ções dos sem-terra, dos sem-teta e dos trabalhado
res portuários, até mesmo os- condutores de lotação 
julgaram-se autorizados à obstrução do tráfego de 
movimentadas vias públicas, a pretexto de reclamar 
de orientações da autoridade municipal, com isso 
prejudicando milhares de pessoas,- impedidas de 
exercer o seu direito de ir-e-vir. 

Nem se deram conta, os agressores, de que se 
pode divergir de ações de governo e, exercitando 
oposição construtiva e pacífica, sobre elas demons
trar inconformismo. Inadmissível, no caso, é a ânsia 
de confrontação, que atropela as normas de civilida
de, expressando-se, como se disse, até mesmo na 
pública tentativa de agressão física ao supremo 
mandatário da Nação. 

A esse respeito, o Presidente da República, em 
serena e firme advertência, declarou que "toda mani
festação é livre, mas não se ganha nada no grito. Os 
que entram para destruir ou para ocupar prédios pú
blicos não estão colaborando com os movimentos 
sociais. Estão, simplesmente, desobedecendo à lei, 
e a lei tem de ser mantida." 

A expressão desafiadora, como se vê, esbarra 
no principio de autoridade, que a organização social 
defende com intransigência. Por isso, o Presidente 
sentenciou que "a sociedade brasileira exige um 
basta a este .clima . de baderna. A sociedade não 
quer a desordem. Tenho sido paciente e tolerante, 
porque é do meu feitio e porque é-dévê-r de quem 
tem mandato do povo para governar o País. 

Mas, o limite da paciência e da tolerância é a 
democracia. A democracia exige respeito e ordem. 

Sem ordem legíti111a, não há democracia. As invasõ
es repetidas de prédios públicos e de propriedades 
particulares são_ ações coordenadas com objetiyos 
políticos-que corisfituem abusos antidemocráticos .• 

Do pronunciamento presidencial, deve-se res
saltar a compreensão de que as manifestações po
pulares pacíficas constituem direito irrecusável de 
reivindicação EJ.mesmo de protesto. As injustiças po
dem, conseqüentemente, ser superadas, servindo a 
pressão social para também movimentar o Poder 

Público, no $entid_o do atendimento dos procedentes 
pleitos da população._ 

Não haverá, contudo, qualquer tolerância com 
quem quer que afronte a lei, a ordem e os bons costu
mes, uma vez que assim sujeita-se às sanções legais 
e à condenação social, em todos os seus rigores. 

As &onclusões definitivas que daí se podem reti
rar, Senhor Presidente, são as de que é preciso res
peitar a lei, prestando-lhe irrecusável obediência, e 
de que o Poder Público deve fazer respeitar a lei, 

- como mandamento da própria preservação da socie
dade, assim como do contínuo aperfeiçoamento das 
regras de conduta pessoal e de convivência amisto
sa entre os homens. 

Era o que tínhamos a dizer. 
O SR. GILVAM BORGES (PMDB- AP)- Sr. 

Presidente, Sr's e Srs. Senadores, o Presidente da 
República, Fernando Henrique Cardoso, editou, no dia 
11-de junho passado, a Medida Provisória nº 1.577/97 
e o Decreto nº 2.250197, dois ates governamentais da 
maior relevância para a tão necessária aceleração do 
processo de reforma agrária em nosso País. 

É para destacar a importância dessas duas 
--medidas de grande impacto, adotadas pelo Poder 

Executivo, e para falar sobre a grave questão da re
forma agrária que ocupo, na tarde de hoje, a tribuna 
do Senado Federal. 

Há exatos dois meses, no dia da chegada dos 
bravos participantes da "Marcha sobre Brasília" a esta 
Capital, tive a oportunidade de dizer aos membros 
desta Casa que havia uma expectativa positiva em re
lação a um dos problemas mais agudos da realidade 
brasileira atual, que ê o da política fundiária. 

Naquela ocasião, foram mais uma vez lembra
das as preocupantes estatísticas do Atlas Fundiário 
Brasileiro, lançado no ano passado pelo Ministério Ex
traordinário de Política Fundiária e pelo Instituto Nacio-

__ r@_çjg_G_oLonização_e Reforma Agrária - INCRA, se· 
gundo as quais as terras improdutivas, no País, corres
pondem a 62,4% dé!s propriedades rurais, e 2,3% das 
fazendas têm mais de 50% das terras disponíveis. 
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Essas estatísticas erarn,_sern dúv:id<l,UTDª prova 
cabal da falta de democrati~ação da posse da terra no 
Brasil e o indicativo mais revelador da urg;§nciª-_d_e se 
reverter a espantosa concentração de terra existente 
no território nacional, que registra, hoje, cerca de 360 
milhões de hectares de terras improdutivas. 

Por essa razão, não poderia deixar de registrar 
minha satisfação em ver, nos últimos meses, redese
nharem-se institucionalmente as_c:onc:epções do pro
grama de reforma agrária, e, agora, concretizarem-se 
medidas que permitirão reverter o quadro sinistro de 
concentração de terra, que coloca nosso País em si
tuação vergonhosa no cenário internacionaL_ 

Sr. Presidente, Sri!s e Srs. Senadores, não te
nho dúvida de que esses atas do Poder Executivo 
são um passo decisivo para corrigiras enormes dis
torções detectadas no programa de reforma agrária, 
em implementação no País. 

A Medida Provisória nº 1.577 e o Decreto nº 
2.250 facilitam o levantamento de dados e informa
ções sobre as terras passíveis de desapropriação e 
mudam as regras do jogo, permitindo maior agilida
de na realização da urgente e indispensável reforma 
da estrutura fundiária nacionaL 

Os jornais de maior circulação der País vêm dF 
vulgando, para toda a sociedade brasileira, os gran
des méritos do 'pacote de medidas" baixado pelo 
Governo Federal, destacando que ele é, ao mesmo 
tempo, "urn golpe na estratégia das invasões, de um 
lado, e na indústria das desapropriações, de outro". 

"Mais que isso", foi dito que "essa combinação 
de decreto e medida provisória indica a disposição 
do Governo de lançar rnã_o do io::;trum~!l!O_ m_?_§ efi:_ 
caz de que dispõe mudanças na legislação e nos 
procedimentos de seus próprios órgãos para conter 
a violência no campo e combater o desperdício e o 
desvio de dinheiro público". 

Em artigo publicado no jornal Folha de S.Pau
lo do último domingo, intitulado ':A agonia do latifún-_ 
dio improdutivo", o Ministro Extraordinário de Política 
Fundiária, Raul Jungmann, que vem sendo extrema
mente competente na implementação_ das diretrizes 
governamentais, destacou que, agora, a agilidade e 
a velocidade serão muito maiores para a realizaçã2_ 
da reforma agrária. 

'Desestimulando as invasões",_ disse _o __ Minis
tro, "vamos alcançar também a diminuição da violên
cia no campo, mas, com as mudanças introduzidas na 
Lei Agrária, temos agora não só melhores e mªi~ efe_ti::_ 
vas condições de agilizar o Plano Nacional de 13efo1T]1a 
Agrária que é uma das prioridades governamentais 
anunciadas no plano Brasil em Ação como também, e 
diria até principalmente, de acabar de uma vez por to-

das com a vergonhosa 'indústria" das superavaliaçõ
es e conseqüentes superindenizações". 

sr-s e·srs.-senadores, nenhum de nós ignora 
que navia no País uma verdadeira "indústria das desa
-propriaqoos·. Para se ter uma idéia da dimensão da 
sangria sofrida pelos cofres públicos, basta dizer que, 
segundo o presidente do Instituto Nacional de Coloni
zação e Reforma Agrária - INCRA, Milton Seligman, o 
órgão pretende assentar mais de 7 mil e 500 famílias 
por mês, com a economia obtida nos pagamentos das 
indenizações de áreas desapropriadas. Isso significa 
quase 3 mil famílias a mais do que em 1996. 

A partir de agora, o preço a ser pago pela pro
-priedade será o preço atual de mercado do imóvel 
em sua totalidade, aí incluídas as terras e acessões 
naturais, matas e florestas e as benfeitorias indeni
záveis, não podendo o preço apurado superar, em 
qualquer hipótese, o valor de mercado. 

Se houver uma supE'Jrªlfélliação comprovada ou 
fraude na identificação das informações, o responsá
vel técnico pelo laudo será responsabilizado "civil, 
penal e administrativamente". 

Sr. Presidente, gostaria ainda de destacar que, 
pelas novas regras, o proprietário não mais se pode

_[_á __ yªJer de -ª.XPE)die_nte~_scusos _para _questionar a 
desapropriação. 
_ }l.J; me_dida$ _<!QQtac:l?~ p_rev~em que_ "qu_ªlquer 

modificação quanto ao domínio, à dimensão e às 
condições de uso do imóvel introduzida ou ocorrida 
até seis meses após a data da comunicação para le
vantamento de dados e informações sobre as áreas 
a serem desapropriadas não serão consideradas. 

As medidas prevêem também que as áreas 
_sob processos técnicos de formação ou recuperação 
de pastagens ou de culturas permanentes terão de 
ser "tecnicamente conduzidas e devidamente com
provadas, mediante documentação e Anotação de Res
ponsabilidade Técnica". Com essa decisão, acaba-se 
com a prática enganosa da alegação de projetos técni
_ws que. na_maior parte das vezes, eram inexistentes. 

Um outro aspecto que merece ser mencionado 
é o do fim da chamada 'farra dos juros". Agora, os 
juros compensatórios para desapropriações passam 
a ser de 6% ao ano e serão fixados sobre a diferen-

_ça entre os valores estipulados pelo Incra e os esta
-belecidos pela Justiça. 

-Todos sabemos que, anteriormente, com os ju-
ros de 12% ao ano, praticados sobre o valor da terra 
e não sobre a diferença dos valores, as dívidas do 

-Incra dobravam, por causa da demora dos preces-
-so~qudrclaís: 

Sr. Presidente. as medidas adotadas procuram 
acelerar a reforma agrária e,-ao-ineSino tempo, dimi-
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nuir os conflitos e a violência no campo, que tantas 
vítimas têm feito em nosso País. 

Por essa razão, deixei para mencionar, por últi
mo, o SF dispositivo do mencionado Decreto nº 
2.250, que estabelece que "o imóvel rural que venha 
a ser objeto de esbulho não será vistoriado ( ... ) en
quanto não cessada a ocupação". 

Pelas novas regras, as terras invadidas não se
rão desapropriadas, e o processo de reforma agrária 
será diretamente conduzido pelo Governo e não 
mais influenciado pelas invasões de propriedade, 
que tantos conflitos tem gerado, em diferentes pon
tos do território nacional. 

Agora, as entidades estaduais representativas 
de trabalhadores rurais e agricultores poderão indi
car ao Incra áreas passíveis de desapropriação para 
reforma agrária. Formalizada a indicação, o Incra 
procederá à vistoria, no prazo de 120 dias. 

Não há dúvida de que as medidas anunciadas 
objetivam evitar conflitos e corrigir, dentro da lei, 
uma estrutura agrária injusta. e excludente. 

As novas regras anunciadas evidenciam a ne
cessidade de mudanças de atitude e de busca de 
entendimento por parte de todos aqueles que dese
jam uma solução para o grave problema fundiário 
existente em nosso País. 

Srªs e Srs. Senadores, ao concluir esse breve 
pronunciamento, quero parabenizar o Governo Fe
deral pelo acerto das medidas adotadas. Elas sinali
zam claramente o quanto é firme a intenção do atual 
Governo no sentido de fazer a reforma agrária no 
País, sem mais demoras. 

Essas medidas são fundamentais para corrigir 
uma estrutura agrária inadequada e vergonhosa e 
permitir o avanço do processo de democratização da 
terra, no Brasil. 

As condições atuais são mais do que propícias. 
A revisão do Imposto Territorial Rural- ITR, aprova
da pelo Congresso Nacional em dezembro de 1996, 
elevou de 4,5% para 20% a alíquota sobre a grande 
propriedade improdutiva, ao mesmo tempo em que 
simplificou e fa.dlitou a cobrança do imposto, sem 
violência e com justiça social. A adoção do Rito Su
mário para a imissão de posse das terras desapro
priadas também tem desempenhado um papel im
portante na correção das iniqüidades da estrutura 
agrária nacional. 

Espero que a reforma agrária em nosso País 
ganhe um novo impulso. Tenho a certeza de que o 
Governo Federal, com vontade política e com a cola
boração dos Estados, que, doravante, passam a in' 
tegrar o processo descentralizado da reforma agrá-

ria, poderá, -finalmente, promover, sem violência. a 
__ democratização da terra e a justiça social no Brasil. 

Era o que tinha a dizer, Senhor Presidente. 
O SR. MAURO MIRANDA IPMDB_:-_G_O) ,.,_Sr. 

Presidente, Srªs e Srs. Senadores, o Governo Fede
ral está reconhecendo que os efeitos da chamada 
"Lei Kandir", que desonerou do ICMS as exportações 
de produtos primanos, aeabaram levando à redução 
das receitas estaduais. Na verdade, o aumento estimu
lado das exportações de grãos teve repercussões po
sitivas na tentativa de equilibrar nossas contas exter
nas, como queria o governo ao patrocinar a Lei Com
plementar 87, de 1996. Admitir este fato seria obriga
ção normal do governo. O que é incomum num país 
onde a voracidade da União não tem limites, e essa é 

- a ·nossa tradiÇão histórica, é saber que as perdas de 
arrecadação serão compensadas. Os jamais estão 
anunciando que essa decisão já foi assumida pelas 
autoridades econômicas, e se esse fato realmente 
acontecer, ele é digno de todos os nossos aplausos. 

Quando a lei Kandir foi votada pelo Congresso, 
no segundo semestre do ano passado, lembro-me 
de que o debate suscitou sérias controvérsias sobre 
as conseqüências práticas de sua aplicação, e ainda 
me recordo da intervenção corajosa do atual ministro 

- lris Rezende na defesa de Goiás e de outros Esta
dos emergentes cuja economia depende fundamen
talmente do setor agrícola. 

Na verdade, Srªs e Srs. Senadores, nada tí
nhamos a opor em relação aos princípios gerais da 
lei. O importante era impedir que os _desiguais fos

--'seftHratados Igualmente; -numa reediÇão-do conlron
to de forças entre Davíc:fe G61ias. P-or fim, as nego
ciações obtiveram sucesso, e prevaleceu o texto fi
nal que era defendido pelas bancadas do Centro-

- Oeste, do Norte e do Nordeste no Senado. 
Quanto aos efeitos benéficos da lei para os 

produtores de grãos, como os sojicultores, nós todos 
fomos unânimes no_ reconhecimento e no apoio. Não 
havia qualquer dúvida sobre os benefícios da lei no 
aumento da renda agrícola, com reflexos em outros 
setores que mantêm ativo o conjunto da economia. 
E isso âe fato aconteceu em Goiás. Esse aspecto 
positivo da lei, porém, convivia com duas expectati
vas desfavoráveis. A primeira delas era a previsív.JI 
perda dê arrecadação pelo Estado. E a segunda 
conseqüência seria a competição entre a soja expor
fávél, desonerada, e a soja para os esmagadores, 
com os ônus fiscais normais. 

Em relação a este último caso. as próprias leis 
dé mercado se encarregaram de reorganizar as nos
sas estruturas económicas de consumo e de expor-
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tação. Mas o Estado de Goiás, como grande produ
tor, sofreu efeitos diretos com a perda de arrecadação 
do ICMS. Esses prejuízos já somam a importância âe 
50 milhões de reais, segundo a Secretaria da Fazenda 
de meu Estado. Enquanto isso, nos dois últimos me
ses, a balança comercial do país começou a inverter 
os sinais de desequilíbrio que colocavam em risco a 
estabilidade do Real. E isso está ocorrendo graças aos 
movimentos de exportação de produtos primários, du
rante o período de colheita da safra. A conclusão é de 
que os Estados produtores acabaram por ser penaliza
dos com a renúncia fiscal obrigatória. 

Com o acordo que está para ser assinado nos 
próximos dias, entre a União e os Estados, para com
pensar as perdas, será assegurado o cumprimento do 
"seguro-receita" que estava estabelecido como conse
qüência da lei. Considero que essa postura do gover
no, reconhecendo as suas responsabilidades, é um 
fato auspicioso, porque ele reflete níveis de relaciona
mento mais solidários entre a União e as nossas uni
dades federativas. Mas é necessário que as autorida
des econõmicas sinalizem imediatamente as suas in
tenções, porque em Goiás, por exemplo, as compen
sações fiscais não passam ainda de meras expectati
vas. As perdas de receita devem chegar a 100 milhões 
de reais até o final do ano, comprometendo a execu
ção de investimentos públicos que estão atrelados à 
disponibilidade desses recursos. Afinal, somos todos 
parceiros do objetivo nacional de equilibrar as contas 
externas, mas, para o também indispensável equilíbrio 
federativo, não é uma boa política distribuir desigual
mente os ônus da solidariedade. 

Era o que eu tinha a dizer, Sr. Presidente. Mui
to obrigado. 

O SR. PRESIDENTE (Leomar Quintanilha) -
Nada mais havendo a tratar, a Presidência vai en
cerrar os trabalhos. 

Está encerrada a sessão. 

(Levanta-se a sessão às 18h32min.) 

DISCURSO PRONUNCIADO PELO 
SR. SENADOR GUILHERME PALMEIRA 
NA SESSÃO DE 24-6-97, QUE SE REPU
BLICA POR SOLICITAÇÃO DO PARLA
MENTAR. 

O SR. GUILHERME PALMEIRA (PFL - AL) -
Sr. Presidente, Sr"-s. e Srs. Senadores, a verdade é 
que depois de uma tarde tão proveitosa para esta 
Casa, em que votamos matérias da mais alta impor
tância, principalmente esta relativa à autorização de 

empréstimo para que o Banerj possa amanhã ser 
privatizado, ficamOs certos de que todas as propos
-tas serão cada vez mais discutidas e que se busca
rá, com base nelas, soluções que melhor atendam 
aos interesses do- povo brasileiro e, evidentemente, 
dos Estados e Municípios. 

Gostaria, ;ir._ Presidente - e_sta é a minha pre
tensão-, de fazer-um pronunciamento, abordando a 
necessidade de acelerarmos os estudos sobre a re

-gulamentação da_Emenda Constitucional que possi
bilita a reeleição do Presidente da República, dos 
Governadores e Prefeitos. 

No entanto, antes de entrar nesse terna, que 
seria o principal do rneu pronunciamento, desejo 
congratular-me com o Presidente Fernando Henri
que Cardoso pela sua decisão que, a meu ver, se 
torna irreversível, pois foi tomada não em nosso 
País, mas no mais importante fórum internacional, o 
da Organização das Nações Unidas. 

O Presidente da República anunciou a reativa
ção do Proálcool, fazendo questão de salientar que, 
atendendo a uma antiga reivindicação desta Casa, 
iria buscar uma saída para o Programa. Parece-me 
que essa é uma decisão irreversível e irá beneficiar 
não somente aqueles que lutam pela preservação do 
meio-ambiente, mas também os que defendem a re
tomada do desenvolvimento econômico com a rearti
culação desse setor, estagnado há tanto tempo. 

Do ponto de vista social, é muito significativa a 
- reativação do Proálcool. Não tenho dúvida de que ja

mais desta tribuna qualquer um de nós pediu prote
ção para os empresários, simplesmente visando dar 
cobertura àqueles __ que_El5tãi)_p_roduzilldQ ál~ool O 
que reivindicávamos era uma definição, que foi efeti
vada com o anúncio do Presidente Fernando Henri
que Cardoso de prestigiar oProálcool, que, além do 
seu alcance econômico, pois atinge não só o Nor
deste, mas todo o País, tem grande alcance social. 
Milhares e milhares de trabalhadores dependem 
desse Programa e encontravam-se, até então, 

-ameaçados de perder seus empregos, que, por mais 
humildes que sejam, têm um significado especial, 
principalmente no Nordeste. 

A decisão do Governo de reativar o Proálcool é 
da maior importância para o País, para o Nordeste, 
enfim para todos aqueles que lidam e labutam na 
área rural. Essa decisão é um grande passo, um 
grande avanço. Esse anúncio já era previsto, já era 
aguardado por todos nós. Felizmente, hoje ele se 
toma realidade. Acr~dito - repito - que seja irre
versível a decisão do Governo Brasileiro de dar novo 
rítmo ao Proálcool. 
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O Sr. Romeu Tuma- Permite-me V. Ex• um 
aparte? 

O SR. GUILHERME PALMEIRA -Ouço V. Exª 
com prazer. 

O Sr. Romeu Tuma - Senador Guilherme Pal
meira, V. Exª trata de um tema de vital importância 
para a economia brasileira. Às vezes fico angustiado 
quando penso sobre esse assunto. Ainda há pouco, 
discutimos o empréstimo concedido ao Rio de Janei
ro para possibilitar a privatização do Banerj, facilitan
do a caixa de previdência dos funcionários dessa 
instituição financeira. Acompanhei o nascimento do 
Proálcool. Foram longas e difíceis as caminhadas 
daqueles que compuseram a parte empresarial e go
vernamental desse programa com vista ao estabele
cimento da tecnologia do aproveitamento do álcool, 
principalmente para a indústria automobilística. Con
seguimos, no Brasil, a mais alta tecnologia no apro
veitamento da matriz energética renovável, mas não 
estamos dando-lhe o devido valor; continuamos a 
usar o petróleo, que ao longo do tempo vai escas
sear. Nenhum pais, daqui a algum tempo, poderá ar
car com o alto custo que essa energia vai demandar. 
Durante a campanha eleitoral, compareci a uma re
gião de São Paulo, onde estava havendo geada, o 
que raramente acontece em meu Estado. Fui tam
bém a uma área de plantio da cana-de-açúcar e vi a 
destruição da lavoura, o desespero dos canavieiros, 
que têm a sua produção econômica baseada na explo
ração da cana. O canavial estava quase seco. Alguns 
galhos de braços para o céu, clamavam a Deus que 
trouxesse uma recuperação para aquela lavoura, que 
era a esperança do Brasil. V. Exª traz a palavra do 
Presidente na hora certa. Qual é o objetivo do Proál
cool? A indústria automobilística cresce numa progres
são geométrica, e a produção do combustível, do ál
cool, ao longo desses últimos cinco anos, vem decain
do. Hoje mesmo os carros a gasolina usam certo per
centual de álcool. Sem apoio ao Proálcool, não haverá 
a mistura necessária à gasolina. Praticamente vamos 
ter que importar álcool? Deixo aqui meu aplauso. Te
nho certeza de que a palavra do Presidente vingará e 
que o Proálcool voltará a ser um grande colaborador 
das matrizes energéticas, em que o Brasil conseguiu 
um grande índice de aperfeiçoamento. 

O SR. GUILHERME PALMEIRA - Muito obri
gado, Senador Romeu Tuma. Foi importante, no ini
cio deste meu pronunciamento, a manifestação de V. 
Exª. Na verdade, focalizamos principalmente o aspecto 
social, mas também o aspecto econômico é importan
te. Conhecemos o problema por que passam os traba
lhadores rurais. Vemos aí a luta dos sem-terra, que to-

dos apoiamos quando ela é pacifica. Vemos também 
::a~uta .. daqueles_ que_ querem produzir neste País. Na 
realidade, faltam alguns estímulos. Não tenho dúvida 

-de que essa decisão que o Presidente tomou e 
anunciou para todo o mundo nos dará a certeza de 
que desta vez o Proálcool vai ser recuperado. 

No Estado do Senador Levy Dias, também já 
existem algumas indústrias produzindo álcool, dando 
oportunidade de emprego a centenas de trabalhado
res rurais, o que é importante para todos nós. Nossa 
intenção não é beneficiar B ou C e sim a população 
e aqueles que produzem de maneira racional, sem 

-nenhum benefício especial. Nossa intenção é dar ao 
produtor rural, ao produtor de derivados da cana-de
açúcar, o que eles têm direito, sem exageros, sem 
subsídios. Há pouco, falou-se muito em subsídios 
quando da aprovação do empréstimo ao Estado do 
Rio de Janeiro, mais especificamente, objetiva:-~do a 
privatização do seu Banco estadual. Queremos e va
mos cobrar, do Presidente da República, uma aten
ção maior para com os trabalhadores na lavoura da 
cana-de-açúcar, sem privilégios especiais, de acordo . 
com suas necessidades. Não adianta dizer-se que 
não haverá subsídios, que a utilização do álcool ani
dro, do álcool hidratado, será estimulada. Claro que 
é necessária uma ação governamental que a estimu
le, é preciso ter crédito para a produção e para im
plementc;>s agrícolas. Nós que defendemos o Progra
ma do Alcool não nos preocupamos se há dividas, 
débitos de usineiros, de produtores de álcool ou de 
cana; são problemas que se acumulam há anos e 
anos, e precisam ser corrigidos. Não queremos de
fender o débito de ninguém. Queremos crédito para 
os que produzem. Não adianta anunciar a reativação 
de um programa se o Governo não estiver presente, 
estimulando para que produzam mais e possam atin
gir tudo aquilo que desejamos com o Proâcool. 

O Sr. Levy Dias - V. Exª me concede um 
aparte, Senador Guilherme Palmeira? 

O SR. GUILHERME PALMEIRA - Com muita 
honra, Senador Levy Dias. 

O Sr. Levy Dias - Nobre Senador, nós temos 
uma grande capacidade de andar na contramão. A 
cana é uma fonte de energia renovável, gera um vo
lume razoável de mão-de-obra - mesmo com a meca
nização que se espalha já pelos canaviais brasileiros -, 
movimenta um volume rr.uito grande de recursos em 
insumos, não é poluente e durante muito tempo, no 
Brasil, demonstrou ser uma grande fonte de energia, 
quando o País produziu um número gigantesco de car
ros a álcool. De repente abandonamos o Programa e fo
mos andando para trás, enquanto o mundo inteiro anda-
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va para a frente. Hoje em dia delegações de vários 
países, considerados do Primeiro Mundo, vêm ao 
Brasil aprender sobre a tecnologia da produção do 
álcool. É de extrema oportunidade o pronunciamento 
de V. Exª, nobre Senador Guilherme Palmeira. Va
mos torcer para que o Senhor Presidente da Repú
blica leve avante essa meta de reativar o Proálcool, 
voltar a produzir álcool. Nosso País produz quase 
200 mil veículos mensalmente e pode ter uma parce
la grande de carros a álcool; isso vai refletir direta
mente no nosso balanço de pagamentos, porque a nos
sa importação de petróleo, que hoje é um dos itens mais 
pesados no desequilíbrio da balança de pagamentos, 
vai diminuir. Cumprimento V. Exª pela lucidez do seu 
pronunciamento e torço para que realmente o Governo 
Federal retome o Programa do Álcool, porque ele só traz 
benefícios para a Nação brasileira. 

O SR. GUILHERME PALMEIRA - Senador 
Levy Dias, agradeço a V. Exª pela sua importante 
participação em meu pronunciamento. 

Nas próximas semanas, pretendo fazer uma 
análise mais profunda sobre o que realmente advirá 
da reativação do Programa do Álcool. Espero que 
não fique só na promessa. Como conheço a sinceri
dade e a determinação do Presidente Fernando 
Henrique, acredito que, desta vez, o programa vai 
para a frente. Acredito que haverá uma solução defini
tiva para o novo Proálcool, com estímulos para que a 
frota oficial. táxis e transportes coletivos sejam consti
tuídas de veículos movidos a álcool. Mas, para isso, 

· precisamos produzir, não podemos chegar ao ponto 
de importar matéria-prima para produzir álcool! 

A cultura da cana-de-açúcar, que é extensiva, 
oferece grande número de empregos; com isso, po
derão ser reduzidos os conflitos com aqueles que 
não têm oportunidade de trabalho no campo, e que 
migrando para os centros urbanos agravam ainda 
mais a grave crise por que passam as pequenas e 
médias cidades do Nordeste. 

A grande saída é estimular a agricultura de 
uma maneira geral. Eu dizia outro dia, em aparte a 
um discurso do Senador Carlos Patrocínio, que não 
adianta se fazerem assentamentos se não temos 
instrumentos suficientes para oferecer oportunidade 
para essa gente produzir. São milhares que já pos
suem terra, mas não têm condições de produzir por 
falta de assistência dos órgãos oficiais, dos bancos 
oficiais, ou mesmo por meio dos próprios bancos pri
vados. desde que haja um estímulo oficial, com juros 
compatíveis à produção da área agricultável. 

Eu pretendia me estender mais, e parte do 
meu pronunciamento seria sobre a regulamentação, 
como disse no início do meu discurso, da reeleição 
para Presidente da República, Governadores e Pre-

feitos. Entretanto, dado o adiantado da hora, já esta
mos próximos ao encerramento da sessão. 

Encerro estas palavras, dizendo que, acredi
tando no Presidente Fernando Henrique, no seu dis
curso, no seu projeto e nas suas propostas, nós de
fendemos um Proálcool revigorado, de acordo com a 
realidade, com as necessidades do Brasil e com os 
apelos internacionais, seja em relação à poluição, 
seja com relação ao nosso desenvolvimento econó
mico e social; desta vez, com a palavra do Presiden
te Fernando Henrique Cardoso, o Proálcool vai para 
a frente, e teremos soluções imediatas para esse 
grave problema da nossa economia e, principalmen
te, de nosso equilíbrio social. 

Sr. Presidente, era o que tinha a dizer. Muito 
obrigado. 

RESOLUÇÃO N2 61, DE 1997 

Autoriza o Estado do Rio de Janeiro 
a contratar e conceder contragarantia a 
operação de crédito junto à Caixa Econô
mica Federal - CEF, com garantia da 
União, no âmbito do Programa de Apoio 
à Reestruturação e ao Ajuste Fiscal dos 
Estados. 

RETIFICAÇÃO 

No Diário do Senado Federal, de 25 de junho 
de 1997, página 12331, primeira coluna, no artigo 19 , 

Onde se lê: 
" ... Banco do Estado do Rio de Janeiro S.A. -

Banerj .. ." 
Leia-se: 
" ... Banerj ... " 

ATA DA 87! SESSÃO DELIBERATIVA ORDINÁ
RIA, REAUZADA EM 24 DE JUNHO DE 1997 

(Publicada no DSF, de 25 de junho de 1997) 
RETIFICAÇÃO 

No sumário da Ata, no item 2.3.1, na relação 
dos nomes dos Senadores que usaram da palavra 
na apreciação do Projeto de Resolução n9 79, de 
1997, 

Onde se lê: 
... Sebastião Machado. À Comissão Diretora 

para redação final. 
---· ······-· -- ... -·· .... ---- ······--··· ··-··· ..... -· ·----- ---- --··. -- ...... ------··· 

Leia-se: 
... Sebastião Rocha. À Comissão Diretora para 

redação final. 

·················--·-···-··---·······--····---·····-·····---··-··· ·········-·····-·· 
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Ata da 91.! Sessão Não Deliberativa 
em 27 de junho de 1997 

3!t Sessão Legislativa Ordinária da 5~ Legislatura 
Presidência do Sr: Geraldo Melo 

(Inicia-se a sessão às 9h} 

O SR. PRESIDENTE (Geraldo Melo)- Declaro 
aberta a sessão. 

Sob a proteção de Deus, iniciamos nossos tra
balhos. 

O Sr. 12 Secretário em exercício, Senador Val
mir Campelo, procederá à leitura do Expediente. 

É lido o seguinte: 

EXPEDIENTE 

Projetas recebidos da Câ.rnara dos De
putados 

PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO 
N2 46, DE 1997 

{N2 350/96, na Câmara dos Deputados) 

Aprova o ato que renova a permis
são da Rádio Transoeste Ltda., para ex
plorar serviço de radiodifusão sonora em 
freqüência modulada na cidade de Joaça
ba, Estado de Santa Catarina. 

O Congresso Nacional decreta: 
Art. 12 Fica aprovado o ato a que se refere a 

Portaria nº 80, de 22 de junho de 1992, que renova, 
por dez anos, a partir de 5 de maio de·1991, a per
missão da Rádio Transoeste Ltda., para explorar, 
sem direito de exclusividade, serviço de radiodifusão 
sonora em freqüência modulada na cidade de Joa
çaba, Estado de Santa Catarina. 

Art. 22 Este decreto legislativo entra em vigor 
na data de sua publicação. 

MENSAGEM Nº 337, DE 1992 

Senhores Membros do Congresso Nacional, 
Nos termos do artigo 49, inciso XII, combinado 

com o § 12 do artigo 223, da Constituição Federal, 
submeto à apreciação do Congresso Nacional, 
acompanhado de Exposição de Motivos do Senhor 
Ministro de Estado dos Transportes e das Comuni
cações, o ato constante da Portaria nº 80, de 22 de 
junho de 1992, que renova a permissão da Rádio 
Transoeste Ltda., para explorar serviço de radiodifu-

são sonora em freqüência modulada, na cidade de 
Joaçaba, Estado de Santa Catarina. 

Brasília, 23 de julho de 1992. - (Segue Assina
.· tura). 

·MINISTÉRIO DOS TRANSPORTES E 
DAS COMUNICAÇÕES 

E.M. Nº 040/92-SNC 

22-6-92 

Excelentíssimo Senhor Presidente da República, 
Tenho a honra de encaminhar a Vossa Exce

lência a inclusa Portaria nº 80, de 22 de junho de 
1992, pela qual renovei a permissão da Rádio Tran
soeste Ltda. para explorar serviço de radiadifusão 
sonora em freqüência modulada, na cidade de Joa
çaba, Estado de Santa Catarina. 

2. Os órgãos competentes deste Ministério ma
nifestaram-se sobre o pedido, considerando-o devi
damente instruído, o que me levou a deferir o reque
rimento de renovação. 

3. Esclareço que, nos termos do § 32 do art. 
223 da Constituição, o ato de renovação somente 
produzirá efeitos legais após deliberação do Con
gresso Nacional, a quem encareço se digne Vossa 
Excelência de encaminhar a anexa portaria, acom
panhada do processo administrativo que lhe deu ori
gem. 

Respeitosamente, Affonso Alves de Camargo 
Netto, Ministro de Estado dos Transportes e das Co
municações. 

LEGISLAÇÃO CITADA 

PORTARIA Nº 80, DE 22 DE JUNHO DE 1992 

O Ministro de Estado dos Transportes e das 
Comunicações, no uso de suas atribuições e de 
acordo com o disposto no art. 62, inciso 11, alínea d, 
da Lei nº 8.422, de 13 de maio de 1992, e tendo em 
vista o que consta do processo n2 29106.000091191, 
resolve: 

I - Renovar, de acordo com o art. 33, § 32, da 
Lei nº 4.117, de 27 de agosto de 1962, por 10 {dez) 
anos, apartirde S.d~.mªiQ dg1_9.91, a permissão ou
-torgada -à Rádio Transoeste Ltda. pela Portaria nº 
054, de 23 de abril de 1981, para explorar, sem direi-
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to de exclusividade, serviço de radiodifusão sonora 
em freqüência modulada, na cidade de Joaçaba, Es
tado de Santa Catarina. 

11 - A execução do serviço, cuja outorga é re
novada por esta Portaria, reger-se-á pelo Código 
Brasileiro de Telecomunicações, leis subseqüentes 
e seus regulamentos. 

III - Este ato somente produzirá efeitos legais 
após deliberação do Congresso Nacional, nos ter
mos do § 3º do art. 223 da Constituição. 

IV - Esta Portaria entra em vigor na data de 
sua publicação. - Affonso Alves de Camargo Netto. 

MINISTÉRIO DA INFRA-ESTRUTURA 

Parecer CONJURIServiço Jurídico/SC nº 280191 

Referência: Processo n2 29206.000091/91 
Origem: SCOMISC 
Assunto: Renovação de outorga 
Ementa: Permissão para executar o serviço dê· ta- · 
diodifusão sonora em freqüência modulada, cujo 
prazo tem seu termo final em 5-5-91. 
Pedido apresentado tempestivamente. Regulares a 
situação técnica e a vida societária. 
Conclusão: Pelo deferimento. 

A Rádio Transoeste Ltda., permissionária do 
serviço de radiodifusão sonora em freqüência modu
lada de Joaçaba, Estado de Santa Catarina, requer 
renovação do prazo de vigência de sua permissão, 
cujo termo final ocorreu em 5-5-91. 

Histórico 
1. Mediante Portaria nº 054, de 23 de abril de 

1981, foi autorizada permissão a Rádio Transoeste 
Ltda. para explorar, por 10 anos, o serviço de radio
difusão sonora em FM, na cidade de Joaçaba, Esta
do de Santa Catarina. 

2. A outorga em questão começou a vigorar em 
5-5-81, data de publicação da portaria de permissão 
no Diário Oficial. 

3. A Portaria n2 031 de 7-2-91, autorizou a enti
dade a denominar-se Rádio Barriga Verde FM Ltda., 
e a Portaria n2 113, de 9-8-91, voltou, por autoriza
ção, a usar a denominação Rádio Transoeste Ltda. 

Do Mérito 

4. O Código Brasileiro de Telecomunicações, 
instruído pela Lei nº 4.117, de 27 de agosto de 1962, 
estabelece o prazo de 10 (dez) anos para o serviço 
de radiodifusão sonora e 15 (quinze)-anos para·o
serviço de televisão~ que poderão ser renovados por 
períodos sucessivos e iguais (art 33 § 3"), períodos 
esses mantidos pela atual Constituição (art. 223, § 5º). 

5. Por sua vez, o f'legulamento dos Serviços de 
Radiodifusão, aprovado pelo Decreto n2 52.795, de 
31 de outubro de 1 ª63, declara:_ 

"Art. 27. Os prazos de concessão e 
permissão serão de 1 O (dez) anos para o 
serviço de radiodifusão sonora e de 15 (quin
ze) anos para o de televisão.' 

6. De acordo corri o artigo 42 da Lei n2 5.785, 
de 23 de junho de 1972, as entidades que deseja
rem a removãção do prazo de sua outorga, deverão 
dirigir reqúerimentõ àó õrgãó comt:fetente-;-no perío
do compreendido entre o 62 (sexto) e o 3º (terceiro) 
mês anterior ao término do respectivo prazo. 

7. O prazo de vigência desta permissão teve 
seu termo final dia 5 de maio de 1991 , portanto co
meçou a vigorar em 5-5-81 e o pedido ora em exa
me foi protocolizado nesta unidade Regional no dia 
4-2-91, dentro, pois, do prazo legal (fls. 01). 

8. A requerente tem seus quadros socíetálios e 
diretivo aprovados, respectivamente, pelas Portarias 
nºs 31/91, 054/81,088/89 com a seguinte composição: 

a) Diretivo 

Cargos 

Diretor Administrativo 

Diretor Rnanteiro ·-

b) Societário 

Ivan Oreste Sonata 

Flávio Brandalise 

Total 

Nomes 

João Celso Bordim 

Ivan O reste Bonato 

Cotas Valor Cr$ 

2.700 2.700,00 

1.600 1.600,00 

4.300 4.300,00 

9. Cumpre ressaltar que, durante o último pe
ríodo de vigência da outorga, a entidade sofreu pena 
conforme se verifica na informação procedente do se
tor Jurídico sobre processos de apuração de infração. 

A punição aplicada foi a seguinte: 
Processo 29106.000507/84 multa 

(Cr$206.096,00) Desp. DG de 11-11-84 pago em 14-
2-85, cujo comprovante de cumprimento encontra-se 
no processo mencionado. 

1 O. De acordo com a informação do setor técni
co de nº Of0/91, a emissora encontra-se operando 
-dentro das características técnicas que lhe foram 
atribuídas. - -

11. É regular a situação perante o Fistel con
soante on tine no terminal, nesta data. 
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12. Finalmente, observa-se que o prazo de vi
gência da outorga deverá ser renovado a partir de 5-
5-91, tendo em vista a data da publicação da porta
ria de permissão no DOU. (fls. 39) 

Conclusão 
Diante do exposto, concluímos pelo deferimen

to sugerindo o encaminhamento dos autos à Coor
denação de Outorgas do DNPV, para submissão do 
assunto ao Sr. Diretor do 'DNPV. 

E o parecer, Sub-censura·. 
Florianópolis, 12 de agosto de 1991. - Else 

Luiza Raush, Assistente Jurídico. 
Encaminha-se o processo à Coordenação de 

Outorgas do DNPV. 
Florianópolis, 12 de agosto de 1991.- Cláudio 

José Duarte. 

(À Comissão de Educação) 

PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO 
N2 47, OE 1997 

(Nº 351/96, na Câmara dos Deputados) 

Aprova o ato que renova a outorga 
deferida à Sociedade Rádio Continental 
Ltda. para explorar serviço de radiodifu
são sonora em onda média na cidade de 
Coronel Freitas, Estado de Santa Catari
na. 

O Congresso Nacional decreta: 
Art. 1 º Fica aprovado o ato a que se refere o 

Decreto s/nº, de 4 de agosto de 1992, que renova, 
por dez anos, a partir de 20 de outubro de 1996, a 
outorga deferida à Sociedade Rádio Continental, 
Ltda., para explorar, sem direito de exclusividade, 
seNiço de radiodifusão sonora em onda média na 
cidade de Coronel Freitas, Estado de Santa Ca
tarina. 

Art. 2º Este Decreto Legislativo entra em vigor 
na data de sua publicação. 

MENSAGEM Nº 454, DE 1992 

Senhores Membros do Congresso Nacional, 
Nos termos do art. 49, inciso XII, combinado 

com o§ 1º do art. 223, da Constituição Federal, sub
meto à apreciação do Congresso Nacional, acompa
nhado de Exposição de Motivos do Senhor Ministro 
de Estado dos Transportes e das Comunicações, o 
ato constante do Decreto que "Renova a outorga de
ferida à Sociedade Rádio Continental Ltda., para ex
plorar seNiço de radiodifusão sonora em~onda_mé, 
dia, na cidade de Coronel Freitas, Estado de Santa 
Catarina". 

Brasília, 4 de agosto de 1992. - FERNANDO 
COLLOR. 

EXPOSIÇÃO DE MOTIVOS Nº 172192 DE 14 DE 
JULHO DE 1982 DO SENHOR MINISTRO DE 
ESTADO DOS TRANSPORTES E DAS CO
MUNICAÇÕES 

Excelentíssimo Senhor Presidente da República, 
Tenho a honra de submeter à elevada conside-

ração de Vossa Excelência o incluso projeto de de
creto de renovação do prazo de vigência da conces
são outorgada à Sociedade Rádio Continental Ltda., 
para explorar serviço de radiodifusão sonora em 
onda média, na cidade de Coronel Freitas, Estado 
de Santa Catarina. 

2. O pedido de renovC~ção encontra-se devida
mente instruído de acordo com a legislação em vigor 
e a estação está funcionando dentro das característi
cas técnicas a ela atribuídas por este Ministério. 

3. Nos termos do § 3º do art. 223 da Constitui
ção, o ato de renovação somente produzirá efeitos 
legais após deliberação do Congresso Nacional, a 
quem deverá ser remetido o processo administrativo 
pertinente, que a esta acompanha. 

. 4. Estas, Senhor Presidente, as minhas consi
derações a respeito do mencio'tlado projeto de de
creto, que submeto à elevada consideração de Vos
sa Excelência. 

Aten<::ig_sª-rnen1'ª'-~ AffºnSQ_Aiv:es de Camar
go Netto, Ministro de Estado dos Transportes e das 
Comunicacões. 

LEGISLAÇÃO CITADA 

DECRETO DE 4 DE AGOSTO DE 1992 

Revoga a outorga deferida a Socie
dade Rádio Continental_ Ltda., para explo
rar serviço~ de radiodifusão sonora em 
onda média, na cidade de Coronel Frei
tas, Estado de Santa CaU>•ina. 

O Presidente da República, no uso das atribui
ções que lhe conferem os arts. 84, inciso IV, e 223, 
da Constituição, e nos termos do art. 69, inciso I, do 
Decreto n9 88.066, de 26 de janeiro de 1983, e tendo 
em vista_ o_ que_ consta do Processo nº 29.106-

c OQ0332190, decreta: 
Art. 1 º Fica renovada, de acordo com o art. 33, 

§ 3º, da Lei nº 4.117, de 27 de agosto de 1962, por 
10 (dez) anos a partir de 20 de outubro de 1990, a 

_Q(Jtgrga_ deJerida a Sociedade Rádio Continental 
~Ltda., pela Portaria MC nº 234, de 13 de outubro de 
.1980, tendo a entidade passado à condição de con
cessionária rios fem1os ·do art. · 1o6 do Regulamento 



642 ANAIS DO SENADO FEDERAL Junho de 1997 

dos Serviços de Radiodifusão, aprovado pelo Decre
to n9 52.795, de 31 de outubro de 1963, para explo
rar, sem direito de exclusividade, serviço de radiodi
fusão sonora em onda média, na cidade de Coronel 
Freitas, Estado de Santa Catarina. 

Parágrafo único. A execução do serviço- de 
radiodifusão, cuja outorga é renovada por este--De
creto, reger-se-á pelo Código Brasileiro de Teleco
municações, leis subseqüentes e seus regulamen
tos. 

Art. 22 Este ato somente produzirá efeitos le
gais após deliberação do Congresso Nacional, nos 
termos do § 32 do art. 223 da Constituição. 

Art. 39 Este Decreto entra em vigor na data de 
sua publicação. 

Brasília, 4 de agosto de 1992; 171 2 da Inde
pendência e 1042 da República.- Fernando Collor. 

MINISTÉRIO DA INFRA-ESTRUTURA 
Parecer CONJUR/RRIFNS/DNPV/SNCIMINFRA 

N2279/90 

Referência: Processo n2 29106.000332/90 
Origem: Representação Regional em Florianópolis 
Assunto: Renovação de Outorga 
Ementa: Concessão para executar serviço de radio
difusão sonora em onda média, cujo prazo tem seu 
termo final em 20-10-90. 
Pedido apresentado tempestivamente Regulares a 
situação técnica e a vida societária. 
Conclusão: Pela edição do decreto renovando o 
prazo da concessão. 

A Sociedade Rádio Continental Ltda., conces
sionária do serviço de radiodifusão sonora em onda 
média, na cidade de Coronel Freitas, Estado de San
ta Catarina, requer renovação do prazo de vigência 
de sua concessão, cujo termo final ocorrerá em 20 
de outubro de 1990. 

Histórico 

1 -Mediante Portaria nº 234, de 13-10-80, pu
blicado no DOU de 20-10-80, foi autorizada permis
são à Sociedade Rádio Continental Lida. para explo
rar, por 1 O anos, serviço de radiodifusão sonora em 
OM, na cidade de Coronel Freitas, Estado de Santa 
Catarina. 

2 - A outorga em apreço começou a vigorar 
em 20-10-80, data de -publicaÇãO da portaria de per
missão no Diário Oficial. 

3 - Não houve transferência direta da outorga 
durante o período de vigência da mesma. 

Pela Portaria n2 472, de 3-12-85, DOU de 17-
12-85, teve aprovada a potência 1/0,25Kw. 

Mérito 

4- O Código Brasileiro de Telecomunicações, 
instituído pela Lei n2 4.117, de 27-8-62, r.stabelece 
os prazos de 1 O (dez) anos para o serviço de radio
difusão sonora e de 15 (quinze) anos para o serviço 
de televisão, que poderão ser renovados por perío
dos sucessivos (art. 33, § 32 ). 

5 - Por sua vez, o Regulamento dos Serviços 
de Radiodifusão, aprovado pelo Decreto nº 52/95, de 
31-10-63, declara: 

'Art. 27. Os prazos de concessão e 
permissão serão de 1 O anos para o serviço 
de radiodifusão sonora e de 15 (quinze) 
~aop§ para o_ deJeJevjs_ão.' _ 

6 - De acordo- com o art. 42 da Lei n2 5.785, de 
23-6-72, as entidades que desejarem a renovação 
do prazo de sua outorga, deverão dirigir requerimen
to ao órgão competente, no período compreendido 
entre o 62 (sexto) e o 32 (terceiro) mês anterior ao 
término do respectivo prazo. 

7 - O prazo de vigência dessa concessão tem 
seu termo final em 20-10-90, porquanto a outorga 
começou a vigorar em 20-10-80, com a publicação 
do ato correspondel11e riõ Diário Oficial de 20-1 0-80 
e o pedido ora em exame foi protocolizado nesta uni
dade regional no dia 13-7-90, dentro pois do prazo 
legal (!Is. 1 ). 

8 - O requerente tem seus quadros societário 
--e diretivo aprovados pela Portaria nº 268, de 13-10-

88, com a seguinte composição: 

Cotistas Cotas ValorCZ$ 

_Aicedir f\lardino 1640 1.640.000,00 

Valdir Bazzi 220 220.000,00 

Jandir Nardino 120 120.000,00 

Dalmir Luiz Oglíari 20 20.000,00 

Total 2.000 2.000.000,00 

Cargo Nome 

Diretor Aldecir Nardino 

9 - Cumpre-.essaltar que, durante o último 
período de vigência da outorga, a entidade so
freu a pena de muita e recebeu advertência, con
forme se verifica-na informação procedente do 
Departamento Nacional de Fiscalização das Co-

_- municações, fls. 35, resultantes de processos de 
apuração de infração instauradas na forma da le
gislação em vigor: 



a) por não levar ao ar 50% de noticiosos nos 
domingos, pena de multa CR$137.397,00, estabele
cida pela Portaria DG n2 720, de 6-6-83, quitada em 
27-6-84; -

b) por hannônicos abaixo do mínimo exigido, 
advertência, Despacho DG de 27-11-84. 

1 O - De acordo com infonnação do menciona
do DNFI, a pena de multa foi recolhida confonne 
comprovante cuja cópia consta neste processo a fi. 42. 

11 - A emissora se encontra regulamente, den
tro das características técnicas que lhe foram atribuí
das, confonne mencionado a fls. 34,41-v, pelo setor 
de Engenharia desta Regional. 

12 - É regular a situação da concessionária 
perante o fundo de fiscalização das Telecomunica
ções consoante pesquisa feita por esta parecerista, 
no tenninal da regional. 

13- Finalmente, observa-se que o prazo de vi
gência da outorga deverá ser renovado a partir de 
20-10-90, tendo em vista a data de publicação da 
portaria de pennissão, no Diário Oficial (fls. 40 ) 

Conclusão 

Pelo anterionnente exposto, concluímos pelo 
deferimento do pedido, sugerindo o encaminhamen
to dos autos à coordenação de Outorgas, do DNPV, 
para submissão do assunto ao Sr. Diretor do Depar
tamento Nacional de Serviço Privados. 

É o parecer, •sub-censura". 
Fiorianópoiis, 17 de agosto de 1990. - Else 

Luiza Rausch, Assistente Jurídica. 

(À Comissão de Educação) 

PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO 
N248, DE 1997 

(N2 353/96, na Câmara dos Deputados) 

Aprova o ato que renova a permissão 
outorgada à Rádio Sociedade Oeste Catari
nense Ltda., para explorar, sem direito de 
exclusividade, serviço de radiodifusão so
nora em freqüência modulada na cidade àe 
Chapecó, Estado de Santa catarina. 

O Congresso Nacional decreta: 
Art. 12 Fica aprovado o ato a que se refere a 

Portaria n2 599, de 15 de agosto de 1994, que reno
va, a partir de 22 de agosto de 1993, a permissão 
outorgada à Rádio Sociedade Oeste Catarin~'lse 
Ltda., para explorar, sem direito de exclusividade, 
serviço de radiodifusão sonora em freqüência modu
lada na cidade de Chapecó. Estado de Santa Catarina. 

Art. 22 Este decreto legislativo entra em vigor 
na data de sua publicação. 

MENSAGEM N2 712, DE 1994 

Senhores Membros do Congresso Nacional, 
-Nos tennos do art. 49, inciso XII, combinado 

com o § 12 do art. 223 da Constituição Federal, sub
meto à apreciação de Vossas Excelências, acompa
nhado de Exposição de Motivos do Senhor Ministro 
de Estado das Comunicações, o ato constante da 
Portaria n2 599, de 15 de agosto de 1994, que reno
va a pennissão outorgada à Rádio Sociedade Oeste 
Catarinense Ltda., para explorar, sem direito de ex
clusividade, serviço de radiodifusão sonora em fre
qüência modulada, na cidade de Chapecó, Estado 
de Santa Catarina. 

Brasília, 2 de setembro de 1994. - Itamar 
Franco. 
EXPOSIÇÃO DE MOTIVOS N2 91/MC, DE 25 DE 

AGOSTO DE 1994, DO SENHOR MINISTRO 
DE ESTADO DAS COMUNiCAÇÕES: 

Excelentíssimo Senhor Presidente da República 
Submeto à apreciação de Vossa Excelência a 

inclusa Portaria n2 599 de 15 e agosto e 1994, pela 
qual renovei a pennissão ou outorgada à Rádio So
ciedade Oeste Catarinense Ltda., para explorar ser
viço de radiodifusão sonora em freqüência modula
da, na cidade de Chapecó, Estado de Santa Catarina. 

Os órgãos competentes :leste Ministério mani
festaram-se sobre o pedido, considerando-o devida
mente instruído de acordo com a legislação aplicá
vel, o que me levou a deferir o requerimento de re
novação. 

3. Esclareço que, nos termos do § 32 do art. 
223 da Constituição, o ato de renovação somente 
produzirá efeitos legais após deliberação do Con
gresso Nacional, para onde solicito seja encaminha
do o referido ato, acompanhado do Processo Admi
nistrativo n2 50820.000316/93, que lhe deu origem. 

Respeitosamente, - Djalma Bastos de Mo
rais, Ministro de Estado das Comunicações. 

LEGISLAÇÃO CITADA 

PORTARIA N2 599, DE 15 DE AGOSTO DE 1994 

O Ministro de Estado da_s Comunicações, no 
uso de suas atribuiçoes, conforme o disposto no art. 
62, inciso 11, do Decreto n2 88.066, de 26 de janeiro 
de 1983, e tendo emvista o que consta do Processo 
n" 50820.00031!5/93, Resolve: 

L Renuv_ar,_de_ a.co_rdo _çom_o a.rt. 33, § 32, da 
Lei n2 4.117, de 27 de agosto de 1962, a partir de i2 
de agosto de 1993, a permissão outorgada à Rádio 
Sociedade Oeste Cªtarinense Ltda., pela Portaria n2 

132, de 17 de agosto de 1983, para explorar, sem di-
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reito de exclusividade, serviço de radiodifusão sono
ra em freqüência modulada, na cidade de Chapecó, 
Estado de Santa Catarina. 

11. A execução do serviço, cuja outorga é reno
vada por esta Portaria, reger-se-á pelo Código Brasi
leiro de Telecomunicações, leis subseqüentes e 
seus regulamentos. 

III. Este ato somente produzirá efeitos legais 
após deliberação do Congresso Nacional, nos ter
mos do § 3q do art. 223 da Constituição. 

IV. Esta Portaria entrará em vigor na data de 
sua publicação. 

Djalma Bastos de Morais. 

DOCUMENTO N" 13 

DECLARAÇÃO COMPOSIÇÃO ACIONÁRIA 

Declaração 

Eu, José Francisco Muller Bohner, brasileiro, 
casado, jornalista, residente e domiciliado a Rua Ma
rechal Bormann, 45 0-D, centro, nesta cidade de 
Chapecó, SC, portador do CPF n• 031.941.759-()4 e 
Carteira de Identidade sob n• 5.847.192- SSP/SP, 
sócio-diretor da Rádio Sociedade oeste Catarinense 
Ltda., estabelecida á Rua Marechal Floriano Peixoto, 
1504, centro nesta cidade de Chapecó se, legal
mente inscrito no CGCIMF sob n• 83.300.178/0001-
85, com objetivo social de radiodifusão AM e FM, de
claro para os devidos fins e direito que a compensa
ção acionária atual dos sócios da Rádio Sociedade 
Oeste Catarinense Ltda., encontra-se distribuídas 
em 1.089.298 (um milhão oitenta e nove mil e du
zentos e noventa e oito) cotas, no valor nominal de 
Cr$1,00 (um cruzeiro) cada uma, totalizando 
Cr$1.089.298,00 (um milhão, oitenta e nove mil, du
zentos e noventa e oito cruzeiros), distribuídos da 
seguinte forma: 

1 - Augusta Muller Bohner , subscreve 540.890 co
tas; 
2 - José Francisco Muller Bohner, subscreve 
221.713 cotas; 
3 - Vera Maria Muller Bohner Hofman, subscreve 
93.135 cotas; 
4- Deice Maria Bohner Concatto, subscreve, 93.135 
cotas; 
5- João Augusto Muller Bohner, subscreve 93.135 
cotas; 
6- Amilton Martins Lisboa, subscreve 47.290 cotas. 

Declaramos ainda que, nos últimos 1 O (dez) 
anos a composição dos acionistas sofreu somente 
uma alteração contratual com a saída do sócio Paulo 
Antônio Muller Bohner, em 17 de agosto de 1986, 

conforme comprova a Nona alteração contratual (êm 
anexo). 

- Por ser veroade e para que se produzam os 
efeitos legais, ássino a presente. 

Chapecó (SC), 13 de maio de 1993. 

DOCUMENTO N2 14. 

CÓPIA ÚLTIMA ALTERAÇÃO CONTRATO SOCIAL 

Nona Alt~ração = Agosto 1986. 

Nona Alteração Contratual 
Augusta Müller Bohner, José Francisco Müller 

Bohner, Paulo Antonio Müller Bohner, Vera Maria 
Müller Bohner Hoffman, Deice Maria Bohner concat
to, João Augusto Müller Bohner, Amilton Martins Lis
boa, anteriormente qualificados, sócios componen
tes de uma sociedade por quotas de responsabilida
de Limitada: RÁDIO SOCIEDADE OESTE CATARI
NENSE L TOA., com sede à Rua Mal. Floriano Pei
xoto, 1504, nesta Cidade de Chapecó SC, com seu 
Contrato Constitutivo arquivado na MM Junta Co
mercial do Estado de SC n• 8.025 em sessão de 28-
8-48, com conseqüentes alterações contratuais devi
damente autorizadas por portaria do CONTEL e Mi
nistério das Comunicações, sendo a última celebra
da em 27-12-83 devidamente arquivada na MM Jun
ta Comercial do Estado de SC sob n• 28511-1-831e
galmente inscrita no CGCMF sob nº 
83.300.178/0001-85, resolvem proceder a presente 
alteração contratual com saída de um dos sócios, 
aumento de Capital, sendo tudo de conformidade 
com as cláusulas e condições a seguir. 

l 
O Sócio Paulo Antonio Müller Bohner, possui

dor de 2.520 (duas mil, quinhentas e vinte) quotas, 
no valor nominal de Cz$1,00 (hum c-ruzado) cada 
uma, totalizando Cz$2.520,00 (dois mil, quinhentos e 
vinte cruzados), vende e transfere neste ato, 1.255 
(hum mil, duzentas e cinqüenta e cinco) quotas, para 
sócia Augusta Müller Bohner, 513 (quinhentas e tre
ze) quotas para o sócio José Francisco Müller Boh
ner, 215 (duzentas e quinze) quotas para a Srª Dei
ce Maria Bohner Concatto, 215 (duzentas e quinze) 
quotas para a Srª Vera Maria Müller Bohner Hoff
man; 215 (duzentas e quinze) quotas para o Sr. 
João Augusto Mülher Bohner e 107 (cento e sete) 
quotas, para o Sr. Amilton Martins Lisboa. 

li 
O sócio Paulo Antonio Müller Bohner, se retira 

da sociedade, nada tendo a reclamar seja por quo
tas sociais, reserÍra.s ou haverés presentes ou futu
ros, bem como, fica exonerai:fó-ae qüakfüer compro' 
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misso da sociedade presentes ou futuros, dando ple
na, geral e irrevogável quitação de suas quotas. 

III 
Fica em face a presente alteração contratual 

alterada a cláusula 11 do Contrato Constitutivo e pos
teriores alterações contratuais, tendo em vista um 
aumento de Capital de Cz$1.057.298,00 (hum mi
lhão, cinqüenta e sete mil, duzentos e novenfa e-oil:o 
cruzados) da conta reservas de correção monetária 
de Capital, totalmente integralizados neste ato e as
sim distribuídos. 

a) - Augusta Muller Bohner, mediante a incor
poração de Cz$ 525.000,00 (quinhentos e vinte e 
cinco mil cruzados) da conta reservas de correção 
monetária de capital, totalmente integralizados. 

b)- José Francisco Muller Bohner, mediante a 
incorporação de CZ$ 215.200,00 {duzentos e quinze 
mil duzentos cruzados) da conta reservas de corre
ção monetária de capital, totalmente integralizadas. 

c) - Vera Maria Muller Bohner Hofamann, me
diante a incorporação de CZ$ 90.400,00 (noventa 
mil e quatrocentos cruzados) da conta reservas de 
correção monetária de capital, totalmente integraliza
dos. 

d) - Deise Maria Bohner Concatto, mediante a 
incorporação de Cz$ 90.400,00 (noventa mil e qua
trocentos cruzados) da conta reservas de correção 
monetária de capital totalmente integralizados. 

e) -João Augusto Muller Bohner, mediante a 
incorporação de Cz$ 90.400,00 {noventa mil e 
quatrocentos cruzados) da Conta Reservas de 
Correção monetárias de Capital, totalmente inte
gralizados. 

f) - Amilton Martins Lisboa mediante a incor
poração de Cz$ 45.898,00 (quarenta e cinco mil, oi
tocentos e noventa e oito cruzados) da conta reser
vas de correção monetária de Capital, totalmente in
tegralizados. 

IV 
Fica em face a presente alteração contratual 

alterada a cláusula 11 do Contrato Constitutivo e pos
teriores alterações contratuais que passa a ser da 
seguinte forma: O Capital Social que era de cz$ 
32.000,00 (trinta e dois mil cruzados) passa ser de 
Cz$ 1.089.298,00 (hum milhão, oitenta e nove mil, 
duzentos e noventa e oito cruzados), distribuídos em 
1.089.298 (hum milhão oitenta e nove mil, duzentos 
e noventa e oito) quotas, no valor nominal de cz$ 
1 ,00 (hum cruzado) cada uma, totalmente integrali
zados e assim distribuídos: 

a) - Augusta Muller Bohner, subscreve 
540.890 (quinhentas e quarenta mil, oitocentos e no-

venta) quotas, no valor nominal de cz$ 1 ,00 (hum 
cruzado) cada uma, totalizando Cz$ 540.890,00 (qui
nhentos e quarenta mil, oitocentos e noventa cruza
dos), totalmente integralizados. 

b) - José Francisco Muller Bohner, subscreve 
221.713 (duzentos evinte e l.Jm rriil, setecentos e tre
ze) quotas, no valor nominal de cz$ 1 ,00 (hum cru

-zaâo}caâauma, totalizando Cz$ 221.7f3):ló\d1Jzen: 
tos e vinte e um mil, setecentos e treze cruzac:jos), 
totalmente integralizados. 

---cr= Vera Maria Muller Bohner Hoffmann, subs
creve 93.139 (noventa e três mil, cento e trinta e 
nove) quotas, por valor nominal de Cz$ 1 ,00 (hum 
cruzado) cada uma, totalizando Cz$ 93.139,00 (no
venta e três mil, cento e trinta e nove cruzados) total
mente integralizados. 

d) - Deice Maria Bohner Concatto, subscreve 
93.135 (noventa e três mil cento e trinta e cinco) 
quotas, no valor nominal de Cz$1,00 (hum cruzado) 
cada uma, totalizando Cz$ 93.135,00 (noventa e três 
mil cento e trinta e cinco cruzados) totalmente inte
gralizados. 

e) - João Augusto Muller Bohner, subscreve 
93.135 (noventa e três mil cento e trinta e cinco) 
quotas, no valor nominal de Cr$ 1,00 (hum cruzado) 
cada uma, totalizando Cz$ 93.135,00 (noventa e três 
mil cento e trinta e cinco cruzados) totalmente inte
gralizados. 

f)- Amilton Martins Lisboa, subscreve 47.290 
(quarenta e sete mil, duzentos e noventa) quotas, no 
valor nominal de Cz$ 1,00 (hum cruzado) cada uma 
totalizando Cz$ 47.290,00 (quarenta e sete mil, duzen-

-tos enoventa cruzaclosrtotalmente integralizados. 
IV 
De confqrrnidade com o disposto na alínea c 

do parágrafo primeiro do artigo 14 do regulamento 
do serviço de Rádio Difusão com a nova redação 
que lhe foi dada pelo decreto nº 91.837 de 25 de ou
tubro d('! 1985, 'Os Administradores da Entidade se
rão brasileiros natos e a sua investidura nos cargos 
somente poderá ocorrer após haverem sido aprova
dos pelo Ministério das Comunicações." 

v 
Continuam em pleno vigor as demais cláusulas 

do Contrato Constitutivo e Posteriores Alterações 
Contratuais, não modificadas por este instrumento 
de alteração contratual, que é de inteiro conheci
mento de todos os sócios como se aqui fossem 
transcritos. 

VI 
E por estarem assim, de pleno acordo, justos e 

contratados, ratificam, aceitam e assinam o presente 
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instrumento de alteração contratual feito em seis 
vias de igual teor e forma e na presença de duas 
testemunhas que também assinam. 

Chapecó (SC) 17 de agosto de 1986, - Au
gusto Muller Bohner - Deice Maria Bohner Con
catto - Paulo Antônio Muller Bohner - Amilton 
Martins Lisboa - Ângelo Luiz Tomazelli, CIC n2 

425.968.239-34- José Francisco Muller Bohner -
Vera Maria Muller Bohner Hoffmann - João Au
gusto Muller Bohner - Adelino Gentil Marcon, 
CIC nº 148.357.469-53. 

LEGISLAÇÃO CITADA, ANEXADA 

PELA SECRETARIA GERAL DA MESA 

LEI Nº 4.117, DE 27 DE AGOSTO DE 1962 

Institui o Código Brasileiro de Tele
comunicações. 

Art. 33. Os serviços de telecomunicações, não 
executados diretamente pela União, poderão ser ex
plorados por concessão, autorização ou permissão, 
observadas as disposições da presente lei. 

§ 32 (Vetado). 

LEI Nº 4.117, DE 27 DE AGOSTO DE 1962 

Partes vetadas pelo Presidente da 
República e mantidas pelo Congresso 
Nacional, do Projeto que se transformou 
na Lei nº 4.117, de 27 de agosto de 1962 
(que institui o Código Brasileiro de Tele
comunicações). 

• Art. 33. . ........................................................... . 

§ 32 Os prazos de concessão e autorização se
rão de 10 (dez) anos para o serviço de radiodifusão 
sonora e de 15 (quinze) anos para o de televisão, 
podendo ser renovados por períodos sucessivos e 
iguais se os concessionários houverem cumprido to
das as obrigações legais e contratuais, mantido a 
mesma idoneidade técnica, financeira e moral, e 
atendido o interesse público (art. 29 x). 

CONSTITUIÇÃO DA 
REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL 

Art. 223. Compete ao Poder Executivo outorgar 
e renovar concessão, permissão e autorização para 
o serviço de radiodifusão sonora e de sons e ima
gens, observado o princípio da complementariedade 
dos sistemas privado, público e estatal. 

§ 12 O Congresso Nacional apreciará o ato no 
prazo do art. 64, §§ 22 e 42 , a contar do recebimento 
da mensagem. 

§ 22 A nãó~renovação da concessão ou permis
são dependerá de aprovação de, no mínimo, dois 
quintos do Congresso Nacional, em votação nominal. 

_§32 9 atQ-ºª_o_(Jt9rg~- ~u_ r~n_Qvação somente 
produzirá efeitos legais após deliberação do Con
gresso Nacional, na forma dos parágrafos anteriores. 

§ 42 O cancelamento da concessão ou permis-
são, antes de vencido o prazo, depende de decisão 
judicial. 

§ 52 O prazo da concessão ou permissão será 
de dez anos para as emissoras de rádio e de quinze 
para as de televisão. 

{À Comissão de Educação.) 

PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO 
N2 49, DE 1997 

-(N2 354196, na Câmara dos Deputados) 

Aprova o ato que renova a permis
são outorgada à Rádio Veneza Ltda. para 
explorar, sem direito de exclusividade, 
serviço de radiodifusãõ sonora em fre
qüência modulada na cidade de Recife, 
Estado de Pernambuco. 

O Congresso Nacional decreta: 
Art. 12 Fica aprovado o ato a que se refere a 

Portaria nº 823, de 7 de novembro de 1994, que re
nova, por dez anos, a partir de 22 de outubro de 
1991, a permissão outorgada à Rádio Veneza Ltda. 
para explorar, sem direito de exclusividade, serviço 

- de radiodifusão sonora em fr_eqúênc:ía modulada na 
cidade de Recife, EstadÓ de Pernambuco. 

Art. 22 Este_ decreto legislativo entra em vigor 
11_a data de sua publi_c:ação. 

MENSAGEM N2 1.047, DE 1994 

Senhores Membros do Congresso Nacional, 
Nos termos do art. 49, inciso XII, combinado 

com o§ 12 do art. 223 da Constituição Federal, sub
meto à apreciação de Vossas Excelências, acompa
nhado de Exposição de Motivos do Senhor Ministro 
de Estado das Comunicações, o ato constante da 
Portaria n2 823, de 7 de novembrp_de 1994, quere
nova c a . permissão o~torgada à. Rádio -VEmeza-Ltda. 
para expl_9_1<i!, _SEtf!l __ c;!_ireitq _de -~?SçJy§JYldaoe, S!'!Niço 
de radi()(j_ifusão_.§9ncira eJDJI!õ!g!)~n!<i<'LffiQdt.Jla.da na 
cidade de Recife, Estado de Pernambuco. 

Brasília, 22 de novembro de 1994. - Itamar 
Franco. 
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E.M N2 188/MC 

Brasília, 16 de novembro de 1994 

Excelentíssimo Senhor Presidente da República, 
Submeto à apreciação de Vossa Excelência a 

inclusa Portaria n2 823, de 7 de novembro de 1994, 
pela qual renovei a permissão outorgada à Rádio 
Veneza Ltda., para explorar serviço de radiodifusão 
sonora em freqüência modulada, na cidade de Reci
fe, Estado de Pernambuco. 

2. Os órgãos competentes deste Ministério ma
nifestaram-se sobre o pedido, considerando-o devi
damente instruído de acordo com a legislação apli
cável, o que me levou a deferir o requerimento de re
novação. 

3. Esclareço que, nos termos do § 32 do art. 
223 da Constituição, o ato de renovação somente 
produzirá efeitos legais após deliberação do Con
gresso Nacional, para onde solicito seja encami
nhado o referido ato, acompanhado do Processo 
Administrativo n2 29103.000434/91, que lhe deu 
origem. 

Respeitosamente, Djalma Bastos de Morais, 
Ministro de Estado das Comunicações. 

LEGfSLAÇÃO CTT ADA 

PORTARIA N2 823, DE 7 DE NOVEMBRO DE 1994 

O Ministro de Estado das Comunicações, no 
uso de suas atribuições, conforme' o disposto no art. 
62, inciso 11, do Decreto n2 88.066, de 26 de janeiro 
de 1983, e tendo em vista o que consta do Processo 
n2 29103.000434/91, resolve: 

I. Renovar, de acordo com o art. 33, § 32, da 
Lei n2 4.117, de 27 de agosto de 1962, por mais dez 
anos, a partir de 22 de outubro de 1991, a permissão 
outorgada à Rádio Veneza Ltc!a., pela Portaria nº 
185, de 20 de outubro de 1981, para explorar, sem 
direito de exclusividade, serviço de radiodifusão so
nora em freqüência modulada, na cidade de Recife, 
Estado de Pernambuco. 

11. A execução do serviço, cuja outorga é reno
vada por esta Portaria, reger-se-á pelo Código Brasi
leiro de Telecomunicações, leis subseqüentes e 
seus regulamentos. 

III. Este ato somente produzirá efeitos legais 
após deliberação do Congresso Nacional, nos ter
mos do § 3º do art. 223 da Constituição. 

IV. Esta Portaria entra em vigor na data de sua 
publicação. - Djalma Bastos de Morais. 

MINISTÉRIO DOS TRANSPORTES E 
DAS COMUNICAÇÕES 

Delegacia em Pernambuco 

·serviÇo das comunicações 

PARECER SCOMIMTCIPE N2 079/92 

Referência: Proc. nº 290103.000434/91 
Origem: DMTCIPE 
Assunto: Renovação de Outorga 
Ementa: Permissão para executar o serviço de ra
diodifusão sonora er:n freqüência modulada cujo pra
zo teve seu termo final em 22-10-91 Pedido apre
sentado tempestivamente. Regulares a situação téc
nica e a vida societária. 
!:o_nclusão: Pelo Deferimento. 

A Rádio Veneza Ltda., permissionária do servi
ço de radiodifusão sonora em freqüência modulada, 

- na cidade de Recife, Estado de Pernambuco, requer 
renovação do prazo de vigência de sua permissão 
cujo termo final ocorreu em 22-10-91. 

1- Dos Fatos 
1. Mediante Portaria nº 185, de 20 de outubro · 

de 1981, foi autorizada a permissão à Rádio Veneza 
Lida., para explora-r, poria (dez) anos o serviço de 
radiodifusão sonora em FM, na cidade de Recife, 
Estado de Pernambuco. 

2. A outorga em questão começou a vigorar em 
22-10-81, data da publicação da Portaria nº 185/81 
no Diário Oficial da União. 

3. Cumpre ressaltar que, durante o período de 
vigência da outorga, a entidade sofreu penas e foi 
advertida, conforme se v!úifbi-na informação proce
dente da Seção de Fiscalização do Serviço das Co
municações desta Delegacia àsfls. 43/44. 

4. De acordo com a informação da SFIS/SCOM 
supramencionada ·as · mt.ilfas foram rei::olhidas, con
forme mencionado nas citadas fls. 43/44. 

11 - Do Mérito 

5. O Código Brasileiro de Telecomunicações, 
instituído pela Lei nº 4.117, de 27 de agosto de 
1962, estabelece o prazo de 10 (dez) anos para o 
serviço de radiodifusão sonora e 15 (quinze) anos 
para o serviço de televisão, que poderão ser renova
dos por períodos sucessivos e iguais (art. 33, § 3º) 
períodos esses mantidos pela atual Constituição (art. 
223, §52). 

6. Por sua vez o Regulamento dos Serviços de 
Radiodifusão aprovado pelo Decreto n2 52.795, de 
31 de outubro de 1963, declara: .. 

"Art. 27. Os prazos de concessão se
rão de 1 O (dez) anos para o serviço de ra-
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diodifusão sonora e de 15 (quinze) anos 
para o de televisão." 

7. De acordo com o artigo 42 da Lei n2 5.785, 
de 23 de junho de 1972, se entidades que deseja
rem a renovação do prazo de sua outorga deverão. 
dirigir requerimento ao órgão competente, no perío
do compreendido entre o 62 (sexto) e o 32 (terceiro) 
mês anterior ao término do respectivo prazo. 

8. O prazo de vigência desta permissão teve 
seu termo final no dia 22 de outubro de 1991, pois 
começou a vigorar em 22·10-81 data da publicação 
da Portaria de outorga no Diário Oficial da Uniãc. 

9. O pedido de renovação da outorga ora exa
minado foi protocolizado nesta Delegacia no dia 22-
7-92, dentro do prazo legalmente estabelecido (fi. 1). 

10. A requerente tem seus quadros societário e 
diretivo aprovados respectivamente pela Portaria nº 
185, de 20-10-81 (ato de outorga) e Portaria n2 374, 
de 9-9-83. Os aumentos e a distribuição do capital 
social foram feitos nos termos da Portaria Ministerial 
n2 441, de 8 de abril de 1976, portanto, inde
pendentes de autorização do Poder Público. 

11. A composição dos quadros societário e di
retive da requerente é a seguinte: 

Cotistas Cotas 

lzabel Cristina de G. Pinto 1.660.000 

João Eudes Araújo Pinto 357.000 

João Basco Araújo Pinto 357.000 

Cargo Nome 

Valor Cr$ 

1.660.000,00 

357.000,00 

357.000,00 

Gerente lzabel Cristina de 
Guimarães Pinto 

12. A emissora encontra-se operando regular
mente, dentro das características técnicas que lhe 
foram atribuídas, conf01me mencionado à fi. 34. 

13. É regular a situação da permissionária pe
rante o Fundo de Fiscalização das Telecomunicaçõ
es - FISTEL, consoante informação de fi. 39 e com
provante à fi. 41. 

14. Consultando o Cadastro Nacional de Ra
diodifusão, verificou-se que a entidade, seus sócios 
e dirigentes, não ultrapassam os limites fixados pelo 
artigo 12 e seus parágrafos do Decreto-Lei nº 
236/67. 

Conclusão 

Do exposto, concluímos pelo deferimento do 
pedido, sugerindo o encaminhamento dos autos à 
Coordenação-Geral de Outorgas do DNPV, para 

submissão do assunto ao Sr. Diretor do Departa
mento Nacional de Serviços Privados. 

É o parecer sub-censura. 
Recife, 25 de janeiro de 1993. -Maria de Je

sus Lima, Assist. Jurídico DMTCIPE. 
A consideração do Chefe das Comunicações. 
Recife 3 de março de 1993. - Maria Dalva Nu

nes de Souza, Chefe da Seção de Serviços Priva
dos SCOM!MINFRAIPE. 

De Acordo: à CGO/DNPV!BSA. 
Recife, 3 de março de 1993. - José Luiz de 

Moura, Chefe do Seviço SCOM!MINFRAIPE. 
Encaminhe-se, de ordem, o presente processo 

à CONJUR para prosseguimento. 
Brasília, 15 de março de 1993. - Anacleto Ro

drigues Cordeiro, Chefe do Serviço de Ates e Con
tratos CGO/DNPV/SNCSFO. 

(À Comissão de Educação.) 

PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO 
N2 50, DE 1997 

(n2 355196, na Câmara dos Deputados) 
Aprova o ato que renova a conces

são da Radio Difusão de Aquidauana Ltda., 
para explorar serviço de radiodifusão so
nora em onda média na cidade de Aqui
dauana, Estado do Mato Grosso do Sul. 

O Congresso Nacional decreta: 
Art. 1 2 Fica aprovado o ato a que se refere o 

Decreto s/n", de 16 de maio de 1996, que renova, 
por dez anos, a partir de 1 º de maio de 1994, a con
cessão da Rádio Difusora de Aquiduana Ltda. para 
explorar, sem direito de exclusividade, serviço de ra
diodifusão sonora em onda média na cidade de 
Aquidauana, Estado do mato Grosso do Sul. 

Art. 22 Este Decreto Legislativo entra em vigor 
na data da sua publicação. 

MENSAGEM Nº 465, DE 1996 

Senhores Membros do Congresso Nacional: 
Nos termos do art. 49, inciso XII, combinado 

com o § 1 2 do art. 223, da Constituição Federal, sub
meto à apreciação de Vossas Excelências, acompa
nhado de Exposição de Motivos do Senhor Ministro 
de Estado das Comunicações, o ato constante do 
Decreto de 16 de maio de 1996, que "Renova a con
cessão da Rádio Difusora de Aquidauana Ltda., para 
explorar serviço d.: radiodifusão sonora em onda 
média, na cidadP. de Aquidauana, Estado do Mato 
Grosso do Sul". 

Brasllía, 22 de maio de 199ô. - Fernando 
Henrique Cardoso. 
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EXPOSIÇÃO DE MOTIVOS Nº 55, DE 7 DE MAIO 
DE 1996, DO SR. MINISTRO DE ESTADO 
DAS COMUNICAÇÕES 

Excelentíssimo Senhor Presidente da República: 
Submeto à apreciação de Vossa Excelência o 

incluso Processo Administrativo nº 
53700.000060/94, em que a Rádio Difusora de Aqui
dauana Ltda., concessionária do serviço de radiodi
fusão sonora em onda média, na cidade de Aqui
dauana, Estado do Mato Grosso do Sul solicita reno
vação do prazo de vigência de sua concessão por 
mais dez anos. 

2. A concessão em apreço foi outorgada à so
ciedade pela Portaria MVOP n2 260, de 14 de março 
de 1951, publicada no Diário Oficial de 9 de maio 
do mesmo ano, e renovada, pela última vez, a partir 
de 12 de maio de 1984, pelo Decreto n2 92.852, de 
27 de junho de 1986, publicado no Diário Oficial de 
30 subsequente, cujo prazo residual foi mantido pelo 
Decreto de 1 O de maio de 1991, devendo a renova
ção aqui tratada, caso deferida, ocorrer a partir de 12 

de maio d 1994. 
3. Esclareço que a entidade passou a condição 

de concesionária em razão de aumento de potência, 
autorizado para a sua emissora, nos termos da Por
taria n2 206, de 2 de junho de 1982, publicada no 
Diário Oficial, de 22 seguinte. 

4. O pedido de renovação encontra-se instruí
do de acordo com a legislação em vigor e a emisso
ra está funcionando dentro das características técni
cas a ela atribuídas por este Ministério. 

5. Nos termos do § 32 , do art. 223 da Constitui
ção, o ato de renovação somente produzirá efeitos 
legais após deliberação do Congresso Nacional, 
para onde deverá ser remetido o processo adminis
trativo pertinente, que !*>ta acompanha. 

Respeitosamente, Sérgio Motta, Ministro de 
Estado das Comunicações. 

LEGISLAÇÃO CITADA 

DECRETO DE 16 DE MAIO DE 1996 

Renova a concessão da Rádio Difu
sora de Aquidauana Ltda., para explorar 
serviço de radiodifusão sonora em onda 
média, na cidade de Aquidauana, Estado 
do Mato Grosso do Sul. 

O Presidente da República, no uso das atribui
ções que lhe conferem os arts. 84, inciso IV, e 223 
da Constituição, e nos termos do art. 62, inciso I, do 
Decreto n9 88.066, de 26 de janeiro de 1983, e tendo 

em vista o que consta do Processo Administrativo n2 

53700.000060/94, decreta: 
Art. 12 Fica renovada, de acordo com o art. 33, 

§ 32, da Lei 1124.117, de 27 de agosto de 1962, por 
dez anos, a partir de 12 de maio de 1994, a conces
são outorgada à Rádio Difusosa de Aquidauana 
Ltda., pela Portaria MVOP n2 260, de 14 de março 
de 1951, publicada no Diário Oficial de 9 de maio do 
mesmo ano, renovaaa pelo Decreto n2 92.852, de 27 
de junho de 1986, sendo mantido o prazo reSidual 
da outorga pelo Decreto de 1 O de maio de 1991, 
para explorar, sem direito de exclusividade, serviço 
ãe rai:liooifusão -sonora -em oni:la me !lia, na cidade 
de Aquidauana, Estado do Mato Grosso do SuL 

Parágrafo único. A execução do serviço de ra
diodifusão, cuja outorga é renovada por este Decre
to, reger-se-á pelo Código Brasileiro de Telecomuni
cações, leis subseqüentes e seus regulamentos. 

Art. 29 Este ato somente produzirá efeitos le
gais após deliberação do Congresso Nacional, -nos 
termos do § 32 do art. 223 da Constituição. 

Art. 3º Este Decreto entra em vigor na data de 
sua publicação. 

Brasília, 16 de maio de 1996; 1752 da Inde
pendência e 1082 da República. - FERNANDO 
HENRIQUE CARDOSO, Sérgio Motta. 

MINISTÉRIO DAS COMUNICAÇÕES 

DELEGACIA REGIONAL DO MS 

PARECER SEJUR N2 34/94 

Referênci'!: Processo nº 53700.000060/94 
Origem: DRMC/MS 
Assunto: Renovação de outorga 
Ementa: Concessão para executar serviço de radio
difusão sonora, cujo- prazo teve seu iermo final em 
30 de abril de 1994. 
Pedido apresentado tempestivamente. 

~-Regulares a situação técnica e a vida societária. 
Conclusão: Pelo deferimento 

Rádio Difusora de Aquidauana Ltda., conces
sionária do serviço de radiodifusão sonora em onda 
média, na cidade de Aquidauana, Estado de Mato 
Grosso do Sul, requer renovação do prazo de vigên
cia de sua concessão, cujo termo final ocorreu em 
30 de abril de 1994. 

l-Os Fatos 

1~ O Decreto nº 92.852, de 27-6-86, publicado 
no DOU de 30-6-86, renovou a concessão outorga
da à Rádio Difusora de Aquidauana Ltda., para ex
plorar serviço de radiodifusão sonora em onda mé-
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dia, na cidade de Aquidauana, Estado de Mato Gros
so do Sul. 

2. A outorga em questão começou a vigorar a 
partir de 1 e de maio de 1984, de acordo com o que 
consta no Decreto nº 92.852/86. 

3. Cumpre ressaltar que, durante o último pe
ríodo de vigência da outorga, a entidade sofreu pena 
e foi advertida, conforme se verifica na Relação de 
Antecedentes à fi. 41 deste processo, sendo que as 
punições aplicadas foram as seguintes: 

Processo n° 29112.000837/88 - Multa - foi re
colhida conforme comprovante, cuja cópia consta 
neste processo à fi. 76 

Processo n2 29112.000421/90- Advertida 
Processo nº 53700.000154/93- Encaminhado 

a CFI - em 29-4-93 - Guia nº7 
Processo nº 50700.000050/93 - Encaminhado 

a CFI, em 3-3-93- Guia n2 2 
Processo nº 53700.000165/94- Pena proposta 

-Advertência 

11 - Do Mérito 
4. O Código Brasileiro de Telecomunicações, 

instituído pela Lei nº 4.117, de 27 de agosto de 
1962, estabelece os prazos de 10 (dez} anos para o 
Serviço de Radiodifusão Sonora em 15 (quinze) 
anos para o Serviço de Televisão, que poderão ser 
renovados por períodos sucessivos e iguais (art. 33 
§ 32}, período esse mantido pela atual Constituição 
(art. 223 § 52). 

5. Por sua vez, o Regulamento dos Serviços de 
Radiodifusão, aprovado pelo Decreto n2 52.795, de 
31 de outubro de 1963, declara: 

"Art. 27. Os prazos de concessão e 
permissão serão de 10 (dez) anos para o 
Serviço de Radiodifusão sonora e de 15 
(quinze) anos para o de Televisão." 

6. De acordo com o artigo 42 da Lei n2 5.785, 
de 23 de junho de 1972, as entidades que deseja
rem a renovação do prazo de sua outorga, deverão 
dirigir requerimento ao Órgão competente, no perío
do compreendido entre o 6º (sexto) e o 3° (terceiro) 
mês anterior ao término do respectivo prazo. 

7. O prazo de vigência desta concessão, teve 
seu termo final dia 30 de abri! de 1994, pois a outor
ga foi renovada, por 10 (dez) anos, a partir de 1º de 
maio de 1984, de acordo com o Decreto nº 
92.852/86. 

8. Por conseguinte, a renovação aqui pleiteada 
deverá ocorrer a part;; de 1 º de maio de 1994. 

9. O pedido de renovação da outorga, ora em 
exame, foi protocolizado nesta Delegacia no dia 1 º-

2-94, dentro, pois do prazo legal (fi. 1 ), uma vez que 
de acordo com o disposto na Lei da Renovação o pe
dido deveria ser apresentado entre 12..11-93 e 1º-2-94. 

10. A requerente tem seus quadros Societário 
e Diretivo aprovados pela Portaria nº 1 03, de 14-3-
83, com a seguinte composição: 

Cotista 

Elídio Teles de Oliveira 

Gilda Nogueira de Oliveira 

Antonio Costa Rondon 

Inês Gonçalves de Castro 

Eliane Nogueira de Oliveira 

Gilson Nogueira de Oliveira 

Total 

Cargo 

Diretor-Geral 

Diretor Administrativo 

Cotas Valor Cr$ 

3190 319.000,00 

110 11.000,00 

250 25.000,00 

150 15.000,00 

760 76.000,00 

540 54.000,00 

5.000 500.000,00 

Nome 

Elídio Teles de Oliveira 

Eliane Nogueira de Oliveira 

11. A emissora se encontra operando regular
mente, dentro das características técnicas que lhe 
foram atribuídas, conforme lnformação-SEFiS nºs 
7/94 (fls. 42143) e nº 28/94 (fls. 75). 

12. É regular a situação da concessionária pe
rante o Fundo de Fiscalização das Telecomunicaçõ
es - FISTEL, consoante informação de íls. 61. 

13. Conforme declaração às fls. 66, verificou
se que a entidade, seus sócios e dirigentes não ultra
passam os limites fixos pelo artigo 12 e seus parágra
fos do Decreto-Lei nº 236, de 28 de fevereiro de 1967. 

14. Finalmente, observa-se que o prazo de vi
gência da outorga deverá ser renovado a partir de 1º 
de maio de 1994. 

Conclusão 

Do exposto, concluímos pelo deferimento do 
pedido, sugerimos o encaminhamento dos autos ao 
Departamento de Outorgas, que enviará à Consulto
ria Jurídica, para prosseguimento. 

É o parecer 'Sub-<:ensura". 
Campo Grande, 14 de novembro de 1994. -

Mariza Oshiro, Advogada/DRMC/MS. 
De acordo: 
Encaminhe-se os autos ao Departamento de 

Outorgas. 
Campo Grande, 14 de novembro àe 1994. -

Vera Lucia Burato Marques Sieburger, Deiega
da/DRMC/MS. 
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De ordem, à Conjur para prosseguimento. 
Brasília, 23 de novembro de 1994. - Esmeral-

da E. G. Teixeira, Coordenadora-Geral 
DPOUT/SFO. 

(À Comissão de Educação.) 

PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO 
N2 51, DE 1997 

(N2 356196, na Câmara dos Deputados) 

Aprova o ato que renova a conces
são da Rádio Marabá Ltda. para explorar 
serviço de radiodifusão sonora em onda 
média na cidade de lraí, Estado do Rio 
Grande do Sul. 

O Congresso Nacional decreta: 
Art. 1 º Fica aprovado o ato a que se refere o 

Decreto s/nº, de 24 de junho de 1996, que renova, 
por dez anos, a partir de 1º de maio de 1994, a con
cessão da Rádio Marabá Ltda. par explorar, sem di
reito de exclusividade, serviço de radiodifusão sono
ra em onda média na cidade de lraí, Estado do Rio 
Grande do Sul. 

Art. 22 Este decreto legislativo entra em vigor 
na data de sua publicação. 

MENSAGEM Nº 583, DE 1994 

Senhores Membros do Congresso Nacional, 
Nos termos do art. 49, inciso XII, combinado 

com o§ 12 do art. 223 da Constituição Federal, sub
meto à apreciação de Vossas Excelências, acompa
nhado de Exposição de Motivos do Senhor, Ministro 
de Estado das Comunicações, o ato constante do 
Decreto de 24 de junho de 1996, que "renova a con
cessão da Rádio Marabá Ltda. para explorar serviço 
de radiodifusão sonora em onda média na cidade de 
lraí, Estado do Rio Grande do Sul. 

Brasília, 27 de junho de 1996. - Fernando 
Henrique; Cardoso. 

EXPOSIÇÃO DE MOTIVOS Nº 42/MG, DE 7 DE 
MAIO DE 1996, DO SENHOR MINISTRO DE 
ESTADO DAS COMUNICAÇÕES 

Excelentíssimo Senhor Presidente da República. 
Submeto à apreciação de Vossa Excelência o 

inclu.;o Processo Administrativo nº 
53790.000109/94, em que a Rádio Marabá Ltda. so
licita renovação da concessão para explorar o servi
ço de radiodifusão sonora em onda média na cidade 
de Irai, Estado do Rio Grande do Sul, outo•gada 
conforme Portaria MVOP nº 735, de 10 de agosto de 
1954, renovada pelo Decreto nº 89.922, de 5 de ju
lho de 1984, cujo prazo residual foi mantido pelo De-

creto de 1 O de maio de 1991, tendo a entidade ante
riormente passado para a condição de concessioná

- ria em_ virtude de_ aumento de potência autorizado 
para os seus transmissores, nos termos da Portaria 
nº 5.197(12), de 21 de setembro de 1976. 

2. Observo que o ato de outorga original está 
amparado juridicamente, considerando as disposiçõ
es contidas na Lei nº 5.785, de 23 de junho de 1972, 
e Decreto nº 88.066, de 26 de janeiro de 1983, que a 
regulamentou, que considera como deferidos os pe
didos de renovação requeridos na forma devida e 
não decididos ao término do prazo de vigência da 
concessão ou permissão, sendo, por isso, admitido o 
funcionamento precário das estações, mesmo quan
do expiradas as respectivas outorgas. 

3. Com estas observações, lícito é se concluir 
que a terminação do prazo da outorga ou a pendên
cia de sua renovação, a curto ou longo prazo, não 
determina, necessariamente, a extinção do serviço 
prestado, podendo o processo da renovação ser ulti
mado. 

4. Em sendo renovada a outorga em apreço, 
deverá o ato correspondente assinalar que esta -
ocorrerá a partir de 1 º de maio de 1994. 

5. Nessa conformidade, e em observância ao 
que dispõe a Lei nº 5.785, de.,1972, e seu regula
mento. Decreto nº 88.066, de 1983, submeto o as
sunto a superior consideração de Vossa Excelência, 
para decisão e submissão da matéria ao Gongresso 
Nacional, em cumprimento ao parágrafo 3º do artigo 
223, da Constituição. 

- Respeitosamente, Sérgio MoHa, Ministro de 
Estado das Comunicações. 

DECRETO DE 24 DE JUNHO DE 1996 

LEGISLAÇÃO CITADA 

Renova a concessão da Rádio Mara
bá Ltda. para explorar serviço de radiodi
fusão sonora em onda média, na cidade 
de lraí, Estado do Rio Grande do Sul. 

O Vice-Presidente da República no exercício 
do cargo de Presidente da República, no uso das 
atribuições que lhe conferem os arts. 84, inciso IV e 
223 da Com;tituição e nos termos do art. 6º, inciso I, 
do Decreto nº 88.066, de 26 de janeiro de 1983, e 
tendo em vista o que consta do Processo Adminis
trativo nº 53790.000109/94, decreta: 

Art. 1º Fica renovada, de acordo com o art. 33, 
§ 3º, da Lei nº 4.117, de 27 de agosto de 1962, por 
mais dez anos, a pq.rtir de 1 º de maio de 1994, a 
concessão da Rádio Marabá Ltda., inicialmente per
missão, conforme Portaria MVOP nº 735, de 10 de 
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agosto de 1954, atualmente concessão, em decor
rência de aumento de potência autorizado para-os 
seus transmissores, renovada pelo Decreto n9 

89.922, de 5 de julho de 1984, sendo mantido o pra~ 
zo residual da outorga conforme Decreto de 1 O de 
maio de 1991, para explorar, sem uireito de exclusi
vidade, serviço de radiodifusão sonora em onda mé
dia, na cidade de traí, Estado do Rio Grande do Sul. 

Parágrafo único. A execução do serviço de ra
diodifusão, cuja outorga é renovada por este Decre
to, reger-se-á pelo Código Brasileiro de Telecomuni
cações, leis subseqüentes e seus regulamentos. 

Art. 29 Este ato somente produzirá efeitos le
gais após deliberação do Congresso Nacional, nos 
termos do § 39 do art. 223 da Constituição. 

Art. 39 Este Decreto entra em vigor na data de 
sua publicação. 

Brasília, 24 de junho de 1996; 1759 da Inde
pendência e 1089 da República,- MARCO MACIEL, 
SÉRGIO MOITA. 

MINISTÉRIO DAS COMUNICAÇÕES 
Consultaria Jurídica 

PARECER CONJUR/MC N9 145/96 

Referência: Processo n9 53790.000109/94 
Origem: Delegacia do MC no Estado do Rio Grande 
do Sul 
Interessada: Rádio Marabá Ltda. 
Assunto Renovação de outorga 
Ementa: C-oncessão para executar serviço de radiodifu
são sonora em onda média, cujo prazo teve seu termo 
final em 19/5194. Pedido aprasentádo tempestivamente. 
Regulares a situação técnica e a vida societária. -
Conclusão: Pelo deferimento do pedido. 

I - Relatório 
1. A Rádio Marabá Ltda., concessionária do 

serviço de radiodifusão sonora em onda média, na 
cidade de traí, Estado do Rio Grande do Sul, requer 
a renovação do prazo de vigência de sua conces
são, cujo termo final ocorreu em 19 de maio de 1994. 

2. Mediante Portaria MVOP n9 735, de 1 O de 
agosto de 1954, foi autorizada permissão à Rádio 
Marabá Limitada para explorar o serviço de radiodi
fusão sonora em onda média, na cidade de traí, Es
tado do Rio Grande do Sul. 

3. A entidade passou à condição de concessio
nária em função de aumento de potência autorizado 
para os seus transmissores, nos termos da Portaria 
n" 5197 (12), de 21 de setembro de 1976, e sua-últl~ 
ma renovação se deu pelo Decreto n9 89.922, de 5 
de julho de 1984, publicado no Diário Oficial da 

União de 6 de seguinte, a partir de 1º de maio de 
-1984, cujo pia:io residual da ouforgafoi mantido pelo 
Decreto de 1 O de maio de 1991. 

4. O Código Brasileiro de Telecomunicações, 
instituído pela Lei n9 4.117, de 27 de agosto de 
1962, estabelece prazos de outorgas de 10 (dez) 
anos, para o seNIÇo de radiodifusão, sonora e de 15 
(quinze) anos, para o serviço de televisão, que pode
rão ser renovados por períodos sucessivos e iguais 
(art. 33 § 39), período esses mantidos pela aluai 
Constituição (art. 223 §59). 

5. Por sua vez, o Regulamento dos Serviços de 
Radiodifusão, aprovado pelo Decreto nº 52.795, de 
31 de outubro de 1963, declara: 

Art. 27. Os prazos de concessão e per
missão serão de 10 (dez) anos para o servi
Ço~de radiOdifusão sonora e de 15 (quinze) 
anos para o de televisão. 

6. De acordo com o artigo 49 da Lei n9 5.785, 
de 23 de junho de 1972, as entidades que deseja
rem a renovação do prazo de sua outorga, deverão 
dirigir requerimento ao órgão competente, no perío
do compreendido entre o 6º (sexto) e o 3º (terceiro) 
mês anterior ao término do respectivo prazo. 

7. O prazo de vigência desta concessão teve 
seu termo final dia 19-5-94, sendo que o pedido de 
renovação foi protocolizado na Delegacia do MC no 
Estado do Rio Grande do Sul em 18-1-94, tempesti
vamente portanto. 

8. A renovação deverá ocorrer a partir de 1º de 
maio de 1994. 

9. A peticionária tem seus quadros societário e 
- diretivo aprovados pelas portaria de n9s 250, de 29-1-

91 e 067, de 13-5-91, com as seguintes composições: 

Cotistas Cotas 

Francisco Ângelo Reck 68 

Pedrinho Osvaldo Viana 35 

Armando Jorgenson 32 

Celso Tadeu de Lucca 45 

Hélio Luiz K. Dreher 20 

Total 200 

Quadro Diretivo: 
------

Diréfor~Presidenté- c-etsõl a deu de Lucca-

Diretor Vice-P@si<Je!JI§_ __ Era_Dcis(;()Âf1g§_lo _t=lecls _ 

Gerente 

Sub-Gerente 

Hélio Luiz K. Dreher 

Armando Jorgensen 
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10. Vale ressaltar que, durante o período de 
vigência da outorga, a entidade não sofreu qualquer 
sanção, conforme se verifica às fls. 36. 

11. A emissora se encontra operando regular
mente, dentro das características técnicas que lhe 
foram atribuídas (fls. 33). 

12. É regular a situação da concessionáriápe-- -
rante o Fundo de Fiscalização das Comunicações -
FISTEL, consoante informação de fi. 38. 

13. Mediante o exposto, opino pelo deferimento 
do pedido e sugiro o encaminhamento dos autos ao 
Exmº Sr. Ministro de Estado das Comunicações, 
acompanhados das minutas de Exposição de Moti
vos e Decreto correspondente, para renovação da 
outorga, por mais dez anos, a partir de 12 -de maio 
de 1994, para submissão ao Presidente da República. 

14. Esclareço ainda, que de acordo com o arti
go 223, § 3º, da Constituição Federal, a matéria de
verá ser apreciada e deliberada pelo Congresso Na
cional, a fim de que o ato de renovação possa pro
duzir efeitos legais. 

É o parecer sub censura 
Brasília, 22 de março de 1996. - Maria de 

Lourdes de O. Alkmim, Chefe de Divisão. 
De acordo. À consideração do Sr. Consultor 

Jurídico. 
Brasília, 22 de março de 1996. - Adalzira 

França Soares de Lucca, Coordenadora. 

Despacho Conjur/MC n2 177196 
Adoto a presente Informação Conjur/MC nº 

145/96, que propôs o deferimento do pedido de re
novação do prazo de vigência da outorga da Rádio 
Marabá Ltda. para executar serviço de radiodifusão 
sonora em onda média, na cidade de Irai, Estado do 
Rio Grande do Sul. Remetam-se os autos à conside
ração do Senhor Ministro, acompanhados dos ates 
pertinentes a serem submetidos ao Excelentíssimo 
Senhor Presidente da República. 

Brasília, 25 de março de 1996. - Antônio Do
mingos Teixeira Bedran, Consultor Jurídico. 

(À Comissão de Educação.) 

PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO 
N" 52, DE 1997 

(N2 357196, na Câmara dos Deputados) 

Aprova o ato que renova a conces
são da Rádio Difusora de Aquidauana 
Ltda., para explorar serviço de radiodifu
são sonora em onda tropical na cidade de 
Aquidauana, Estado do Mato Grosso do 
Sul. 

O Congresso Nacional decreta: 
Art. 1º Fica aprovado o ato ·a que se refere o 

Decreto slnº, de 29 de julho de 1996, que renova, 
por dez anos, a partir de 1º de maio de 1993, a con
cessão da Rádio Difusora de Aquidauana Ltda. para 
explorar, sem direito de exclusividade, serviço de ra-

- -diodifusão sonora em onda tropical na cidade de 
Aquidauana, Estado do Mato Grosso do Sul. 

Art. 2º Este decreto legislativo entra em vigor 
na data de sua publicação. 

MENSAGEM Nº 718, DE 1994 

Senhores Membros do Congresso Nacional, 
Nos termos do art. 49, inciso XII, combinado 

com o§ 1º do art. 223 da Constituição Federal, sub
meto à apreciação de Vossas Excelências, acompa
nhado de Exposição de Motivos do Senhor Ministro 
de Estado das Comunicações, o ato constante do 
Decreto de 29 de julho de 1996, que "Renova a con
cessão da Rádio Difusora de Aquidauana Ltda. para 
explorar serviço de radiodifusão sonora em onda tro
pical na cidade de Aquidauana, Estado do Mato 
Grosso do Sul". 

Brasília, 12 de agosto de 1996. - Fernando 
Henrique Cardoso. 

EXPOSIÇÃO DE MOTIVOS Nº 131, DE 24 DE JU
LHO DE 1996 DO SENHOR MINISTRO DE 
ESTADO DAS COMUNICAÇÕES 
Excelentíssimo Senhor Presidente da República, 
Submeto a apreciação de Vossa Excelência o 

incluso Processo Administrativo nº 
50700.000039/93, em que a Rádio Difusora de Aqui
dauana Ltda., concessionária do serviço de radiodi
fusão sonora em onda tropical, na cidade de Aqui
dauana, Estado do Mato Grosso do Sul, soiicita re
novaç?o dg prazo de vigência de sua concessão por 
mais dez anos. 

2. A concessão em apreço foi outorgada à so
ciedade pelo Decreto nº 38.081, de 12 de outubru 
de 1955, publicado no Diário Oficial da União de 
19 de novembro do mesmo ano, e renovada, pela 
última vez, a partir de 1º de maio de 1983, pelo De
creto nº 92.134, de 13 de dezembro de 1985, publi
cado no Diário Oficial da União de 30 subseqüen
te, cujo prazo residual foi mantido pelo Decreto de 
10 de maio de 1991, devendo a renovação aqui tra
tada, caso deferida, ocorrer a partir de 1º de maio 
de 1993. 

3. O pedklu de renovação encontra-se instruí
do de acordo com a legislação em vigor e a emisso
ra está funcionando dentro das características técni
cas a ela atribuídas por este Ministério. 
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4. Nos termos do § 3º, do art. 223 da Constitui- Brasília- DF. 
ção, o ato de renovação somente produzirá efeitos ____ Rei.: -Cumprimento ão- Processo nº 718/96 Onda 
após deliberação do Congresso Nacional, para onde Tropical 
deverá ser remetido o processo administrativo perti- RelaÇão da composição dos quotistas e res-
nente, que esta acompanha. pectivas participações: 

Atenciosamente, Sérgio Motta, Ministro de Es- Nome da Empresa: Rádio Difusora de Aquidauana 
tado das Comunicações Ltda 

LEGISLAÇÃO CITADA CGC: 03.038.163/0001-51 
Fundada: Em 16 de março de 1952 

DECRETO DE 29 DE JULHO DE 1996 Sociedade por quotas de responsabilidade Ltda. 
Renova a concessão da Rádio Difu

sora de Aquidauana Ltda., para explorar 
serviço de radiodifusão sonora em onda 
tropical, na cidade de Aquidauana, Esta
do do Mato Grosso do Sul. 

O Presidente da República, no uso das atribui
ções. que lhe conferem os arts. 84, inciso IV, e 223, 
caput, da Constituição, e nos termos do art. 6º, inci
so I, do Decreto nº 88.066, de 26 de janeiro de 1983, 
e tendo em vista o que consta do Processo Adminis-
trativo nº 50700.000039/93. decreta: -

Art. 1º Fica renovada. de acordo com o art. 33, 
§ 32 , da Lei nº 4.117, de 27 de agosto de 1962, por 
dez anos, a partir de 1 º de maio de 1993, a conces
são outorgada à Rádio Difusora de Aquidauana 
Ltda., pelo Decreto nº 38.081, de 12 de outubro de 
1955, renovada pelo Decreto nº 92.134, de 13 de 
dezembro de 1985, sendo mantido o prazo residual 
da outorga pelo Decreto de 1 O de maio de 1991, 
para explorar, sem direito de exclusividade, serviço 
de radiodifusão sonora em onda tropical, na cidade 
de Aquidauana, Estado do Mato Grosso do Sul. 

Parágrafo único. A exploração do-serviço de 
radiodifusão, cuja outorga é renovada por este De
creto, reger-se-à pelo Código Brasileiro de Telecomu
nicações, leis subseqüentes e seus regulamentos. 

Art. 2º Este ato somente produzirá efeitos le
gais após deliberação do Congresso Nacional, nos 
termos do § 3º, do art. 223 da Constituição. 

Art. 3º Este Decreto entra em vigor na data de 
sua publicação. 

Brasília, 29 de julho de 1996; 175 da Inde
pendência e 1 08º da_ República. - FERNANDO 
HENRIQUE CARDOSO, Sérgio Motta. 

RÁDIO DIFUSORA DE AQUIDAUANA L TOA. 

Aquidauana- MS, 24 de agosto de 1996 

À 
Comissão de Ciência e Tecnologia, Comunicação e 
Informática 
Câmara dos Deputados, Anexo 11- Sala 13-T 

Sócios ~ 
1-

li-

III-

IV-

V-

VI-

Elidia Telles de Oliveira 

CPF: 004.227.97120 63,80% 

Antonio da Costa Rondon 

CPF: 003.698.371-34 5,00% 

Inês C. Castro 

CPF: 003.703.041-87 3,00% 

Gilda Nogueira de Oliveira 

CPF: 004.227.971-20 2,20% 

Eliane Nogueira de Oliveira 

CPF: 069.836.341-87 15,20% 

Gilson Nogueira de Oliveira 
-

CPF: 041.610.681-15 10,80% 

Rádio Difusora de Aquidauana 

(À Comissão de Educação.) 

PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO 
N2 53, DE 1997 

(Nº 358196, na Câmara dos Deputados) 

Aprova o ato que renova a permis
são_ outorgada à Rádio FM Correio de 
João Pessoa Ltda. para explorar serviço 
de radiodifusão sonora em freqüência 
modulada na cidade de' João Pessoa, Es
tado da Paraíba. 

O Congresso Nacional decreta: 
Art. 1º Fica aprovado o ato a que se refere a 

Portaria nº 604, de 17 de agosto de 1994, que reno
va a permissão outorgada à Rádio FM Correio de 
João Pessoa Ltda. para explorar, pelo prc.zo de dez 
anos, a partir de 3 de agosto de 1991, sem direito de 
exclusividade, serviço de radiodifusão sonora em 
freqüência modulada na cidade de João Pessoa, Es
tado da Paraíba. 

Art. 2º- Este-decreto legislativo entra em vigor 
na data de sua publicação. 
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MENSAGEM Nº 743, DE 1994 

Senhores Membros do Congresso Nacional, 
Nos tem10s do art. 49, inciso XII, combinado 

com o § 12 do art. 223 da Constituição Federal, sub
meto à apreciação de Vossas Excelências, acompa
nhado de Exposição de Motivos do Senhor Ministro 
de Estado das Comunicações, o ato constante da 
Portaria n2 604, de 17 de agosto de 1994, que reno
va a permissão outorgada à Rádio FM Correio de 
João Pessoa Ltda. para explorar, sem direito de ex
clusividade, serviço de radiodifusão sonora em fre
qüência modulada na cidade de João Pessoa, Esta~ 
do da Paraíba. 

Brasma, 15 de setembro de 1994. - Itamar 
Franco. 
EXPOSIÇÃO DE MOTIVOS N2 86/MC DE 17 DE 

AGOSTO DE 1994 DO SENHOR MINISTRO 
DE ESTADO DAS COMUNICAÇÕES 

Excelentíssimo Senhor Presidente da República, 
Submeto à apreciação de Vossa Excelência a 

inclusa Portaria nº 6ú ., de 17 de agosto de 1994, 
pela qual renovei a permissão outorgada à Rádio FM 
Correio de João Pessoa Ltda., para explorar serviço 
de radiodifusão sonora em freqüência modulada, ria 
cidade de João Pessoa, Estado da Paraíba. 

2. Os órgãos competentes deste Ministério ma
nifestaram-se sobre o pedido, considerando-o devi
damente instruído de acordo com a legislação apli
cável, o que me levou a deferir o requerimento de re
novação. 

3. Esclareço que nos termos do § 3º do art. 
223 da Constituição, o ato de renovação somente 
produzirá efeitos legais após deliberação do Con
gresso Nacional, para onde solicito seja encaminha
do o referido ato, acompanhado do Processo Admi
nistrativo nº 29122.000110/91-32, que lhe deu ori
gem. 

Respeitos--:mente, - Djalma Bastos de Mo
rais, Ministro de Estado das Comunicações. 

LEGISLAÇÃO CITADA 

PORTARIA N2 604, DE 17 DE 
AGOSTO DE 1994 

O Ministro de Estado das Comunicações, no 
uso de suas atribuições, conforme o dis;Josto no art. 
6º, inciso 11, do Decreto nº 88.068, de 26 de janeiro 
de 1983, e tendo em vista o que consta do Processo 
nº 29122.000110/91~"32, resolve: 

I. Renovar, de acordo com art. 33, § 3º, da Lei 
nº 4.117, de 27 de agosto de 1962, a partir de 3 de 
agosto de 1991, a permissão outorgada à Rádio FM 

Correio de João Pessoa Lida., pela Portaria n2 137, 
de 27 de julho de 1981, para explorar, sem direito de 
exclusividade, serviço de radiodifusão sonora em 
freqüência modulada, na cidade de João Pessoa, 
Estado da Para1ba. 

11. A execução do serviço, cuja outorga é reno
vada por esta Portaria, reger-se-á pelo Código Brasi
leiro de Telecomunicações, leis subseqüentes e 
seus regulamentos. 

III. Este ato somente produzirá efeitos legais 
após deliberação do Congresso Nacional, nos ter

.- mos do § 3º do art. 223 da Constituição. 
IV. Esta Portaria entrará em vigor na data de 

sua publicação. - Djalma Bastos de Morais. 

MINISTÉRIO DA INFRA-ESTRUTURA 
PARECERICONJURIDNPV/MINFRAIPPB Nº 066/91 

Referência: Proc. nº 29122.000110/91 
Origem: SFPRIVIPB-Coord. Outorga/DNPV 
Interessada: Rádio FM Correio de João Pessoa 
Ltda. 
Assunto: Renovação de Outorga. 
Ementa: Permissão para executar o serviço de ra
diodifusão sonora em freqüência modulada, cuja 

. -prazo teve seu termo em 3~8~9:CPe<iido apresenta
do no prazo da lei; regulares a situação técnica e a 
vida societária da interessada. 
Conclusão: Pela edição de portaria renovando o 
prazo da permissão. 

Rádio FM Correio de João Pessoa Ltda., per
missionária do serviço de radiodifusão sonora em 
freqüência modulada (FM), na cidade de João Pes
soa, Estado da Paraíba, requer nestes autos, a re
novação do prazo de vigência de sua permissão, 
cujo termo ocorreu em 3-8-91. 

1- Histórico 

1. A permissionária foi contemplada pela Porta
ria n2 137, de 27-7-81, publicada no Diário Oficial 

. de União do cjia3-8-81, para explorar _o serviço de 
radiodifusão sonora em freqüência modulada (FM), 
por um período de 10 (dez) anos, na cidade de João 
Pessoa, Capital do Estado da Paraíba. 

g. A outorga, cuja renovação ora se processa, 
começou a vigorar em 3-8-81, data em que foi publi
cada a portaria de nº 137/81, no Diário Oficial, da 
União. 

- 11 - No Mérito 

3. O Código Brasileiro de Telecomunicações -
CBT, instituído pela Lei n2 4.117, de 27-8-62, esta
belece os prazos de 10 (dez) arios para o serviço de 
radiodifusão sonora e de 15 (quinze) anos para o 
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serviço de televisão, que poderão ser renovados por 
períodos iguais e sucessivos, segundo expressa 
vontade do art. 33, § 3º do supra dito Código. 

4. Já o Regulamento dos Serviços de Radiodi
fusão, aprovado pelo Decreto nº 52.795, de 31-10-
63, assevera sobre o assunto: 

"Art. 27. Os prazos de concessão e 
permissão serão de 1 O (dez) anos para o 
serviço de radiodifusão sonora e de 15 
(quinze) anos para o de televisão." 

5. Estabelece o art. 4º da Lei nº 5.785, de 23-6-
72 que as entidades que desejarem efetivar a reno
vação do prazo de vigência de sua outorga, deverão 
dirigir requerimento ao órgão competente, no perío
do compreendido entre o 6º (sexto) e o 3º (terceiro) 
mês anterior ao término do prazo respectivo. 

6. O prazo de vigência desta permissão teve o 
seu termo final em 3 de agosto de 1991, uma vez 
que a outorga teve vigência a partir de 3 de agosto 
de 1981, com a publicação do ato permissionário no 
Diário Oficial da União, terido o petitório ora em es
tudo recebido o protocolo desta Delegacia em 9 de 
abril do ano minguante, isto é, dentro do prazo da 
lei. (!L 1 ). 

7. A interessada tem seus quadros societário e 
diretivo aprovados pela Portaria nº 106, de 29-8-88, 
com a seguinte composição: 

Quotistas Quotas Valor Cr$ 

Roberto Cavalcanti Ribeiro 1.425 1.425,00 

Martha Lins de A. Ribeiro 75 75,00 

Total 1.500 1.500 

Cargo Nome 

Sócio-CPFNMF 

Sócio-GTF-SUBST 

Roberto Cavalcanti Ribeiro 

Martha Uns de Albuquerque Ribeiro 

8. Destaque-se que a emissora, durante o últi
mo período de vigência da outorga, sofreu pena de 
multa e foi advertida, consoante informações presta
das pelo Departamento Nacional de Fiscalização 
das Comunicações (!Is. 32) 

PARECER SEJUR!DNPVIMINFRA/PB Nº 066/91 -
cont... 

9. As multas, segundo o Departamento de Fis
calização foram liquidados e seus valores recolhidos 

aos cofres da União Federal segundo cópia de com
provante anexo (fl.33). 

10. A permissionária está operando regular
mente sua estação, dentro das características técni
cas aprovadas, segundo/Informação SFIS nº 
026/91, sendo regular sua situação perante o Fundo 
de Fiscalização das Telecomunicações - FISTEL (fi. 
31 e 34). 

11. Observa-se, finalmente, que o prazo de vi
gência da outorga deverá ser renovado a partir de 3-
8-91, em vista da data de publicação da portaria de 
outorga da permissão no Diário Oficial. 

III - Conclusão 

Ante o que aqui foi exposto e considerando o 
contido nos autos, sugerimos pelo deferimento do 
pedido renovatório, encaminhando-se os autos à 
Coordenação de Outorgas do DNPV, para submis
são do assunto ao Sr. Diretor do Departamento Na
cional de Serviços Privados, para prosseguimento. 

É o parecer, sub censura. 
João Pessoa, 26 de novembro de 1991. -entra 

assinatura. 
À apreciação do Sr. Delegado!MINFRNPB. 
João Pessoa, 27 de novembro de 1991 - Ale

xandre Cardoso dos Santos, Chefe da Seção de 
Serviços Privados, Delegacia do MINFRA/PB. 

De acordo, 
Encaminhe-se à CGO/DNPV. 
João Pessoa, 26 de novembro de 1991. 

(À Comissão de Educação.) 

PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO 
Nº 54, DE 1997 

(Nº 359196, na Câmara dos Deputados) 

Aprova o ato que renova a conces
são outorgada à Rádio Auriverde de Pi
tanga Ltda. para explorar serviço de ra
diodifusão sonora em onda média na ci
dade de Pitanga, Estado do Paraná. 

O Congresso Nacional decreta: 
Art. 1 º Fica aprovado o ato a que se refere o 

Decreto s/nº, de 29 de julho de 1992, que renova, 
por dez anos, a partir de 3 de julho de 1990, a con
cessão outorgada à Rádio Auriverde de Pitanga 
Ltda. para explorar, sem direito de exclusividade, 
serviço de radiodifusão sonora em onda média na ci
dade de Pitanga, Estado do Paraná. 

Art. 2º Este decreto legislativo entra em vigor 
na data de sua publicação. 
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MENSAGEM Nº 382, DE 1992 

Senhores Membros do Congresso Nacional, 
Nos termos do art. 49, inciso XII, combinado 

com o § 1 º do art. 223 da Constituição Federal, sub
meto à apreciação do Congresso Nacional, acompa
nhado de Exposição de Motivos do Senhor Ministro 
de Estado das Comunicações, o ato constante do 
Decreto que "Renova a concessão outorgada à Rá
dio Auriverde de Pitanga Ltda. para explorar serviço 
de radiodifusão sonora em onda média na cidade de 
Pitanga, Estado do Paraná". 

Brasil ia, 29 de julho de 1992.- Fernando Collor. 

EXPOSIÇÃO DE MOTIVOS Nº 123/92, DE 9 DE JU
LHO DE 1992, DO SENHOR MINISTRO DE 
ESTADO DOS TRANSPORTES E DAS CO
MUNICAÇÕES 

Excelentíssimo Senhor Presidente da República, 
Tenho a honra de submeter à elevada conside-

ração de Vossa Excelência o incluso projeto de de
creto de renovação do prazo de vigência da conces
são outorgada à Rádio Auriverde de Pitanga Ltda. 
para explorar serviço de radiodifusão sonora em 
onda média na cidade de Pitanga, Estado do Paraná. 

2. O pedido de renovação encontra-se devida
mente instruído de acordo com a legislação em vigor 
e a estação está funcionando dentro das característi
cas técnicas a ela atribuídas por este Ministério. 

3. Nos termos do § 3º do art. 223 da Constitui
ção, o ato de renovação somente produzirá efeitos 
legais após deliberação do Congresso Nacional, a 
quem deverá ser remetido o processo administrativo 
pertinente, que a esta acompanfía. 

4. Estas, Senhor Presidente, as minhas consi
derações a respeito do mencionado projeto de de
creto, que submeto à elevada consideração de Vos
sa Excelência. 

Respeitosamente, - Affonso Alves de Camar
go Neto, Ministro de Estado dos Transportes e das 
Comunicações. 

LEGfSLAÇÃO CfTADA 

DECRETO DE 29 DE JULHO DE 1992 

Renova a concessão outorgada à 
Rádio Auriverde de Pitanga Ltda., para 
explorar serviço de radiodifusão sonora 
em onda média, na cidade de Pitanga Es
tado do Paraná. 

O Presidente da República, no uso das atribui
ções que lhe conferem o ar!. 84, inciso IV e 273, ca
put, da Constituição de acordo com o art. 33, § 32 , 

da Lei nº 4.117, de 27 de agosto de 1962, e tendo 

em vista o que consta no Processo n2 

29105000315/90, decreta: 
Ar!. 1 º Fica renovada, por dez anos, a partir de 

3 de julho de 1990, a concessão outorgac''3. à Rádio 
Auriverde de Pitanga L!da., cujo prazo residual da 
outorga foi mantido pelo Decreto de 1 O de maio de 
1991, para explorar, sem direito de exclusividade, 
serviço de radiodifusão sonora em onda média, na 
cidade de Pitanga, Estado do Paraná. 

Parágrafo único. A execução do serviço de ra
diodifusão, cuja outorga é renovada por este Decre
to, reger-se-á pelo Código Brasileiro de Telecomuni
cações, leis subseqüentes e seus regulamentos. 

Art. 2º Este ato somente produzirá efeitos le
gais após deliberação do Congresso Nacional, nos 
termos do § 32 do art. 223 da Constituição. 

Art. 32 Este Decreto entra em vigor na data de 
sua publicação. 

Brasília, 29 de julho de 1992. 1712 da Inde
pendência e 1042 da República. Fernando Collor. 

MINISTÉRIO DA INFRA-ESTRÜTURA 

Parecer Conjur!RR-CT AfCOT /DNPV/Minfra 
nº 118/90 

Referência: Processo nº 29105.000315/90 
Interessado: Rádio Auriverde de Pitanga Ltda. 
Assunto: Renovação de Outorga 
Ementa: Concessão para executar serviço de radio
difusão sonora, cujo r>razo teve o seu prazo final em 
2 de julho de 1990. 
Pedido apresentado tempestivamente. 
Regulares a situação técnica e a vida societária. 
Conclusão: Pela edição de decreto renovando o 
prazo da concessão. 

Rádio Auriverde de Pitanga Ltda., concessio
nária do serviço de radiodifusão sonora em ondas 
médias, na cidade de Pitanga, Estado do Paraná, 
requer renovação do prazo de vigência de sua conces
são, cujo termo final ocorreu em 2 de julho de 1990. 

I - Histórico 
1. Mediante Decreto nº 84.778, de 9 de junho 

de 1980, foi autorizado concessão à Rádio Auriverde 
de Pitanga Ltda., para explorar, por 10 {dez) anos, o 
serviço de radiodifusão sonora em ondas médias, na 
cidade de Pitanga, Estado do Paraná. 

2. A outorga em apreço começou a vigorar em 
3 de julho de 1980, data da publicação do contrato 
de concessão no Diário Oficial. 

11 - Do Mérito 

3. O Código Brasileiro de Telecomunicações, 
instituído pela Lei nº 4.117, de 27 de agosto de 
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1962, estabelece os prazos de 10 {dez) anos para o 
serviço de radiodifusão sonora e de 15 (quinze) anos 
para o serviço de televisão, que poderão ser renova
dos por períodos sucessivos e iguais (art. 33- § 3"). 

4. Por sua vez, o Regulamento dos Serviços de 
Radiodifusão, aprovado pelo Decreto nº 52.795, de 
31 de outubro de 1963, declara: 

"Art. 27. Os prazos de concessão e 
permissão serão de 10 (dez) anos para o 
serviço de radiodifusão sonora e de 15 
{quinze} anos para o de televisão. • 

5. De acordo com o artigo 4º da Lei nº 5.785, 
de 23 de junho de 1972, as entidades que deseja
rem a renovação de sua outorga, deverão dirigir re
querimento ao órgão competente, no período com
preendido entre o 62 {sexto) e o 32 (terceiro) mês an
terior ao término do respectivo prazo. 

6. O prazo de vigência desta concessão teve 
seu termo final no dia 2 de julho de 1990, uma vez 
que a outorga começou a vigorar em 3 de julho de 
1980, com a publicação do ato correspondente no 
Diário Oficial, com o pedido ora examinado sendo 
protocolizado nesta unidade regional no dia 2 de 
abril de 1990, dentro, pois do prazo legal. 

7. A requerente tem seus quadros societário e 
diretivo aprovados pelo Decreto nº 84.778, de 9 de 
junho de 1980, publicado em Diário Oficial do dia 
seguinte; com as seguintes composições: 

Cotistas Cotas 

Reinaldo Petrechen 100.000 

João Go~çalves Padilha 100.000 

Onino Gonçalves Padilha 100.000 

José Paulo de Souza 100.000 
· Siqueira 

400.000 

Diretor-Gerente: Reinaldo Petrechen 

Valor Cr$ 

100.000,00 

100.000,00 

100.000,00 

100.000,00 

400.000 00 

8. Cumpre ressaltar que, durante o período de 
vigência da outorga, a entidade sofreu penas e rece
beu advertência, conforme se verifica na informação 
de !Is. 33, resultantes de processos de apuração de in
fração instaurados na forma da legislação em vigor. 

9. Informamos ainda que as multas foram reco
lhidas, conforme comprovantes cujas cópias cons
tam neste processo às tis. 34. 

10. A emissora se encontra operando regular
mente, dentro das características técnicas que lhe 
foram atribuídas, conforme mencionado às fls. 32, 
pelo Setor de Engenharia desta Regional. 

11. Informamos ainda ser regular a situação da 
concessionária perante o Fundo de Fiscalização das 
Telecomunicações- FISTEL 

12. Finalmente, observa-se que o prazo de vi
gência da outorga deverá ser renovado a partir de 3 
de julho de 1990, tendo em vista a data de publica
ção do contrato de concessão no Diário Oficial. 

III - Conclusão 

Estando o processo devidamente instruído, e 
não havendo nada a opor quanto ao pretendido, opi
namos pelo deferimento do pedido, razão pela qual 
sugerimos o encaminhamento dos presentes autos à 
Coordenação de Outorgas do DNPV, para submis
são do assunto ao Senhor Diretor do Departamento 
Nacional de Serviços Privados. 

À consideração da Srª Representante Regional. 
Curitiba, 18 de setembro de 1990.- Alvyr Pe

reira de Lima Jr., Assistente Jurídico. 

(À Comissão de Educação.) 

PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO 
N2 55, DE 1997 

· (N" 362196, na Câmara dos Deputados) 

Aprova o ato que renova a conces
são da Rádio A Voz do Seridó Ltda. para 
explorar serviço de radiodifusão sonora 
em onda média na cidade de Caicó, Esta
do do Rio Grande do Norte. 

O Congresso Nacional decreta: 
Art. 1 º Fica aprovado o ato a que se refere o 

Decreto s/n2 , de 13 de outubro de 1995, que renova, 
por dez anos, a partir de 16 de setembro de 1992, a 
concessão da Rádio A Voz do Seridó Ltda. para ex
plorar, sem direito de exclusividade, serviço de ra
diodifusão sonora em onda média na cidade de Cai
có, Estado do Rio Grande do Norte. 

Art. 2º Este decreto legislativo entra em vigor 
na data de sua publicação. 

MENSAGEM Nº 1.158, DE 1995 

Senhores Membros do Congresso Nacional, 
Nos termos do arl 49, inciso Xil, combinado 

com o§ 12 do art. 223 da Constituição Federai, sub
meto à apreciação de Vossas Excelências, acompa
nhado de Exposição de Motivos do Senhor Ministro 
de Estado das Comunicações, Interino, o Ato cons
tante do decreto de 13 de outubro de 1995, que "Re
nova a concessao da Rádio A Voz do Seridó Ltda. 
para explorar serviço de radiodifusão sonora em 
onda média na cidade de Caicó, Estado do Rio 
Grande do Norte". 
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Brasília, 31 de outubro de 1995. - Fernando 
Henrique Cardoso. 

EXPOSIÇÃO DE MOTIVOS Nº 67/MC DE 9 DE OU
TUBRO DE 1995 DO SENHOR MINISTRO DE 
ESTADO DAS COMUNICAÇÕES INTERINO. 

Excelentíssimo Senhor Presidente da República, 
Submeto à apreciação de Vossa Excelência o 

incluso Processo Administrativo n2 

29780.000099/92, em que a Rádio a Voz do Seridó 
Ltda., concessionária do serviço de radiodifusão so
nora em onda média, na cidade de Caicó, Estado do 
Rio Grande do Norte, pelo Decreto n2 87.400, de 13 
de julho de 1982, solicita renovação do prazo de vi
gência de sua concessão por mais dez anos, a partir 
de 26 de abril de 1992. 

2. O pedido de renovação encontra-se devida
mente instruído de acordo com a legislação em vigor 
e a emissora está uncíonando dentro das caracterís
ticas técnicas a ela atribuídas por este Ministério. 

3. Nos termos do § 32 do art. 223 da Constitui
ção, o ato de renovação somente produzirá efeitos 
após deliberação do Congresso Nacional, para onde 
deverá ser remetido o processo administrativo perti
nente, que esta acompanha. 

Respeitosamente, José Lucena Dantas, Mi
nistro de Estado das Comunicações- Interino. 

LEGISLAÇÃO CITADA 

DECRETO DE 13 DE OUTUBRO DE 1995 

Renova a concessão da Rádio a Voz do 
Seridó Ltda., para explorar serviço de radio
difusão sonora em onda média, na cidade de 
caicó, Estado do Rio Grande do Norte. 

O Presidente da República, no uso das atribui
ções que lhe conferem os arts. 84, inciso IV, e 223 
da Constituição, e nos termos do art. 6º, inciso I do 
Decreto nº 88.066, de 2E: de janeiro de 1983, e tendo 
em vista o que consta do Processo nº 
29780.000099/92, decreta: 

Art. 1 º Fica renovada, de acordo com o art. 33, 
§ 3º, da Lei nº 4.117, de 27 de agosto de 1962, por 
mais dez anos, a partir de 16 de setembro de 1992, 
a concessão deferida à Rádio a Voz do Seridó Ltda. 
pelo Decreto nº 87.400, de 13 de julho de 1982, para 
executar, sem direito de exclusividade, serviço de ra
diodifusão sonora em ond& média, na cidade de Cai
có, Estado do Rio Grande do Norte. 

Parágrafo único. A execução do serviço de ra
diodifusão, cuja outorga é renovada por este Decre
to, reger-se-á pelo Código Brasileiro de Telecomuni
cações, leis subseqüentes e seus regulamentos. 

Art. 22 Este ato somente produzirá efeitos le
gais após deliberação do Congresso Nacional, nos 
termos do § 3º do art. 223 da Constituição. 

Art. 32 Este Decreto entra em vigor na data de 
sua publicação. 

Brasília, 13 de outubro de 1995; 1742 da Inde
pendência e 1 072 da República. 

MINISiÉF!lO DOS TRANSPORTES 
E COMUNICAÇÕES 

Delegacia do Rio Grande do Norte 

Seção Jurídica 

PARECER CONJURIJURIRN Nº 20/92 

Referência: Processo nº 29.780.000.099/92 
Interessada: Rádio A Voz do Seridó Ltda. 
Assunto: Renovação de Outorga 
Ementa: Permissão para executar serviço de radio
difusão sonora em ondas médias, cujo prazo tem 
seu termo final a 16-9-92. 
-Pedido apresentado tempestivamente. 
- Regulares a situáção técnica e a vida societária. 
Conclusão: Pelo Deferimento. 

A Rádio A Voz do Seridó Ltda, permissionária 
do serviço de radiodifusão sonora em ondas médias, 
na cidade de Caicó, Estado do Rio Grande do Norte, 
no presente processo, requer a renovação do prazo 
de vigência de sua outorga (permissão) cujo termo 
final ocorrerá a. 16 de setembro de 1992. 

l-Os Fatos 

1. O Decreto nº 87.400, de 16 de setembro de 
1982, outorgou a concessão a Rádio A Voz do Seri
dó Ltda., p·ara explorar por 10 (dez) anos, o serviço 
de radiodifusão sonora em ondas médias, na cidade 
de Caicó, Estado do Rio Grande do Norte. 

2. O Decreto de outorga foi publicado no Diário 
Oficial da União no dia 16 de setembro de 1982. 

3. Cumpre ressaltar que, durante o período de 
vigência da outorga a entidade sofreu as penas intra 
discriminadas: 

a) Advertência em 24-2-87 
Processo n2 29113.000.067/86 
Normas 6/76, aprovado pela Portaria MC nº 

1.048/76, c/c item 34, art. 122 do RSR, aprovado 
pelo Decreto nº 52.795, de 31-10-63. 

b} Multa em 6-3-90 
ProcessoDº 2_9113.000.280/89 
Art. 122, item 34 do RSR c/c itens VIl 8, IX 
1.3, VIII 4.1 e IX 1.7 da N-3/87, aprovadoJ:>ela 

Portaria MC nº 174/87. 
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Sanção art. 62 do Código Brasileiro de Telecomuni
cações. 

11. Do Mérito 

O Código Brasileiro de Telecomunicações, ins
truído pela Lei nº 4.117, de 27 de agosto de 1962, 
estabelece os prazos de 1 O (dez) anos para o servi
ço de radiodifusão sonora e 15 (quinze) anos para o 
serviço de radiodifusão de sons e imagens, que po
derão ser renovados por períodos sucessivos e 
iguais (art. 33 § 3º), períodos esses mantidos pela 
aluai Constituição (art. 22 § 5º). 

Por sua vez, o Regulamento dos Serviços de 
Radiodifusão, aprovado pelo Decreto nº 52.795, de 
31 de outubro de 1963, declara: 

Art. 27. Os prazos de concessão e permissão 
serão de 10 (dez) anos para o serviço de radiodifu
são sonora e de 15 (quinze) anos para o serviço de 
radiodifusão de sons e imagens. 

O prazo de vigência desta permissão tem ter
mo final dia 16 de setembro de 1992, porquanto co
meçou a vigorar em 16 de setembro de 1982, com a 
publicação do ato correspondente no Diário Oficial 
da União de 16 de setembro de 1982. 

O pedido de renovação de outorga, ora em 
exame, foi protocolizado nesta Delegacia no dia 6 de 
maio de 1992, dentro, pois, do prazo legal (fls. 1). 

A requerente tem seus quadros societário e di
retive aprovados, respectivamente, pelo Decreto nº 
87.400 de 16 de setembro de 1982, com a seguinte 
composição: 

QUADRO SOCIETÁRIO 

Cotistas Cotas 

Dinarte de Medeiros Mariz 20.000 

VgoMno Wanderley Mariz 20.000 

~BemardodaCcsla 20.000 

Emídio G. da Silva Júnior 10.000 

Vivaldo Silvino da Costa 10.000 

Darcy Lúcio da Fonseca 10.000 

Francisco Josué Filho 10.000 

Tarcísio Costa 

lramí Araújo 

10.000 

10.000 

João Basco da Costa 10.000 

Rogério Gurgel da Silva 10.000 

José Ovídio da Silva 10.000 

Total 150.000 
.3 

Capital Cr$ 

200.000,00 

200.000,00 

200.000,00 

100.000,00 

100.000,00 

100.000,00 

100.000,00 

100.000,00 

100.000,00 

100.000,00 

100.000,00 

100.000,00 

1.500.000,00 

QUADRO DIRETIVO 

Cargo 
Sócio Gerente 
Sócio Gerente Substituto 

Nome 
João Basco da Costa 
Rogério Gurgel da Silva 

A emissora se encontra operando regularmen
te, dentro das características técnicas que lhe foram 
atribuídas, conforme mencionado as fls. 37, de acor
do com o Departamento Técnico desta Delegacia. 

É regular a situação da permissionária perante 
o Fundo de Fiscalização das Telecomunicações -
FISTEL- consoante informação de fls. 33. 

Finalmente, observa-se que o prazo de vigên
cia da outorga deverá ser renovado a partir de 16 de 
setembro de 1992, tendo em vista o termo final de 
outorga, bem como a data da publicação do Decreto 
de permissão, no DOU de 16 de setembro de 1982. 

Conclusão 

Ante, o exposto, observados as normas perti
nentes a matéria, concluo pelo deferimento da pre
tensão da requerente, submetendo estes autos ao 
Sr. Delegado do Ministério dos Transportes e Comu
nicações, com vista ao seu encaminhamento a Coor
denação Geral de Outorgas do DNPV, para submis
são do assunto ao Sr. Diretor do Departamento Na
cional de Serviços Privados. 

É o Parecer, "Sub Censura". 
Natal, 28 de julho de 1992. - Marcos Antônio 

Rufino, Assistente Jurídico. 
De acordo. Encaminhe-se. 
Natal, 6 de agosto de 1992. -Paulo Coelho 

de Medeiros, Delegado do MTC no RN 
De ordem, à CONJUR para prosseguimento. 

· Brasma, 9 de setembro de 1992. - Anacleto 
Rodrigues Cordeiro, Chefe do Serviço de Atas e 
Contratos CGO/DNPV/SNC. 

(À Comissão de Educação.) 

PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO 
N2 56, DE 1997 

(N2 352/96, na Câmara dos Deputados} 

Aprova o ato que renova a conces
são outorgada à Rádio Industrial de Vár
zea Grande Ltda. para explorar serviço de 
radiodifusão sonora em onda média na 
cidade de Várzea Grande, Estado de Mato 
Grosso. 

O Congresso Nacional decreta: 
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Art. 12 Fica aprovado o ato a que se refere o 
Decreto s/n2 , de 6 de julho de 1993, que renova, por 
dez anos, a partir de 28 de maio de 1991, a conces
são outorgada à Rádio Industrial de Várzea Grande 
Ltda. para explorar, sem direito de exclusividade, 
serviço de radiodifusão sonora em onda média na ci
dade de Várzea Grande, Estado de Mato Grosso. 

Art. 29 Este decreto legislativo entra em vigor 
na data de sua publicação. 

MENSAGEM N9 463, DE 1995 

Senhores Membros do Congresso Nacional, 
Nos termos do art. 49, inciso XII, combinado 

com o§ 19 do art. 223 da Constituição Federal, sub
meto à apreciação de Vossas Excelências o ato 
constante do Decreto de 6 de julho de 1993 que 
"Renova a concessão outorgada à Rádio Industrial 
de Várzea Grande Ltda. para explorar serviço de ra
diodifusão sonora em onda média na cidade de Vár
zea Grande, Estado de Mato Grosso". 

Brasília, 27 de julho de 1993. -Itamar Franco. 

E.M. N9 19/93-GM 

Em 26 de fevereiro de 1993 

Excelentíssimo Senhor Presidente da República, 
Tenho a honra de submeter à elevada conside

ração de Vossa Excelência o incluso projeto de de
creto de renovação do prazo de vigência da conces
são outorgada à Rádio Industrial de Várzea Grande 
Ltda. para explorar serviço de radiodifusão sonora 
em onda média na cidade de Várzea Grande, Esta
do de Mato Grosso. 

2. O pedido de renovação encontra-se devida
mente instruído de acordo com a legislação em vigor 
e a estação está funcionando dentro das característi
cas técnicas a ela atribuídas por este Ministério. 

3. Nos termos do § 39-do art. 223 da Constityi
ção, o ato de renovação somente produzirá efeitos 
legais após deliberação do Congresso Nacional, a 
quem deverá ser remetido o processo administrativo 
pertinente, que esta acompanha. 

Respeitosamente, - Hugo Napoleão, Ministro 
de Estado das Comunicações. 

LEGISLAÇÃO CITADA 

DECRETO DE 6 DE JULHO DE 1993 

Renova a concessão outorgada à 
Rádio Industrial de Várzea Grande Ltda. 
para explorar serviço de radiodifL!são so
nora em onda média na cidade de Várzea 
Grande, Estado de Mato Grosso. 

· O Presidente da República, no uso das atribui
ções que lhe confere os arts. 84, inciso IV, e 223, da 
Constituição, e nos termos do art. 69, inciso I, do De
creto n9 88.066, de 26 de janeiro de 1983, e tendo 
em vista o que consta do Processo n9 

29118.0000/91-99, decreta: 
Art. 19 Fica renovada, de acordo com o art. 

33, § 39, da Lei n9 4.117, de 27 de agosto de 1962, 
por 1 O (dez) anos, a partir de 28 de maio de 1991, 
a concessão deferida à Rádio Industrial de Várzea 
Grande Ltda., pelo Decreto n9 85.970, de 4 de 
maio de 1981, cujo prazo residual da outorga foi 
mantido pelo decreto sem número de 1 O de maio 
de 1991, para explorar, sem direito de exclusivida
de, serviço de radiodifusão sonora em onda mé
dia, na cidade de Várzea Grande. Estado de Mato 
Grosso. 

Parágrafo único. A execução do serviço de 
radiodifusão, cuja outorga é renovada por este De
creto, reger-se-á pelo Código Brasileiro de Teleco
municações, leis subseqüentes e seus regulamen
tos. 

Art. 29 Este ato somente produzirá efeitos le- · 
gais após a deliberação do Congresso Nacional, nos 
termos do § 39 do art. 223 da Constituição. 

Art. 39 Este Decreto entra em vigor na data de 
sua publicação. 

Brasília, 6 de julho de 1 ~93; 1729 da Inde
pendência e 1 059 da República. 

MINISTÉRIO DOS TRANSPORTES 
E DAS COMUNICAÇÕES 

PARECER CQNJUR/DMTC/MT N9 68/92 

Referência: Proc. n9 29118.000098/92 
Origem: Delegacia do MTC/MT 
Assunto: Renovação de Outorga 
Ementa: Concessão para executar serviço de radio
difusão sonora, cujo prazo teve ser termo final em 28 
de maio de 1991. 
Pedido apresentado tempestivamente. 
Regulares a situação técnica e a vida societária. 
Conclusão: Pelo deferimento 

A Rádio Industrial de Várzea Grande Ltda., 
concessionária do serviço de radiodifusão sonora 
em onda média na cidade de Várzea Grande Estado 
de Mato Grosso, requer renovaçao do prazo de vi
gência de sua concessão, cujo termo final ocorreu 
em 28 de maio de 1991. 

1- Os fatos 

Mediante Decreto n9 85.970, de 4 de maio de 
1981, foi autorizada concessão à Rádio Industrial de 
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Várzea Grande Ltda. para explorar, por 10 (dez) 
anos, o serviço de radiodifusão sonora em onda mé
dia na cidade de Várzea Grande, Estado de Mato 
Grosso. 

A outorga em questão começou a vigorar em 
26 de maio de 1961, data de publicação do contrato 
de concessão nõ Diário Oficial. 

Cumpre ressaltar que durante o período de vi
gência da outorga, a entidade sofreu várias adver
tências e foi multada por 2 (duas) vezes, conforme 
se verifica na informação procedente do Departa
mento Nacional de Fiscalização das Comunicações, 
à fi. 49. 

11 - Do mérito 

O Código Brasileiro de Telecomunicações, 
instituído pela Lei ng 4.117, de 27 de agosto de 
1962, estabelece os prazos de 1 O (dez) anos para 
o serviço de radiodifusão sonora e 15 (quinze) 
anos para o serviço de televisão, que poderão ser 
renovados por períodos sucessivos e-iguais (art. 
33, § 29), períodos esses mantidos pela aluai 
Constituição (art. 22, § 59). 

Por sua vez, o Regulamento dos Serviços de 
Radiodifusão, aprovado pelo Decreto n9 52.795, de 
31 de outubro de 1963, declara: "Os prazos de con
cessão e permissão serão de 10 (dez) anos para o 
serviço de radiodifusão sonora e de 15 (quinze) anos 
o de televisão". 

De acordo com o artigo 49 da lei n9 5.765, de 
23 de junho de 1972, as entidades que desejarem a 
renovação do prazo de sua~outorga, deverão dirigir 
requerimento ao órgão competente, no período com
preendido entre o 69 (sexto) e o 39 (terceiro) mês an
terior ao término do respectivo prazo. 

O prazo de vigência desta concessão, teve 
seu termo final dia 26 de maio de 1991, pois co
meçou a vigorar em 26-5-61, com a publicação do 
extrato do corresp-crndente contrato de concessão, 
no Diário Oficial de 26-5-61, e os efeitos jurídicos 
da outorga formam mantidos pelo prazo residual, 
conforme disposto no Decreto do dia 1 O de maio 
de 1 991, publicado no Diário Oficial do dia 13 sub
seqüente. 

O pedido de renovação da outorga, ora em 
exame, foi protocolado nesta Delegacia, no dia 26-2-
91, dentro, portanto, do prazo legal (fi. 1 ). 

A requerente tem seus quadros societário e di
retive, aprovados respectivamente, pelo Decreto n2 

65.970, de 4-5-61, publicado no Diário Oficial de 6-5-
61 e pela Portaria n9 22, de 7-6-90. com a seauinte 
composição: 

Cotistas Cotas 

Julio José de Campos 7.500 

:Jaime Veríssimo de Cam- 2.500 
pos 

Benedito Sérgio de Cas- 10.000 
tro Braga 

Oscar da Costa Ribeiro 

Manoel Garcia 

Total 

2.500 

2.500 

25.000 

7.500,00 

2.500,00 

iO.OOO,OO 

2.500,00 

2.500,00 

25.000,00 

Cargo 

Diretor Gerente 

Nome 

Bera:io~Castro Braga 

-A emissora se encontra operando regularmen
te dentro das características técnicas que lhe fora 
atrlbuídas, conforme sancionado às !Is. 35 a 45 e 50 
a 52, 

É regular a situação da concessionária, peran
te o Fundo de Fiscalização das Telecomunicações
FISTEL, consoante informação de fi. 54. 

-Consultado o Cadastro Nacional de Radiodifu
são, verificou-se que a entidade, seus sócios e diri
gentes, não ultrapassam de limites fixados pelo arti
go 12 e seus parágrafos, do Decreto-Lei n9 236, de 
-2_6_deJevereiro _ de_t967.. 

Finalmente, observa-se que o prazo de vigên
cia da outorga deverá ser renovado a partir de 28 
de maio de 1991, tendo em vista a manutenção do 
prazo da outorga por Decreto de 1 O de maio de 
1991. 

III - Conclusão 

Do exposto, concluímos pelo deferimento do 
pedido, sugerindo o encaminhamento dos autos à 
Coordenação-Geral de Outorgas, do DNPV, para 
_submissão do assunto ao Senhor Diretor do De
partamento Nacional de Serviços Privados. 

Submetemos o presente parecer acompanha
do dos respectivos autos, à consideração da Coor
denação Jurídica de Comunicações da CON

-JUR/MTC Devendo o mesmo, ser encaminhado 
através do Serviço de Comunicações desta Delega-
c ia. 

É o parecer "Sub-Censura". 
Cuiabá, 7 de outubro de 1992. - Almir Lopes 

da Silva, Assistente Jurídico. 
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PARECERES 

PARECER N2339, DE 1997 

Da Comissão de Assuntos Econômi
cos, sobre o Ofício "S" n° 46, de 1997 
(Ofício PRESI n2 97/1551, de 4-6-97, na 
origem), do Sr. Presidente do Banco Cen
tral do Brasil encaminhando solicitação 
do Prefeito Municipal de Osasco em São 
Paulo, para emissão de Letras Financei
ras do Tesouro do Município de Osasco -
LFTMO, destinadas ao giro da dívida mo
biliária do município, vencível no 12 se
mestre de 1997. 

Relator: Senador Roberto Requião 

I - Relatório 

Vem a esta Casa ofício do Senhor Presidente 
do Banco Central do Brasil encaminhando solicita
ção do Prefeito Municipal de Osasco, no Estado de 
São Paulo, para emissão de Letras Financeiras do 
Município de Osasco (LFfMO), cujos recursos servi
rão ao giro de sua dívida mobiliária com vencimento 
no 12 semestre de 1997. 

O pleito está submetido aos termos da Resolu
ção nº 69/95, que dispõe sobre limites globais e con
dições para as operações de credito interno e exter
no dos estados, do Distrito Federal, dos municípios e 
suas autarquias, inclusive o lançamento de títulos da 
dívida pública. 

A Prefeitura de Osasco requer o refinancia
mento de 20.522.500 Letras Financeiras do Municí
pio de Osasco (ao valor R$1,00 cada uma), vencidas 
em 12 de junho de 1997, que foram emitidas em 1º 
de novembro de 1995. Primeiramente, cabe desta
car que a Lei Municipal nº 3.190/95, que permitiu a 
operação em análise, não autorizava a emissão de 
títulos a serem resgatados no ano de 1997. 

A análise do pleito da Prefeitura de Osasco em 
confronto com a Resolução nº 69, de 1995, eviden
cia que a solicitação de rolagem da dívida fere o dis
posto no § 3º, do art. 16 da referida resolução, que 
afirma, in verbis: 

"§ 3º Os títulos de que trata o parágra
fo anterior não se incluem nos limites previs
tos no art. 42 e não são passíveis de refinan
ciamento." 

Ora, conforme evidencia o próprio parecer emi
tido pelo Banco Central do Brasil, a Prefeitura Muni
cipal de Osasco busca refinanciar títulos que foram 
emitidos visando ao pagamento de precatórios judi-

ciais. Essa ação é expressamente vedada pelo dis
positivo legal supracitado. 

Como se não bastasse esse vício de nulida
de do pleito, deve-se ainda ressaltar que as opera
ções de crédito por emissão de títulos para o pa
gamento de precatórios da Prefeitura de Osasco 
encontram-se sob investigação da Comissão Par
lamentar de Inquérito dos Títulos Públicos, ora em 
andamento. 

Conforme apurou a CPI, a receita obtida pelo 
lançamento dos títulos atingiu o montante de R$ 
70.019.914,08, sendo que o pagamento depreca
tórios atingiu o valor de R$ 40.651.276,80. Portan
to, haveria um "saldo" de R$ 29.368.637,28. Nos 
levantamentos realizados pela comissão de inqué
rito, não foi constatado qualquer registro em sepa
rado, nem depósito em conta especial. Segundo 
depôs o Secretário da Fazenda, Sr. Roberto San
chez, este saldo foi incorporado ao fluxo de caixa 
do tesouro do município. Destarte, os recursos ob
tidos foram utilizados em fins diversos à sua fun
ção precípua (conforme dispositivo constitucional, 
art. 33 do ADCT). 

Desse modo, fica evidenciado que foi, tam
bém, violada a Constituição Federal, e, de acordo 
com o § 42 da Resolução nº 69/95, isto implica na 
obrigatoriedade de a entidade emissora promover 
o imediato resgate de tais títulos. Ora, não se 
pode falar em refinanciamento de títulos em tais 
condições, bem como os próprios títulos que não es
tão sendo refinanciados estão sobre suspeição e, 
stricto sensu deveriam também ser resgatados. A 
despeito disso, os agentes públicos responsáveis 
pela operação estão sujeitos a outras sanções pe
nais cabíveis. 

Portanto, o processo encontra-se eivado de ví
cios insanáveis, violando explicitamente o disposto 
no art. 16 da resolução acima referida. 

O Banco Central do Brasil pronunciou-se con
trariamente sobre a operação através do Parecer 
DEDIP/DIARE-97/250, de 27/5/97, no qual analisa 
as condições para emissão dos títulos. 

É o relatório. 
11- Voto 

O Município de Osasco vem sendo investigado 
pelo Senado Federal pelas operações de crédito 
realizadas com títulos públicos para o pagamento de 
precatá rios. 

Especificamente no que se refere ao pleito em 
análise, constata-se a violação explícita dos pré-req
uisitos necessários à sua aprovação. Portanto, tendo 
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em vista o disposto no art. 33 da ADCT da Constitui
ção Federal e o disposto nos parágrafos 32 e 42 do 
art. 16 da Resolução 69/95, voto pela rejeição do pe
dido da Prefeitura Municipal de Osasco, nos termos 
do PRS em anexo. 

Senador Roberto Requião, PMDB - PR. 

PROJETO DE RESOLUÇÃO No 83, DE 1997 

Denega autorização ao Município de 
Osasco para emitir Letras Financeiras do 
Tesouro do Município de Osasco 
(LFTMO), cujos recursos seriam destina
dos ao giro de sua dívida mobiliária com 
precatórios no 1~ semestre de 1997. 

O Senado Federal resolve: 
Art. 12 Fica denegada autorização para a Pre

feitura Mllnicipal de Osasco emitir Letras Financeiras 
do Tesouro do Município, cujos recursos seriam des
tinados à rolagem da dívida vencida em 12 de junho 
de 1997. 

Art. 22 Esta resolução entra ·em vigor na data 
de sua publicação. 

Sala das Comissões, 26 de junho de 1997.
José Serra, Presidente - Roberto Requião, Relator 
- Esperidião Amin - Elcio Alvares - Ney Suassu
na - Fernando Bezerra - Jefferson Peres - Os
mar Dias - José Eduardo Outra - José Fogaça -
Pedro Simon - Jonas Pinheiro - José Roberto 
Arruda- Lauro Campos- Eduardo Suplicy. 

LEGISLAÇÃO CITADA ANEXADA 

PELA SECRETARIA GERAL DA MESA 

CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA 
FEDERATIVA DO BRASIL 

Ato das Disposições Constitucionais Tran
sitórias 

Art. 38. Até ii promulgação da lei complemen
tar referida no art. 169, a União, os Estados, o Distri
to Federal e os Municípios não poderão despender 
com pessoal mais do que sessenta e cinco por cento 
do valor das respectivas receitas correntes. 

Parágrafo único. A União, os Estados, o Dis
trito Federal e os Municípios, quando a respectiva 
despesa de pessoal exceder o limite previsto nes
te artigo, deverão retornar àquele limite, reduzindo 
o percentual excedente à razão de um quinto por 
ano. 

PARECER N2 340, DE 1997 

Dª Co111issão de Assuntos Económi
cos sobre o Ofício "S" no 100, de 1996 
(Of. PRESI-9613482, DE 27-11-96, na ori
gem), do Sr. Presidente do Banco Central 
do Brasil, encaminhando ao Senado Fe
deral, o Parecer DEDIP/DIARE-96/1023, de 
25-11-96, daquele Banco, referente à soli
citação da Prefeitura Municipal de Coro
nel Barros. (RS), para contratação de ope
ração de crédito junto à Caixa Económica 
Federal, no valor total de R$61.355,51, 
destinada à construção de unidades habi
tacionais. 

Relator: Senador José Fogaça 
O Presidente do Banco Central do Brasil enca

minha ao Senado Federal, através do Ofício "S" n2 

100, de 1996, pleito da Prefeitura de Coronel Barros 
(RS) no sentido de que seja autorizada a contrata
ção de operação de crédito junto à Caixa Económica 
Federal no valor de R$61.355~51 (sessenta-é ülTHnil, 
trezentos e cinqüenfa e cinco reais e cinqüenta e um 
centavos), destinada à construção de unidades habi
tacionais. 

O pleito encontra-se instruído nos termos da 
Resolução n2 69/95, que dispõe sobre limites globais 
e condições para as operações de crédito interno e 
externo dos Estados, do Distrito Federal, dos Municí
pios e suas autarquias. 

A operação de crédito apresenta as seguintes 
características: 

a) valor pretendido: R$61.355,51 (sessenta e 
um mil, trezentos e cinqüenta e cinco reais e cin
qüenta e um centavos); 

b) encargos: 
-taxa de juros: 7% a.a., exigíveis mensalmen

te, inclusive no período de carência; 
- taxa de risco de crédito: 1% do valor do fi

nanciamento; 
c) destinação dos recursos: construção de uni

dades habitacionais; 
d) condições de pagamento; 
- do principal: em 180 prestações mensais, 

após carência de 7 (sete) meses; 
- garantia: vinculação de parcelas de FPM e 

ICMS. 
O Banco Central do Brasil pronunciou-se sobre 

a operação de crédito através do Parecer Dedip/Dia
re - 96/1 023, de 25-11-96. Segundo a análise feita, 
a operação acha-se contida nos limites estabeleci
dos pela Resolução n2 69/95. Foi verificado, no en-
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tanto, que a referida Prefeitura não cumpriu o dis- -
posto no art. 13, item VIl, da mencionada Resolução, 
no que se refere ao artigo 212 da Constituição Federal. 

O Prefeito encaminhou ao Presidente do Sena
do Federal ofício justificando o não-cumprimento da 
exigência relativa a gastos com educação. Conforme 
explica o Prefeito, os alunos do Município estão em 
número muito reduzido e dispersos geograficamen
te. Para atender a exigência Constitucional, a Prefei
tura realizou concurso público, aprovou um plano de 
carreira no magístério, reformou todos os prédios es
colares e procedeu à nucleação de 1 O escolas para 
5 escolas em 1994 e apenas 01 escola em 1995. 
Também fornece transporte escolar para tódos os 
alunos. Apesar de a Prefeitura não ter conseguido 
atingir o limite mínimo exigido pela Constituição Fe
deral, despende um per capita de mais de 
R$2.809,00, quandó a omédia ~do -Estado é de 
R$760,00. Também o Tribunal de Contas do Estado 
do Rio Grande do Sul declarou que o Município des
pendeu, no primeiro trimestre de 1996, o percentual 
de 33,12% com gastos em educação. 

Diante do acima exposto, e considerando o 
mérito do pleito sob exame, somos de parecer favo
rável à autorização, pelo Senado Federal, da opera
ção de crédito solicitada pelo Prefeitura de Coronel 
Barros (RS), nos termos do seguinte: 

PROJETO DE RESOLUÇÃO N2 84, DE 1997 

Autoriza a Prefeitura Municipal de 
Coronel Barros (RS) a contratar operação 
de crédito junto à Caixa Econômica Fede
ral, no valor de R$61.355,51 (sessenta e 
um mil, trezentos e cinquenta e cinco 
reais e cinqüenta e um centavos), desti
nado à construção de unidades habita
cionais. 

O Senado Federal resolve: 
Art. 1° É a Prefeitura Municipal de Coronel Bar

ros (RS) autorizada a contratar, nos termos da Re
solução n° 69/95, do Senado Federal, operação de 
crédito junto à Caixa Económica Federal, no valor de 
R$61.355,51 (sessenta e um mil, trezentos e cin
quenta e cinco reais e cinqüenta e um centavos.) 

Art. 29 As condições financeiras de operação 
são as seguintes: · 

a) vaiar pretendido: R$61.355,51 (sessenta e 
•jm mil, trezentos e cinqüenta e cinco reais e cin
auenta e um centavos); 

b) encargos: 
- taxa de juros: 7%a.a., exigíveis mensalmen

te, inclusive no período de carências; 

- taxa de risco de crédito: 1% do valor do fi
nanciamento; 

c) destinação dos recursos: construção de uni
dades habitacionais; 

d) condições de pagamento: 
-do principal: em 180 parcelas mensais, após 

carência de 7 (sete) meses; 
- garantia: vinculação de parcelas do FPM e 

ICMS. 
Art. 32 O prazo máximo para o exercício da 

presente autorização é de duzentos e setenta dias, 
contados a partir de sua publicação. 

Art. 42 Esta resolução entra em vigor na data 
de sua publicação. 

Sala das Comissões, 24 de junho de 1997. -
José Serra, Presidente - José Fogaça, Relator -
Carlos Bezerra - Júlio campos - Freitas Neto -
Casildo Maldaner - Jonas Pinheiro - Beni Veras 
- Bello Parga - Osmar Dias - Levy Dias - Couti
nho Jorge - Eduardo Suplicy - Abdias Nasci
mento. 

LEGISLAÇÃO CITADA, ANEXADA 

PELA SECRETARIA-GERAL DA MESA 

RESOLUÇÃO N° 69, 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 limites e condiçõ
es de autorização, e dá outras providên
cias. 

CAPÍTULO III 
Da autorização do Senado Federal 

Art. 13. Os Estados, o Distrito Federal, os Mu
nicípios e su~ respectivas autarquias encaminharão 
ao Senado Federal, por intermédio do Banco do Bra
sil, os pedidos de autorização para a realização das 
operações de crédito de que trata esta Resolução, 
instruídos com: 

................................ -..................... ·-·· ---··· ..... -------------· .... . 
VIl - comprovação do cumprimento do dispos

to no art. 27, §2º, art. 29, VI e VIl, art. 32. § 3º, e art. 
212, da Constituição Federal, e na Lei Complemen
tar- nº 82, de 27 de março de 1995, assim -:orno do 
-pleno exercício da competência tributária contenda 
pela Cónstituiçao Federal; 

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



666 ANAIS DO SENADO FEDERAL Junho de !997 

CONSTITUIÇÃO DA 
REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL 

Art. 212. A União aplicará anualmente, nunca 
menos de dezoito, e os Estados, o Distrito Federal e . 
os Municípios vinte e cinco por cento no mínimo, da 
receita resultante de impostos, compreendida a pro
veniente de transferências, na manutenção e desen
volvimento do ensino. 

§ 1 º A parcela da arrecadaçi).o de impostos 
transferida pela União aos Estados, ao Distrito Fede
ral e aos Municípios, ou pelos Estados aos respecti
vos Municípios, não é considerada, para efeito do 
cálculo previsto neste artigo receita do Governo que 
a transferir. 

§ 2º Para efeito do cumprimento do disposto no 
caput deste artigo, serão considerados os sistemas 
de ensino federal, estadual e municipal e os recur
sos aplicados na forma do art. 213. 

§ 3º A distribuição dos recursos públicos asse
gurará prioridade ao atendimento das necessidades 
do ensino obrigatório, nos termos do plano nacional 
de educação. 

§ 4º Os programas suplementares de alimenta
ção e assistência à saúde previstos no art. 208, VIl, 
serão financiados com recursos provenientes de 
contribuições sociais e outros recursos orçamentá~ 
rios. 

§ 5º O ensino fundamental público terá como 
fonte adicional de financiamento a contril:iuiÇão so
cial do salário-educação, recolhida, na forma da lei, 
pelas empresas, que dela poderão deduzir a aplica
ção realizada no ensino fundamental de seus empre
gados e dependentes. 

O SR. PRESIDENTE (Geraldo Melo)- O expe
diente lido vai à publicação. 

O SR- PRESIDENTE (Geraldo Melo) - Os Pro
jetes de Decreto Legislativo nºs 46 a 56, de 1997, li
dos anteriormente, tramitarão com prazo determina
do de quarenta e cinco dias, nos termos dos arts. 
223, § 1º, e 64, § 1º, da Constituição, combinados 
com o art. 375 do Regimento Interno. 

De acordo com o art. 122, 11, "b", do Regimento 
Interno, combinado com o art. 4º da Resolução nº 
37, de 1995, do Senado Federal, as matérias pode
rão receber emendas, pelo prazo de cinco dias úteis, 
perante a Comissão de Educação. 

O SR- PRESIDENTE (Geraldo Melo) - Os Pro
jetes de Resolução!lºs 83, de 1997, e 84, 1997, re
sultantes de pareceres lidos anteriormente, ficarão 

perante a Mesa, durante cinco dias úteis, a fim de 
receber emendas, nos termos do art. 235, li, "f', do 
Regimento Interno, combinado com o art. 4º da Re~ 
solução nº 37, de 1995, do Senado Federal. 

O SR. PRESIDENTE (Geraldo Melo) - Encer
rou-se ontem o prazo para apresentação de emen
das ao Projeto de Lei da Câmara nº 19, de 1997 (nº 
2.843/97, na Casa de origem), de iniciativa do Poder 
Executivo, que autoriza o Presidente da República a 

-- proceder à restituição dos bens de que trata o De
creto nº 65.157, de 15 de setembro de 1969, e dá 
outras providências. 

Ao projeto não foram oferecidas emendas. 
A matéria será incluída em Ordem do Dia opor

tunamente. 
O SR. PRESIDENTE (Geraldo Melo) - Sobre a 

mesa, ofício que será lido pelo Sr. 1º Secretário em 
exercício, Senador Valmir Campelo. 

É lido o seguinte: 

OF. GSLCAM Nº 115/97 

Brasflia, 27 de junho de 1997 

Senhor Presidente 
Comunico a V. Exª que compareci aos traba

lhos da Casa no dia de ontem, 26 do corrente, tendo 
·inclusive participado da reunião extraordinária da 
Comissão de Assuntos Económicos, conforme ates
ta o livro de prElSejlça daquele órgão (cópia anexas), 
mas, por esquecimento, deixei de registrar meu 

- - -comparecimento em Plenário. 
Assim sendo, encareço a V. Exª as providên

cias cabíveis para que seja retificada a minha omis-
são. . . 

Agradecendo antecipadamente, apresento a V. 
Exª meus cordiais cumprimentos. - Senador Laura 

- Campos - José Serra - Vamir Campelo - Jeffer
son Peres- Jonas Pinheiro- Fernando Bezerra
José Fogaça - Hugo Napoleão - Pedro Simon -
Bello Parga - Beni Veras - Eduardo Suplicy -
Francelina Pereira - Ramez Tebet - José Eduar
do Outra - Laura Campos - Osmar Dias - Elcio 
Alvares- Esperidião Amin- Levy Dias. 

O SR. PRESIDENTE (Geraldo Melo) - O ofí
cio lido vai à publicação. 

O SR. PRESIDENTE (Geraldo Melo) - Há ora
dores inscritos. 

Concedo a palavra ao nobre Senador Valmir 
Campelo, por 20 minutos. 

O SR. YALMIR CAMPELO (PTB- DF. Pro
nuncia o seguinte discurso. Sem revisão do orador.) 
- Sr. Presidente, Srªs e Srs. Senadores, participei, 
recentemente, como observador indicado pela Presi-
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dência desta Casa do Congresso Nacional, da 85" 
(octogésima quinta) Reunião da Conferência Interna
cional do Trabalho, realizada em Genebra, na Suíça, 
no período de 03 a 19 de junho do corrente ano. 

A Conferência Internacional do Trabalho, como 
se sabe, é promovida anualmente pela Organização 
Internacional do Trabalho, a OIT, cujos objetivos, de
finidos nos seus documentos de constituição e na 
Declaração de Filadélfia, englobam propósitos muito 
amplos, incluída a justiça social como contribuição a 
uma paz permanente e o direito de todos os seres 
humanos, sem distinção de raça, credo ou sexo, de 
perseguir o seu bem-estar material e o seu desen
volvimento espiritual em condições de liberdade e 
dignidade, de segurança económica e de igualdade 
de oportunidades. 

Na diversificada pauta de discussões deste 
ano destacaram-se a análise da premente necessi
dade de mudanças nas instituições e nos preceitos· 
reguladores do funcionamento do mercado e das re
lações de trabalho, frente ao irreversível processo de 
globalização e integração económica em cui'So neste 
final de milênio, bem como as conseqüências desse 
mesmo processo sobre o nível de composição do 
emprego, os rendimentos, a organização social do 
trabalho e a qualidade de vida dos trabalhadores, 
em âmbito planetário. 

Imbuída da necessidade de se buscar uma saí
da para a crescente crise de desemprego que assola 
inúmeros países de todos os continentes, a Confe
rência discutiu também as condições gerais para fo
mentar a criação de empregos na pequena e média 
empresas, tema que despertou o interesse da maio
ria dos delegados presentes. 

O Brasil, através do Ministro Paulo Paiva, mar
cou a sua participação com uma alentada agenda de 
temas relacionados ao trabalho, destacando-se a 
preocupação do Governo brasileiro no que diz res
peito à ação normativa da OIT nesse novo e multifa
cetado contexto de globalização e integração econó
mica. 

A posição brasileira realça a necessidade de 
se perseguir a compatibilização das propostas de in
tegração económica e de liberalização comercial 
com o bem-estar dos trabalhadores, fazendo com 
que à prosperidade econômica corresponda um in
dispensável progresso social das classes trabalha
doras, tornando possível e humanamente aceitável o 
processo de globalização. 

Defendendo o estabelecimento de princípios 
capazes de garantir que a globalização contribua, 
efetivamente, para a melhoria do processo de inte-

gração social, o Governo brasileiro deixou claro nes
sa Conferência Internacional do Trabalho a sua in
transigente posição de respeito às convenções bási
cas da OIT, tais como a proibição do trabalho infan
til, a liberdade de associação sindical, o direito dos 
trabalhadores à organização e à negociação coletiva 
e ao princípio da não-discriminação. 

O Brasil defendeu, ainda, a criação de meca
nismos capazes de dar à O!T maior agilidade na pro
moção e fiscalização do respeito às chamadas con
venções básicas de trabalho, em conformidade com 
as demandas detectadas na Cúpula sobre Desen
volvimento Social de Copenhague e na Conferência 
da Organização Mundial do Comércio de Cingapura. 

Sr. Presidente, Sr"s e Srs. Senadores, dos di
versos temas abordados na Conferência Internacio
nal do Trabalho deste ano chamou-me a atenção, 
em particular, um problema comum a praticamente 

-todos os países slgnâtâ.rlos dacOIT;que tem sidoso: 
fisticadamente nominado como "exclusão social", um 
termo-elegante usado para caracterizar a nossa in
cap-acídaâeae-encontrar asconaiÇões mínimas de· 
sobrevivência da humanidade sobre a Terra. 

Pude constatar, Sr. 'Presidente, Senador Geral
do Melo, que o desemprego constitui hoje um pro
blema mundial, atingindo países ricos e pobres, de
senvolvidos e sütidesenvolvidos, jal como uma pra
ga a desafiar a criatividade e a capacidade do ho
mem em promover o bem-estar social de sua própria 
raça. 

Os anunciadores do apocalipse já decretaram 
o fim do trabalho; condenando milhões de pessoas à 
exclusão social permanente e· absoluta - verdadei
ros párias da era da civilização digital. 

Destaca a renomada pesquisadora e crítica 
francesa Viviane Forrester: 

•... o vazio, a ausência de qualquer pro
jeto, de qualquer futuro, de qualquer felicida
çle, pelo menos visualizada, da mínima es
perança ... leva esses excluídos à inseguran
ça, ao sentimento de vergonha, em razão 
essencialmente dos descaminhos de uma 
sociedade que os considera uma exceção à 
regra geral estabelecida para sempre. Uma 
sociedade que pretende seguir seu caminho 
por uma via que não existe mais em vez de 
procurar outros capazes de superar esse 
desafio." 

Na minha modesta opinião, Sr"s e Srs. Sena
dores, a humanidade chega ao fim deste conturbado 

--segundo- milênio num dilema sem precedentes: ao 
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extraordinário desenvolvimento tecnológico e à fabu
losa expansão da economia mundial nos últimos 50 
anos não conseguimos, lamentavelmente, acrescen
tar o tão sonhado império da justiça e do bem-estar 
social. 

Como otimista incorrigível que sou, no entanto, 
acredito piamente na nossa capacidade de supera
ção dessa realidade de contradições que vivemos 
hoje. Acredito, particularmente, na força transforma
dora da juventude. 

Acredito no Brasil, na sua imensa riqueza ma
terial e espiritual, fatores essenciais para retomar
mos o nosso processo de crescimento económico 
sem descuidarmos do homem, objetivo e fim de to
das as políticas e de todas as ações de Governo. 

Não há como negar, Sr. Presidente, que o qua
dro deste final de século é preocupante. As grandes 
nações da Europa parecem ter captado os sons 
aterradores do tique-taque da bomba do desempre
go e já começam a reavaliar os termos da tão de
cantada união continental. 

Resta ao Brasil, neste mundo de profundas e 
vertiginosas transformações, buscar o equilíbrio en
tre o crescimento económico e o bem-estar social do 
seu povo, erigindo-se como exemplo de nação mo
dema e paradigma dos elevados preceitos de solida
riedade, paz e justiça social. 

Era o que tinha a dizer, Sr. Presidente. 
O SR. PRESIDENTE (Geraldo Melo) - Conce

do a palavra ao nobre Senador Francelina_ f'erei@. 
V. Ex" dispõe de 20 minutos para o seu pronuncia
mento. 

O SR. FRANCELINO PEREIRA (PFL - MG. 
Pronuncia o seguinte discurso. Sem revisão do ora
dor.) - Sr. Presidente, Srs. Senadores, chega, ago
ra, mais um tempo importante para o Norte de Minas 
e, particularmente, para a Região e a cidade de La
goa dos Patos. 

Esta tarde, em solenidade em Montes Claros, o 
Prefeito de Lagoa dos Patos, Warmillon Fonseca 
Braga, assinará, com o Banco do Nordeste, um con
trato no valor de R$3 milhões, que :;erão destinados 
ao fortalecimento financeiro da Cooperativa Agrope
cuária e das Associações Rurais do Município. 

Desse montante, R$2 milhões serão repassa
dos a 123 mini e pequenos produtores rurais para o 
desenvolvimento de suas atividades de pecuária lei
teira, cultura da mandioca e melhoramentos em suas 
propriedades. 

Esses pequenos produtores rurais terão a 
chance de adquirir vacas leiteiras para a melhoria do 
seu rebanho, formar pastagens, canavial e mandio-

cal, criando, desse modo, condições para um au
- menta de oferta de leite ao município. 

Um milhão de reais financiarão a instalação de 
uma indústria de latjcínio e outra de farinha de man
dioca e polvilho, além da aquisição de todos os equi
pamentos necessários ao desenvolvimento das atíví
dades, tais como tratar agrícola, colhedeira de forra
gens e resfriadores de leite. Desse modo, a popula
ção de Lagoa dos Patos poderá consumir um leite 
industrializado e iSE!ntO_ de impurezas, ao mesmo 
tempo em que novos empregos serão ofertados, ele
vando a renda dos-produtores rurais. Serão criados 
500 empregos diretos e 900 indiretos, dando um ex
cepcional estímulo aQ mercado de trabalho local. 

_Para comemorar o evento, Lagoa dos Patos 
pretende fazer uma solenidade, à qual, com muita 
honra, estarei presente. Estão sendo esperados os 
91 prefeitos municipais do Norte de Minas, região do 
m~u Estacjoque luta bravamente para vencer as difi
culdades climáticas_ e se firmar na produção agrope
cuária e industrial. 

Estou convencido, Sr. Presidente,. do papel im
portante que o Banco do Nordeste, enquanto agên
cia de fomento, tem para o desenvolvimento econó
mico do Norte de Minas. 

Exemplo como este, de Lagoa dos Patos, po
derá multiplicar-se, viabilizando a execução de proje
tes de elevado interesse para a região menos de
senvolvida de nosso Estado. Sinaliza para uma nova 
era de recuperação da economia do Norte mineiro, 
comandada-porsuas lideranças políticas mais ·ex
pressivas. 

Todas estão unidas num só propósito, qual 
_seja, o de garantir ao seu povo condições de traba
lho para o desenvolvimento de sua capacidade cria
tiva e do seu desejo de crescer económica e social
mente. Aliás, é com esse propósito que o Banco do 
Nordeste prepara-se para assinar quatro importantes 
convênios envolvendo o Governo de Minas Gerais e 
diversas instituições públicas e privadas. 

O primeiro desses convênios, com prazo de vi-
-gência de dois a 'lOS, destina-se à .-ecuperação e re

vitalização do setor -algodoeiro, buscando a integra
_ção entrea_<ig_ricuJtura e a indústria. O BNB entrará 
com a totalidade dos recursos financeiros a serem 
definidos em função da demanda de projetes. 

O segundo convênio, também com dois anos 
de duração, pretende promover a diversificação e o 

- desenvolvimento da fruticultura, tomando-a uma ati
vidade competitiva, atendendo a padrões de quali
dade estabelecidos pelo mercado nacional e inter
nacional. 
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Abre-se, assim, para o Norte de Minas, a opor
tunidade de desenvolver importantes projetes de fru
ticultura voltados ao abastecimento tanto do merca
do interno quanto do mercado externo. 

Minas poderá, então, contribuir ainda mais 
para a melhoria da balança comercial brasileira com 
esse importante segmento da economia. 

O terceiro convênio, igualmente de dois anos 
de prazo, tem por objetivo o desenvolvimento da bo
vinocultura de leite no Norte de Minas Gerais, esti
mulando as atividades de pesquisa, geração e difu
são de tecnologia. 

O resultado esperado é um aumento da produ
ção, da produtividade e da qualidade do leite e seus 
derivados. 

Esse convênio abrangerá todo o polígono das 
secas de Minas, envolvendo 86 municípios e uma 
área de 120 mil quilômetros quadrados. Sua impor
tância resulta na possibilidade da implantação futura 
de indústrias de laticínio:s, abrindo-se excelente 
oportunidade para os pequenos e médios pecuaris
tas ingressarem nessa atividade agro-industrial. · 

O quarto e último convênio, com um prazo de 
três anos, buscará o apoio à produção de novilho 
precoce de Minas Gerais. Objetiva promover a recu
peração e o desenvolvimento da bovinocultura de 
corte regional, tomando-a uma atividade mais produ
tiva, lucrativa e competitiva. 

Trata-se de economia já desenvolvida na área 
mineira da Sudene, porém sujeita a toda sorte de di
ficuldades, resultantes ora da escassez de chuvas, 
que reduz substancialmente a oferta de pastagem, 
ora da falta de apoio financeiro e tecnológico aos pe
cuaristas, especialmente os que possuem pequenos 
e médios rebanhos. 

Através da assistência financeira do Banco do 
Nordeste e da contribuição dos órgãos estaduais e 
federais de assistência técnica, os pec•Jaristas da 
área mineira jurisdicionada à Sudene poderão am
pl!ar seus rebanhos, quantitativa e qualitativamente. 

Cria-se para a região a oportunidade de trans
formar-se em fornecedora de carne de qualidade 
não só ao Norte de Minas, mas a todo o Estado de 
Minas Gerais. 

Embora os convênios não definam os valores a 
serem financiados pelo BNB, fica claro nos textos o 
compromisso formal dessa agência governamental 
de fomento de financiar os produtores rurais e os pe
cuaristas. Isso será feito através da abertura de li
nhas de crédito a taxas competitivas, concedendo 
recursos para a comercialização de produtos agríco-

las e da carne bovina e financiando os projetes de 
fruticultura nas linhas de investimento e custeio. 

Estou convencido, Sr. Presidente, de que, a 
partir dessas iniciativas, outras surgirão, inclusive 
com o apoio financeiro do empresariado privado, de 
Minas Gerais e de outros Estados, todas voltadas ao 
desenvolvimento e ao progresso do Norte de Minas. 

Trata-se de uma justa e legítima aspiração do 
seu bravo povo, expressão da perseverança, da 
vontade e da capacidade de trabalho de todos õs mi
neiros. 

Muito obrigado, Sr. Presidente. 
O SR. PRESIDENTE (Geraldo Melo)- Conce

do -a-~alavra ao nobre Senador Leomar Quintanilha. 
-v~ Ex'! dispõe de vinte minutos. 

O SR. LEOMAR QUINTANILHA (PPR - TO. 
Pronuncia o seguinte discurso.) - Sr. Presidente, 
Srs. Senadores, o nosso querido Brasil, cantado em 
prosa e em verso, abençoado por Deus, bonito por 
natureza, vive um momento singular e delicado da 
sua História. 

Comemoramos com satisfação os resultados 
positivos do Plano Real e também o controle do dra
gão inflacionário que se transformava no mais injus
to dos impostos, penalizava todos os agentes econô
micos do País, sobretudo a classe mais pobre, a po
pulação de baixa renda. 

Comemoramos, sim, com satisfação a estabili
zação da economia, a moeda forte, mas vivemos 
ainda numa situação de penúria, numa situação que 
afronta a dignidade de todos nós em razão dos gra
ves problemas sociais que afligem a grande maioria 
da população brasileira. 

É necessário que o País saia dessa paralisia. 
Vencida a inflação depois de décadas e décadas de 
uma economia perversa que fez nascer uma cultura 
própria, a cultura inflacionária, agora estabelecemos 
uma nova ordem econômica. É preciso que saiamos 
dessa paralisia em que se encontra o País; é preciso 
que haja uma retomada do crescimento econômico 
para fazer face às demandas sociais. 

Setores os mais diversos já reclamam porque 
não se contentam apenas com o controle da eco
nomia, uma vez que a população já tem isso como 
um direito adquirido. O povo b-rasireiro já tem na 
moeda estável, na economia desindexada um di
reito já conquistado e adquirido. Isso, portanto, 
não é o suficiente, não basta. É preciso que haja a 
retomada do crescimento econômico para fazer 
face à grande demanda de emprego que existe no 
País, já que atingimos níveis nunca antes alcança
dos de desemprego. 
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O desemprego é o grande fantasma que povoa 
e pertuba a maioria dos lares brasileiros. O.meccªdQ 
não consegue atender não só à demanda continua
da de jovens que chegam à idade de trabalhar, jo
vens que apertam a cada ano ao mercado de traba
lho, mas também, e de forma preocupante, a pais de 
famílias que perderam emprego, ao sustentáculo 
das famílias que não têm hoje de onde tirar o seu 
sustento. 

Essa situação, esse impasse, que toca em ati
tudes de responsabilidade do Congce.sso Nacional, 
do Poder Executivo e de. Poder Judiciário é a nova 
ordem do dia, é a nova ordem atual. É preciso que 
nós, do Congresso Nacional, conscientes da nossa 
responsabilidade em relação a esse processo, pro
curemos agilizar reformas tão necessárias à consoli
dação de,>se projeto maior, que são a reforma admi
nistrativa, a reforma previdenciária e a reforma fiscal 
e tributária, principalmente porque envolvem questõ
es de natureza social e econõmica. Essas reformas 
precisam ser feitas com urgência. Entendo QY!Lum 
dos problemas mais graves deste País é justamente 
o controle do seu caixa. A reforma. fiscal e tributária 
relaciona-se totalmente com esse controle. Essa é a 
razão pela qual entendo que a reforma fiscal e tribu
tária é Lrgente. A situação atual é incompatível com 
o País numa economia estabilizada com moeda forte. 

Aliás, os escorchantes encargos financeiros, 
impostos aos agente_s ecooômicos do_País,_rnais . .QJ; 

encargos sociais abusivas que são impostos ao em
presariado e ao trabalhador brasJ!eiro estão .9. E;l!';ti_, 
mular a informalidade, a sonegação e a permitir um 
desperdício imensurável neste País. 

Entendo particularmente que, em relação à 
aceleração dessas reformas, haverá entraves de na
tureza corporativa, principalmente no que se refere 
às reformas de natureza administrativa e previden
ciária. Mesmo assim, sabe-se que elas precisam ser 
equacionadas, no seu todo ou pelo menos parcial
mente, para que possamos atenuar os grilhões que 
ainda seguram o Brasil na retomada do crescimento 
econõmico. 

É do meu entendimento, Sr. Presidente, Sr"s e 
Srs. Senadores, que, dentre outras, duas ações o 
Poder Executivo deveria adotar com maior celerida
de: uma é o compromisso que assumiu o Presidente 
Fernando Henrique Cardoso, quando estabeleceu, 
em seu plano de Governo, no período de campanha, 
que uma de suas prioridades seria a agricultura. 

Posso observar que a agricultura, atividade 
econõmica da maior importância, do maior significa
do, que vem ao encontro das vocações naturais do 

nosso País, não tem merecido do Poder Executivo 
as.At~nç()es_necessárias. A agr:ic_ultura, que susten
tou o Plano Real, que deu base ue sustentação a 
esse projeto extraQrdinário de estabilização da nos
sa ec;o_nomia, aind§._hQj~!Jl~ntém Sl!perávit na balan
Ça comerciaL Embora estejamos. deficitários na ba
lança comercial, o item agricultura ainda é superavi-

. tário, numa demonstração inequívoca de que o setor 
El§pondeu desde o início e continua respondendo, 
~na sua participação, à consecução desse projeto de 
largo espectro e de grande envergadura. 

Mas, Sr. Presidente e Sr$. Senadores, o que 
estamos vendo no setor agrícola é afrontoso: as 
condições para o desenvolvimento da atividade 
agropastoril deste País continuam adversas pela ine
xistência de uma política, definida a médio e a longo 
prazo, que permita ao nosso trabalhador programar
se e produzir, com eficiência, tendo lucro, como to
das as demais categorias econõmicas deste País 
bus <:<1m. 

- Orn,_~r. Presidente, não é possível vermos um 
controle severo sobre os preços agrícolas, principal
mente sobre o arroz, o milho e, principalmente, os 
produtos que compõem a cesta básica do povo bra
.sileiro. Nãg_ é possível mitigar a fome de 150 milhões 
de brasileiros à custa do sacrifício de um punhado 
de produtores porque, enquanto o preço dos seus 
produtos são controlados, o crédito fica cada vez 
mais difícil, o custo financeiro e o custo dos insumos 
ficam cada vez mais abusivas. 

Vejam só que no Plano Real, na economia es
tabilizada, os insumos utilizados na área agrícola, 

. principalmente os adubos, tiveram acréscimo supe
rior a 54%. Os insumos oferecidos pelo próprio Go
verno - energia elétrica e combustível - também ti
veram elevações acima dos níveis inflacionários, 
como que a dificultar cada vez mais a condição já 
sofrida do nosso produtor. 

O Sr. Jonas Pinheiro- Senador Leomar Quin
tanilha, gostaria de ser agraciado com um aparte no 

. $E!U pronunciamento. 
O-SR. LEOMAR QUINTANILHA - Ouço com 

muita alegria, Senador Jonas Pinheiro, o seu aparte. 
O Sr. Jonas Pinheiro- Senador Leomar Quin

tanilha, V. Exª faz uma análise a respeito dos proble
mas que o Brasil enfrenta, apesar do bom andamen
to da estabilização econõmica, alcançada com o Pla
no Real. Concordo com V. Exª, o primeiro passo foi 
dado. Outros passos estão a merecer ainda mais o 
trabalho do Poder Executivo e, por que não dizer, 
também do próprio Poder Legislativo. A analise que 
v._Ex~faz é perfe_ita. _ _Naárea de produtos agrícolas 
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exportáveis estamos em boas condições, mas princi
palmente em função do mercado internacional que 
está bom e puxa o preço para cima. Entretanto, V. 
Exª também faz uma análise a respeito dos produtos 
de consumo interno, área em que continuamos com 
um problema grave. De fato, há uma distorção, pois 
o Plano Real é sustentado pela agricultura, sobretu
do pela cesta básica, que contínua no mesmo nível 
há exatamente três anos. Em julho de 94, seu preço 
era um e em julho de 97, continua no mesmo pata
mar. Entretanto, o custo de produção aumentou e 
por isso temos que fazer um trabalho conjunto. Acre
dito que o Poder Executivo está muito bem intencio
nado. O plano de safra deste ano já foi melhor do 
que o do ano passado e espero que tenhamos um 
incremento muito bom na produção. Porém, há fato
res adversos para uma política agrícola, já que a 
parte de crédito rural é apenas um fator entre tantos 
que influenciam a política agrícola. Temos falado 
sempre que o Brasil é o país que mais impõe tribu
tos a: sua agricultura: 32% do que consumimos hoje 
correspondem a impostos. E esta Casa, o Congres
so Nacional, também tem sua parcela de culpa nis
so, porque a reforma tributária está "a passo de tar
taruga", mas esperamos encontrar solução para 
esse problema. A assistência técnica, desmantelada 
pelo Governo Collor de Mello, precisa ser restabele
cida. Como pode o rurícola, sobretudo o mais pobre, 
das regiões mais distantes, da nossa Amazônia, par
ticipar do processo de desenvolvimento da sua agri
cultura sem assistência técnica? Não a temos, por
que o sistema Embrater foi desmantelado e a Ema
ter nos Estados está sem sustentação. A pesquisa 
vive <linda porque a Embrapa é respeitada, mas a 
duras penas. Somam-se migalhas para que ela con
tinue fazendo o trabalho extraordinário de aumentar 
a produtividade agrícola. O câmbio está altamente 
defasado e se assim não fosse a agricultura, eviden
temente, estaria contribuindo muito mais para solu
cionar o grave problema que.enfrenta a nossa balan
ça comercial. No ano passado, o superávit da-a:gri~ 
cultura brasileira foi de 10 bilhões. Se ele não exis
tisse, certamente o déficit do Brasil no ano passado 
seria de U$17 bilhões. Para este ano estamos 
aguardando um superávit de U$12 bilhões na agri
cultura. Enfim, diria que esse é o custo do Brasil. Os 
portos estão caríssimos, sobretudo os portos ainda 
controlados pelo Governo. Os juros continuam altos, 
principalmente aqueles que foram contratados em 
anos anteriores. Neste ano - e aqui discordo de V. 
Exª - temos juros um pouco acima da inflação, com 
percentual muito pequeno. Precisamos de eficiência 

no desempenho do plano de safra de 97/98. Com 
certeza V. Exª, um homem estudioso-do assunto, so
fredor como produtor rural, vai contribuir em muito 
com o Brasil, através desta Casa, a favor da agricul
tura brasileira. Muito obrigado. 

O SR. LEOMAR OUINTANILHA- Senador Jo
nas Pinheiro, V. Exª, que tem-se destacado como 
profundo conhecedor do setor agrícola, contribuindo 
de rorma perm·anente na busca da solução dos pro
blemas que envolvem a agricultura, enriquece as re
flexões que trago nesta manhã ao Senado. Agrade
ço a contribuição de V. Exª ao meu pronunciamento. 

Permitir-me-ia, entretanto, tecer um comentário 
a respeito da sua-observação de que os encargos fi
nanceiros, atualmente, são compatíveis com a reali
dade da nossas agricultura. Isso está ocorrendo nes
ta safra, mas na passada eles ainda eram caros e 
nas anteriores, abusivas. O agricultor ainda os têm 
na sua conta devedora, no seu débito, junto aos 
agentes financeiros, nos diversos Estados brasilei
ros, uma conta que considero impagável, porque 
traz os reflexos e as conseqüências das tentativas 
de diversos governos de organizar a economia brasi-" 
feira. Planos económicos corno o Bresser e o Cruza
do causaram um impacto brutal ao setor, o que im
plicou no aumento assombroso da dívida dos produ
tores, arrastada ano após ano, sem que se encontre 
uma solução. 

A securitiza~o da dívida, alcançada no ano 
passado com a nossa contribuição e com a sua par
ticipação expressiva, foi apenas um paliativo, não 
trouxe uma solução que tranqüilizasse o setor, até 
por que o problema é muito -mais amplo e-grave. 

A atividade agricola, Senador Jonas Pinheiro, 
no meu entendimento, é uma atividade económica 
como outra qualquer, mas tem peculiaridades que a 
tomam mais importante. Por exemplo: considero-a 
uma atividade nobre. Por que nobre? Porque ela se 
propõe a produzir aquilo que é essencial à vida dr.: ser 
humano. Podemos sobreviver cinco, dez, vinte dias, 
cem dias sem um paletó, sem uma caneta, sem um 
automóvel, mas não sobrevivemos sem os alimentos. 

Então, a atividade agrícola é uma atividade 
fundamental, além de ser estratégica, tendo em vista 
que há dificuldades, em determinadas regiões, em 
produzir alimentos. Daí a importância e a preocupa
ção do Governo .de seJazer presente em poder pro
ver as_ regiões com dificuldades de produção e na 
distribuição dos alimentos necessários à população 
que ali vive. 

Tinha o Governo a obrigação, sim, não de per
mitir a importação desordenada de produtos também 
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aqui produzidos, onde os agricultores fazem um 
grande esforço para produzi-los, enfrentando dificul
dades enormes, com encargos financeiros e sociais 
escorchantes, abusivos, enquanto sabemos que os 
países ricos, por darem a devida importância ao se
ter agrícola, subsidiam os seus produtores. Então, 
temos uma concorrência desigual. Esse é um com
promisso e uma obrigação do Governo, ou seja, de 
impedir que os produtos subsidiados dêem prejuízos 
aos produtores nacionais. 

A questão do câmbio, muito bem lembrada por 
S. Exª, também tem criado um problema sério, por
que temos que ter preços competitivos para colocar 
os nossos produtos, e com qualidade, no mercado 
internacional. 

Acredito que com a participação desta Casa e 
com a reflexão do Governo Federal e da sua equipe 
económica possamos encontrar o caminho para dar 
à agricultura brasileira o tratamento que ela precisa 
e merece. 

Vejam, nobres Senadores, a questão do Proa
gro. O Proagro, um seguro agrícola, foi criado para 
proteger os bancos e não o produtor, que é quem 
corre riscos. É preciso haver uma reformulação nes
sa política. 

Sr. Presidente, está no setor agrícola - a meu 
ver- uma das grandes alternativas para que o Presi
dente Fernando Henrique possa, na retomada dÓ · 
crescimento económico do País, resolver dois pro
blemas. Primeiro, gerar riquezas e divisas para o País e 
combater esse fantasma que assombra a grande maio
ria dos lares brasileiros, que é o desemprego. É no setor 
agrícola, onde há urna vocação natural do nosso País, 
que está uma das grandes alternativas para o Presiden
te Fernando Henrique Cardoso. Aliás, era um dos dedos 
de sua mão levantada de apelo à Nação para aprovar o 
seu projeto de governo. Esse seria um dos seus com
promissos mais importantes: dar à agricultura o trata: 
mento respeitoso que ela merece. 

Sr. Presidente, no meu entendimento, dentre 
outros segmentos económicos, o Governo Federal 
poderia, nessa tentativa de recuperar o crescimento 
económico do País, dar atenção à área da constru
ção civil. Hoje há uma grande defasagem e uma de
manda reprimida enorme no setor de moradias, prin
cipalmente para a classe de baixa renda. É preciso 
que o Governo -também reformule sua estratégià 
nesse setor - e está tentando -, a fim de encontrar 
meios para financiar moradias populares para as 
pessoas de baixa relida. Com isso, encontraria solu
ção para o problema do desemprego e estaria dando 
curso ao seu projeto. 

Portanto, Sr. Presidente, entendendo que meu 
tempo já está esgotado, deixaria aqui a assertiva de 
que estamos consdentes de nossa responsabilida
de, e vamos procurar, ainda que com essa convoca
ção extraordinária, dar curso ao processo das refor
mas, porque sem elas não conseguiremos comple
mentar esse grande projeto de estabilização econó
mica, de retomo do País aos trilhos do desenvolvi
mento. Acredito que esses dois segmentos - a agri-

- cuftura e a construÇão civil- deveriam merecer uma . 
atenção toda especial do Poder Executivo. 

Era o que tinha a dizer, Sr. Presidente. 
Muito obrigado. 
O SR. PRESIDENTE (Geraldo Melo) - Conce

do a palavra ao nobre Senador Júlio Campos. 
V. Exª dispõe de 20 minutos. 
O SR. JÚLIO CAMPOS (PFL - MT. Pronuncia 

o seguinte discurso. Sem revisão do orador.) - Sr. 
Presidente, Srªs e Srs. Senadores, teoricamente, em 
termos de análise económica, a taxa de desemprego 
no Brasil ainda não chega a ser preocupante para as 
autoridades económicas. Todavia, em termos de 
análise social, não se pode dizer a mesma coisa. 

Segundo estatísticas oficiais, as empresas bra
·sileiras suprimiram dois milhões e sessenta mil em
pregos no período compreendido entre janeiro de 
1990 e junho de 1996. Ao mesmo tempo,. segundo o 

-lBGE; a PopulaÇão-Econômica Ativa--PEA;passou 
de quase 65 milhões de pessoas para um pouco 
mais de 74 milhões de trabalhadores. 

O que preocupa - e é importante observar - é 
que nesse espaço de tempo cerca de 1 O milhões de 
novos brasileiros chegaram ao mercado de trabalho 
e encontraram esse mercado com menos de dois 
milhões de postos de trabalho. Por sua vez, se cons
tatamos que não houve uma absorção desse contin
gente no mercado formal, certamente houve uma mi
gração em massa em direção ao mercado informal. 

Em relação à chamada economia disfarçada, o 
Brasil não dispõe de números corretos sobre o tama
nho desse mercado, que funciona à margem do sis
tema formai cap1falisfél, não paga imj)osfos e tem as 
suas próprias regras. Segundo alguns economistas 
e sociólogos, o mercado subterrâneo brasileiro equi
valeria a quase todo o Produto Interno Bruto da Ar
gentina, que é cerca de US$320 bilhões, portanto a 
terceira economia d_e toda a América Latina, atrás do 
México, que chega perto dos US$450 bilhões,. e do 

·Brasil, que já atingiu os DS$800 bilhões. 
Sr. Presidente, Sf!s e Srs. Senadores, apesar 

de os dados- oficiais do IBGE terem apontado ano 
passado para uma taxa média de 5,42% de desem-
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prego aberto no Brasil, devemos admitir que a situa
ção geral brasileira nesse campo ainda não é das 
piores. Por exemplo, a Dinamarca está com 5,8% de 
desemprego; a Holanda, com 6%; a Grã-Bretanha 
com 7,1%; Portugal, 7,3%; Bélgica, 9,5%; Alema
nha, 9,6%; Suécia, 1 0,9%; Irlanda 11,6%; Itália, 
12%; França, 12,5%; Rnlândia, · f5% e Espanha, 
21%. Apenas os Estados Unidos, com 5,3% e o Ja
pão, o mais rico de todos, com apenas 3,1%, apre
sentam índices melhores que o brasileiro. Dois paí
ses apenas são melhores que o Brasil nesse ran
king: os Estados Unidos, com 5,3%, e o Japão, com 
3,1%. 

Em contrapartida, vale ressaltar que seria falso 
analisar a questão do desemprego no Brasil da mes
ma maneira como analisamos a situação nos países 
desenvolvidos. Em qualquer país do Primeiro Mun
do, uma determinada taxa representa mais ou me
nos o que ocorre no conjunto da sociedade. No Bra
sil, o resultado é totalmente diferente em virtude das 
disparidades regionais, da brutal concentração de 
renda, da miséria social, das diferenças salariais 
marcantes e dos baixos índi~es de qualificação de 
boa parte do operariado brasileiro, para não citar ou
tros fatores determinantes. 

Ainda, para se ter uma idéia, no meu Estado, 
Mato Grosso, o desemprego é realmente um drama 
social dos mais graves. Ele cresceu 20% nos últimos 
quatro meses e está levando milhares de famílias ao 
desespero. Os números são realmente assustadores 
e a economia de Mato Grosso está em processo de 
estagnação por falta de investimentos produtivos. 

O Mato Grosso conta hoje com cerca de 100 
mil desempregados nos vários setores da economia. 
Em termos de construção civil, por exemplo, setor 
que absorve grandes contingentes de trabalhadores 
está praticamente paralisado. Cerca de 40% dos 
empregados do setor foram dispensados. Não há 
construção civil, praticamente, em andamento em 
Mato Grosso. Os financiamentos da Caixa Económi
ca Federal estão paralisados. O Sistema Financeiro 
de Habitação, através ·da rede bancária privada, 
também não tem financiado a construção civil e, por 
isso, diminuíram os postos de trabalho. Por sua vez, 
~o que se refere à oferta de empregos, os resultados 
são desanimadores, realmente. Segundo o Sistema 
Nacional de Emprego - Sine, a oferta de postos de 
trabalho, no primeiro trimestre deste ano, caiu 46% 
em relação ao mesmo período do ano de 96. A mes
ma fonte revela que, nestes três primeiros meses de 
97, 1.042 vagas forarn abertas contra 1.941 no ano 
passado. No que se refere aos candidatos dessas 

vagas, aumentaram em 7%, passando de 6.361 tra
balhadores desempregados no período de janeiro a 
março de 96, para 6.782 no primeiro trimestre de 97. 

O Sr. Leomar Quintanilha - Senador Júlio 
Campos, V. Exª me permite um aparte? 

O SR. JÚLIO_CAMPO.S-=-Com muita honra, 
Senador Leomar Quintanilha. 

O Sr. Leomar Quintanilha - Por coincidência, 
V. Exª traz a esta Casa uma reflexão sobre um tema 
que também acabo de abordar, que é, realmente, o 
nível de desemprego que preocupa o povo brasilei
ro. V. Exª traz uma análise até mais aprofundada, 
mais tecnicamente elaborada, graças à lucidez e à 
inteligência com que Deus privilegiou V. Exª. Que 
bom que podemos contar com a. sua contribuição e 
com o seu trabalho aqui. Eu dizia há pouco, no meu· 
pronunciamento, Senador Júlio Campos, que no seu 
Estado, que tem características edáfico-climáticas 
semelhantes às do meu Estado, deveríamos sugerir 

_ duas alternativas básicas - e parece-me que o en
caminhamento de V. Exª ressalta uma delas - que 
seria o da construção civil como forma de retomar o 
crescimento económico deste País e combater o ní
vel de desemprego que hoje representa uma situa
ção quase calamitosa no Brasil. Eu dizia - ainda ba
seado nas condições edáfico-c'1imáticas - que o seu 
Estado tem, como o meu, condições de ser um dos 
principais celeiros de grãos para abastecer não so
mente o Brasil, mas para mitigar a fome de vários 
países que demandam alimentos. Portanto, agrade
ço a oportunidade que V. Exª me dá de me associar 
às reflexões que traz a esta Casa e de somar as mi
nhas às suas preocupações com o alto nível de de
semprego do País. 

- o SR. JúLio CAMPOS~ Agradeço~ honrado, 
o aparte do nobre Senador de Tocantins, Leomar 
Quintanilha, e quero reafirmar que realmente a situa
ção é_ grave em Mato Grosso. O Governo de Dante 
Martins de Oliveira, o Governo estadual de Mato 
Grosso, no élfa dei . neoliberalismo, da vontade de 
mostrar, no seu caradurismo, a sua adesão a Fer
nando Henrique Cardoso, também tinha que tomai" 
as mesmas medidas, extinguir órgãos, demitir fun
cionários públicos, achatar salários para tentar agra
dar Pedro Malan, Pedro Parente e outras autorida
des da área económica; demitiu vinte mil servidores 
públicos, esvaziando os colégios de Mato Grosso 
com a demissão de professores, de contínuos, de 
merendeiras, demissão de enfermeiras dos postos 
de saúde, de médicos, também demissão na área 
das centrais elétricas, das estatais mato-grossen
ses. Isso numa cidade pequena, como é Cuiabá, já 
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imaginou a situação· difícil por que passam essas 
pessoas, muitas ãelas funcionárias com 1 O, 12, até 
de 27 anos de serviço público e já prestes a se apo
sentar; e num país em que a pessoa com mais de 
40 anos já é tida como velha. Veja bem: um cidadão 
com 45 anos, que foi demitido do serviço público, 
não acha mais emprego em lugar algum. E isso está 
ocorrendo em Mato Grosso. 

Sou técnico da Codemat, Companhia de De
senvolvimento do Estado de Mato Grosso, ingress&; 
por concurso público em 1970 depois de formado 
engenheiro agrônomo pela Unespe, Universidade do 
Estado de São Paulo, estou hoje com 50 anos de 
idade. Colegas meus, que entraram naquela época, 
também hoje na faixa de 50 anos, com 27 anos, 25 
anos de companhia, foram agora colocados na rua, 
porque o Governador resolveu extinguir essa com
panhia e deixou centenas de pessoas desemprega
das. Como vão fazer esses meus colegas de 50 
anos de idade hoje? Será que arranjam emprego? 
Não arranjam. Sabemos que no Brasil a pessoa com 
mais de 40 anos já tem dificuldade. 

Então, ainda ontem, numa audiência que tive 
com o Presidente da República, fiz sentir a Sua Ex
celência: 

- O seu Governo vai bem? 
-Vai bem. 
-Seu Governo é sério, Senhor Presidente? 
-É sério. 
- O seu Governo é digno? 
-É digno. 
- Vossa Excelência é um homem esforçado, 

que representa bem o Brasil? 
- Sim, Excelência. 
- Vossa Excelência é um dos grandes presi-

dentes que este país teve o privilégio de ter neste 
século. 

Agora, só há uma falha muito grande no seu 
Governo, que acho difícil e que temos que consertar, 
que é o desemprego no Pais. Levei a Sua Excelên
cia uma pesquisa feita em Mato Grosso pela Vox 
Populi, que constatou que 30% da população fem 
como a maior preocupação o alto nível de desem
prego. 

Portanto, neste instante, da tribuna do Senado 
Federal, faço este alerta ao Brasil: que o Centro
Oeste, que sempre foi uma região privilegiada, que 
nunca teve essa situação de desemprego, já come
ça a ter grandes preocupações e já há grande de-· 
sesperança nesse setor. 

Portanto, temos tudo para ser uma região gran
demente produtiva, de abastecer o mundo com ali-

mentes. Mas, se não houver investimentos na cria
ção de novos em!Jregos, não teremos saída. 

O Sr. Lauro Campos - Permita-me V. EX". um 
aparte? 

O SR. JÚLIO CAMPOS - Ouço com atenção o 
nobre Senador Laura Campos. 

O Sr. Lauro Campos - Quero parabenizar V. 
Ex" por esse assunto tão importante e pela maneira 
crítica com que V. Ex" aborda a questão das estatís
ticas do desemprego. Este problema de mascarar o 
desemprego, através de certos arranjos estatísticos, 
já foi apontado por diversos especialistas. Jeremy 
Rifikin, em seu livro chamado O Fim dos Empre
gos, afirma que o desemprego real no Japão é três 
vezes maior do que o estatístico. Então, enquanto a 
estatística do Japão aponta 3% de desemprego, o 
real seria de 9%. 

O SR. JÚLIO CAMPOS - Esse é um dado 
novo. 

O Sr. Lauro Campos - Makoto lto é um pouco 
mais modesto e afirma que a diferenÇa é de apenas 
100% entre o desemprego real e o estatístico, ou 
seja, o desemprego real é o dobro do estatístico. No 
Brasil, como V. Ex". muito bem apontou, a questão, 
existe um certo tipo de desemprego que não é de
tectável pelas estatísticas. Se a própria atividade é 
subterrânea, é uma atividade marginal, não tem re
gistro, obviamente o desemprego também não pode 
ser constatado, numa atividade que cresce no Brasil. 
Uma outra especificidade a que V. Exª se refere, 
quando procura comparar o desemprego entre os di
versos países, é que no Brasil, como dizem diversos 
neoliberais, grandes autores, como, por exemplo, AI
fred Marshall, salário zero assegura o pleno empre
go. Se não fosse preciso pagar salário aos trabalha
dores não teríamos desempregados. Salário zero ou 
negativo, zero negative weight, assegura o pleno 
emprego continuamente. Se os trabalhadores pa
gassem para trabalhar, não haveria mão-de-obra 
desempregada. Isso é o que dizem os mestres do 
neoliberalismo. Bem, no Brasil pagll-:-Se qyase zero, 
R$120. _Se-ªº inyés d_esse_s_R$120 se pagasse os 
R$700, QUe o Dieese afirmª_gu~_<:l.;!l[e_r:í_a§_er o salá
rio mínimo, obviamente o que percebemos é que o 
Jrabalhador brasileiro está dividindo o seu salário en
tre seis, permitindo que mais cinco trabalhadores se
jam empregados. recebendo o_ salMo. que somente 
um deveria ganh§.r.__ Então.,__!] essa §ituação é óbviQ 
que o deserripreoo brasileiro deveria ser o menor do 
mundo, porque o sal_ário é um dos mais próximos de 
zero que existe. Era o que eu gostaria de aduzir ao 
seu discurso. 
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O SR. JÚLIO CAMPOS - Muito obrigado. In
corporo com muita honra o seu aparte ao meu pro
nunciamento. 

Vejo, aqui mesmo, assistindo a esta sessão na 
manhã de hoje, uma comitiva de homens e mulheres 
de idade mais avançada, que sofre constantemente 
o repúdio do emprego - difícil. O Brasil é um País 
onde a pessoa com mais de 40 ou 45 anos já é tida 
como velha, não acha emprego fácil, principalmente 
no setor feminino, que a beleza, a juventude, até faz 
parte do conjunto para conseguir emprego. 

É muito importante realmente trazer, a esta 
Casa, para debate a situação de desemprego que 
vive hoje a Nação brasileira. _ 

Em relação ao mercado de trabalho, 2.918 tra
balhadores foram até ele, contra 1.548 em 1997, o 
que é preocupante e representou uma queda de 
46,94%. 

Sr. Presidente, Sr% e Srs. Senadores, diante 
do que acabamos de dizer, as realidades regionais 
do desemprego são muito diferentes das conclusões 
que tiramos a partir de uma abordagem global do 
problema. Os dois enfoques nos dão, assim, dois re
sultados, um aparentemente normal e o outro verda
deiramente pouco animador. Como a estatística diz, 
está escamoteado o nível de desemprego no País. 

Para o IBGE, a precariedade do mercado de 
trabalho brasileiro é muito grande. No ano de 1995, 
a proporção de pessoas ocupadas na indústria foi de 
19,51%, o mais baixo registrado desde o ano de 
1983. 

Em relação ao Brasil como um todo, o Instituto 
mostra ainda que o salário dos trabalhadores com 
carteira assinada cresceu apenas 3%, comparando
se o ano de 1995 com 1994. Em contrapartida, os 
que atuavam sem certeira aumentaram 16% e os 
que trabalhavam por conta própria, 25%. 

A conclusão que tiramos é que existem distor
ções importantes no universo do mercado de traba
lho brasileiro, apesar do nível relativamente baixo da 
taxa de desemprego aberto detectada no ano passa-
do, que foi, como já vimos, de 5,42%. · 

Assim, em virtude da presença desses elemen
tos instáveis que podem evoluir inesperadamente 
para um comportamento desordenado e colocar em 
xeque a normalidade social, já é hora de prevenir 
agora para não ter de remediar amanhã. 

Atingir níveis de desemprego da população 
economicamente ativa como os ostentados hoje pela 
Argentina, por exemplo, seria uma verdadeira teme
ridade. Assim, numa economia como a nossa, bem 
rnais complexa e de intensidade industrial bem mais 

elevada e_ sofisticada, uma ocorrência dessa nature
za poderia representar uma ameaça permanente à 
estaJ?ilidade_ política e institucional, que estamos 
mantendo com muito cuidado. Por isso, devemos 
tra.tar o~ n9~sos_ pontos perigosos com doses fortes 
de ações preventivas concretas e imediatas. Supri
mir um emprego é muito fácil. O difícil, e sobretudo 
muito caro, é criar um novo emprego. Daí é que o 
tema do emprego, juntamente com uma política de 
ação imediata contra os seus efeitos nocivos, apa
rece hoje como um dos maiores desafios para a 
sociedade brasileira. Acompanhando essas mu
danças, é de fundamental importância que o Go-

- _vemp <;:()nsigª_g_ayi_mentarcom segurança o terre
no da livre negociação entre empresários e traba
lhadores, que é o verdadeiro lugar onde as gran
des diferenças poderão ser acertadas. É nesse ter~ 
rena; onde os níveis de regulamentação serão discu
tidos e delimitados livremente e democraticamente, 
que haveremos de estabelecer o grande pacto entre o 
capital e o trabalho. 

Sr. Presidente, Sr'ls e Srs. Senadores, todos 
nós sabemos que as micro, !Jequenas e médias em-·· 
presas são os age-ntes económicos mais dinâmicos 
na geração de empregos. Inquestionavelmente, são 
os micro, pequenos e médios empresários que_dinª
miZãm ómereado âe consumo interno e a criação de 
postos de trabalh_o._ O futuro de>_ Brasil vai depender 
justamente do fortalecimento e do alargamento do 
seu mercado interno e da sua capacidade de gera
ção de empregos. Para que isso aconteça é preciso 
urge11temente_ ªciotar_oovas medidas para o funcio
namento desses atares económicos, bem como di
minuir a pesada carga tributária que lhes é imposta, 
diminuir a taxa de juros e abrir linhas de crédito ver
dadeiramente atraentes. Tenho certeza de que os 
resultados positivos de tal política se farão presentes 
quase que imediatamente, em benefício de todos 
aqueles que fazem parte dos_istema económico. No
vos empregos, melhor distribuição de renda, maior 
volume de arr~c;l-ªção, elevação do padrão de vida, 
novos ganhos de produtivic:fade e, conseqüentemen
te, mais qualidade, maior capacidade de competitivi
dade, entre inúmeros outros ganhos económicos, 
não são resultados impossíveis de serem conquista
dos a médio prazo com a aplicação de uma boa polí
tica económica. 

Quero lembrar, Sr. Presidente, Srs. Senadores, 
que estamos viveõodo, neste final de século 20, um 
dos últimos momentos em que se poderá mexer sig
nificativamente na política de empregos, e dois gran
des setores é a construção civil e a agricultura. São 



676 ANAIS _DO SENADO FEDERAL Junho de 1997 

os maiores segmentos que geralil emprego neste 
País. 

Portanto, nesta oportunidade, quero concluir o 
meu pronunciamento fazendo um apelo ao eminente 
Presidente Fernando Henrique Cardoso e a toda a 
sua equipe económica que realmente olhem com ca
rinho, olhem com atenção o setor da geração de no
vos empregos no País, e o setor mais importante, in
discutivelmente, para gerar empregos, nesse mo
mento, é o incentivo à construção civil e à agricultura 
do nosso País. 

O Sr. Eduardo Suplicy- Permite-me um apar
te, Senador Júlio Campos? 

O SR. JÚLIO CAMPOS -Com a permissão da 
Mesa, com muita honra. 

O Sr. Eduardo Suplicy - Considero extrema
mente importante o alerta que V. Exª faz com respei
to ao desemprego. As taxas de desemprego estão 
muito altas. Se no Estado de V. Exª, Mato Grosso, 
está havendo extremas dificuldades, sobretudo no 
setor da agricultura e da construção civil, em outros 
segmentos, também no meu Estado, por exemplo, 
na Grande São Paulo, registra-se uma taxa de de
semprego da ordem de 16% da população economi
camente ativa, segundo os dados do Dieese e da 
Fundação Seade. É importante ressaltar os aspec
tos do desemprego, porque sobretudo pessoas que 
estão na faixa situada após os 45 anos de idade têm 
dificuldades extraordinárias de assegurar a sua pos
sibilidade de contribuir. É muito significativo porque, 
quando as taxas de desemprego são altas, maiores 
ainda são as dificuldades para os segmentos como 
os de terceira idade, negros e mulheres. Quando se 
juntam essas características, a situação se toma ain
da mais difícil. Portanto, o alerta que faz V. Exª é na 
direção correta. 

O SR. JÚLIO CAMPOS - Muito obrigado, Se
nador Suplicy. Incorporo com muita honra ao meu 
pronunciamento o seu aparte. 

Quero finalizar, Sr. Presidente, dizendo que es
tamos, no final do século, vivendo em um país de 
paradoxos. A taxa de natalidade está caindo de for
ma acentuada. A média de vida do brasileiro está 
subindo de maneira notável, hoje anda pela casa 
dos 57 a 60 anos. Isso significa que, já nas próximas 
gerações, teremos mais gente, durante mais tempo, 
a demandar empregos. É essencial construir desde 
já uma política de emprego ao lado de uma política 
de renda, para reduzir as disparidades e incentivar a 
utilização da mão-de-obra. 

O caminho para que seja alcançado esse obje
tivo passa, sem dúvida alguma, pela imediata redu-

Çãó aos encargos SOCiaiS dO trabalho. -É preciso in
centivar b ér1lpresâ11o a. abrir suas portas de maneira 
legal e ostensiva ao trabalhador. Essa é a maneira 
mais simples, menos burocrática e mais eficaz para 
minimizar o atual quadro desfavorável de crescente 
nível de desemprego no País. 

Era o que tinha a dizer, Sr. Presidente. 

O SR. JONAS PINHEIRO - Sr. Presidente, 
peço a palavra para comunicação inadiável. 

O SR. PRESIDENTE (Geraldo Melo} - Está 
inscrito para uma comunicação inadiável o Senador 

__ Carlos Bezerra, que não se encontra presente. Por
tanto, concedo a palavra a V. Exª, por cinco minutos, 
para uma comunicação inadiável. 

O SR. JONAS PINHEIRO (PFL-MT. Para co
municação inadiável. Sem revisão do orador.} - Sr. 
Presidente, agradeço a V. Exª e aos nobres Senado
res Laura Campos e Eduardo Suplicy que me permi
tiram fazer essa comunicação com urgência. 

No início de junho tive a oportunidade de parti
cipar, juntamente com os ilustres Deputados Hugo 

- Biehl, Presidente da Comissão de Agricultura da Câ
mara dos Deputados, e Augusto Nardes, coordena
dor da Frente Parlamentar da Microempresa, de mis· 
são organizada pelo Sebrae - Serviço Brasileiro de 
Apoio às Pequenas Empresas - aos Estados Uni
dos, com o fim de manter cantatas em Washington e 
Nova York com instituições e personalidades ligadas 
direita ou-indlretamenfe-àprorT1oção e apóio aospe-
quenos negócios e às atividades agropecuárias. 

Integraram à comitiva de onze pessoas os prin
cipais dirigentes do Sebrae, inclusive o presidente 
de seu Conselho Deliberativo Nacional, Mauro Du
rante, além do Diretor~Técnico da entidade, Roberto 
Viegas Reis, do presidente do Conselho do Sebrae 
de Minas Gerais, Gilman Viana Rodrigues, e do Se
cretâria'Executivo do Senar, Ataíde Alves, além, evi
dentemente, do seu presidente, Pio Guerra. 

Sei que é lugar-comum classificar, quase inva
riavelmente, missões dessa natureza como "produti
vas". Por isso mesmo passo logo aos fatos, alguns 
dos quats não me furto em considerar bastante pro
missores para as relações bilaterais Brasil-Estados 
Unidos, em particular para o setor agrícola. 

Visitamos, em Washington, o congressista Ro
bert Smith, presidente do Comitê de Agricultura do 
Congresso dos Estados Unidos. E dele ouvimos, 
confirmado o que já nos fora dito anteriormente no 
Departamento de Estado (o Ministério do Exterior na 
estrutura governamental do Estados Unidos) que 
está em curso um importante processo de redução 
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de subsídios aos agricultores americanos, bem 
como de eliminação de barreiras não-tarifárias im
postas aos produtos agrícolas que exportamos para 
aquele país. 

E disse mais o congressista: segundo ele, den
tro de seis anos os Estados Unidos terão eliminado 
por completo todo e qualquer subsídio agrícola. 

Sabendo das grandes dificuldades impostas 
aos nossos produtores e exportadores rurais pelas 
barreiras - sobretudo não alfandegárias - instituídas 
pelas autoridades dos Estados Unidos, percebe-se 
o alcance que tais promessas, se concretizadas, te
rão para o comércio exterior brasileiro e, em espe
cial, para as exportações de bens de origem agrope
cuária. 

Mas não se esgotam nisso os importantes can
tatas mantidos pela missão brasileira com as autori
dades do executivo, legislativo dos Estados Unidos 
da América, bem assim com as instituições interna
cionais e privadas que visitamos naquela nação. · 

Também nos encontramos com representantes 
brasileiros nos Estados Unidos e com entidades in
ternacionais, cabendo aqui o registro da extrema efi
cácia e utilidade de apoio que nos foi oferecido pela 
Embaixada e Repartições Consulares do Brasil na
quele país. Especialmente o Embaixador Paulo Tar
so Flecha de Lima forneceu-nos toda a cobertura de 
que pudéssemos necessitar, tendo inclusive a genti
leza de oferecer-nos uma recepção em sua residên
cia. 

Visitamos a Associação Nacional de Agentes 
de Seguros, entidade que, inicialmente criada para 
fornecer informações financeiras sobre as empresas 
americanas, veio a transformar-se na segunda 
maior bolsa de valores do mundo, logo após a de 
Nova Iorque. Informamo-nos sobre as peculiarida
des de seu funcionamento e recebemos de seus diri
gentes a sugestão de que encaminhássemos infor
mações sobre a instituição às confederações empre
sariais brasileiras, especialmente a CNI, para que 
eventualmente identifique empresas brasileiras que 
possam beneficiar-se dos serviços que presta. 

Mantivemos proveitoso encontro com Paolo 
Palcmbo, titular do Departamento de Economia do 
Estado de Nova Iorque, que entre outras informaÇõ
es de interesse disse-nos que até o final deste ano 
o governo que integra abrirá um escritório de repre
sentação em São Paulo. 

No Banco lnteramericano de Desenvolvimento 
(BID) fomos recebido"' pelo chefe do Departamento 
de Assuntos do Brasil, E. Santana, que teve a genti
leza de informar-nos sobre os diversos projetas im-

plementados pela instituição que poderão interessar 
às micro e pequenas empresas. Os dirigentes do 
Sebrae, aliás, oportunamente ofereceram os présti
mos da entidade para que atue como interlocutora 
entre o BID e os empreendimentos de pequeno por
te. 

Reunimos-nos também com dirigentes e técni
cos do Departamento de Agricultura do governo 
americano, cujo secretário-adjunto preocupou-se 
em ressaltar as características e interesses comuns 
entre o Brasil e Estados Unidos. A reunião não igno
rou temas polêmicos: o secretário-adjunto mostrou
se preocupado com as reduções das importações do 
trigo americano pelo Brasil, e o presidente do Se
brae de Minas Gerais mostrou a inconformidade dos 
agricultores brasileiros com as restrições ao ingresso 
de produtos brasileiros no mercado americano. 

Pudemos também constatar a grande impor
tância que o governo e o congresso dos Estados 
Unidos atribuem às pequenas empresas, especial
mente nas visitas que fizemos ao presidente do Co
mitê de Pequenas Empresas do Congresso, aos se
nadores membros do Comitê do Senado de Apoio 
às Pequenas Empresas do Capitólio, na área do Po
der Legislativo, bem como à SBA, órgão executivo 
dos Estados Unidos encarregado da promoção dos 
pequenos negócios. 

Enfim, seria longo demais enumerar todos os 
cantatas e a soma de informações importantes que 
tivemos num curto período em Washington e Nova 
Iorque, além do muito que pudemos informar sobre o 
Brasil, o atual estágio e as perspectivas de nossas 
atividades produtivas, com ênfase no ponto de vista 
e interesses das micro e pequenas empresas. 

Estou convencido de que missões dessa natu
reza, seriamente dedicadas a estreitar os laços eco
nómicos e permutar informações com instituições e 
personalidades destacadas no país anfitrião, muito 
contribuem para as relaçõeo;; <=ntre as duas nações e 
o desenvolvimento dos pequenos negócios em am
bos os países. 

Muito obrigado. 
O SR_ PRESIDENTE (Geraldo Melo) - Conce

do a palavra ao eminente Senador Laura Campos. 
O SR. LAURO CAMPOS (Bioco/PT -DF. Pro

nuncia o seguinte discurso. Sem revisão do orador.) 
- Sr. Presidente, Sr-s e Srs. Senadores, o presente 
se encontra sempre grávido do futuro, e quem sou
ber olhar direito enxergará o futuro no presente. Se 
assim é, o processo pelo qual algumas pessoas sem 
bola de cristal, sem faculdades premonitórias, pes
soas normais, mas seguindo e adotando os métodos 
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adequados, métodos que indicam que a históriá é 
um processo, que o am-anhã é uma seqüência e 
uma transformação do hoje, e essas 1ransformações 
que ocorrem na história do homem são induzidas 
por contradições internas, pela inquietude mtema 
que anima todos os fenômenos que decorrem ao tra
balho humano, onde o trabalho humano pousou a 
sua inquietude, onde o trabalho humano incrustou as 
contradições sociais da sociedade que produziu es
ses fenômenos. 

Portanto, é mais do que natural que este mo
desto Senador, em 1973, já há 20 anos professor 
universitário, tivesse escrito que o fenômeno mais 
importante talvez deste século - o automóvel -, o fe
nômeno mais revolucíonador da sociedade, do modo 
de vida, em todos os seus aspectos, o carro, entre 
outras coisas, criou hoje no mundo, em escala mun
dial, dez milhões de empregos e o setor automobilís
tico tem um faturamento de US$1 trilhão. Transfor
mou a nossa vida, as nossas habitações, transfor
mou a estrutura, a organização das cidades. Brasília 
é uma cidade do carro, é uma cidade automobilísti
ca, com dois eixos, o sul e o norte, em cujas laterais 
se encontram os eixinhos, uma cidade feita para não 
ter esquinas, pretendida em sua arquitetura a evitar 
os desastres, os congestionamentos. 

Os automóveis mudaram as cidades e, a partir 
dos anos 20, temos a reconstrução de cidades nor
te-americanas e depois brasileiras e européias, atra
vés das vias suspensas, para que os cimos que rião 
cabem ao nível do solo pudessem trafegar. 

Tudo que é sólido desmancha no ar e desman
cha porque o que é sólido, o que cresceu, o que se 
impôs é movido por contradições. 

Antes da era do automóvel, no início deste sé
culo, 1.140 mil quilómetros de ferrovias foram cons
truídas no mundo. A Índia foi cortada por ferrovias, a 
Rússia da mesma forma, a Alemanha posSúla um 
sistema ferroviário que não era também movido e 
baseado em necesSidades e critérios económicos, 
mas políticos, os zollverein, a unidade- financeira 
alemã. A unidade do Estado alemão hegeliano e bis
markiano foi conseguida através de um sistema de 
ferrovias. E Marx disse que a filosofia de_ Hegel, do 
Estado unitário alemão, tinha sido escrita pelas suas 
ferrovias. As ferrovias escrevem no real a filosofia de 
Hegel da unidade do Estado alemão. Como tudo 
mais no mundo, são políticas. 

Em 1890, explode uma crisé na Argentina. Em 
1898, uma crise fantillifica-no Brasil obrigou o País, 
durante o Governo de Campos Salles a demitir fun
cionários, a enxugar, a vender empresas estatais, 

que eram tão poucas, mas a Central do Brasil entrou 
rl'o primeiro acordo de intenções entre Campos Sal
lés e-6 Rofschild, que era o nosso credor em Lon
dres, e a obrigação finalmente de criar um imposto
ouro sobre importações a fim de qu_El_o§ IJQS_~OJ> cr~-_ 
dores externos recebessem em ouro a dívida exter
na que eles nos impuseram. 

__ Pois bem,_noél,nO seguiote,no primeiro ano de 
seu governo, Campos Salles não apenas enxugou 
mas queimou o dinheiro brasileiro, cumprindo um 
dos itens desse acordo firmado nos Estados Unidos. 
E também a dívida externa brasileira e a dívida pú
blica brasileira extemalizada explodiram, porque fo
ram principalmente elas que sustentél,ram os dez mil 

- quilómetros de ferrovia construídos ainda no Impé
rio, em que, obviamente; a figura de Mauá foi capitâ
nia, foi de vital importância . 

.. Pois bem, tudo isso desapareceu no ar. Um 
sistema financeiro internacional financiou essas fer
rovias: 70% do valor da produção dos Estados Uni
dos entre 1860 e 1890, de acordo com Kuznets, fo
ram feitos em ferrovias. E as ferrovias cresceram e 
se expandiram apoiadas no endividamento público e 
no endividamento externo. Em 1jlQ7,bouve a primei
ra_ falência do Kolçkenbroken Bank, dos Estados 
Unidos, que negociava_ com as ferrovias. 

EntãQ, t()(jo t:lsse !;istema, altamente sólido -
tudo que é sólido se desmancha no ar -, fez com 

_que_ o_ sistem<~ fll'llillC~lro ~entraoo na Inglaterra en
trasse em , falência; e o sistema ferroviário mundial, 
capaz de dar-46 vezes a volta no E-quado-r,- foi redu
zido, como na Alemanha, a 40% hoje da rede ferro
viária, da malha ferr()Viária eXiête11te em 1918. 

Hoje o mundo tem muito menos quilómetros de 
ferrovias do que tinha em 1918. E naquela ocasião, 
então, começaram a arrancar as ferrovias. Tudo o 
que é sõlicjQSl:J _de§manchª _no ar.~Q_~sJ1it~rnél fir:tél_n.:-~ 

-- ceiro baseado em ferrovias entrou em falência, como 
aconteceu com o segundo maior banco da Inglater
ra, The House of the Baring, a Casa Baring, essa 
_que estg_!Jroy no Oriente, l!á_u_rnJI_no_e_ pouco, tam
bém ela financiava as ferrovias argentinas entrou em 
falênçia proy_ocançlQ_umÇI_f9.1êo~ia..bancária fantástica 
na Inglaterra. 

Tudo o que é sólido se desmancha no ar. A 
partir de então, principalmente de 1913, o automóvel 
gt.r.!t (léiSÇª!.Ula_ França_ e_ emigrou para os Estados 
Unidos, lá cresceu fantasticamente. A linha_de __ moo~-

- tagem_ q!Je_FQrd pens_a ter inventado. realmente. deu 
um impulso muito grande, e o modelo A, o modelo 
principal fabricado por Ford, custava, de inicio. 
US$92ó, e ]á em 1929 era adquirido por cerca de 
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apenas US$300 - o preço caiu de US$920 para 
US$300 -, o que o tornou urn produto acessível à 
classe média. 

No entanto, mesmo a classe média não podia 
mais comprar automóveis. Cinco milhões e 300 mil 
carros foram produzidos nos Estados Unidos apenas 
em 1929. E aí não havia mais compradores para a 
produção crescente. 

O sistema de sloan da General Motors, inau
gurado em meados dos anos 20, pôde diversificar os 
carros e fazer com que, em vez do carro preto, uni
fonnizado, da Ford, uma série de carros fossem cria
dos, de acordo com as necessidades, com o poder 
de compra da população. 

Mas tudo foi por terra em 1929. Em 1931, em 
vez de 5 milhões e 300 rnil, só 900 mil carros foram 
produzidos. Em 1943, 14 anos depois da crise de 
29, só 700 mil carros foram produzidos. A partir daí, 
o PIB norte-americano era maior do que o de 29, 
mas era urn PIB bélico, um PIB destrutivo, um PIB 
improdutivo, que cresceu no lugar da produção, que 
foi sucateada, que foi destruída, principalmente no 
setor de carros e duráveis. 

Pois bem, hoje, no mundo, estão sendo produ
zidos 50 milhões de automóveis e a capacidade ins
talada é para õ7 milhões de carros. Na década de 
50, a produção automobilística se transfere para o 
Brasil, para o México, para a Argentina, para a Co
réia do Sul. E isso ocorre por quê? Porque. em 
1957, 7 milhões de carros foram produzidos nos Es
tados Unidos. Houve, então, uma queda de 50% na 
produção desse setor. Eles sabiam que a capacida
de produtiva tinha que ser transplantada para esses 
países: o Brasil, a Argentina e o México. Não foi Jus
celino. Na Argentina não havia Juscelino, no México 
não havia Juscelino, na Coréia do Sul não havia-Jus
celino, e indústrias de carros foram transplantadas 
para todos esses países na mesma década. Na Co
réia do Sul, foi em 1957, com conseqüências políti
cas muito pronunciadas para o ditador militar que lá 
se encontrava. 

Pois bem, para resumir, o Brasil não precisava 
naquela ocasião de dar os incentivos que deu, os 
terrenos que deu, a isenção tributária que deu para 
receber a indústria automobilística, porque, como eu · 
sempre disse e repito há décadas, eles já estavam 
com a passagem no bolso, eles viriam para cá para 
se salvar do excesso de produção lá. 

Agora, nurn artigo publicado na revista The 
Economist, há um alerta: car crash ahead - desas
tre automobilístico à vista. E, de novo, o Brasil, o 
país da amnésia, o país da ausência completa de 

capacidade crítica, repete o mesmo receituário, com 
os mesmos erros que ocorreram a partir da década 
de-so. 

Em 1961, três indústrias automobilísticas saí
ram do Brasil porque o mercado brasileiro não as su
portava. A capacidade produtiva transplantada foi 
maior do que a capacidade do mercado de absorver 
a produção de au!ornóveis. Foi necessário concen
trar renda para criar-se uma elite consumidora, no 
Brasil, de produtos elitizados, como carro, geladeira, 
televisor, etc. Nos Estados Unidos, como a renda 
per capita era dez vezes maior, não foi preciso ha
ver um-despotismo tão .grande, um arrocho tão gran
de das bases, que estavam excluídas da possibilida
de de adquirir bens duráveis. Mas na Argentina, no 
Brasil e na periferia do mundo houve essa necessi
dade. 

Quando meu pai comprou um carro zero quiló
metro, em 1953, havia três carros iguais - um Ford -
em Belo Horizonte. O mercado era insignificante 
para automóveis no Brasil. E, de repente, em 1960, 
começam a lançar Volkswagen e depois outros car
ros, o Simca, etc., na praça, sem um sistema sequer 
de financiamento. A Caixa Económica se transfor
mou eni firiãnclãaõra dãs vendas de automóveis e o 
mercado foi construído dessa maneira. 

A Revolução Militar de 1964 veio para, através 
do despotismo e do autoritarismo, concentrar a ren
da e formar um mercad-o com-capaCidade de com
prar carros. 

No Brasil, hoje, se faz a mesma coisa. Do Rio 
Grande do Sul ao Nordeste, todos os Estados, todos 
os Governadores - e está neste artigo da The Eco
nomist esse fenômeno-. acham que é uma grande 

__ V<lntagern of~ece!"eSSftS incentivos, essas doações 
para atrair indústrias de automóveis, montadoras, 
que estão saturadas, que estão com capacidade 
ociosa, que não têm mais mercado, do Japão aos 
Estados Unidos. E este artigo alerta que não era 
preciso fazer isso. Nós estamos repetindo a mesma 
dose. 

Existem já congestionamentos de 120 quilôme
tros na Capitaf de São Paulo e ali fizeram um siste
ma de rodízio de carros, proibindo-se a circulação, 
em determinados· dias da semana, daqueles com 
placas tenninadas em 1 e 2, por exemplo. Isso está 
acontecendo e os carros não podem sequer transitar 
mais normalmente. A população está exaurida, a in
dústria automobilística só existe porque agora esta
mos recorrendo a empréstimos externos com juros 
baratos. Aqui, outro dia, um trabalhador que ganha 
R$500 por mês comprou urn carro cuja prestação 
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por mês é R$480. Estão empurrando carros em uma 
população esgotada, exaurida, que não tem mais 
poder de compra. 

E o que temos visto é que alguns países já co
meçaram a subsidiar a venda de carros usados, 
para que as pessoas troquem os seus carros por 
carros mais novos. 

O problema, no Brasil, não é físico, como no 
Japão, onde as pessoas, com suas rendas de 
US$33 mil por ano, podem comprar tranqüilamente 
um carro. Porém, para poder comprar um carro, na
quele país, o comprador precisa comprovar que pos
sui um lugar para guardá-lo, uma garagem. Se não 
demonstrar que tem um lugar para guardar o carro, 
a pessoa não pode comprá-lo, tamanho é o conges
tionamento de automóveis no Japão. 

Portanto, o que vemos não é apenas o fecha
mento de indústrias; na Bélgica, na França, na Ale
manha ocorre também o fechamento de pequenas 
empresas automobilísticas, assim como no Japão e 
em vários outros países do mundo. 

Na sociedade do eu, os meios de transporte 
coletivo, as ferrovias, os trens de passageiros tinham 
de ser substituídos por um meio de transporte indivi
dual, egoísta, que simbolizasse o status, que simbo
lizasse as posses, a riqueza dos seus proprietários. 

Portanto, o carro, há muito tempo, todo mundo 
sabe, passou também a ser comprado por ser um 
símbolo, para se ter um carro mais bonito do que o do 
vizinho, para se ter um cartão de visita capaz de reali
zar uma conquista amorosa - isso nos anos 50. Hoje, 
o carro ficou vulgarizado e deixou de ser esse meiode 
acesso ao amor. Mas, como naquela época, os Mitsu
bishis, hoje, ainda têm esse poder fantástico! 

É triste vermos centenas de hectares de terras 
sendo doadas; a luta de Minas Gerais, Ouro Preto, 
Rio Grande do Sul e Paraná, doando e escondendo 
a doação de R$230 milhões para a GM. A GM não 
promete criar empregos, a não ser 100, no Rio Gran
de do Sul; não promete produzir carros; não tem um 
.mínimo de produção garantida de carros, e o seu 
contrato com o Rio Grande do Sul diz que ela pode
rá importar carros prontos. 

O Sr. Gilvam Borges - V. Exª me permite um 
aparte? 

O SR. LAURO CAMPOS - Concedo um apar
te ao nobre Senador Gilvam Borges. 

O Sr. Gilvam Borges - Nobre Senador Lauro 
Campos, quero me congratular com V. Exª pelo bri
lhante pronunciamento. V. Exª tem sido, sem som
bra de dúvida, um crítico, na mais ampla acepção da 
palavra, que tem trazido inúmeras contribuições da 

tribuna deste Parlamento. Na sua formação intelec
tual, V. Exª tem um dom, que é o dom da profecia. 
Se o Governo ficasse sempre atento às palavras de 
V. Exª proferidas desta tribuna, teria um bom abali
zamento. Eu não poderia deixar de me congratular 
com V. Exª pelas suas inúmeras manifestações para o 
povo brasileiro. Que o Governo sempre fique atento, 
para tirar o que de bom vier das suas orientações. 

O SR. LAURO CAMPO - Deus dá a cada um 
de seus filhos alguns dotes; a V. Exª Ele deu o dote 
do humor e do sarcasmo, na dose em que V. Exª 
sabe usar muito bem. Então, a cada um suum cui
que tribuere, a cada um o que é seu. V. Exª possui, 
escondendo e ocultando na sua modéstia, também a 
sua capacidade, talvez mais do que profética, do hu
mor e do sarcasmo, que a mim, infelizmente, falta. 

Quando falei em profecia, refe~e a um filó
sofo" que, em carta a Goste, disse: •o presente está 
sempre grávido do futuro ". Por isso, basta saber 
olhar que as crises que ocorreram nos meios de 
transporte, em 1890, em 1898 e em 1907, finalmente 
se repetiriam; como as crises automobilísticas, que 
ocorreram em 1929, 1946, 1948 e 1957, ocorreriam 
agora no âmbito mundial. 

Estou apenas indicando como houve a globali
zação também da crise principal do capitalismo, que 
é a crise daquilo que é o mais sólido, e o que é sóli
do desmancha-se no ar. 

O Sr. Gilvam Borges - V. Exª me permite um 
aparte? 

O SR. LAURO CAMPOS - Desde que a Presi
dência permita, porque parece que o meu tempo 
está esgotado. 

O SR. PRESIDENTE (Geraldo Melo) - Sena
dor Gilvam Borges, o Senador Lauro Campos está 
com o seu tempo esgotado e já lhe concedeu um 
aparte. 

O Sr. Gilvam Borges- Tudo bem, Sr. Presi
dente. 

O Sr. Lúdio Coelho- V. Exª me concede um 
aparte? 

O SR. LAURO CAMPOS - Desde que a Presi
dência o permita. -

O Sr. Lúdio Coelho - Atualmente, o Sr. Presi· 
dente dilata o prazo para ouvirmos tão importante 
pronunciamento do Senador Lauro Campos. 

O SR. PRESIDENTE (Geraldo Melo) -A Presi
dência já fez isso, Senador! 

O Sr. L~c:c Coelho- Acertadamente, Sr. Pre
sidente! Quando o País inteiro combate os subsí
dios, dão-se subsídios às indústrias automobilísti
cas. Então, por que não dar subsídios à agricultura, 
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que desenvolve um processo de geração de empre
gos muito mais de acordo com a população do inte
rior brasileiro do que essas fábricas de automóveis? 
Combatemos os subsídios em relação a todos os 
produtos e, agora, os Estados começaram a conce
dê-los à indústria automobilística. V. Exi! está fazen
do um alerta muito importante à Nação. Felicito-o 
por esse pronunciamento. 

O SR. LAURO CAMPOS - Agradeço o aparte, 
e gostaria apenas de indicar a V. Exi! este artigo, 
que me foi dado pelo Senador Esperidião Amin - um 
foi traduzido e o outro encontra-se no original, em 
inglês -, que aqui escreveu: "Lendo esta matéria, 
entende-se por que não é necessário ·nenhum in
centivo para as empresas automobilísticas". 

Respondo, portanto, à pergunta de V. Exi!. Pas
sou a ser moda, passou a ser um grande feito dar estí
mulos e incentivos às empresas que já estavam com a 
passagem no bolso, que já estavam vindo procurar os 
nichos de mercado que ainda existiriam neste País. 

Portanto, com o processo de globalização, ve
mos que não é possível uma indústria como a de au
tomóvel, globalizada, programar a sua produção, es
tabelecer o números de unidades que vai produzir, 
porque ela não sabe qual será a avalanche de mer
cadorias concorrentes, de carros concorrentes, pro
duzidos nos diversos lugares do mundo. 

Para terminar, eu gostaria de dizer o seguinte: 
além da concentração de renda, a periferia pobre so
fre devido à produção de carros e de artigos de luxo. 
Além disso, gostaria de salientar que as condições 
ecológicas são perturbadas profundamente com es
ses 50 milhões de carros produzidos por ano no 
mundo; obviamente, grande parte dos nossos males 
sociais consiste justamente nisso: em vez de produ
zir o essencial, em vez de produzir alimentos, pega
mos os nossos dólares, obtidos com a exportação 
de alimentos, em sacrifício dos consumidores inter
nos, e importamos artigos de luxo. Assim, obviamen
te, só poderão recrudescer essas diversidades so
ciais. E ninguém tira renda das camadas baixas li
vremente. É preciso que haja um poder político des
pótico, autoritário, para fazer essa transferência de 
renda de uma parte da população que não compra 
artigos de luxo para aquele mercado elitizado, nobre, 
que constituiu essa nobreza da democracia brasileira. 

Muito obrigado, Sr. Presidente. 
O SR. GILVAM BORGES - Sr. Presidente, 

peço a palavra para uma comunicação inadiável. 
O SR. PRESIDENTE (Geraldo Melo) - Conce

do a palavra ao nobre Senador Gilvam Borges, para 
uma comunicação inadiáveL 

S. Exi! dispõe de 5 minutos para o seu pronun
ciamento. 

O SR. GILVAM BORGES (PMDB-AP. Para 
uma comunicação inadiável. Sem revisão do orador) 
- Sr. Presidente, nobres Pares, ontem, por volta das 
18 horas, houve um pequeno entrevera- o termo cor
reto talvez seja "incidente' -, rotineiro em meu gabi
nete. Fui procurado por uma repórter da TV Bandei
rantes, que queria fazer uma entrevista a respeito de 
matéria que estaríamos discutindo ontem. No entanto, 
como eu não estava no gabinete, Sr. Presidente - ti
nha outros compromissos nos Ministérios -, a minha 
chefe de gabinete, corretamente, nãci permitiu a filma
gem, mesmo diante da insistência da jornalista, que, 
devido talvez à necessidade de cumprir sua pauta, 
queria fazê-lo. A filmagem não foi permitida obvia
mente porque eu estava ausente. 

Nunca me neguei a conceder qualquer tipo de 
entrevista. Primeiro, sou um homem de posicionamen
tos claros, abertos, e nunca me escondi. Mas hoje a 
TV Bandeirantes anunciou: 'Senador Gilvam Borges 
se recusá a dar-entrevista•. Ora, isso não é correto, 
não é justo. O bom relacionamento que temos com a 
imprensa em todas as matérias de interesse de mino
rias, os projetas e as idéias que defendemos aqui, no 
Senado Federal, são idéias bem claras. 

Com certeza, a repórter Maíla de Martino que
ria uma entrevista sobre os cargos de confiança que 
detêm os Parlamentares. Estou pronto. Sempre esti
ve pronto, aberto para conceder entrevistas. Infeliz
mente eu não estava lá às 18 horas. Pelo bom rela
cionamento que temos, peço que a Rede Bandeiran
tes lá compareça para fazer a entrevista. 

Temos cinco cargos de confiança. Rca a critério 
do P:uiamentar escolher os ocupantes, para que forme 
sua equipe conforme suas conveniências, no interesse 
do bom desempenho do mandato. E nunca escondi. 

No ario passado e também quando fui Deputa
do, concedi entrevistas à Rede Globo. Perguntaram
me se eu havia empregado minha mãe e minha es
posa, se eu lhes havia dado cargos de confiança. 
Lógico! Claro! Isso é público e notório. 

Naquela época, eu d1sse de forma bem franca, 
honesta, bem ob]etiva e transparente que minha 
mãe é minha assessora número um no meu Estado. 
É minha mãe quem recebe o povo, é minha mãe 
quem absorve os problemas, as situações. A minha 
Casa está cheia de manhã, de tarde e de noite. 

O salário que minha mãe recebe não é sufi
ciente para ajudar a todos que a procuram, tenho 
que complementar com o meu, que também já não 
dá para nada. 
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As pessoas, em geral, não conhecem esse tipo 
de realidade. E a minha esposa, coitada, dorme co
migo todas as noites; estudou, tem curso de pedago
gia, estuda psicologia, está comigo em todas as ho
ras, o que - reconheço - não é fácil, não é muito fá
cil. Ela foi a primeira que me perguntou: "E aí, como 
é que eu fico"? Respondi: "Vou te dar um cargo lá no 
meu gabinete, porque tu estás todo o tempo comigo, 
todas as horas, e és uma boa profissional". Se eu 
não atender à minha mulher, quem-é que-va.iaten- -
dê-la? O meu adversário não vai fazê-lo, e eu não 
vou aguentar ela me perseguindo toda a noite, de 
tarde, de dia, toda hora. 

Sr. Presidente, meus posicionamentos são cla
ros, abertos, transparentes. Isso é para todo o Brasil. 
Assumo meus posicionamentos. E outra coisa: aos 
homens públicos que têm cargos no Poder Legislati
vo - principalmente na política, na área legislativa, 
onde se exercem atividades ligadas diretamente às 
aspirações do povo -, essas assessorias têm que 
ser garantidas. Tenho cinco cargos. Quando termi
nar o meu mandato, a missão que me foi entregue, 
essas pessoas vão embora. Tenho cinco cargos dis
poníveis, e quem escala seus ocupantes sou eu. 

Lamentavelmente, há colegas que usam de 
muita demagogia, não é? Alguns colegas fazem de 
outra forma: escondem-se. Eu não me escondo, Sr. 
Presidente; eu não me escondo. 

Faço uma apelo à Rede Bandeirantes no senti
do de que me entreviste. Lamentavelmente eu não 
estava no gabinete. Nesse caso, portanto, não é jus
to noticiarem que o Senador Gilvam se negou a dar 
entrevista. Não é justo, principalmente em relação a 
essa matéria, que assumo de público. 

Cargo de confiança, Sr. Presidente, é cargo de 
confiança. Escala o time o titular. Sou o titular, sou 
responsável pelas minhas nomeações, pelas minhas 
indicações. Dizer que não devemos contratar paren
tes de primeiro, segundo e terceiro grau é a maior 
demagogia do mundo. Muitos farão vasectomia para 
que o descendente não seja perseguido. E deixo cla
ro: minha mãe vai comigo, seja na iniciativa privada, 
seja na iniciativa pública, para qualquer canto. Em 
qualquer canto ela estará comigo. Vou disputar o 
Governo do Estado e, se lá eu estiver, ela será a mi
nha conselheira número um. 

Era isto, Sr. Presidente, o que eu tinha a dizer: 
não me escondo. 

O SR. PRESIDENTE (Geraldo Melo) - Conce
do a palavra ao nobre Senador Eduardo Suplicy. 

V. Exi' dispõe de 20 minutos. 

O SR. EDUARDO SUPLICY (PT-SP. Pronun
cia o seguinte discurso. Sem revisão do orador.) -
Sr. Presidente, Senador Geraldo Melo, Srs. Senado
res, no próximo 1Q de julho teremos os três anos do 
início do Plano Real. É importante que façamos aqui 
uma reflexão sobre o que foi obtido, sobre quais as 
principais limitações e, sobretudo, sobre as proposi
ções que temos no sentido de resolver problemas 
que estão certamente longe de serem resolvidos 
pelo Governo, pela sociedade brasileira. 

Claro que o Plano Real conseguiu diminuir sig
nificativamente a inflação. Tínhamos taxas, no pri
meiro semestre de 1994, que atingiam 40% ao mês. 
Agora, são bem menores. O índice de maio último, 
segundo o IBGE, foi 0,11 o/o; o IPC da FIPE, 0,55%; o 
índice do custo de vida do DIEESE foi praticamente 
zero, menos 0,01; o Índice Geral de Preços, disponi
bilidade interna, da FGV, 0,30%. Portanto, há uma 
diminuição considerável. A taxa de inflação acumula
da nos últimos doze meses foi de 7% a 9"/o. 

_ Q Gov~mo -~s_!_á preyE!nd_Q_ Qlle_em 1997 a taxa 
de inflação poderá atingir algo em tomo de 7%. -Ob
viamente, há que se considerar isso como algo posi
tivo, pois a sociedade brasileira conviveu com taxas 
extraordinárias de inflação por três décadas e o fato 
de alcançarmos uma estabilização crescente precisa 
ser registrado. Entretanto, o próprio Presidente Fer
nando Henrique Carnoso, quando do anúncio da ins· 
tituição do Plano Real, falava da necessidade de al
cançarmos não apenas o objetivo da estabilidade, 
mas também o do crescimento, com a resolução dos 
graves problemas resultantes da intensa desigualda
de social. Os demais objetivos, referentes ao cresci
mento da economia, das oportunidades de emprego 
e à melhoria da distribuição de renda, não foram 
atingidos a contento até o presente momento. O 
crescimento do Produto Interno Bruto, ainda que nos 
três últimos anos tenha sido positivo - em tomo de 3 
ou 4% -, certamente está aquém da potencialidade da 
economia brasileira, que, sobretudo nas décadas pos
teriores à Segunda Grande Guerra Mundial, mostrou 
capacidade de crescer pelo menos 7% e, obviamente, 
com taxas de crescimento de emprego muito mais 
adequadas do que aquelas que estamos vendo. 

A taxa de desemprego em 1993 foi de 5,3%; 
em 94, de 5,6%; em 95, de 4,64% e, se examinar
-mos-as-taxas-de desemprego ao longo de 96, vamos 
observar que foram em tomo de 5,7%. Se examinar
mos as taxas de desemprego registradas pela Fun
dação SEADE e pelo DIEESE, no que se refere à 
Grande São Paulo, observaremos que são extrema-

-- mente altas - da ordem de 16% -, o que representa 
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mais de 1 ,3 milhão de trabalhadores desemprega
dos só naquela cidade. 

A outra limitação importante é a questão relati
va ao desequilíbrio externo. Para conseguir essa es
tabilização de preços, o Governo insistiu numa políti
ca de manutenção da taxa de câmbio relativamente 
sobrevalorizada, o que resultou em aumento consi
derável do déficit da balança comercial e da balança 
de serviços. Para compensar isso, o Governo resol
veu atrair recursos externos, na forma de investi
mentos diretos e indiretos, elevando significativa
mente as taxas de juros. 

Temos taxas das mais elevadas do mundo. 
Mesmo que declinando nos últimos meses, são ain
da extremamente altas e, obviamente, taxas de juros 
elevadas tendem a brecar o ritmo de investimentos e 
de aumento da capacidade produtiva, contribuindo 
para que _os empregos não cresçam da maneira 
como deveriam. 

O Governo insiste, disse o Ministro Pedro Ma
lan na entrevista que concedeu ainda ontem, e, re
centemente, aqui, que não tem a intenção de fazer 
modificação significativa na política cambial brasilei
ra, mas, na medida em que há capacidade ociosa e 
um desemprego tão significativo, um ajuste da taxa 
de câmbio não significaria, mesmo que feito de for
ma moderada e seguindo a política de bandas cam
biais, uma pressão inflacionária não administrável. 

Avalio que seria perfeitamente possível admi
nistrar-se a política cambial de forma tal que se evi
tasse aquilo que estamos observando, ainda mais 
quando levamos em conta que o que mais temos im
portado não são novos equipamentos para aumento 
da capacidade produtiva brasileira, sobretudo por
que o aumento de importações de máquinas, equi
pamentos, instalações e de tecnologia modema mui
tas vezes tem tido como contrapartida a diminuição 
da participação da produção de bens de capital da 
indústria doméstica nacional. 

Queremos alertar para o fato de as importações 
serem destinadas sobretudo para o aumento de con
sumo e não para preparar a economia brasileira 
para um novo salto de expansão, de forma a viabili
zar o crescimento das exportações, necessário nos 
próximos períodos. 

O Presidente Fernando Henrique Cardoso por 
vezes observa que a Oposição não tem feito propo
sições e não tem cumprido a sua responsabilidade 
de propor caminhos alternativos para a economia 
brasileira. Com relação a isso, gostaria de dizer que 
a Oposição tem cumprido sua responsabilidade de 

estar aqui propondo caminhos alternativos para a 
economia brasileira. 

Recentemente, o PT, PDT, PSB, PPS, PV, PC 
do B, os segmentos mais progressistas do PMDB e 
demais forças políticas amadurecera.mooâiâlogo em 
tomo de uma plataforma comum, com vistas às pro
postas que temos a fazer ao Brasil e, inclusive, com 
vistas à sucessão presidencial de 1998. Dentre as 
principais prioridades estará justamente a necessi
dade de aprofundarmos o processo de democratiza
ção da sociedade, com a compatibilização do cresci
mento e da estabilidade de preços, melhoria signifi
cativa da distribuição da renda e da riqueza e um es
forço dramático para a erradicação da miséria. 

Dessa forma, se fará necessária a escolha dos 
instrumentos mais eficazes para atingirmos esse fim, 
com determinação muito maior do que aquela que, 
passados dois anos e meio do Governo Fernando 
Henrique CardosO,Temsido levaâa aaiante. 

Acredito que os seguintes temas devam estar 
presentes na agenda de debates, do ponto de vista 
dos que consideram a erradicação da miséria como 
objetivo fundamental: a realização de forma mais in
tensa da reforma agrária, interagindo-se com movi
mentos sociais como o Movimento dos Sem-Terra, 
a Contag e as entidades que formam o Grito da Ter
ra, que têm mobilizado os trabalhadores sem terra e 
os pequenos agricultores pelo País; o assentamento 
das famílias, hoje acampadas, com a devida desa
propriação das áreas necessárias; suporte técnico
creditício e infra-estrutura para que os agricultores 
possam deserwolver suas · atividades produtivas. 
Uma política agrícola que reverta o processo pelo 
qual dezenas de milhares de pequenos agricultores 
tiveram que deixar suas atividades. Transformar em 
curto espaço de tempo a estrutura fundiária em que 
os 2,8% maiores proprietários possuem 56,7"/o do to
tal da ·área dos imóveis rurais do País -dados de 
1992, sequndo o Atlas Fundiário do INCRA de 1996. 

Da plataforma deverão contar as experiências 
e o aprofundamento da prática do orçamento partici
pativo, a exemplo da forma desenvolvida em Porto 
Alegre, Belo Horizonte, Espírito Santo, Distrito Fede
ral e nas administrações municipais ou estaduais do 
Partido dos Trabalhadores que conseguiram alargar 
a participação de-todos os segmentos da sociedade 
no debate e nas decisões sobre o destino do dinhei
ro público. Cabe tomar mais abertos os caminhos do 
conhecimento, fiscalização e participação nas deci
sões dos orçamentos dos Estados e da União. 

Entre as prioridades estão a expansão em lar
ga escala das experiências de crédito popular, como 
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vem sendo realizadas com sucesso pelo Programa 
Banco Regional de Brasília-Trabalho, pelo Governo 
Cristovam Buarque, Programa Pôr do Sol e pelas 
administrações de Tarso Genro e, agora, de Raul 
Pont, em Porto Alegre, que envolvem a disponibiliza-
ção de quantias modestas de crédito, a taxas de ju
ros moderadas, mas positivas, sem a exigência de 
garantias ou entraves burocráticos, para pessoas de 
poucos recursos. O microcrédito desenvolveu-se mui
to nos últimos 20 anos, por exemplo, em Bangladesh, 
e em muitos outros países onde o crédito modesto foi 
constituído a grupos de cinco pessoas, entre as quais 
mulheres assumindo solidariamente pequenas quan
tias de crédito para a realização_ dl'! atividades produti
vas simples que lhes permitiram o auto-sustento e o 
pagamento do financiamento. Assim, o grau de ina
dirnplência tem sido baixo, enquanto que se multipli
cam as oportunidades de trabalho. 

Sr. Presidente, o BNDES está abrindo possibili
dades para que Estados e Municípios desenvolvam 
experiências de crédito popular. Considero que isso 
deva ser objeto de maior atenção de todas as admi
nistrações municipais e estaduais. 

O programa deve conter ainda o apoio efetivo às 
formas cooperativas de produção rural e/ou urbana na 
agricultura, na indústria, no comércio, nos serviços e 
demais atividades. Deve-se estimular todas as formas 
de cooperação que tenham a iniciativa de trabalhado
res se organizando ou mesmo as múltiplas maneiras 
de cooperação entre os proprietários do capital e dos 
trabalhadores, mesmo que essa relação envolva confli
tos e dificuldades. A maior participação de todos em 
tomo de um esforço produtivo, o acesso às informaçõ
es e aos resultados podem avançar muito. 

No último domingo, na Folha de S.Paulo, o 
Professor Paul Singer, da Universidade de São Pau
lo e do Cebrap, escreveu interessante artigo sobre 
as muitas formas de autogestão, de cc-gestão, que 
se iniciaram em empresas que estavam em dificul
dades, a ponto de quase serem fechadas. Entretan
to, houve uma reação positiva de trabalhadores que, 
dialogando com os empresários, acabaram assumin
do a responsabilidade da continuidade de empresas 
que, de outra forma, seriam fechadas. Isso foi feito 
através de formas de autogestão ou cc-gestão. Ava
lio que essas experiências devem ser estimuladas. 

Também os trabalhadores metalúrgicos do ABC 
têm dado exemplos recentes de participação interativa 
crescente com as empresas, solicitando a disponibili
zação de informações econõmico-financeiras, de tal 
forma a partilharem mais efetivamente das decisões 
sobre a criação de oportunidades de emprego, evitan-

do despedidas e participação na própria forma de 
destinação dos reêu!Sos de investimento, até no de
bate "sobre a automação'âas empresas. 

Importante a instituição nacional de uma renda 
de cidaaania ouUrriliformaâé garantia-de uma ren
da mínima a todos os brasileiros, a partir de expe
nêildas IOCaJS beffi:..sucedidas de prbgfãmás de ren
da mínima e bolsa-escola- inclusive aqui no Distrito 
Federal -. as quais proporcionaram às famílias ca
rentes um complemento de renda, para q-ue suas 
crianças freqüentem a escola ao invés de estarem 
trabalhando precocemente. 

Avalio ser de grande importância o objetivo de 
um dia termos, no Brasil, a introdução de uma renda 
de cidadania com base nos princípios de que todas 
as pessoas devem ter o direito de partilhar da rique
za de uma nação e de que a ninguém deve ser ne
gado o mínimo à sua sobrevivência. 

De início, proveremos uma renda mínima para as 
pessoas que pouco ou nada têm, naS regiões mais po
bres, relacionando esse complemento de renda à ne
cessidade de suas crianças freqüentarem a escola. 
Caminharemos na direção de uma pequena renda, po
rém, incondicional, paga a todos os residentes no País, 
independentemente de sua origem, raça, sexo, condi
ção civil, social ou de emprego, como um direito à ci
dadania crescente com o progresso da economia. 

Essa renda pode ser paga com os recursos do 
Orçamento, mas pode também vir a ser financiada a 
partir da criação de um fundo de cidadania. Esse 
fundo pode ser formado com recursos advindes de 
receitas de privatizações de ativos pertencentes à 
população, como os decorrentes da Companhia Vale 
do Rio Doce, de parcela do valor adicionado na ex
ploração dos recursos r.aturais do País, de toda a ri
queza gerada, desde a produção de café, de milho, 
de petróleo, de automóveis, de computadores e ser
viços financeiros de qualquer natureza. 

Hoje, ao conversar com o Economista Raul Ve
loso, que propõe a criação de um fundo construído a 
partir de receitas provenientes de privatizações e de 
outras fontes para se pagar os direitos dos inativos 
do INSS e do setor público como uma forma de ga
rantia, expliquei-lhe - aliás, a sua proposição foi 
aceita pelo Senador Beni Veras -, a minha preocu
pação acerca desses recursos provenientes das pri
vatizações. Por exemplo, o cheque de R$3,2 bilhões 
proveniente da venda da Vale do Rio Doce. A princí
pio, trata-se de um recurso que pertence a todos os 
brasileiros e o Governo, ao exibir o cheque de R$3,2 
bilhões, que foi depositado no BNDES como algo 
que poderia beneficiar a todos, não sei se V. Exªs 

-· 57 
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perceberam algum benefício a partir desse cheque tro, a meu ver, é calcada em colocações equivoca-
ou se os cidadãos que nos ouve perceberam que o das. Portanto, precisam não só, ser rebatidas, mas, 
cheque do Grupo Vicunha, passado para o BNDES, _ pelarela_çªo de iirnJzadª qiJe ~e_nbo_ com o Ministro, 
tenha beneficiado alguém. Acredito não ser correto pela relação de amizade que tenho com a equipe do 
colocarmos isso em um fundo para pagar direitos de Ministério do Planejamento, entendo, que essas 
apenas uma parcela da população brasileira. Pode- questões aqui, colocadas, precisam ser, no mínimo, 
ríamos pensar num fundo que viesse, de fato, bene- esclarecidas pelo Ministro Antonio Kandir. 
ficiar todos os cidadãos brasileiros. Enfim, outras Entre outras questões, na matéria: eis, que, a 
propostas também serão importantes, mas a reforma cabeça do Superintendente Mauro Costa, da SU-
agrária, o orçamento participativo, o crédito popular, FRAMA, está sencjo pedida pelo Governador Ama-
as formas cooperativas de produção e a renda de ci- zonino Mendes, do_ PFL E, mais do que isso: 
dadania ou a garantia de uma renda mínima deverão 
constituir-se em eixos fundamentais dos programas ' OfiCialmente, Kandir não confirma a 

demissão no comando da Suframa, mas suas da oposição. Inclusive, fica aqui o registro para que 
possa o Poder Executivo considerar maneiras para declarações indicam que já decidiu substituir 
mais eficazmente erradicar a misé;ia e melhorar a Mauro Costa. Kandir nega que esteja cedendo 
distribuição de renda em nosso País. a pressões do PFL, mas cementa precisar de 

Muito obrigado, Sr. Presidente. . uma pessoa que possa trabalhar nas melho-
res cendições técnicas possíveis. 

O SR. PRESIDENTE (Geraldo Melo) - Conce-
0 Ministro, segundo assessores do Mido a palavra ao próximo orador inscrito, nobre Sena-

dor Romero Jucá. nistério, irritou-se cem as discussões políticas 
em tomo do nome da Suframa, e, embora não 

O SR. ROMERO JUCÁ (PFL- R R. Pronuncia queira ceder Amazonino, também não preten- . 
o seguinte discurso. Sem revisão do orador.) -Sr. de manter no cargo um superintendente que 
Presidente, Sras. e Srs. Senadores, muito tem se passou a ter a sua permanência defendida por 
tratado aqui sobre a importância da Suframa para o grupos políticos do Congresso." 
desenvolvimento do país e, em especial, para o de-
senvolvimento da Amazônia OcidentaL Ora, Sr. Presidente, fontes do Ministério do Pia-

Discursos de diversos Senadores, principalmente nejarnento dizem que o Ministro está chateado e tarn-
da bancada do Norte, têm relatado a necessidade de bém não pretende manter no cargo um superintenden-
se fortalecer a Suframa, a necessidade de se alocar te que passou a ter a sua permanência defendida por 
mais recursos na região Norte, enfim, têm indicado o grupos políticos do Congresso Nacional. Essa frase, 
caminho de buscar o desenvolvimento da região cerno no meu entender, detém dois equívocos muito fortes. 
forma de integrar social e economicamente a_ mai_<>r re- _ -~9 primeiro _é_ qu~,_ ef~rnente, grupos políticos do 
gião do país ao processo de produção e de censtrução Congresso Nacional se manifestaram pela manuten-
de um Brasil melhor, que todos nós quererr.os. ção do superintendente Mauro COsta, inclusive eu. 

Venho à tribuna, hoje, Sr. Presidente, falar so- Por que o fiz? 
.bre a Suframa. Mas, infelizmente, venho falar numa _ O fiz, porque, primeiro não indiquei o Sr. Mau-
direção oposta aos discursos que anteriormente eu e ro Costa para superintendente da Suframa. Foi uma 
outros companheiros, Senadores do Norte, temos indicação técnica do Ministério do Planejamento. 
nos manifestado. Agora, o Sr. Mauro Costa ao assumir a Sutra-

O jornal Correio Braziliense, de hoje, tem ma fez uma ação séria: moralizou as intervenções 
uma matéria sobre a crise da Suframa e nessa ma- da Suframa; criou critérios para distribuição de recur-
téria, denominada: sos da Suframa; criou critérios para o processo de 

'Kandir afirma que pode tirar Mauro Costa da maquiagem de produtos da Zona Franca de Ma-
SUFRAMA." O Ministro do Planejamento Antonio Kan- naus; criou critérios para fiscalização de notas fiscais 
dir, afirma, na matéria, que poderá demitir o Superin- que eram carimbadas à revelia, num processo de 
tendente da SUFRAMA, seu subordinado, daâireção controle da Sufrarna, por isso mesmo, o Sr. Mauro 
daquela entidade. Até, então, isso seria uma matéria Costa realizou um trabalho muito sério na Suframa. E 
redundante, porque demitir um subordinado, é tarefa e não quero aqui discutir a quem ele desgostou, quem 
é uma das questões inerentes a qualquer Ministro. não desgostou, !;e 0 0ovemadQr"A' ou ·s· quer discu-

lnfelizmente, ao ler a matéria, verificamos, que tira retirada do Sr. Mauro Costa_ Acho até legítimo que 
um fato corriqueiro que seria a afirmação do Minis- o Governador AmaioninoMendes queira nomear um 
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aliado seu para superintendente da Suframa, é um 
direito do Governador, que é Governador do maior 
estado, do Amazonas, o Estado mais rico. A sede da 
Suframa está no Estado do Amazonas, na cidade de 
Manaus, e, portanto, é legítima a disputa pOlítica na 
questão da Su!rama. O que não açbQ ~.gíjimq, Sr. Presi
dente, é o Ministro do Planejamento, um Deputado Fe
deral, um Parlamentar, entender que a partir do momen
to em que grupos políticos do Congresso respaldam o 
nome técnico por conta de um trabalho sério, esse 
nome técnico perde a condição política de ficar na Su
frama. Ora, se o Ministro Antonio Kandir, E;e opeputado 
Antonio Kandir deu essas declarações, Sr. Presidente, 
no mínimo, o Deputado Antonio Kandir deveria renun
ciar ao seu mandato. Se ele acha que é ilegítimo Par
lamentares se manifestarem, dentrode critérios técni
cos, e Parlamentares que não indicaram-o nome do 
superintendente, mas que vêm com bons olhos a ma
nutenção de uma política de seriedade na Suframa, só 
tenho a me entristecer com essa declaração infeliz do 
meu amigo, do Ministro Antonio Kandir. 

Quero aqui registrar, no plenário e neste dis
curso, que entendo que a Suframa está no caminho 
correto, que a Suframa está em uma linha técnica 
importante, e, portanto, esse caminho precisa ser 
preservado. Não sei se com o nome do Sr. Mauro 
Costa ou não. Essa é uma questão de atribuição 
pessoal do Ministro e do Presidente da República. 
Os Parlamentares que se manifestaram na questão 
da Suframa, como eu, não se manifestaram para 
manter o nome "A" ou tirar o nome "8". Manifesta
mo-nos sobre a linha de atuação que a Suframa ga
nhou com a administração do Sr. Mauro Costa. 

Se o Sr. Ministro não está satisfeito na relação 
pessoal com o Sr. Mauro Costa, que S. Ex" leve o 
nome ao Presidente da República e o substitua- é um 
cargo de confiança do Ministério -, mas que não mude 
o caminho, a indicação a seriedade e a moralização 
que a Suframa está tendo com a nova administração. 
O critério para tirar o Sr. Mauro Costa não deve ser 
desgostar "A" ou ·s· ou gostar "A" ou ·s·. Não é uma 
nomeação sentimental, Sr. Presidente. Queremos no~ 
meações técnicas e profissionais. Queremos nomea
ções de pessoas com critérios definidos, claros e lim
pos para aplicar os poucos recursos que vão para a 
Amazônia, os poucos recursos que vão para a Sufrarna. 

E por essa falta de política, infelizmente, co
mento aqui outra nota da imprensa: o triste artigo do 
jornal Gazeta Mercantil, do Sr. Newton Rodrigues, 
que, desconhecendo o processo da reforma admi
nistrativa, a realidade da Amazônia e talvez até des
conhecendo a ambição com que se tem, no contexto 

internacismai, olhac!~a nossa região, o ilustre jorna
li~ta tece comentários tristes tàmbém, ao ponto de . 
dtzer que os ex-territórios, que os novos Estados 

· deveriam voltar a ser territórios~ De dizer -que: 

"Ao negociar que sejam que sejam pa
·gas·pela União as despesas do funcionalismo 
do Amapá e de Roraima, o governo, acolitado 
pela Cãmara, pôs outra vez a nu a falsidade 
do atual pacto federativo, assumindo despe
sas de custeio de 10.800 funcionários". 

E diz mais: 
-"Quem não tem competência não se 

estabelece; quem não pode ser Estado deve 
ser ou permanecer território". 

Ora, o Sr. Newton Rodrigues desconhece, Sr. 
· Presidente, que na reforma administrativa a emenda 
que -se aprovou foi exatamente para não dar mais 
margem ao ingresso dos servidores federais nos ex
territórios. A emenda foi para dar garantia àqueles 
st!ríliâores federais que já estavam recebendo os re-

. cursos pagos pela União, porque eram funcionários 
dos ex-territórios. Não houve, na reforma adminis
trativa, um acréscimo de nenhum centavo para pa
gamento de servidores dos ex-territórios. 

Portanto, faço esse registro, para evitar que in
verdades-como essa proliferem no cenário da impren

~sa. ·"' âaqai·a pouco esteja-se dizendo que a reforma 
administrativa acolheu "trens da alegria', acolheu privi
légios para ex-territórios, que não são verdadeiros. 

Encerro as minhas palavras, Sr. Presidente, 
solicitando novamente que o Ministro Antônio Kandir 
pense sobre as deClarações que deu; se não deu, 
ótimo, esclareça a imprensa. Mas se deu, pense ne
las como Parlamentar, como Deputado Federal, 

-como brasileiro e principalmente com o compromis
so que sei que S. Exª tem com o norte do País. 

Queremos uma Suframa forte, queremos uma 
Suframa que ajude a desenvolver a nossa região, 
queremos uma Suframa como agência de desenvol

- vimento da Amazônia Ocidental, principalmente. 
·· Para isso ocorrer, é preciso que ela seja bem geren
. ciada, é precisa que ela tenha seus recursos aplica-

dos de forma séria, é preciso que ela seja, enfim, ad
ministrada tecnicamente, com o respaldo político ne
cessário daqueles Parlamentares que entendem que 
a seriedade da aplicação dos recursos é o melhor 
caminho para o desenvolvimento. 

Muito obrigado, Sr. Presidente. 
O SR. PRESIDENTE (Geraldo Melo) - Para 

uma comunicação inadiável, concedo a palavra, por 
cinco minutos, ao nobre Senador Carlos Bezerra. 
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O SR. CARLOS BEZERRA (PMDB - MT. Para 
uma comunicação inadiável.) Sr. Presidente, Sr"s e 
Srs. Senadores, desejo, nesta oportunidade, registrar 
importante avanço na área de telecomunicações e co
municação social em meu Estado, proporcionado pela 
iniciativa da Rede Mato-grossense de Televisão, que 
passou a integrar, via satélite, todo o Mato Grosso. 

Há 32 anos atuando em nosso território, e tam
bém no vizinho Mato Grosso do Sul, a partir da criação 
deste novo Estado, essa rede tem contribuído enorme
mente para ampliar os conhecimentos da nossa popu
lação, inclusive patrocinando, com pioneirismo, ações _ . 
comunitárias e sócio-culturais de nossa gente. 

Sob a liderança do empresário Ueze Zahran, a 
Rede Mato-grossense de Televisão não tem poupa
do esforços para superar as dificuldades e difundir 
as imagens da Rede Globo que transmite a partir de 
Cuiabá, com a TV Centro América, e Campo Gran
de, com a TV Morena. 

Operando agora em transmissão digital atràvés 
dos satélites Brasilsa' " e a lnteisat, a Rede alcança 
praticamente todos Ob .ã~es com modema tecnologia 
e perfeita recepção, tendo para isso despendido 
grande esforço humano e capacidade de investimen
tos próximos a dez milhões de dólares. 

Não há dúvida, também, de que seu corpo téc
nico-profissional merece todas as nossas homena
gens, pelo esforço diutumo em unir quase seis mi
lhões de lares em que se constituem as duas comu
nidades mato-grossenses, agora em melhor condi
ção de corresponder aos anseios, necessidades, 
aflições e alegrias desta população, cuja história cul
tural a divisão geopolítica do antigo Mato Grosso 
não foi capaz de separar. 

São de empreendedores desta natureza, que 
participam ativamente de nosso compromisso de 
luta e defesa em favor de Mato Grosso, que nosso 
Estado tem orgulho e sempre deve estimular. São 
nossas homenagens, minha e do rPeu Partido, o 
PMDB, e desejos de grande sucesso, que deixo re
gistrados nos Anais desta Casa. 

Era esta a comunicação, Sr. Presidente. 
O SR. PRESIDENTE (Geraldo Melo) - V. Exª 

pede a palavra, Senador José Fogaça? 
O SR. JOSÉ FOGAÇA- Sim, Sr. Presidente. 
O SR. PRESIDENTE (Geraldo Melo)- Tem a 

palavra V. E_xi!, nobre Senador José Fogaça. 
O SR. JOSÉ FOGAÇA (PMDB - RS. Para 

uma comunicação. _§>em revisão do orador.) - Sr. 
Presidente, Srªs e Srs. Senadores, peço a palavra 
para uma manifestação em tomo do que está acon
tecendo no Estado de Santa Catarina. 

687 

Quero dizer gy_e> do meu ponto de vista, conside
ro que o Estado éumaunidade a!Jtônoma da Federa

_ç:ã_Q,_ e_-ªs -Assembléias Legislativas são a repre
sentação política mais abrangente desta Unidade "Fe
derativa. Portanto, em nenhum momento, desejo ou 

_ de~ejaria manifestar: qualquer objeção ao princípio de 
autonomia que_ resguarda à _As~rnl::Jiéía Legislativa de 

- Santa Catarimi o direito de tomar as suas decisões. 
No entanto, Sr. Presidente, quero fazer uma 

manifestação que considero do meu dever moral. 
Em primeiro lugar, acompanhei a Comissão Parla
ITleQtªr çle, Inquérito que tratou dos precatórios com 
aquela atenção criteriosa que, imagino, todos os Se
nadores tiveram._ Mas, mesmo assim, com toda a 
atenção, não sendo rn~fllb!P da Comissão, não pos-

-. so ser urrl fiel reprodutor dos detalhes que levaram 
ao relatório final e que levarão às conclusões finais 
desta Comissão Parlamentar de Inquérito. Portanto, 
não estou, aqui, fazendo qualquer análise em função 
dos tratiaíhos da éPI dos Precatórios, não estou fa
zendo, aqui, qualquer ilação ou inferência que possa 
ser deduzida do processo investígatório, analítico, 
importante que foi realizado pelo Senado Federal. 

Quero_apenas, primeiramente, dar um atestado 
pessoal, um testemunho pessoal. Não se trata de in
tervir em uma decisão, objetar uma decisão, mas se 
trata de fazer um livre, espontâneo e, para mim, moral
mente imprescindível depoimento pessoal. Sr. Presi
dente, tenho, em.relação ao Governador de Santa Ca
tarina, Paulo Afonso, o conceito de um homem hones
to, decente, de yida limpa e inatacável. Ao longo do 
tempo em que o conheço, como homem de nosso Par-

-- Jido.no sul do País, ao longo do tempo em que convi
vemos desde o surgimento fulminante da sua liderança 
na campanha eleitoral de 1990, em alto conceito. 

o registro. que faço é o de que, quanto a sua 
vida pessoal, a sua vida pública, não há sequer o 
mínimo questionamento. É um homem íntegro, sério, 
ilibado; é Jlm. homern probo. E mesmo não tendo 
sido membro da Comissão, mesmo não tendo inte
grado seus trabalhos da forma díutuma, constante, 
como o ilustre Presidente, que conduz a Mesa neste 
momento, Senador Geraldo Melo, tão competentemente 
o fez, constato que não há indícios, não há elementos 
mais consistentes que possam dizer que o Governador 
de Santa Catarina tenha se beneficiado pessoalmente, 
que tenha desviado recursos em favor de si mesmo, 
que tenha utiliZado para sua vantaoem personalíssirna a 
ja connec1oa situação dos títulos precatórios, que foram 
emitidos pelo seu governo de Estado. 

Como disse, não quero entrar na análise do 
procedimento de governo; a estes coube o trabalho 
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da CP!. Quero fazer o depoimento pessoal de quem 
conhece o homem público e quem conhece o cida
dão, o homem, o pai de família. 

Lembro-me de que urna vez, cerca de um ano 
atrás, quando cheguei a Florianópolis muito cedo pela 
manhã, tentei um contato com o Governador na sua 
residência, porque tínhamos urna reunião ao longo do 
dia, um breve encontro, e soube que ele não estava 
em casa porque tinha ido levar os filhos ao colégio, em 
seu veículo particular. Como sei que essa é a rotina 
diária desse Governador, desse homem de famflia, sé
rio, honesto, ilibado, não posso deixar de mencionar 
que, ao longo da convivência que tivemos, ao longo da 
experiência comum que tivemos como membros do 
mesmo Partido, não há registro, de quem quer que 
fosse, da mínima suspeita possível ou imaginável a 
respeito da sua conduta pessoal. 

Faço o mesmo porque conheço e sei, porque 
fui colega durante muitos anos em relação ao Gover
nador Divaldo Suruagy, em Alagoas, e ao Governa
dor Miguel Arraes, de Pernambuco, de quem tam
bém fui colega, nesta Casa, durante muitos anos e 
com quem convivi, na sua condição de Líder de Per
nambuco e como liderança expressiva do nosso 
Partido em todo o País. 

Não tiro da Assembléia de Santa Catarina o di
reito de tomar a sua decisão autônoma em um nível 
de soberania que a autonomia dos Estados lhe dá, 
mas creio que há de pesar também a análise e a 
concepção de que, ficando no governo um homem 
honesto como Miguel Arraes, um homem honesto 
como Divaldo Suruagy, será difícil explicar ao País 
por que um homem honesto como Paulo Afonso terá 
que sair do governo. Aliás, fica difícil explicar ao 
País, ao mundo e ao futuro. Fica difícil manter a ima
gem de que este é um País sério. 

De qualquer forma, aqui o que faço não é jul
gar a Assembléia de Santa Catarina ou de prejulgá
la, estou aqui apenas fazendo este registro em rela
ção ao qual me sinto endividado. Endividado comigo 
mesmo, com a minha consciência, já .que isso não 
me foi solicitado por ninguém. 

Sr. Presidente e Srs. Senadores, no entanto, 
enquanto faço apenas este registro relativamente ao 
Governador de Santa Catarina, também me dou ao 
direito de fazer uma reflexão a respeito do que o no
ticiário dos jornais nos traz. 

O noticiário que nos chega é o de que. rnanco
munada, a Oposição em Santa Catarina deseja fazer 
uma dupla cassação, de Governador e vice-Govema
dor, ao mesmo tempo. Ora, ao mesmo tempo em que 
respeito a autonomia do Estado em sua decisão, no 

mesmo nível de soberania que a autonomia dá a 
uma Unidade da Federação, não posso entender, 
não há lógica que me convença, não há o que me 
faça aceitar essa tese esdrúxula, estapafúrdia, ab
surda, de que o vice~acompanha o titular na réspon; 
sabilidade. 

Ontem, quando lia alguns livros sobre a expan
são territoriÇ~I dos.'!õstados Unidos, caiu-me aos 
olhos a passagem de um presidente americano, ex
tremamente medíocre, desconhecido, um homem do 
Tennessee, Ãndrew OJohnson, qúe f()i objeto de um 
proéeSso de.impeachment. Por uma questão de ter
ras, por uma questão de relações externas, o pro
cesso ·de impeachmimt foi inteiramente desenvolvi
do e a conclusão final foi a absolviÇão; ouse]a, ele 
manteve o cargo por um voto apenas. :Aquilo me 
suscitou o interesse por uma análise: quais os casos 
na história americana, que é o berço do presidencia
lismo, o berço jurídico e formal desse modelo institu
ciOnal e pOlítiCo, em que ó vice=;:iresidente fosse in
delevelmente associado, inexplicavelmente associa
do à figura do presidente? Não há registro, Sr. Presi
dente) e Srs. ·senaaores~ Essa santíssima doalidade 
de dois num só não ocorreu éfii nenhum evento 
não-fictício da história do homem. Essa santíssima 
dualidade de aois'ocúparefn a:tesponsabilidade de 

·umsô.não-tem precedentes. 
- n processo que se·namovíâo contra: Nixon le

varia de.rofdão, erífão, o Sr. Gera]d Ford. O proces
so que foi movido contra Collor fevaria de roldão o 
Sr. Itamar Franco, e não lévóu~· 

Sei que isso não irá acontecer. Tenho certeza 
de que a Assembléia de Santa Catarina não tomaria 

· essa decisão inorriínável ·de fazer o vice respo-nder 
pelo titular numa-santíssima dualidade, teologica
mente explicável, mas aqui, na rama da Terra, ja
mais vista ou experímenlã.da· pelo ser humano. 

Tenho certeza de que Santa Catarina não admitirá 
que a "sua Assembléia caminhe nesSa: direção. Porque 
se isso viesse a acontecer - e não acontecerá, 'porque 
trata-se apenas do desejo de algumas manifestações 
políticas, de pressões, de alguns interesses políticos -, 
estaríamos diante talvez da mais ousada, da mais ilimi
tada uttrapassagemdo Direito e do bom senso. 

Tenho certeza de que isso não vai acontecer. 
Conheço Santa Catarina, sua tradição e seriedade; 
mas colocar o vice de roldão com o titular, vinculá
los num mesmo processo, num mesmo julgamento, 
é algo que possivelmente irápàra os Anais aos fatos 

· estap_<ilúrdios~ impossíveis ·na história da política ·bra- . · 
sileira. Em primeiro lugar, porque do ponto de vista 
meram~nte proces:;ual seri_a preciso que - e aqui es-
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tou apenas no campo das suposições -, se viesse a 
acontecer ou a renúncia ou a cassa~o_do(3_oye_ma: 
dor de Santa Catarina, o seu vice tomasse posse, 
assumisse o cargo e, eventualmE!IltE:l, se_ fQ§SELO 
caso, seria necessário abrir-se contra ele IJIII _ o\l!rQ 
processo, um novo julgamento unipessoal, porque 
não há santíssima dualidade em Direito. Não pode 
ser atingido por esse tipo de julgamento quem não 
está no cargo, no exercício e não está ocupando 
esse recipiente jurídico, que é o cargo der Governa
dor. 

Vice-Governador não é um cargo, mas uma 
expectativa do exercício de uma função_. Não há 
como cassar um vice, porque ele não faz nada, ele 
não realiza nada, ele não é nada, ele não existe en
quanto vice para esses fins, para esses objetivos. 

Não há cassação de vice. Se isso aconteces
se, e não acontecerá obviamente, vejo repetidamen
te nos jamais a informação de que este é o desejo 
de alguns grupos políticos na Assembléia de Santa 
Catarina. Vejo com estupefação que há, de parte de 
possivelmente uma minoria, essa intenção sediçio
sa, mas sei que se trata apenas do desejo obscuro 
de um grupo minoritário. 

A Asserr.bléia de Santa Catarina tem tradições, 
tem história e tem compromissos com a ética, com o 
respeito à lei, ao Direito e à Constituição e sei que 
não irá afrontá-la inominavelmente, como faz supor 
o noticiário, como deixa subentender, como permite 
inferir algumas notícias que aqui ou ali são sugeridas 
ou trazidas. Porque isso não seria um ato autónomo 
de uma instituição parlamentar de uma Unidade da 
Federação; seria a prática do mais vil, do mais baixo 
e do mais condenável golpismo político, que provo
caria uma revolta moral sem precedentes no País. 

Tenho certeza, portanto, de que se trata ape
nas de um desejo muito mal expresso e muito mal 
resolvido de alguns grupos minoratários, que nem 
sempre se expressam de maneira definida nu.:; jor
nais, na imprensa em geral. 

Sei que os fatos estão aí, a realidade está aí. 
Este é um país, Sr. Presidente, Sr's e Srs. Senado
res, em que nem sempre a lei vale para todos. Al
guns são mais iguais do que outros, e é difícil expli-
car às vezes o que acontece aqui. · 

Após a Comissão Parlamentar de Inquérito do 
Orçamento, vi o Deputado lbsen Pinheiro ser cassado. 
E vi Deputados que tinham processo em volume 3 ou 
4 vezes maior que o seu serem absolvidos no plenário 
da Câmara dos Deputados. Dois pesos, duas medi
das. Não prejulgo ninguém. Nem os Deputados que 
julgaram, nem os Deputados que foram condenados 

ou absolvidos. Mas até hoje, Sr. Presidente, Sr's & 

Srs. Senadores. há no Rio Grande do Sul uma sen
sação atravessada na garganta de que o Deputado 
lbsen Pinheiro foi vitima de uma injustiç'l ou de que. 
no mínimo, para uns se fez justiça e para outros, 
não. O que, obviamente, como um todo, é uma injus
tiça. 

Mas, de qualquer forma, neste caso, resumin
do a minha intervenção, há duas coisas que quero 

- âeixar registradas com·a. maior-veemência e com a 
maior convicção: a primeira, respeitando a Assem
bléia Legislativa de Santa Catarina, a sua autonomia 
e a sua hombridaqe, é um depoimento sobre a vida 
honesta, pessoalmente inatacável que sempre teve
o líder político, o jovem profissional e o Governador 
Paulo Afonso. Quanto às noticias de que o Vice--Bo
vemador seria um_bilicalmente confundido. sobrepos
to à figura do Governador; de que ele iria assumir e 
carregar também todas as suas responsabilidades, 
quanto ao fato de que 6 Vice-=Govemador iria respon
der pelas mesmas responsabilidades do Governador, 
quero manifestar aqui o meu espanto; no mínimo, o 
meu descontrolado espanto, Sr. Presidente. E fico só 
nisso, porque sei que tal fato não irá se perpetrar. 

Feito este registro, mais uma vez, quero dizer 
que assim como o Senado cumpriu o seu papel, sei 
que a Assembléia_ Legislativa de Santa Catarina irá 
cumprir o seu com decência, com sentido ético, com 
respeito aos mais altos valores morais. O -r">speito 
oue tenho pela Assembléia Legislativa de Santa Ca
tarina é também o meu respeito pelas tradições e 
pelo povo catarinense. 

Era o que eu tinha a dizer, Sr. Presidente. 
O SR. PRESIDENTE (Geraldo ivlelo) - Para 

uma comunicação inadiável, concedo a palavra ao 
Senador Bello Parga. S. Exª dispõe de 5 minutos. 

O SR. BELLO PARGA (PFL - MA. Para uma 
comunicação inadiável. Sem revisão do orador.) -
Sr. Presidente, Sr"s e Srs. Senadores, assunto que 
não é freqüentemente tratado neste plenário são as 
relações externas, a política externa do País. Efeti
vamente, temas como esse quase são privativos da 
comissão temática - a Comissão de Relações Exte
riores, e, normalmente, usualmente, chegam a ple
nário e nós, aqui, apenas nos pronunciamos votando 
a indicação de nomes- e a ratificação de tratados. 
SãÓ manifestações-ocasioriãls, eventuais. e 1ue: na 
realidade, não constituem um tema mais aproiunaa
do ou de pronunciamentos mais dilatados. 

Por isso, Sr. Presidente. chamou-me a aten
ção um trabalho que li e que trata da política externa 
brasileira em determinado período. Ocorreu-me. 
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por:-;:r.to. dada a peculiaridade de não ser muito fre
aüer::e a d!scussão, a análise de temas de política 
externa. solicitar que esse trabalho, objeto da minha 
preser:çe. :<a !iibuna, seja publicado, integrado, incor
po~ado 20s iastos"do Senado brasileiro. 

Esse tiabalho intitula-se "A Política Externa de 
Joss 3arney" e é de autoria do Embaixador Luís Fe
iipe de Seixas Corrêa. Está inserto no livro Cresci
mento, Modernização e Política Externa, que é o 
volume primeiro da coletânea "Sessenta Anos de 
Política Externa Brasileira (1930-1990)", organizado 
per José Guilhon Albuquerque e publicada pelo Nú
dec de Pesquisa em Relações Internacionais da 
Jmversidade de São Paulo e por Cultura Editores 
Associados, em associação. 

Sr. Presidente, o trabalho que se cogita de ins
crever nos fastos desta Casa trata de uma fase cul
minante da política externa brasileira, no que tange 
ao Continente Sul-Americano, e se ocupa, em espe
cial, do turning point de nossas relações diplomáti
cas com a República Argentina. 

Autêntica produção de scholar, o ensaio discorre 
d3 forma inteligente e informada sobre um período 
muito rico da história brasileira recente e ressalta a 
parte magna que teve o Presidente de então, o nosso 
colega de Senado, José Samey, na formulação e 
orientação da nova política a cargo do ltamaraty, fazen
:io inteira justiça a sua atuação_naquela conjuntura e no 
advento do Mercosul, hnje t•ma flagrante realidade. 

O ex-Presidente José Samey reúne inúmeras 
qualidades como intelectual e estadista.e qualquer ten
<ariva de enumerá-las. aqui ficaria_aquém da verdade. 
.3ua personalidade rica e complexa e o equilíbrio de 
:eu temperamento, em grande medida, explicam a 
::ansição pacífica do País, em momento particularmen
:a delicado da história nacional, de um regime de exce
ção para o exercício pleno da democracia. 

Tanto no plano interno quanto no plano exter
:"!0, a liderança serena e segura do ex-Presidente 
caz-se sentir. A transição democrática brasil.eira, 
:::cm a remoção do então chamado "entulho autoritá
iiO", realizou-se sob o comando do político hábil que 
:oube identificar o ponto de equilíbrio entre os an
seios de liberdade e o consenso possível que viabili
zou o pacto pela estabilidade. 

No plano internacional, os desafios não eram 
:nenores. O Brasil vivia momento.s _difíceis em suas 
:antas externas e o mapa mundial estava em pro
:asso de acelerada modificação. O chamado Tercei

CJ Mundo sucumbia na espiral da crise da dívida e 
c.s antigas alternativas políticas pareciam esvane
cer-se com a velocidade dos vendavais. O chão 

dava a impressão de ser minado ou, pelo menos, 
não oferecia a segurança dos terrenos firmes. É nes
sas horas que a sabc."'Cioria e a criatividade dos esta
distas contribuem decisivamente para definir rumos 
e escrever a história, 

__ FQj a clari.YLdê_ncia do político José Sarney que 
possibilitou, por exemplo, e para mencionar um fato 
marcante, a orienta_ção da política externa brasileira 
para cessar definitivamente com uma situação per
manentemente marcada pela desconfiança e de
sobstruir o caminho da cooperação e do entendi
mento entre o Brasil e a Argentina. É bem verdade 
que do outro lado dQ Prata havia Alfonsín, estadista 
e democrata da melhor estirpe. Mas é igualmente 
verdade que para uma história de êxito nas relações 
bilaterais é necessária a convergência da vontade e 
da coragem de cada um na tomada de decisões. 

A aproximação entre Brasil e Argentina corres
ponde a uma realização que a cada dia consolida 
ganhos e demonstra o seu acerto estratégico. Dessa 
aproximação derivou o Mercosul, conquista maior da 
Diplomacia brasileira que transcende os limites do me
ramente comercial para inserir-se já no entrelaçamen
to político-econômico-cultural dos povos da região. 

Pelo exposto, além de outras tantas razões que 
já toram sobejamente assinaladas neste foro, o Gover
no do Presidente Samey avulta em nossa crõnica com 
um dos mais profícuos e exitosos. Assim, como um 
serviço à história nacional e aos valores que esta Casa 
abriga e cultua, achei por bem impetrar seja averbado 
em nossas atas o ensaio à epígrafe, medida para a 
C,..Jal solicito a generosa anuência dos meu Pares. 

Quanto ao aufor, ninguém mais habilitado do 
que o Embaixador Seixas Corrêa para dissertar so
bre o tema, quer pelo seu invejável currículo, que es
pelha o seu largo tirocínio diplomático e suas virtu
des de historiógrafo, quer pelo fato de ier sido As
sessor de Política Externa do Presidente Samey, de 
cujo Governo foi um observador atento e privilegia

-do. Não é demasiado frisar que esta Casa já apro
vou-Várias vezes o nome ao- Embaixador Seixas 
Cõi"i"êa pafàa assunçãoae-relevantes postos no es
trangeiro, o mais recente dos quais foi o de Embai
xador na Argentina, após ter exercido com reconhe
cida ·profiCiência é largueza de visão a chefia de nos
sa missão em Madri 

Sr. Presidente, eram essas as palavras que jul
·ga\la-importante e conveniente trazer ao conheci
mento de todos ftesta oportunidade. 

Muito obrigado. 
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Ao se iniciar <1. segunda metade dos anos oitenta, o Br:tsil se lransfonn:1va, 
"ltcôiafifC;, supcmçao-doçen:tra•lCS:oriundos d:~ lenta dissolução do regime militar 
iltstal.:ttio cm 1964. O mundo. por sua vez, mudava velozmentetle face, à luz das trans~ 
!•)rm=tções que .se delíne<:~.vam na URSS com a "glasnot" e ::t "perestroik<:~." e que condu· 
1id:1m no desmnntelamento do socialismo renl na Europn. 

O governo do presidente José Sarncy. nascido inesper~u.Jnmente em março 
<le 1985. defrontou-se com processos simultâneos de mudança c trnnsfornmçiio nos 
planÕs -interno C elttCfiio. CóUbe-lliC Oríerii3r-.:úransição põili!C;l, COnduzir õ-iUrDUICnto 
1 erfodo da A~sembléia N:~cional Constituinte e assegurar D limpkl(!z democrática das 
eleiçõt:s presidenciais de 1989. Coube-lhe. ao mesmo temr:to. vi;tbiliz.,r,num contexto 

·-.x.tetnú em n<:clcrada transform<:~.ção, n reincorporoção plena tlcl Ora....: ii llos foros inter· 
u.1cianms ~orno Estado de Direito, capaz de diâlogo e concertação com todos os pafscs 
ele mur-~o. sem inihições ou exclusões. .. 

Um Brnsil cm busc<:~. do reencontro cÕm sua identidade dcmocrátic.a; um 
::-,undc de meios-tons e incertcz:J.s, em ql'e coexistiam.;):. vezes de: maneira instável, 

· dementa!: da ordem que findava e matizes-da que buscava substituí-la; um quadro de 
.. ~,se eJ:onômica interna gerada pelo esgotamento de um moõclo de crescimento 
1:st=ti:z~nte c prediéado 11.1 substituição de importnções; um mundo em crise de cresci· 
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.ncnto. enredado n:lscontradiçõcs entre"' liberaJ.capilalismo, o social-protecionismo 

•·uropeu e a ngonia. do Mar;.:;,ismo: a América Latina !iob o efeilo perverso da.chamnda 
'"décõld:l perdida", tendo de administrar penosos processos de lmnsiç;.1o deinocráticõl 
1:m meio :1 CDrênt:ills e cJificuld<!dcs económicas de todo tipo e inc:tpnz de conceber e 
r:xecutar umn política consistente com relação .ao problema que simbolizav:~: a conver

~~ência de lod.as .as suas linhas de crise: a dívida e:uerna. Est;1s formn algumas dns 
tlrincip<~ís variáveis com que teve de Jid<1r o governo Snrney parn ;tssegurar o seu 
Jbjclivo pol!tico-estr.:att!gico de conciliar trnnsformação e estotbili<.Jm.le. 

matéria. !:ti como no tocante à energia nuclc:tr tfà prcteç:"io de d :eitos hum:mos, preva· 
lccimn vi~iks de origem milit:u-.l:mscad:l.<; em l:oncepçücs uft -nndonalista.~. que im
pediõ!llt " plenO! partkir:~t;ãn do Brasil fJOS processrn: j:i. então ~ ;rceptfveis de trnnsl'nr
nmç5o da a~enda intern:tcion<!l. O perfil Ul!iõcreto que o Br.1."il adotarn nas Naçf.cs u'7li
das e nn~ relaçiiescomos dcmnis p:1jses em desenvolvimento, evitando inclusive, pnr 
I íl .1noli: seguidos, c:tndid:tlt~r-se ao C..on~ho de Segur.tnça '. refletia o ?.elo com que u 
rafs se pmtcgia ntr:is do c~udn cnnceiilml tb sohcr.mi:1 c d;1 t'lfu)-iagcrênci:a p:1r.1 cir
cundar tema» corno os direitos hum:mos, weio-nrnhicnte e encrgiá nuclear. 

Colocar sob .a perspectiv.a da História Diplomática do Dr:~sil n. polftica;e;.:;,

!erna d11 pcrlodo Sarney tr.az naturalmente i mplfcito o risco da :m;ilise feita sem o devi
ln distancinmento. Três anos depois do fim do seu m:111dnto, muitas d.as iniciativas 

·liplum:iticn~ lnnç<1dns ou continuad3S n:lqucle perrodo de cinco intensos :anos de vida 
politi(.":l hmsileirn ainda estão sob a prova da História, produzindo resultados. sendo 
tprotund:lda,. e/ou matizad.as à luz:d.a evolução das circunsl:"im:i<ts do Drasil e do muri
ún 

Em hora arriscnda, a tnrcfa ê :~traentc e reJ~vanre, pois pode conduzir numa 
comprccn~:-Lniii:::IÍ-~ :~dcqu:~da, nãnapcn:~s do cur~o c.l:1 polític:~ elttern:~ hrasilcirn. c0\110 
tnmbêm de ;1!guns.de ~eus. :lspcctl'lS m:Lis signilic:ltivo~. 

P:1rn sítu:tr <~dcquncfmnente o pcriotlo S:~mcy no 11u~o ún politica e:r>tcrior 
de.~envolvitla pelo Br;tsil, convêm inJci:llmentc resenhar as tendênci:lS que ;1 havi:~m 
itncd1atamemc :mtecedido. 

A prcmCndn dc.~.~:1s cjiiC!ÜÕCS t.•resCcmna déc3d:l de 80 na me.'õln:l prap1m;ã11 
cm que ns pafscs cm desenvolvimento ror.un pcrdt"ndo o controle d:1 ;,genda ir'llernaci
onal e vir.m1 lcums cu,uo :1 nova ordem cconürnica iotemacion:~l, o novo dircitt1 tlu 
m:~r, :1.-: teses d:1 UNCTAD. o desenvolvimento econõmico, enltm, cederem lut.'õlr :t uma 
erc~ccnrc mnbiliZ4lçào dos p:afse~: dc.'>cnvolvidM cm tomo de que.o;tõe:: que: i11verteri:un 
o tmu~ da acus:u;ão em dircç5o do Sul: nmcotr;ifico, degrad.1ção ;unbiccllal, dirciws 
hum:mos. imigr:u.;ãn ilegal, cnnllilos rcgimmis, dcmcx:rnti7~'lçâo. Ao mcsmn tcmpo;nn 
f'!l:mn econfmlicO, :1 precminêncin dm• teorias pmtic:Jdas ~oh o :~rcu cont.-citu:ll:dn 
"reng:~nisnlCl·· c o do "rhatcherismo" accntunvmn :a margin:tlizaçãn do chmamdu)JI 
Mundo e dctcrmi11:tv;un. nnc;L.~o do Br:L~il, umn rcediçiiod:L" tcndCnci:ts no iso!amcr::n 
nhscrv:~d:~<> nu JlCTiHClfl Médid. 

E"tc cm. cm linhas gcwis. (l qu:~dm com tJUC se dcJ'rm1tou :1 administra~·:Iu 
!:i afile)' :1n =~~~muir n ptltlcr. 

Jmpunh:l·'>~: !ctificar :ll!;unl:IS li11h:1<> da pufitica pr:uic:wla snh a ruccminí:n· 
Tmn:mJo-se, rmr:1 lins de an:ilise. o ano de 1964 con1o ponto de p:'lnid:'l. t:ia di!.~ vis1H:s tlc in~pirm;:1o militar, valori1:mdn-sc simuii:IIIC(\11\t.'lllC o clcmcnw Jl''si· 

vcrilica-sc que u rel:~don:um:nto externo do Br:t~il p:t.Ssou por osdl:t<;ões sucessiv:L'"- tivl 1 r!!prcscntad11 pela recuperação dcmc.x:r:itica tio p:1is. Nii<J cr:t po:;.o:ivcl. porém, Jot· 

Dc:linid:~s, intdnlmenteillu:t.clo que crn cntiio percebido com o v::xforestr:ttégicodo p:tis tlus os constran~im~ntot> d:t tmnsiçfto (X)Iith::~, romper dra.~ti~rncnte com o pass.:ul11. 
na gucrr:t Iria. c~sas osdl:tijfic::s 11ão dcix:1rinm de renetir as vicissitudes do qu::xdro _ Tor:t,\'V:Fse·nc(!ess:irio·comluzir :ts CQITeçlies de rumo com Ulll:l mcscl::x adcqu::~da de 
polftico-in~titut:inn:'l) do rc&,-ime mililar.~:ir:tndo prioritaridmcnte em tcffio do ei:~::o rc- ou....-xlia e equiHhrio, hcm â rcição d:IS indirmçflCS pesso;1is <lo presidente S:~mey. 
pre~en!:'ldo pela refação contos EUA. A person:tlidmle e ::t ronnaç-:io do presidente da Repúblic:t são, na vercbdc, 

lnst.'li:Klo no poOcr apÓ$. umn ruptura dn ordem conslilucional, que havia cruci:tis para c:r>plicnr ou entender 0 que se p:lSsoU cm maléria de polfticõl externa no 
$Ído inlll.k:nci:ttla em ho.'l. medidn pclõ! conjunturn intern:tcion<ll de conrront:tção ideo-
Jdgica. o governo Castello Br:'lnco huscou nlinhar-se à lidcmnç:t nort_e-nmeriç:OJn:t. n.'l período Sarney. 
e:r>pcctntiva úe va!oriz.'lr 0 p:~pel e~tr:ttêgicodo Br-.~sil e desenvolver uma pnrccri:1 pri· Scria-diffdl resumir em breves linhas uma personalídade rica e complexa 
vih:giad:'l com os EUA. c.lc mnneira 3 viabilizar o projeto de descnvolvimcnlu dn p:'lfs. como a do presidente José Sarney. Um:~ de suas c:~.rncteríslicas, no ent:J:nlo, sobress.1i 

Com Cost:1 c Silvn • .n~~umiu 0 poder no Brnsírum grupo mifit<lr m:1is identi- com total cl:~rez.'l. e adquire releviincin.pnt:~ ::t compreensão de su:t JX1Utic:~. eltlerior: 0 

licado com c::IU~as nn(."ion:ll i~n.o; qut=, ~cm rcjeitnr n nli:~nça com ns ELT.l\. buscQU_HI!.tiÍ)".;i- equiUbrio de seu tempemmenlo, de suas ntitudes, de su::t formnção intelectual e mornl. 
Jamedi::mte ntilutlc~ de inc.lependêncin,sobretudono terrenonude:1r. 0 Bra.o;il recusou- - Des~e equilíbrio derivou :1 solidez com que enfrentou o inesperat.lo e se houve di:tnte 
se a tL'iSinaro TNP e ensaiou os primeiros p."Lo;sos de um entendimento com n Alenm- dos des.'llios cotidinno~ impostos pelo exen:kio da presidência. Esse também o fator 
nh:1, que iri:~. rrulilicar mais. :~diant~: n:t :ldminism:u;..,o.Geiscl. _ que o hnbilitou aenfren!nrc ac.lminístrnr r~essõessem ruplurnsou rompantes. c aelter

cern aurorid:~de que conquistou parn a sua pessoa c p<!r.l a instituiç5.o presidencial. 
Sob o preside~te Médici. desenvolveu-se umn polfti:a:té~erto ponto amhf- No equilf'brio de sua fonnnç-3o intelectual. encontrn-se 0 cxplicaç:lo pt~rn a 

gun. l~ternarnen~e, o r.eg1me se ~ndurcccu ~s lul:l,o; contr:la.rcs:slcncla armotd.::r, gc~:tr.· cnpaddadc que o presidente Samey revelou de assimilar n essência das questões corn 
dn ;1çt 1e~ ~ re~ç1 '7s que c~loc~n:11n ~ ~r:tS1l soh o escrutrmn ngoroso c dcslnvor:Jvcl que tinÍl:l de se t!cfront:lr c sua rnpidczem npreendcras complexas interações entte os 
U:ls.org:U\17~1r.;oc: mlcm:ICIClll:_u~dc Dlr:lltl~~ummms. Ext:rnõlmcn_t_e. :,10 mc~IHCHC.Inf!(_!___ problem:tS. Hrnm.m de reiçào essenci:~lmente humanista. conhecedor da História de 
c.m que.s~ mmmnh:'lm a~ pmaçoe:> n~cwnahstas crn matén:l n:«:lc:'lt (tudo 0 que ~~~~e seu pafs e do mundo. o presidente S.:~rney mostrou: se no uerdcio dn. Presidência 
.Jr~:,~fu :~ .~cgur:mr.;:l nacmnal era ohJcltl ~t:.tr:namcnto dogtn:~uc_ol. husc:JVn-sc :.un~a amplrunentecap:tzde concili<tr :lS suas:r:dzesm::nnnhenscs com uma intuição profunda 
pnvdc~>Jar a '1_1r:mç:ICC'nn os SUA. A _culorm pro~oc:~da pclu · ~~u.lagrc" e 3 conv:cçan do Ornsil em todos os seus m:ltiz~ e com um notável "semimento do mundo", p;u;t 
ctn ..:trcttlo~ c.llrlt;Cnle~ d,e; que o Brm:tl era um:_ "llh:t de tran~ualtd:~~ :::: pro~pert~:Lde u.sarn eltpcess:loque deulftufonoSeu primeiro discurso na AsscmbléinGernl da ONU. 
num mundn conturbada , p:!r;t U~:'lr ns expres~ocs da épocn, tnscnstbahzavmn as lide- em 1985. 0 ..,.. 
r:1nr,.-nspoliti~·as tmdonais p:tr(l o grande isolamcmo que ent:io cnraclctiz.'tva o pustura 
íntcrna(."itm:tl tlu Br:~sil . Vut:'lndn sistematicamente com Portugal (contrn n intlepcn· 
dênci:1 dos p.'líses: lusófonosd:1 Álrica), comlsr:tcl e com a Áfricot du Sql~_Q !)nt.o;_i.l v!n 
:ocri:'ltncnle :'lmc:wado o patrilnônio diplurn:itico que havi:l aeumul:1do ao longo dos 
:mos e :o:c expunha n conlinu:Jdos revezes intern01cion:lÍS na sua _contrpvÇrsin c~nn_ :1 
Argentina a pwpiiútn de lt:tipu. 

A presidl?:nd:1 Geiscl (lperou signilicativos :~justc:: nesse qtmdru. dil:tdtl:-> 
iukiahm:ntc pela ncce);sid:ulc de rc(."upcr:~r :1 rcl:l~jiio com o mum.lu :irahc, cm l'ua"ãu 
1la cri~c dciJlt:lróh:u tJUC :uncaçava ;t ~·tmtinuid:1dc cio crcscinlcnttldo pais. A dwt11iltl:l 
~lipltun:lci:l thl "pr:1:;uwtismc1 rcsplln~:ivc!'" tn:ncri:tli7.c,u-sc: cm v:iri:ts init:iativ:1:-< 
tlc"tin:ttl:ls i!!ualmcnle a rcctJpcrnr :t presença dtl I3r.L.~il na Álric:~ (rccuuhccimcntu 
i111cúiato dn regime do MPLA cm AnJ:ola) c na Ásia (reconhecimento c.l~ Chi~_ta c 
t·c~~oar.;iLnú:t~ rclm,:t'"ICscnm T:1iw:m). Opt:ntlulo vnhou :t se int:lm:1r pelu dist:mci:m1cnt 1 

CIIIU rela~;:'"' :ms EUA. 11:1 mcclicl:lcm que tais liuh:L<>dcaçiioermn complementadas 1mr 
unLa vi~un,~:L pc1l1tica tlc mtlcrcnd~nda nudcnt sustcnt:~da relu :~corc.lo com :1 Alcm:mlm. 
Ne-.;•-.;: pcnndo. devido;, pershtência de vi:-t>es n:~cinn:'llistõt.~c.li~wrcidas po n~ci_o ~ur)i_l:!)' 
c a (."erta." idiussincr:t.o;i;ts pcssoai~ d:1 cllpula do lt:unaraty '. :1 c:ontrovCrsia com :l 

Aq,:cntm:t chegaria ;m seu fX1nto m:~is critico, detcrmirmndo um csfriamentn :tbsoluw 
n;L~ :dar.;íics Dil:ttcrais e uma situaç;"io de penn:~nente conrronmç:io cmloro~: muhil::ttcr:tis, 
onde o Bt:L~JI era sistcm:'lticarnente derrotado Jl(Jf su:IS posiçües mnximali~n!> cm lllatêri:J 
tlc aproveit:~rncnto de recurso.<> naturais cotnp:'lnílh.ados. Com o advenll> do govenw 
Cm ter ntts EUA. o Br.~Sil p:1~sou, ademais. :1: ser objeto ele fone~: prcssüc~. t:lnto pur 
~ua.-. polftn::t» cm matCrb nudcar, qu:mte> pela ~rsistência de viob.çi'r-s nos Direirus 
Hum;mm;.l, 

Soh ~ rresidêncln Fi,sucircdo. proc.!u7.iu-~c acvoluç.:io do regime lrl!lit:lr cin 
d irc!ffllr a uma tr:~n:.--:~çãn negoci;~c.l:~. ]'ln:cedida pelo dcsm:'lntcl:unento dos :lfl:'lratos 1•1ar<> 
tl1rewmen1c r<:~pons:iveis pela-. rransgrcs.,.ües de direitos hum:lmls, .Seg:uir:un·~~ <IS li
nhas gcr:1i~ uh~ervadns no período Gciscl. com exccçiiD d:1 polltÍI.areJcrcutc :'t Argcll· 
lm::L Mctli::mte um<! negt~ciaç::1o oh.ictiV:t c.las cota.o; de It.1ipu c c.la projetada rcprc5:t de 
Corpus. l:r:nç;1r.un-se n.o; ba.o;c:s pnra <1 retom:Ltl:l. d:t coopcmçiio hil:l.!eral. Ao linal do 
perltldo Fi~ueircclo. comcç:~rin n cobrnr mmor imporllinein intt:-rnacioMI outro tema 

que dcix:tri:t o Brnsil cm p()siç5n descnnl'urt:Iy.:! 110 mundo: o mcio-:uubicntc. Nc<>~a 

Sua duPla "f:1cics" de intelectual e polftico, dicD~omia que utilizava põ!rn se 
auto-definir no elterc:fcio de presidência. constitufa tlltlrn dimens5o de seu equilíbrio. O 

------mtelêCtü:iJ; reSponsãVe!porseU lado inquieto. sonhador, aberto, refleltivo, pondc:rndo e 
questionador. em busca permanente do impossfvel. O poUtieo, .seguro de suas lilhit:'l
Çf!C;f. COnSCieh1e Wf:lZõeSdo oUtro.trnnsigente, transitivo, negociador, ntr:'IÍdo pelo 
Poder, mas h:~bittJado :1. identificar c confonn:tr-~e com os limites do poss[vcL 

Aochegnr i\ presidência, José Sarney h:1via e:r>cn:Íiado o seu equiUbrio f'lCiO~ 
caminhos d:1 !iteratur:~. d~ poesi:~. do ensaio c c.la polfrici!, Sempre pwfundamc:nle sin
toniz:adc com o mundo. Os arquivos do Senndo contém divers.as intervençlies su:tS 
sohre questões inlernac:ionnis. que ernm frequentemente recupcr:td;~s como pontos !c 
rererênci:l a que o presidente costumava acudir pan situ>~r e runp:llar <1 sua reflexão 
sohrC O Pf'OóiCin:l-c)ue·cntrerif:lV"o'Ciniegrnrn-lltvc-rsns êelega!jões do Br:lSil a reuniões 
Jntern:~ciomti.~ c rc:'lliz:ua inUmeras missões no ex1eriorcomo deput:~do, governador e 
sen:'ldor. Adquirir:~ nesse processo :a experiência de que se V:tleri:t t.'lnlo pnrn fonnulm n 
f.Oiitic:t ~xtcrior do seu governo, como p:1ra exccutõi-ln. no eltercfdo perm:mentc da 
chnm:ld:i "dípTÕiti.1Cíit-firC.~ídc"naaf'";-CjUC-SO!JfieCOri:ülfiD.:-il:lriudõ ao Brnsil acc~'>O e 
pnrticipação cm drculos :tntcriormcnte fechados em virtude d:'IS inibições de seu~ 
ILII!e(."eSSfJfCS. 

Como oh~Cr-vou o PrOfessor Cd:~<t L:irer. e-nl ii':'lh.1lllO pUhlicadn na R'·1•imt 
lhruildw de Cdncitr.fSocüris. ··o Br:~si!, grnr;::'ls :m prorissicmnli:mm clos scu~<JUndrus 
diplom:iticcs. ~cn1pre teve estilo. tnns nessecnpftulu a l!iOV:1Reptiblica.aJ>riu a pos.~ilJj. 

lidadc de um:L d1plmuadil plc5idcnci:d cm moldes que niitl est:L\I:ttll au :tk:mccdn re~i· 
me m!ltiM". A Ccnwcra_~L::. prosseguiõl o J•rufcssPr Celso L'ller, "vem pcrmi1inlio :m 

f,:~is- c~~~~;;r-:-r~l:t ~07.e pcln pre~efiÇ:It:ic::SCU prcsic.lente.cm novadimen~Loccmum;n~ 
!t•rr.;a de ;llrn<;ii•' 11~ intcro:sscs uacioo:11S n:~s mnls :lli:LS instilncias Uac.liscussão hil;Ltc1.1l 
c t:tmbéin no~ loros muitibtcrais'"'. 

Sarncy sempre demonstrou pert'C'Í!:1 consc:u:ncio das intim:l.~ vincu!açõc.~ em r e 
:1~ ver1entes interna c extern:~ da crise hr:'l.~ildr:t. Mais •loque a grnnde mamriac.lc:: seu~ 
:~ntccessores. cmnpreendia o fenômeno int~:rnadonal em IOÚ:t.S as su.as dimen~ões revc· 
J:mdo-se cap:IZ de csr.1bclccer :tS intcr-rel.ações entre a fenomenc,logia interna c e.'t:tern:'l 
-c de discernir linh:ts de õ!ÇãO cpmpl~ment:'lre~ num c nouno plnno. 
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Er:1 p!"lt:eprivel o gosto com que o presidente se ocupava da~ que!>tÕC:s tli
rlom:ilicõt.'i, :u::ornp:mbando e orientando pessoahnente o trnhalho tlo ll::.in:m1ty. Sarney 
rni, de rc~lo. o primeiro rresidente do Brõl.Sil a instiluir umn.Asses.'ioria Pesso:1! e di reta 
narn questões iutern:lcion:lis.. Por sua vez. os Ministros tlns Relações Eltleriorc5 que 
ocuparam a P:1s1:1 tlurnnte o seu nmndato, O/avo Setúbal e Roberto de Abreu Sodré, 
sempre mantivernm com o president..,relnçõc:s privilegiõldas. Outrn não foi também" 
n:~ture~ do relncionõ\mentc do presidente com a "máquina'' do l!amnraty, a cham:kla 
"Cas::t", que sempre prestigiou c- na qtr.:~l ínvariavelmente buscou conselho. 

D:~ inter.Jção que se criou entre um conjunto de circunsti'lnci:ts inlcrnns e 
extcrn:~s pnrticularmente desnfiador.LS c:-~ visão,$;:p..orientaç5o pe~~J;"~al do presidente 
resultarnm linb:lS deaçãoe um estilodip!om:1ticoi"prúprios do perfodo Sarney. Sem a 
preocupaçilo de ser ex::tustivo, o p~sente trabalhO Procumr.i cnrnclerizor essõlS singula
ridndes do perfodo e contribuir p:tm um;e:t:~.me objetivo daquilo que foi, sem dúvida, 
uma :ire:~ de êxito d.a ndmit~ístroçãoS.:une~:' 

As circ:unst.5nci:as internas 

O governo Snmey iniciou-seemJ.S de março de 198S Cm meio a expectmi
v~s socrais c politicas potcncialiZ!I.d:t.~ peb recuperoção das frnnqui:L~ democr.'ític;.;.~. 
N:l~t:eu igualmente sob o !Oco de rcnov:~dn~ cxpectouivns no pl:tno íntern:~cional. A 
tendCnci:1 inici:tdõl ;~nos nme..; com n rcdemocrntit.,çiio do Peru, tJo Equ~or c da Ar
gentin:~ h:~ vi;~ alt:nnç:uJo lin~hnente a maior porç~o d:t Américn Latina, cm termos tan
to de :irc:n geogr:ilica quanto de populaçfio e de produto interno. 

A agenda política interna er:l vn.-;ta e gr:1ndc a pressão interna e eJltem:-c por 
res~til:1dos diante dos desali)% que o novo governo tinha diante de si: transfonnnr :1s 
e~1ru1ur:15 jurídicas e inslitucionais remõlnescenles do :autoritarismo. convocar :1. As-· 
sembléi:a Nm.:1on:tl Con.-;tituinlc, canaliz.,r c resolver as tlem:tndns sociais e polftiCõL<; 
recém liber:u.la~. proceder :10 ajuste econômico, enfrentar um emarnnlmdo de: prohle
mns ~licin-eccmiullico~. que iam da prc:~.~ão c!a cfivid;r cxtenm i1 inil:tção, W crescimen-
10 cl:a pohrc7~"l nb~olutõl no incremento do.~ pmblenms urh:õlnos. d:a o::rise do õth;rstecimen· 
to nu progres.-.ivo tlcsinvcstimcntoque ;rfctav::r; a cconomin, dos problemas ambientais' 
que ac:lhmi:un por cuncentrar :1 :ttenção intcrn:~cional sobre o Brnsil ;\evidência dos 
problem:ts n:t ;irca c..lus direitos hurn:m(')$ c lt prc~siio por resolvê-los. 

A ch:muada Nova Repúblic.,, designação que o presidente Sarn~:y hc:rr.l:tra 

tltK pl:mus di,." guvc:rno,clahmadus pd:t equipe de Tancrcdo Neves, bu~carm init.:i:ll· 
melllc cnlati7_:lr :1 .sua pnipri:t legitimidade: po:>t:l em qucstãu pcl:r morte: pre!llatur.t dn 
prcsidl!ntc· Eleito. lnici;.u.l:~ com os gmnde~ movimentos de desccmtent:unc:tlto popular 
que culmimtr:un com a camp:mh:1 pd:L'> "Oin:ta~ J:i", a 1r.msiçf10 democr:itica br:t.~ileim 
~ri:-1 :1 tr:msit,:ii(l pos.-.ível, u ponto ontle seria r:~cdvel reunir um minimo de consenso 
Cl("ICr.u.:iunal en1re o:.: :t!,.>enles politicas. econümicos c sociais brasileiros, cujo único 
interesse comum, na rcalitl<~de, ('I:Jrecin ser simplesmenl~:: o de cvilar um:~ nov:l ruptum. 

Ainda que limitõldo, o pacto político pela cstabi!id;~dc (ou pela '"não ruptu
ra'") tornou ('IO$..dvel can:lliznr c conter peJa v:i<l polftic:J. o contlilo social e ideológico 
que se t'azi:~ p:w:ntc nõl mobiliz:u;5o popular e no esgOI.amcnto do modelo cconõmico. 
Criaram-se :~!gumas iirea.o; de consenso mfnimo, que permitir.un importantes :tvanços 
poUtico- instiiUcianõliS e qlle se renetiram também na área externa: a remoção do entiio 
ch:tm:r.do .. enm/ho autonl:ítio", a liberdade completa de opiniào, tk :tSsociõ"lção c de 
imprensn: a prn1eção dos direitos humanos: o plurnlismo polí!ico- J"'''Mid:irio. as elei
c;ücs direlas cm lodos os nfvei:;: um:1 Constiluição livn:mcnte pactada: umn alteray"õio 
nos rumos ti:~ polfdc:t econUmic:t c tiO tr:uamcntn da queslüo d:t divida externa: e a 
nec~sitlade de maio; grau de integrnç3o poUtica e econOmica com n Amérie:::t Latina, 
especi:dmente com o Cone Sul. 

Corol.irio do pncto politico d:::t tr.msição roi a composiçiio do governo e de 
sua bnse partid:íri::r; no Congresso. Como se trot:lsse de uma co:~litiio informal. um :~m
plo espectro polllico estarin ali r~resenmdo, à.o:; vezes independen!emente da divis:io 
partid:iria. E~<:.'1 Clr.\Cierfslica dn. trnn:'õição, que nnturnlmente evoluiu nos cinco anos do 
an:~ndatn do presidente Sarney, tomou o governo especialmeruc.penne;ivel.iL'> deman
das c inten:S$Cs do Congre.-.so e da.-: rorç:~:; politicas. OiversÕ~;m.·tis rornm ahen· s 
com o.<; mais tli!'e~nles set...,res do c~pcclro polflico, como ronnn. de reforçar ;t ha-.c 
polilit:o-p:~nidãria j:i p:1ten1e n:t composição do Gabinete e nos escalões superiores d:1 
Administrnçiiu í-r:deral direta e indireta. 

A ch:un.:ld:~ Nova República teri:1 dois gr.mdes moviu~::: de crmsolkl:l•,:ão 
t!:t sua lcgidmid:tJe, O primeiro. de n:nurcz., polfliCõ'l. roi m:tterinli7.ado fiC/3 prnrunda 
rclunn:a lcgi~lativn.tJUC se torn;tria irrcvcrsfvcl com :a emenda cnnstilucim&ll (JUccnn· 
vucnu :r A~-.cnahlêi:a Constituinte cleitn em novembro de 19R6. No tmjo dess:1 rc:fnnna 
pulitiea, quc:lmmulog:au na c:s!Cr.ljur(dicu- po/itic:1 :1 demncraci:t rccunqui.stõtd:t, lodos 
ns p:trtidns pu/itic<l!: obtivcr:un o seu registro, revogou-se :1 ccnsurn, :túut:1r:nu-sc :L-. 
c:leiçtiCs úirc:las em lodo~ os; níveis c em todn:o;; os !lmhitos, c rcnmvc-ram-sc: algr.ms 
resquici1Jsdo cnrporntivismo que marc:~v:1 o papel du~Stõldo nas rcl:~çõe~ tr.tbalhi.st:L~. 
Esse movimento politico de consolidação ti:r lr:msição durõ"lria pr:~lieamente todo o 
m:~ndato S:trney c: cul111innria, por~u:1 vez. com a promulgnç:lo da Con~titllíç:1n cm S tle 
IJUiubrc: de 19R8. com :'IS eleições rresidenciais ele 1989 e com :1 trõ'lnsmissiiotJo cargo 
emrn:'trço de !t)()fl. 

O ~gundo movimentoserlacon~tiluído pelos gr.mdc:s e~ forço.~ de ajtlo;tc. n 
pri1111:iro dos quai~. o Plnno Cruz., do. tle naturcZ."l hc-terndoxõl, teve um impat.10 interna· 
donal.signihc:~tivn, nhrindo oconninho p<~ra uru pcriodo em que se chegou :apcns:1rcm 
11"1:1 allc:r.ll,:iin CJt!:tlit:ltiva do~ termos do n::l;1cionmnen1o ecnnômico· lín:mcc:iw CIIIIC 

p:t{scs credores: c o n1~1iordevcdor entre os J"'''Í!i:CS em desenvolvimento. O i111p:acto tio 

J'l.llllf 1111 t;1! (jiJ<.:, p!ll' fll in1eira vez dc,dc 111(11, ttrll prcsidCJl!C br:l,lkiJc• SCJJa (UII\'1(1:1· 

tl11 :1 escrever 11111 :llti~;o-tc-.tcnmnllo na rcvi,l:t f'nn.•ig11 Ajjitirs. :!presentando :1s liulw' 
gcr:-~is úo Pl:nw c su:t.s rd:Jçt,cs cnm :t inserção ir.lcnmcional de• Brasil'· 

O Plauu Cruz.:1do n:iu trouxe, n:1 sLm primdmet:l]l:l. uut:J:Jllcraç:io na políiJ· 
c:1 d1i Br:~sil c-111 rc:l:lção ã divit.!acxtc:rna. h lo ~IÍ ocorreria m:1is acliante cmn :1 úccrci:J· 
çJo da mor.ttúrf.t de fevereiro de 1987, que: seria. na rcali(J;tdc, m:1i~ um conslr.mg:i· 
meutn. do que:: uma decis5o de: política c:conümic<~. O PbnoCru:t:.1do. nn entanto. evi
denciou :lllct·c.s.">itlmle ti c:: :1ju~te:t de estrutura na economia brasileira, pnndn c!ll relevtl 
ao; diliculd:1des de razê-los em meio :1 um qundro polftko complexo e di(U$0 c na 
ausênci:t de um 111fnimo de cntendimenlo entre governo. agentes cconômicm e ron;ns 
soci01is. Os mesmos constr.mgirnentos m:m:o11h.t1ll :'!j: rlcmais esforços de cstõlhilizõlÇ::io 
da economia, sempre arrojados. se :'>C considern a magnilutle doo des.alios. mn.c; sempre 
insulicicntt:s para gcr:ar con:;c:n..,os duradouros. _ 

a·govemo Samey se moveri:t, port:anlo, entre du:1s linhõls•mestras: de um 
lado, :1 rc:fonna politic:1, cm um esforço inêdito e extrem:nncntc complexo de: construir 
e l';v.cr funcinn;tr um."\ c:snuturn polftic;~ c uma ordem jurfJica !\COI precedente~ no p<tís, 
se se con~idc-ra (JUe a dcnmcr:ICi:l ele: 1985 se propunlm a org:1nizar um:1 .sociedade 
mdicalmentc: diversa d<~quelõ\ existente antes Ua rupturn institucional de 1964: c..le ou

tro. najustecconômicu.commomentos de :'IUd:íciac heterodoxiõl. lllõ'\.'i no gemi com~:. 
cionado pc:Jns limites da lrnns:tçãopo:;sivc:l C~l,f9.PS õlgentes c:coníimicos e scx:i:1is. mio 

oh.sl:tntc: u cs~nt:nnento do modelo c:coníi1nit:o d"Os constrnngimenlos da inscrç:!o intcr-

n:~cion:d do pais. 
1 

E.o;..,,:L~ duas linh:L'>·'!lestrns condicion:ui:tm, pm sua vez. n reinsen;~(l do Br:•· 
o:.il 11(1 cer.:írin i11temacinn:•l c. mõlis C$pc::~:i1ic:ullcntc:, õL<; rel:lÇÜes c..lu rmis com sc:u.~ 
prir.dpais p;rrceiros. A dc:m()cr:tdõl. :10 dar,um:t identidade nova :10 p::~is. tornou-o ma i.~ 
penne.;vcJ ras pressf}CS e contr:'l('ln:s~~~ intem:t.~ e inrem:tc:ionais desencadeadõls nn 

pcrindo. E n impcr:~tivo da rcform:~econfimicac..lc:terminou a busc:t de pareeri:1s multi· 
laterais c bilatcrai~ que Cllllduzis.sem a mccmismos de inserç.ão C coopcr:~.ç~o c::tp:17.c~ 
úc tlar V:t7.ãu :lo e.sg:ot:lmento úo mndcl:• rlc- ,~;ub~lituiçiio de i111por::::;ü:::s, à perd:t 1lt: 
cmurctitivid:t(lc c :to:; ri.st:us de mal1j:inaliatç:iodo p:tís diante: d:tS novas tendência.;_ d;t 

c~.:.cmmuiamuntli:tl. 

As d;cnnslâm:i:ts exte;nas 

Nu pl:mo e:ttt:[IW, n per iodo S:trncy dc..,c:uvn/vc:u-sc sob :1 inlluência de u1u. 
t:nnjumo de linh:ts de tr.tJLo;fonn<~ção, t:~nto no contexto region:t.l. qunnto no que:' $c 

rcfere:i nutcm-cstrutura intc-rnacion:11. · 
N:t Améric:t L:ttina. o período de 1985 :1 1990 foi n d:1 consolitl:lç:io ,;.a 

rc-dcmncr:lfi7.:t\':io. Pt:l:a primeira \'er.n:t his1círia. :tAmêricnLatin:~ (i1 t:xceç-ãodcCuh:t) 
f:liav:'lõl/ingu:tgcm cmmnn d:t dcmocmcia n:pn:sc:nt:lfiv:a. Er:l natur:rl qut:. com :1 clitui~·· 

n:tç:iu das pr:ilk:ts :mtmit:iri:ts. aument:~ssc a TlrCS~;io snci:tl cm tnrnu de dcmaniJa, 
m.:cntuat.!:L'>pcl:l pcrsistCnci:1dc 11111 C!ll:dro gcm:r:tlir.adodc crisc.l':tm nS p:ti~s latiao
:llncrlc:mos.:t vigênda d:1 dcnw·cr:~t:i:r Jli.'Oititiu um g:t:m de: ~'llOrdc:naç:1o c: ctmt:crta~·:i!J 
nutoc:a :mtescJ!hc:rv:tdu u:alli);tó[i:t du Cotllim:ntc, :tbrintln c:nninho p:1rapmccs.'>os itlé· 
ditos de: :tssociaç:ioc intcgr:aç:io. comn noc:t~odoBr:tsll e da Argenlín:t. A dc-moo:.:r:~cta 
acah:1ria tornando-se um dndo tia rc:1lid:r.tle politico-institucinnal do Conlincme, que se 
sobrepunha ;a uma re:~lid:tde c::conômic:t e soci:li diversilicada c, como se veria mõlis 
tarúc:', :1 graus ha~l:mle distintos de eS1abilkL,dc polftic:1 e instituciun:tl. 

A segunda g:r;mde linha quC m:1rc-ou :1 evoluç:io regional no período foi a 
culminõlç:io do que se convencionou chamar '"li déc:ttl:'l perdida" d."\ América L'11ina, 
exprcss."'oque c:'lr:tcteriz., de ronna algo ~implilic:.H.Io:, mas nfLO por isso menos verda· 
deirn. os pcrc:!lces ecot~ômicos e sociais sofridos de forma divers:t por pr:aticmnente 
zodos os p<~(ses da região: involuç!lo dos indicndores soei :ti~. qlleda no produto bruto, 
envelhecimento tio parque industri<li, desinvestimento, intl:~çüo. nlt.as taxas de juros, 
ruga de eapit:lis. pressão da d(vid:t externa. perda. de mercados. etc. 

O Brnsillogrou nlcançn.r no período um:t posição singular. Durnnteos :1nos 
80, :~pest~r tlns dificuldades econõmica.-; e soci:1is, e da própria. instabilidnde proVOCõlda 
por suc~ivos ensaios de polfticaeconômica, roi o único p<!Ís latino-americano a opre
sentnr tax:u: reais de crescimento do produto. contribuindo de fonna solit;iria p::~ra q.te 
o produto da AmériCll L:ttina como um todo não apresentasse Indice:s demõlSindamente 
negntivos. 

M:ts. npc-s:~rdisso, o Brnsil sofreu os efeitos perniciosos dachotmad:t "déca
t.l:l perdid:t". Ademais de efeliva.o: perdilS intemõlS em lermos de indicadores soci:ris. 
de~inveslimento e inflação, o Brasil perdeu 1:1mbém nas relações com seus p:~orceiros. 
afet:tdos por :~gud<~scrises. De principnl parceiro comen:i:~l do Brnsil em J980e 1981, 
quando ultrnp:mou cm vnlor global o inlerc5.mbio do Brn.-;il com os próprios EUA. a 
América L,tina d:1 '"c..léeotda perdida" p3SS:Jritt n ocupar lugn.r de menor rea.lc:e no co· 
mércio exterior brasileiro. 

E.~s., du:~s vertentes do tJuadro rcginnod. "democrntiZ::lÇilu- e "crise econô
mic:t". coincitliri:~m, no pl:~no intemõlcional, com os primeiros sin:~is de mudotnça no 
refacionamemo entre ns du:u supcrpotênci~. com consequCnci:ls importantes p:~ra n 
inserç:lo i_nternõl(;ion:tl ele J:'afses. como o ,8r~il, cu j:1 di!1_9/11icn exlel!Jn era cspeci:'llmen
!ll seris(vel aos inceliiívos posit1vOS-C negahYos gemdos pela -disputa-estrntêgic:a cmrc 
os dois blocrn; tle poder. 

A 11ova relação enlrc os EUA c a URSS. que. a.noo nmes. o presidente Reng:m 
qu:tlilieam de '"lmp(ir10 do Mal". evoluiria rnpidamente. O esgotamento económico d:a 
UniJo Soviética c :t conseguinrc crise: tio sislelll<l ~e precipitaria1n com a desagrc:gaç:'in 
du blnt.'tl snviêtic11 da peril'críõl p.,ra o ínterim, :l panir tl:1 Eurup:1 Ccnlrnl c do Leste. :ttê 
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alcançnr :1s. R~pUblic:~~ Uo B:iltico. :ts demais nacionalidades e o próprio dominio Uo Comunistôle a plurin::~ciona!id:~de, eram outros pólosde::~tenção obrigatôria, em detn-
Pmtido Comunista menta, mais uma ve:t, da AsnCrica Latina. 

A Ad1uinisrraçào Sarney no Br::tsil coincidiria cozn boa pane dessn not:tvcl, Não era, portanto, um co:n:irio especinlmente r:avor:ível p::un o Hr.t<;ll.lmpu· 
e atê certo ponto incspcr.1ô:1, mudança histórica que poria fim it ordem mundial nha-se um esforço de imaginaçüo c opcrilç5o que integrasse tod:l.S :IS variáveis interna 
e~t:Jhc!ccida :m tCrmino da I! Guerrn. e_ externas, del:u: extr;~indoas oporttJnidades.nbertaspel:lS tr:msform:ações ocorrid::as no 

~bs. n:io seria npenns no c:unpo político-estrnlégico que se vc:rilic:ui:tm Br.lSif e-llo-rilUndo, sem. no entanto caracterizar uma ruptura com o património d1plo· 
mutlançns lundamcntaL~. No c:tmpoeconõmico, a segunda metade do~ :1nos RO :t-.~isd· m:i.tico consolidado (1elo país. 
rb ii ncelernçJo de urnn temJência que j:i se verilicava de.c;de o l"inal dos :mos 50: a Sob o signo do equilíbrio, :1 diplo~ci:1 do governo Sarney consolid::~ria. 
ft1rm:tçJo dm: ch:unatlos mega-hlocos econOmic~omerciai:::, cmn a pol:~riz:1ção d:• como se vc:r:í a seguir, :1lgum:tS car.ic-tCr'fstic~ ftmdamentais da polftica ext~ma brasi· 
e<:onomia desenvolvida entre a AmC:m.:a d9 Ncrl<!, :r. CEE. c o J;~p5o, c: o assohcrb~,,~-- !eira e da inserção do país no mundo.:.. <:1ndo ao mesmo tempo :lS :ldaptaçõcs subse· 
uc:-t.:ill\l.'llln d:l di>:(ll 11 t1va cntn: por.lcr c:o;tratégicn c pndc:r cC(lUÜntkn. q~nte-$,"nec_i:SS_:íri:1S p:lr.'lquc õp"ãfserifrent.lSSe .:~s grandes mudanç::J.S no fin:tl dadêc:t· 

Se. dur:mte n~ :mo-. 50. (•0 c •ncc;mo 70a de~ignaçfto "!óuocrputO:nr.:b" rc!'c· dados 80 c ioft:ios dos 90. 
n:t·~l.: ~u~ mcs11m tempo :t r.::1po~eidadc m1lit:~r c c:1p:.~:d:u\c cconômic:a c tecnuló.g.ic::1, O in!electu;:~l Sarne:y percebi;:~ e:l:tr<~mente o que mtH.Iar;:~ no mundo e o tjUC 

IHJ" :mrJ<> xo c-:<>:1 pcrccp~·;io J;c altcr.1ri:l, com prulüm.las impl ica~·üe::.. 1\ URSS veria su:1 e r<~ preciso mud<~r no BrasiL O político S:~mey, porêm, era quem dil:lri<~. os tempos e as 
cn1nouai:l quebrar-se sub '' peso da competi~ão cstmtCgicõl õlCcler.u.la pd:t~ polítka-: gr:ld:lções das n:udanç01s. 
lcat;:mwn:l>:. CltquanlCI os EUA. que nos :mos 7Uh:avi:'l111 assi~titlo no inicio d:1 crise da As ~,:r:mdcs Jiuh:1s d:1 110Jitica c>::tr-rna du t::fncrno .S:arur-y: 
iadUstria autonmbilistlc:t, simholo de ~cu poderio indulôtrial. pa~s:~rinm a cnlrcntar cm continuid:ade e inor.1ção 
lodo o mundo c etn lôCU próprio mercado o reso da competição tcetmlógiea que lhe Olô dcs::~lios que 0 presitlcntcS;;rney tev~:que Cltlrentar,tantu interna quanl!1 
moviam ppnnesc,c;, alemães c países tlc industrializ:.1çiiom:'li:s ou menos recente. extcrn:uncnte. tiuh;u11 c::mu:teristic:ts sistêmicas:'IOrnaVOJ·Se, portanto, imprescmJivcJ 

O mundo dos anos 80 começ;w::~. pois, a dei~nr cl:~ro que :Is disputas de con~ebcr e ::~plicarpolític::~s que scdirigissetn à totahtl::td~::.d:::~s qucstOcs com que u pais. 
pr.Uer e:st:tvatn cedendo mpidmnenle lug:'lr :1 outro género tlc competição entre as n:,- se defronl:!.V:l em um e outro âmbito. 
çi")CS ·a compclii,!50 econõrnico- cot~rcial e tecnológica. Com o av.:~nço progressivo A Administrm;ão nascem em fuuç:::io de um processo de trnnsfnrnmçiiopnli· 
l.losentendirnentescm torno de um clcs.1nn.1mcntoefeli\tonn Europa, o mundo pa.c;s:sria tic:l e instiiUcion::tl orient:~do p:~.ra a recuperação d01s franqui:lsdemocroi.tü:as no Br:~.lôil. 
01 c;cr dmnin:tdo niio m:.is npena.o; por quem detivcs.o;c: o poc.ler milit:1r, rn:ts. pClr quem -Ao-bUsCarpro}eta.Z:nOriltlri"dOsua persõnãliil::idé; Cri!-natill3fque·onoViYgõV'emo privi· 
tivesse melhores condit,:õclô de competitividnde. E o grnntle lema dos :mos 80. ::ml:tdu legiasse ncima de tudo ::1: sua essê:nciademocr.itica, 
tlos acontecimentos que levariam ao final da Guerr.~- Fri:t, serb preci!ó::lmcntc n ncgoci· A redemocratizaç.üo do pafs forneceri::t. :lSsim, ::t linh:::~ inicial de atunçoio 
açfia da Rndnda Urugu:ti do GAlT. 'A confront:~çiio estrntégien·idco!úgic:t da G~rerra e:c.terna do governo. Tan!o no seu discurso diplomático, quanto na aplicaçiio t!c st1:1 
Fria !ócguia-~e n ::.hertura de um proccs~o :tind:t não resolvido de natureza econõmicn- polflic:l reglon:ll e multilaterol, 0 presidente utilizaria os valores da democrõi.Ci:l pam 
comerei:•! no interior do mundo desenvolvido mas com c:on:~õcquênci::'l!õ globais.. sustent::~:r princípios e objetivos de ;l(j.il:o. Por esta via.IOfnou·se possfveJ s-uperar ades· 

Os EUA rc:ag:irimn t.le fcmu:1 pcculi:ft~ consciellciõl dn dc!'õcompas~n CJUC confiança dos anos de preeminência mililnr e, bem assim. desimpedir alguns canais 
ficava r:videntc: entre a economia nmte·~llnctk:ma e :t de seus t:omp+.:Jitlores. Com :1" de comunicação com 0 mundo desenvolvido. 
rc:a~:~.no~nics". o p~ís :~hri.u-::;c comerci~h~erite, cri~ndo p?rofelam_entc _uma cm~1pfcx.:1 __ A nova desenvoltura com que 0 Brasil pnssoua enc~problemas :mlerior· 
.leg,sl:tçaocozncr<::l:tl dc~t~n:~da :t rc.n~liZ.1rSUJl?St~s dcsv1os ~o. pn~cfpro da rectproc~- mente embaraçosos permitiu, inclusive, aos agen!esdiplomáticos no exterior alterar o 
dadc nos Jluxos.comercra!S. ~~~msenc de rctnhnç~s comer~Jal~ fo1 ~E.~f_!:ch:td_n.~~!!:- perfil discreto com que lic.lavnm com a imprensa internacional, os organiZ::J.çOes n5u-
ram-sc <:on~cncso~o" .(·orner.clal~ ~-os E~A 1:~n1. v:~rros _de seus P?rcetros. Pafses: curo· govcm;:~mentais. os p:trtidos c orgnniz::~ções _pQI.fticas. 
pe:u~.o J:ip:mcde:ma'~ NlC $ aS!aiJc:osc'b propno Brns1l, bencfic•:.vam~se por seu 1:1tln A :íren dos direitos hum:mos. rra rC:i!id"Jde. foi lalvez a que primeiro ns.c;ina· 
ti;.~ ahertura cornerci:t! norle· americana c da perda c.le competitividade c.la indlis!ri01 !ou Ulll curso novo para a dipfomaci:l braSilcif."l, Logo nos primeiros meses do governo 
nnrte-amcric:ma, l:1zencln clns E!UA o principalmcrc:~do pnra seus produtos de c:c.por· civil, 

0 
Ilam:1mty, levando em conla a mudança signiticativ:~ que ocorrlT.l e 0 espaço 

t:tÇãu. cm um munc.ln c111 CJllC' os p:tfscs cm de~cnvnlvimcnto h.·1Vi:un diminuído intcn.~·l· político interno que se ãbriro.. influiu deCi~ivamente p::~r.l que se al!eta!>Se 0 " st:~tus "do 
lru.:ntc su:J p:1rticipação n:~s correntes inrcmacimmis de comércio c cm que :t Europa Brasil diante do Pacto de São José C:;t Convençfio !nternmericanadc Direitos Hum:~.nos) 
at"cntu:w:t s.uac; tcnd2m:iao,: prntccioni~I:J~. cspcci:dmcntc t!enrro da C'EE c entre esta c e os P::!ctos de Direitos Humanos das Ni;ções Unidas, nos q\lais 0 Bra~ii t~deriu :~ind:l 
rt-: p:~i-:c-: vinculados pd1tS Acorclm: de LmnC, Pnr seu rmtencial dt:: crmlliros diplrt~mi· em- 1985_ Complct;Jda com a adcs-oi; à'tonvençrio contrn a Tf)(turn d:1 ONU. também 
tko-:, a ptllitita comcn:i:tltmr1e-amcric:ma cnn.-.títuiria Ulll:t dus_p_r~r~dp:ti:<: f:~w~~ a_ em I!)SS, essõlS inici:uiv:tS transfonnnrimn c.lcfinitiv;:~mente 3 maneira de 0 Brasil se 
l1:1li7.ar :t scgundaruct:ltlc d•1s :tnus uitctii:J, g:crantlo scguidn.~ situ:1çiie_" de ccm!lito tcal, 
ou pmenci:ll ccJm 

0 
Orasil., ·, rclacion:~rcom o sistema intern~ciona:l t.le proleç.io e promoção dos direitos hummw~. 

Outm ~ranclc linha de !"orça ,c;oh a qu;tl :ttuou a diplomacia do governo Samcy: ~ei:c.ou-se d: enc~rar os textos intern:~ciona~s sobre a matéria como prete~tos ~r a 
nu pl;mnintcrnacinnal fni :1 cuhninaçãnd:~mOO:mça qualitativa n:~ agcnd:~nm!~il:~_h:r.1 1. ~ mtcrvenç5o 1ndevtd01 cn1 :1.-:~u_ntos de s~beranra absolutn do Es1ado pa~ consrdera· o~ 

/1. ncgati\':t do g11vcrno Rr:agan c.Je :l5lôin:tr a: Ctm\'e:nr;ão c.Ja ONU snbrc-Oi.---c~n~o correm cmup!cmcut:l~:~o dos estorços que P:SSilfnm a s~r co~ ~!ó do g?vcn_") 
tcito dn M:lr, :a rcthatl:t do.~ EUA c do Reino Unido da UNESCO. no amparo de um:t crYtl_p:r.rn mciho_rnr ot.l~scn~penltodo p::tfs na protcçao eg.lrammdos drrettose hberd.t· 
t~türica ele pcs.:td:t crilica ils. maioria-: "terceim·lll:t~dio:tas" lf(l$ foros iuternacinimis·. deslunt.l:1meulats docld:ld'!O. 

viriam :1 ·lcs:at:tr imJM>rtllntes lr:msfcJrtii!IÇifc~an lcmgn do!': :ums SOno prnce:ssnmuhila- Seri:1111 nec~:ss:iri~~-aind.'l lnaisciOcõ :mos p::ar.iC;iJe :ls :Wesõe;o; de I9R5 fos· 
tc-r:tl. Sccund~1dos pela Gtã-Urctartha c pela Rcrnihlica f-ct.lcr::~l d:1 Alcm:mlt:t, m: l!UA :;cm emnplctadns pelo dcpcilôito t.lo~ instrumentos de r:ttifienç:io de todo." O$ pacli.~. É 
h:IVi:uu imci:1dn 110 início dos 8(lum !l:dmlho de tlcsmuntagcm dc1 multil:tlcrali~mlJ certo. porém. que !:tis :tdc!>iles: scrimn o marco fund:~mental de um processo de l~1;1is 
então prcv:1l~ccnte. o (j\JC cnincidiu com unm sem:ível perda de imru!sv diplom:iticn amplacoopcraç:io entre o Brasil c os organismos govem:~ment:tis c n:lo- sovernamcn· 
dos p:tfse~em deseuvolvin1ento. E~sa mud:~.nçaqu:~litativa na :tgcnda scri:~_cmn_pie!ada till_~jntcrn::lCi{_lfmi_s. g~te hoj!! __ co_nstitui u~n dos pil~rcs_ da políti~a hrrr::il~ir~ na :irca de 
1nai:o;. adióintc pel:-c asceris:lQ de lemas cuj:t manipulação coloc:nri:1 precis::tntenle 01\ p.1i· direil~shl~l~::l~t;s,Ü simp!c.o;; gCslo-dC3ddi :iOS-p-;.:\u:.C n!Tliifi:crpõfcl:sclneio:tCStr\1· 
ses cm desenvolvimento 11:1 defensiv:1: d;rei:os humanos, narcomifico. n~o-prohfera· tum jurídk:a ime:ma dt:: prnteç:lo tios di-rcítos humanos afio deixou de 1>ignilic:tr UIH 

ç5o, meio :unhienle. imigtnçiio,terrorisnto, crises regionais, t.lemoc:rnci~. Estes t~m:~s i 1~ 1 p~r~:~'!_t__c;:_Q:~s~o 1~n :1 p~_rfci.yoamcnto de un~:l das forma~ d~::_lntetm;ão _c.Jo país cou.' n 
pnssarnm a ocup:1r crescentemente :t Oflinião pliblic~ mundi<~l. Ao 1-efletil-PreOc:up<~· mundo, em :irea tofnada CspcCi;lllileniC sensTVJ Pel:t reUelíJoet."ttlz:i:Ç:i<rc-j1cln n~;nnr 
çõcs fonn<~lmentc legitimas, captaram grnnde parte do intereSlôC dos foros mu!tllate· lransp:~réndacom que o E3msil passou n se :~prcsc111ar aoe~crulinio da opinião ptihlic:t 
rais. em detrimento dos tópicos de car~ter reivindic:u6r'o que h::tviam conformado a_ • intern:t c intcn1aciunal. Com as ndcsí'H:s de I<J85. a diplomacia hrasi!cira removeu uma 
;:~gend::L dos :tnos 60e 70. O impnelo diretoquees-ses tem:tS tinh:tm n:t opinião pUblica. j import~nle itij .. Cllc~~do p:t~SoitJ_o,!jUC~ín-àiúl ~í.~t:inci:ivn--: n_npl:tilõ políiÍCtl, nfio :tpcnas 
de pa(ses desenvolvidos e em desenvolvimento, em contrnsle com o carál.er gernlrnente do murtd~ desenvo~vi?Õ. m:ts di"~~Jnrtc-cloS"prõpr!os p:~rcelros latino-americ:molô. 
:tbstr:::lto dos temas do n:ivindie1cionismo dos anos 60 e 7Q-, conlribuln ademais pnra 
tra.nsformar qunlitativ:lmente a ngenda internacional. 

A conjunção de todos ~ses fn.!ores, que vinham tnteragircom ns mud:mç:tS 
intern:lS em curso no p:tls, constituiu o cenário no qual viria a opemr a diplomada do 
presidente Samey. Foi essencin.lmente uma época_ dt;_CO!J_s~ngimentos, de restrições, 
de espnços que se fechav~m. quer pela crise e desmobilizaçl1o do mundo em desenvol
vimento, quer pelu progn:ssivanscend~ncin dos países desenvolvidos e dos interesses 
do Norte em gemi sobre :1 :tgendn intem:~cional. Enquanto- o mundo em desenvolvi· 
mente se estancava e seus escassos progressos, como n redcmocratização lntino-ameri
c.:~na, niio :llcançnvnm um impa.cto globnl decisivo, no Norte !l5 transform:~ções mobili
z.,v;:~m recursos e produzi::tm resuU:tdosqu::tlit:1tivos Concretos. A Europa do Leste passa· 
ria a concentrnr :1 :1tençiio mundial e~ p_e_rfilnr:se !l:l~is adiante com_~ _,r:m~e cOmJ>C:li_· 
dora. por recursos fm:mceiros, em oposiç3o ~ Amédo:::: uünn~ ACbin:l;qUeia::t Q-nli.:
nho de uma pro!unda refonna económica, e a própri01 URSS. coja "pen:stroika" .ainda 
trazia. ::1 expect:l!iva de umatrnnsformnç3o controlad::t das estrutuna produtivas sovié
ticas. sem l:lJet:~r profundamente as: estrutur.a polfticns do pnfs (o domínio do Purtitlo 

E."te !Oi. pOI'I:mto, um lema em que os impulsos de inov:1ç;io prevalccemm 
daramenle snhrc o:o; c.le eor11inuid.1tle. 

A recuperaç5o d:ts fr::~nquias democr:iticas fom~u a h:tSe conceitua! p:1r:1 a 
de:::envoltur:t com que o Brru:il voltou :t ocupar um esp~ço no quodro tliplom:ítico 
regional e internacional. Parn tanto,lorn::avn-se desde logo necessário liquid:tr uma das 
principais hipolecas rem:lnescentes do perfodo mili\61r: a ausêncio. t.!e rel:tções com 
Cub:l. 

Devido às sequelas do processo de luta armad:l ocorntlo no Bmsil nos anos 
i O. o rel:~cionamenlo com Ct.~ba havia-se torn::~:úo um tabu. Era preciso super:i-lo.l:lnto 
por-motivos de natureza interna. lig:tdos à ::llinnaç;io d:t preeminência civil na nov:t 
ordem política c inslituciona!. qu:tnto por razões de íntcres-se externo. em função do 

- obje:tivo logo tr:~.çado peht Administração Samey de conferir prioridade ao re!acion:I· 
mento com n AmériCõl L:ltinn. Nilo seria po~lve! ao Brasil pretender a;osumir o papei 
que lhe competin no cenário regional sem dis-por de canais adequados de diálogo e 
cooperaçOO com Cub:~. 
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O re:ttntno:nro com Cuh:~l'rli, :\~sim. um:t dns C]ucstiies in:lUgurnis U:~ diplo
macia c.! o governo S.:1.mey. O prqcesso de consultas imemns iniciou-se em abril de 1985, 
em resposta :1os ::mseios mõ'lnifestndos ntr:;~.vCs cla Congre10so c por alguns setores do 
empresariado. O presidente Snmey. em su:'l primeira entrevist:l coletiva :t imprensa, 
dari>t n ch:Jve conceitua[ que abriria em;;inho p:'lrõ'! a efelív:l univc~:JliZ41Ç:lO da dip!o
m:lcin bmsllcim: "O normnl. nas relações internacionais. i os pafses manterem reb
~i.Jes diplom:z!lcns". 

O re::unmento form:Jlizou-se em junho de 1986. Jniciou-:<õe, enlito, um perí
odo c.le inlen~o rdacion::~.mento. com trocas de visiras de alto 11fveJ c a impl:mtação de 
diversos progrnmas de coopcraçt!o bii:Heml. 

O presidente n:"iocheg:~ria :1 visit~rCuba, tal como insistentemente convidn· 
do. Nem propiciou a vind<t no Bmsi! de Fidel Castro, npes.lrtlas inúmeras insinunções 
que recebeu em 1.::1.lsentiúo. Sua intuiçi!o política o aconselhou :t cvit:~rque o reat:unen- . 
to com Cuha se m:uerinli:znsse ern situações que pude~sern reabrir ferid:~:> niio total
mente crcmnz::aú:~:::; ou gerar sriU::açüe~ de constrangimento. Ma.c; n5o se funou a propor 
formnlmente. n:t I reunião de presidente.c; do Grupo do Rio. em Ac:tfJulco. que Cuba 
voltasse .ao seio do sistem:r inter.1meric:rno. mediante ::r sua rcaúm~o naOEA. 

O c:~~o de Cub.a revelou. port:~nto. um::~ dose muilo eq~ilihr.tdõl de innv.nç:1o 
c de continui1lade, cm que r- instinto politrco do presidente foi fundamental para d:1r a 
meúidn e~:~r:r da linha polftic:1 ::adot.nd.n 

A recupcraçfto do OUiol!n com Cuh.1 !'oi tamOCm u demento hmd:unental 
que rcrmititr no Br.tsil inovarem matéria de politica ref:i~~nal :10 :H:eitar inte:;rar, juat1l 
r:nm Argentma. Uruguai e Peru o Urupo úc Apoio n Cont:~úma, Dcstin:tdu n secundar 
t),<> cslorço~ d(l-. 4 p:~iscs de Contndora tto proccs.~o de p~tcitícaçüu d:r Amêric:t Centwl 
(Mêxico, Coltimhia, Venezucl:e c P:mamá). o Grupo de Apoío rcpreseutnria ,, 

C!H'uh•imc-el!(l de llll:ttiH uurortanh.·~ drplntrt:u.:t;l~ d.t /Hrltirica do St:l llfl c~timuln l' 
i!~'•>lllp.mil:l!lleltlcl di! "tllu-,:CIC~ p:tr:t <I~ probknm-. que :\niC:ll.;av:mt a flil7, C :r Sl'~m:m·· 
ti~• re!!'t~u,, O Bra~tl. emttnra lamcmao:<:c no pl:uto da reltlric:J. o t!Hcrvct•ctlllli~mn nt•rtc· 
:uncrrl.UHl, sempre se csquh·:~rn de 11111 envolvimento n:e região >.(Jh ii :tlcgaç.;1o de que 
rrriu Oí~punlm de elelne!\1(1.~ de inl,lnna;;:io c de j1C:tSu:'lsiio :eclCijUados 

!\ 1.k-cio:ãn de rartidp:'lr no Grupo cle Apoio a Cr:mt:!dnrn rc-\'Cinu-se accrt:l· 
t/:1. Crcdcncwuo Brm:il p;tr:t :~çõeseletiva~ no pi;~ no regional c deu origem õiO<lUC viri:t 
a ser pn~tcrinnncme conhc<:iclo como o "Grupo O o Rio". Criou-~c pela pmncir:.t vc7. na 
Amerlt•:t L1t111a um c•u1.rl :ut!imomo clc :IÇ':io Jiploen:.iticõl, h:1brlitado.1 di:-~eutir c inllu· 
cnci:rr poluicns sohrc ::rs princip:li11: questfx=s regionais sem :1 p:~rticlp:lçãt~ tlu :1 tu!cl:e 
úos EUA. O prestdcntcSmncy partiCipou J:'!S 3 primeiras rcunifJCs clactipula do GtUfll' 
do Riu {Acllpu/co, Punta clel Este e Ic.1) rc'IICI:lm.lo-se p:~rticul:trmenre elic:t:z ·por sua 
C'xperiênci:1 pm!amenlar c pelo cnnllccimeuto clo~ :~;.::mtos ·em orientar os úeh:ncs e 
.1<: conclusflcs do Grupo por cmninhos coíncülentes com os interesses do Bm~il. O 
envolvimento d1plonuitico iluciado com =r pMtici[).:eção no Grupo de Apoio .r Conl:ldO· 
ra foi igualmente 1mpon::tntc:: p:trn.:. supcrnçào cla im:lgcm que se h:wi:~ form:1do n:~ 

regif1o durnntc o per10do mr!it::arde que o Brõ'lsil n:io !inhn interesse pela AmCric:r. L:lti· 
na. F:tls:r ou verdadcirn, esta im:tgem cxi~ti:t c tolhi;r o exercício pelo Br<e>il de su:1" 
respons:1hilid:tdes na polilic:t regional. A fluência com que o Br:~sil passou a c.xert-cr 
um rmpcl eletivo n:t política rc~;ion;~l cons,J_Itt!iu, assim, um duro elemento de ínov.n~·:it, 
11:1. t•nndut;:"to d:t politic:t cxtcrn:l Oo p:tfs. ·.:: 

Fu!!iri:1 :ro ;~lc:mcc do presente fr;th:tl!t.., Jcscrcver ou coment:~r :t din:imica 
d:::~s rel.nçiiesdu Br::tsiJ com c:~da uro dos seus p:rrceiros l:1tion-americ:mos. Sejõl, porém 
dito que cn1n r::1da um deles procurou.,;e desenvolver - par7t.lc!:unente ao processo 
multtlnter:tl rc~ional - uma fai;;n de rel.nt,.-õcs individu.nlíz:rd.:ts. Com c:1da um dCJs 
intcrlocutnre:o; regionais. cst:tbele.:eU::Sc um progr.mt.a de comu!t::tS c de cooper:lçiiu 
tlUC permitiu ;'lO Brasil· nrio ohs'i:lnle:as limitações imp(Jstas pela crise econõmica c 
pelo e~:rnc:rmento doHuxo de lin::rnci:r.mcntos p.nr.:t projetes de infra-estrutura- :tSSC· 

gurnr mna presença dil'ercndnd:t ~um:t relev:incr:r objetiv:t. 

P:1ra 1:1ntcJ. cenmucote pesou o t'ator da ch:em:~cl:r "tlir;lomaeia presidenci
al", An lin:!l dc scum:rntlalu, u presidcnt~ S:~~ney nrgulh:~v:~·se de l~:t ~isitado lodos 11" 
pai~eo: d~ Amêrit."a elo Sul (alêm do Mê.\it:o c Cost:d-l:ic:l). :'llp:umun:ris de uma vc.7~ 
tcnJn recchidu em Or::rsi!ia pr:ttk.õl.mcnte todoc; o<: ~cus colega.~ ú:t regi fio. Altcr:1ndo a 

pr:ittc:1 :uacrittr. o presidente p:l~~ou t:unhênt ;e prcstígin.r pes~o:~lmcn!c a posse de di· 
vcrMIS prcstdcnles l.ntino· :rmcdc;~nns. cstahclccemlo.comscus coleg:rs um:~ rct7ç:io dc 
tr:1h:tlhn c de r.:orrllant;a fund:mlcnt;tl para n ~.11ito de seu projeto dip!orn:itico rC<.;iomtl 

Na rc:alidack. dig:1-SC <:11trc parêntc ... es, muetao; lor:tm as oca.,.iiics çm que 
,,.,_~a n:cupcr:tda !luênci:e diplmn:itk:t d(t Br:t~t! se revelem titrl par:~ tl~ uhjctivosJI:Icic~· 
11:11" de politic;1 extcrtm. Um:1 tlcsla~ m::t.~ti1cs pelo menos mcrc~·c te:;istm especial· :1 
r~·unt:ict do" pfc,.tdl·ntc.~ dm, l~aisc~ Altl:t7.ÔntCilS r:rn Mat1aus. cn1 ltJHH, que lo i l!ifld:t· 
tm:,ual rt:er:t d:ITo rc~ralt!u diplmu:ittco de que o Omsil necessnav:~diamc cl:~-.::unp:mlta 
que se mo\· la tnlcrnm;um:thnt.:ntc cm tmno dn quc~t:io Ocll:tCtcHituhit·ntc 

Nt> C:t!'Íiuln d:1~ rcla~ii!.'~ rc(!inn;tic, ror :>cu car:ircr cmi•kndticu c iewv:l<l<•r. 
lliCrecc Ut!ltr:rtamenltllllllltn C.'-JlCd:!l :1 politiC:t cstahckci d:e rda Admmistr:~ç:itl S'<tr!l~'\. 

para :1s rci:tçftcSlotn a Ar)!elllln:t 

T.1lvez :r pnucip:~! e mato;. dur:tdour:t linh:r de politica cx1ern:r dt) ~ovenm 
Sarney tcnha:>IÚO :1 rdonnuJaçiiodord:lC!On<~mento tltt Br::1$il com:1Ar~enrinn, mccli
:ml..: ~ .<:UfJCr;u;ào de nv.1lid::ldes c dcsconli;~nças que .sohrevivi;~m ao pass.ndo c a 

concomit:rnte impl:tntação de um csp:~ço preferencial de entendimento dernocrtitico c 
de integraç:1o ccnnõmic:r1 que veio a desembocar no Mercosul. 

As relações com a Argentin:l j:1 haviam pilss:tdo por um período de inten~i· 
ticação., partir da soluç:io d.nda a comp:etibilii<~çãÕ de It:tipu e Corpus, no governo 
Figueiredo c da qual foi :~.tê ceno ponto o corolário apoio brasileiro à Argenlina na 

qu~t~Q_9~_Ijt'!<1S ~lvJ.l)~"• .~~bri! de JJ8.2_ç[l tli.~t~~ 1\0..Je in.aJ,Jgurar o go'llerno 
Samcy, porêrn. os falares de comrcliç:io c rivalidade próprios de uma secular c com
plexa convivt:nda subregionnl .ainda se perfil.avam junto aos crescentes fatores de :ts· 
sociação. 

A redemocmti7 .. 1Çã0-bmsileirn foi deciSiva p.1r.1 :11ter.1r.de vez o pndr5o des
-se relacionmnento. Ambos os governo~. souberam ver no respectivo vizinho um f:uor 
::tdicional de :~poio à sua própria est:t.bilid:tdc polftic:1 c :tos ensaios de tmnsform:1ç"o 
econômicn que fi:zer:un. O Tr.lt:tdo que estabeleceu em 1988 o Mercado Comum Bra
sil-Argentina (embri:lo do Trnrndo de Assunção que criou o Mercosul) culminou um 
longo processo constrofdo com o empenho pessoal dos dois presidentes, e 
consubst;rnci:etlo em um;~. sucessão de Protocolos de C~PC'~ç1'io inici:tdos em 198<>~. 

S:~mey eAifonsín tívemm o mérito de eliminar imediat:l.mente os fatores de 
suspic:ici;r reclprocn que nind:t miil;rvam o rel:1eion::rmento. O presidente :lrgentino to· 
mou a ínici::ttiva de propor nm:1 visita sua à usina de lt:1ipu, rompendo :1 desconfi::rnça 
que por tantos :~nos abnlnv:e a rel:tçfio bilaternl. E ambos se comprometer::rm logo no 
início do processo :1 coopernr just:~mente na :irea em que :ts. suspeitas recíprocas ernm 
m:1is fortes: ::r :irea nuc!e.ar.lsto tomou possível cvit:lrque odominiodo éiclo completo 
do combustível nucle;rr. logr:ldO inici;rlmcntc pela :\rgenlina e no ano seguinte pelo 
J:3r.tsil desse mnrgem :1 perctpÇÕCS equivoc:r.d:rs de parte :t parte. Ambos os p:~fses ·a 

-çomeç:~r pe!::a visitndo presidente Sarney ~ inst::~l::rções nuclenres secretas argentinas 
de pj)c;rneycu ~ :tbrimm reciprocamente os seus progr:tmns. Da desconfinnça ~;eratla 
pelo desconhecimento p:.ssou-se para a confi:mç::t b:l.Seadn nn cocpcmção. Esta foi. 
sem dúvid;r tllll<l. inov:~ç5o corajosa c fund:rment:ll, que alterou de forma defini1iv:1 :1 
inércia de um relacionamento desconfiodo e froquetemente :1ntagõnico entre as c.lu:l.S 
maiores potencias d:t. regi fio. 9 

A p::trtirda identificação desse interesse fund:~ment:tl. foi possfvcl acelera. o 
processo de in~cgrnçiio Brõ'lsii·Argentina, :to qual se somari:tm j:i na administração 
seguinte, o Uruguai c o Parnguai. Esse processo, que d:tri:l umn novn face ao conjunto 
d::t integrnç:"io 1.1tino-mnericnna. consagrou qu:1tro princípios fund.1mcnt~is p:~rn o 

Continente: 

r) o de que :1 iutegr:tç:;o, :tdem.nis da '1/0nl<!de politica dos govemos, c.lepen· 
de c:;senci:llmcntc tio interesse dos :tgcrrtcs econôruicos: 

2) oc.lequc a integr:tç:1o deve p:~rtir neces..c;anamcntc de correnres de comér· 
cio j:i existentes c com um certo gwu de ahrangCnc:ia c corrrplexiclade: 

3) o de que:1 integrnç:'io deve ir a!Cm d:Jiibcmliza(fÜO comercinl. p:1r:1 :tlc:m
\':tr a :irca d:t produç:'io, de !Ornm a t:ernresc:~l:l p.1m :1~ cconmHÍ:lS. atr:ur iuv~-.rmtcnw..; 
dircl<r.o; c maximi7.:'tr os reco:rsos produtivos, em pilrtictJI:lr o cJcscnvolvimento 
tecno/Qgico;c, linalntente, 

4) n de que :1 integr:~çiio contincnwl se r~.,; :t p:trrir da cscal:1 sub-rcgional. 
como um som:tlório de inicintiV:lssemelhantes :1 empreendida pelo Brasil c Argentina 
:to amparo, ma.<;. indo mais além, dos esquemas previstos n::t ALADI. 

Esse.o; princípios parecem presidir c determinar plenamente não npcnao;. o 
processo de consolid:tÇ3o do Mcrcosul, mas outras iniciativa.<;. sub-regionais. constitu
indo uma c~pécie de prova h:isica parn o êxito potencial de qu.1Jquer iniciativa de 
integrnção, sej;t pel:r fcirmul::t de mercado rnmurn. seja pcl.a fórmula cJos aco.rdos de 

livre comêrcio. 

-0-íifiP:lCIOOo prõCessosolJrc a bã1omç:tC:Oiilerc:i:tl não se lC:7. c~pcrar. Br:t ::I 
c Argentina v~lt:tr:Jm a ser parceiros de primeira importância rcciprocn, com um volu
me de comé-rcio que .nlc:rnçou os dois bilhões de <lólnrcs nos dois sentidos e com u111a 
crescente f::~miliarid::tdc do~ consumidore.~ de um merendo com os produtos oriunúu.c; 
do outro. A nov:~ rel:~ção Brnsil· Argenlin:~ dctermin:td:~!)Clo dois governos civis ultra
pm:sou. porém, :1 :írea comcn::i:'ll p:tra :1!canç.nr pk:n:rmente :1 do entendimen!O politico, 
que :::hegou a tr:~duzir·sc em um grau jamais alcançado de coordennçi'io entre os dois 
p::rfses em mü/t ipl:~s á.reas. ' 

A'!. relações com os Estados UnidosJernecemoutro c:tmflO fCrtil p:rran an:i· 
lise da diplorn;~cia S::rrney sob a p.1nir d::t di::tJêÍicn eontinuidadelinovnçiio. 

O governo civil hcrd:rra um r.:!::ifionanJen!o Brasi!.EUA cho.do cJc:: questftc~ 
conllitivz: de g:itUrcza comerd:ifC: :~me!lt;:tdo pela.\.juestão da diviO:t ex:tema. 

O rel:i'Cíonarnento cO!T!erer:rl se coniplic:iri:l PC:b -decisão norte-:unerie:tn:t 
de utiliz.vo Brasil comn "show e:l9C'" p:me. a sua Jegisbç:lo comercial. v:tlt!ndo-se da 
pr:ílicn br.nsileim em matéria O c indúctri:1 'r:trn~:~eêutic:r (:~ inexistência de p:1tcntes p.,ra 
proccs.W$ de produtos) e d:t lei de inforifl:itic:t p:tra nbrir aç6e.o;. ao nmp::tro da scç:io 
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301 d:l Lei Jc C~_r_cio. ltl'port:mles_rubcic_ns __ dn p~t:uJc export:~.ção de manuf;:~turn· que se refere ;, não proli!'cr.tção c 01 conlrolc~ de trMs!erênda de lcr.:no!ogi:.-: c an 
dos do Br;l!>.ilparn O!'> EUII., como cnlçndos, produtoSSiderú-rgic:o~-e-:zViões-:sefi~-----rCI:lcwnamcmocõmcrcl:t! do nr:~sif com :llgtiiiS pafscs do Oriente Médio. A 1111cstiiu lia 
ohjcto de :\Ções "nnti-dum(')ing'', nme.aç.ns de rctnli~iio ou ne1;0Ci:JÇÕ<:S com forte~ tr:mstáCnr.:i:1 de tecnologia clu.:g:1ri:l :t :tlct:~r alguns fornccimcll!cls de cquipamcntns 
pro!s.Wcs da p:1t1c nonc-nmeric:v;~a. snlistic:ld1!Sdu Dr:L-.il c teri:l de ser uhjcw ~~c gcstfx:-s políticas. E vcn:!:~;:.t:uuhêm. que 

Usna sêri~ de cnndidormlid<ldcsc.Jc natureza mncro-econõmica. entre ela.<: a 
;chcrtmn c-omc:rc:i:tl, n -diminui~o do p:tpel do Esl:~do n:-t economia. o controle do défi
cit público. que com;:limínm o pil::tr da polfticnlntino·::unerican:l da administraç:lo re
puhlic.::tna, m:~rcaria por nutro lado o pndr1\o gemi do rdncionnmc:nto pnlftico. 

O governo flr:t.~ileiro, a1ê mc::;mo em hmçilo do vigi:.ncin do sistema dcoto
.:r.Íisco c dns mec-:mismos dccisôrins próprios de uma democrnei:1 coTn uma avõlss:tl:'ldorn 
qtmntiú:~dc de pre:<:sí>c-s., rc:t~iria de fonn:~; nem .~emprc smisf:tl6ri:t :tns nll:ns do gover
lllllmrtc-amcaic:mo. que exigia rcsposl:ts prrmtas cm mntêria de protcção d::: p:~;tentcs 
l':trmacC:ulic:t~. ele- nltcr:tçftn d:t lei de i~fott_!t!itil·:~. de pro!e:ç:ln mtclcctual, Uc abcrtüi'n 
comcrd:tl, :t!Cm de C:xito~ cm nmtêria tiJ est.•hi!ôd:ttlc econ\uuica. Ctmstruiu-se· uma 

cstr:tté~i:t de rc:<:post:a aos rrohletnas ll:t :ire:t comcrda! composln de três deme-nto:;. 
h:í~krn.. F.m primeiro ltt~:tr, o re-conhecimento de (jlle era ncc.:cs~:iri(l pmgre~lir em ccr· 
t.t~ :irc~s. mas n:spcitnnc..!o <JS tc-mJlOS c n proccso;o decisório prôprios úo regiuse dcmn
t.:t:\tic.:n. N:io ckt:t:tV;t de ~t.:l' isiuuc.:o ()UC n~ EUA )'flltnnvc~.,C!II :1 deuttl~·r:cc.:m no ( 'ulllt· 

nentc e cxi~;cm (lus gnventtJ~ dcnuocr.iticm: que ~e v:'Licsscm ele um prt~t:eS'«l t.lcctstirm 
próprio dos rcsmtc~ :tutorit:írios. Em segundo lugar, a deds:io de buscar uma politica 
dclihcrnda dt:: "cncaps:ulamcnto" dos profllem:t..<:comerciais.de fnnnn a evitar que ru
de.<:scm "cnmamin:~r·• outr.t:<: :ircas do rel:tcionamenlo. E. finalmente, a ncgociaç:'w, 
tanlo no plann c:o:.terno, nu seJa, com os EUA, qu::~nto interno, com os diver:<:oS setõrcs 
intere:>s:Idos em cada uma dns :írcas problem:itic:~s. 

A dcdsãn c..lo presidente S;trney de ir aos EUA em setembro de !986, qu:m
du o conlenc:1usu ccnnõmicn-oomerdal parecia :t!cançar o :ipice, respondeu a preocu
pnçõcs de du:t.o:: uróc-ns. A llrimeir.t, :t de !!.prc:senlar nos EU/\ o regime civil c- n su:~ -
raccm et.-onümio..-;t, o PJ;um Cru:r.ado, que j;í t.'l"mcç:lVa :t :trresenlar :<:i'!:J.Ís de esgota
menlo. mas c1uc pcrmaneccri:t submetido it.~ injun<jÜes politiCO-elCíiOf:iis. A SCl!Un(.[a, a 

dt: dc:mbstruir u:-: c:umis de comunic;tç;io Uirej;l com o gnvcrntl _not1c-amcric;mn no 
nmis :dto nível. Torn:~ria-se importante: persuadir o governo. o Congre-ssO e a npíníiin 
públic:a:uneric:mos de tJUe as rcl"ções globais entre o Br:asil c: os Estados Unido eram 
pofitie::~mente muito m::tis rele\":lntes do que qualquer problema setoríal, c que não se 
tlcveria deíxnr que :ts quc:s1ões e~pecíticas cont:~minassem o contexto mafs amPlO. 

O presidente resumiria tn."lis t:ucle, em UI II ~~igo p:<(:l.:l "Harv:l!d lntemational 
Rc:view", :t sua concepção do que deveriam ser as relações Brasil· EUA, procurando 
colocl·lns sob a ótica da m:~turid01de e explicando qtJe o contencioso bilnteral era natu
rnl diantcd:l alteração qu:tlit:;~tíva da economia nortc-american::t niio só nos EUA, mas 
c:nt terceiro:<; mercados, e que deveria ser tr.tt:lda de form.:1. igualmeO.I.C ú1udilril.raõ con--; 
texto mnis amplo do relncionaménto entre os dois maiores p:~íses do-ltetnisTido1

Q. 

-,.,s- rcl:lçTiCS Br:tsii-EUA sofreriam cm grande nu.:t.ialla o peso cJ:a relativa indircrt'm;:t 
norle· :!mcric:ma ao Conlincntc, inJifcrem.-:t csS<t matiz:td:"l <tpc:nas pela prew.:up:tçfit1 
(;Onl :úiucSf:í<J uo-rififCõtfií!ko e eventuais nmc:tc;as â cslabilidadc democcitica da rcgi:h 

O Brn.,il. na re<~lic..lacJe, tinha umesp:1.ço relntivamente redu:eitlo nm; prcocu
pm;õc:s nortc·americanas no hemis!i::rio. Se, por um l:t.úo, n. r:ri~e c:entro·amcricana c 
especialtnentc a questão nic:tragucn-se e mais tarde a qu~st:io p;-mnmc11ha oc.:upav:~m :t 
maior parte cJa:<: energias dirtomâticru: e polltit::t:<: dos EUA (sem l':t.!ar 1W c:;so lr:i· 
Contms, que cxarccrbou a j:i dcsequiHhr:t.c.J::l :l~Ç.üo que: os prohlenms centro·ameriC":t
nus nterct:i:1m da Atlministmç:io Re01gan Cdt:P'oi:-; da Aclministrnçiio Bush), por ClutLO 

- I:H.fo o Mêxico. snb ;a presü.fênci:~ inov;J,~ora úo presidente Sali~a:t começou ::1 conccn-
tr.tr' gr.mde parte Ua :~tenção tlos EUA nO hcmisfêrin. -

O prc$"idcmc S:1rney. :lO a~sumir o gnverno, dcposil:'lva grnnr..lc:s c:5pcr.mçns 
11:1 rc:lação com os EUA c viu.sc a16: ceitt;.ponto frustrado tantn pela inoomprcen~ão 
rc:vdac.J:t pclu governo norte- amc-ric:~ô1Huntc d:as vicissiuu.lc~ c-ncontr.~dns pelo Bt:t· 
~ii noc::tmiul10 da lr:ln:'\íç:'in. <Ju:mto por sua incap:u.:idac.lc cm :<:iniiliz,"lr politicas cl:tras 
de ccxJpcr:tção, Não dc-i:cuu, j'lorém. de ~xp!or:tr sempre, apcs:~;r das rc-cit:êndas c.Je W:t· 
s!tingtcm. todas :'IS possihiliú:tdcs de c..li:Uogo. É dn perfcx.\o Snrney a preocup:1ç:iu cm 
confurm:1r uma "ag:cntl:a posiliv:l" p:'l:r:t o rd:u.:ionamento, t':l[Y.\7. Jc oh v i ;sr :IS diliculd:~

dcs cri:td:.ts com :t implcmenl:tç:'m, sobretuãv a r:~rtir da AclministraÇ:itJ Rcagan. de: 
uma lit1guaget11 ;1gressiva e:cpresS:t cn1 snnçõcs, relnliaçGcs e ou1ros ins1rumc:ntos pou· 
cn c:onvid:1tivos au di:iloso c à negoci:ttroio. 

No lin:tl úu seu m:md:ttn, um pre:-:itlcntc. que ~compre vir:t n:t eclnpcr:t!:_-:1n· 
cnm os l!Ui\ U\11 pilar l:undmncntal d:1 J)(>lftic::l c:r::tcrim hra:-;ilcir:t, p:trcci:l lcv:tdo:a 

·descrer :1 pu~sihilicJ:tdc de SU:t implcmcnl:tçiin ctu l'l:tses efctivamentc cquil:ttiv:ts 

AS rcl:tçücS-tlu Bt:tSil COm ns-cJcmaís-p;m:ci~~IWcllVIüilÇrtcr:t"R:t:lln 
isu:thncnh.: uma ;ttcm;5n JHiorit;iti:i, Apcsôlr d~~ clificukladcs que :t morat6ri:ttletlivid:~ 
çxtcrJ_I:t_qi~u ]~lr:t o ~i;iln~ll_\:011\ :t E.urop:t Ocid~l\t:l! c 11 J:tp5o, roi possh·d dc-scm·.c.l
\'l,!f cnm mn~os. I"XiinSJC!;Ildcr pro~;raill;i.SCCtii"Cildíil\CrilO!;--de iftt{forlftt~ci:1. Nf\(} se 
pruduzirüun. pcm!m, iuoVar.;ik-s proprimncntc-~"i"i;"riílicativ:is~ valendo-se- :1 diplum;t(;ia 
ht:~~ildm d:t nhsc:rv:inci:t de linhm>; lraclicicm:tis de Cll!lflCr:u;:\tl. O prc-sitkntc Sarney 
tk:munsb;tva pcrfcitõl consc:il!nci:ttl:t rclcv:inci:t dtl re:~tivamcnto c.Jus lluxos de invesri
ncc:nto c (lc i:mlpcrat.;fiOtccmu1tilil:iJ--fin:mc:eir.t l.'ont os-países. europeus. Su:t cslr:uégi:t 
cliii~~i~ffilclil-.~cns.ibili7.MC mobilb~aros setore~ ~:uropeus C'( IIli interesse-. no Br:~sil com 

-vi'lmi:-.-a"FCelJpcr.tro!> níveis históric~ c.lc c:mnpromctimento dNs [Y.lfses cnrnunit:irios na 
economi:i Grâsilcira. COm rc:\açfio ao Jap5o. cujo papel ele gdr:mtc ti:~ liquidez da eco
nomia internacional c:rn claramente percebido f'lCIO presidente. o clescnvolvimcnlo de 

Na prâ!lea, porem, 0 ,el.'\Cionamento teve momentos de :~guda tcns:io 0 rclaç~c:s bilalcrais t~ai.'> cstreit::ts f~i c~tabcleci~o enmometa de alt:t rri~ridad':. Muitas 
Br.a.<:d rm tncluftlo em listas de pÓs!:tveis ohjetos de retahdçilo comercial sob a ~eçao dtts dtfic:uf~adc:s onundns da refut;m~H'I.c.lo [;~.pao cm compromete~-se fmancct~thente 
~01. tendo chegado n ser ohjc:to de ret:tlim;l'io no cõlso dos prndulos filrin:lci::til!ci.~i_- -- -com.o.Br:lSII fomm superadas pelo_clnn<'d~ boa.vontade que s~ c~ou com adccu:üodo 
Quõlndo se ;tnunciou ::t mnrntóriade reverciro de 1987, por sua vez, a tensão chegou" pn:stdente S:trncy de comparecer as ex.équms do lm~rodor Hlrotto, em 1988. 

níveiselc:vQdos. Teve t.:!.mhém, por outro Indo, momentos muito positivos, como qunn. 
do os EUA nraint:lm o Bra<:il em ~,.pleito junto ao Clube de P:1ris. em j:meiro de 
"1987. ou qt1õlntlo se abstivernm de .anunciar relalinçõcs por catt.~a da lei de: infonn:ítiea, 
tcm.'\ndo possível que o processo negociador se desenvolvesse e d:mdo :ao governo 
bnl';'iJeiro tempo para uma delicada negociaçl1o intemn, 

Em geral, a escrntégia do "cncapsulamenlo" se revelou opc:rncional, seja 
porque de fato ptohlemns cspcçificos não chegaram a cont.:~.min::~r outra.<: :i.rc:t.<: Uo 
relm:ionamen1o globa.l. seja porque fnvoreceu o inído de processos ncgoci:'ldores, ~cja 
ninda. porque. em um relacionamento d:!: cmnrlc'xidadc: c ::~f'lrangCnci:t tl11 nort~
:nnericano·bm~ileiro, -ê nonnal que ex.ist;un diferendoS.. O Brnsil viveu r:trte do períndn, 
mesmo com n estmtégi:~ do "encõtpsul:~mc:nto ", sofl :t c:sp:tda de Dâmodes. da se..,-ãu 
301, cujo pntem.-i:~l de õJfetar ~dver.:::unente as c:t::portaçôe:o: hra~ilc-ira<: licnu patente 
com :t simples veriric;tÇão de que n inclusiiodo Bmllilcm um:t lista de po~sivcill ohjetoç 
de relali:tçiio era sul'iciente: p:tró" suspcnUer encomendas c dcsvinr t:ompr:~~ de 
import:~dorcs.nortc-americ;moll". Mas os EUA consolidõlriam. no rin:JI d:t déc.':il!iü.lé XO. 
a SU;t pClSÍÇ!"to de primeiro p:tn:eiro econiimico c primeiro mercado Ou Brasil. qw: h:tvi:1111 
chc.~::tdo a perder p:~;rn o conjun1o d:t América L:uina m1 fin:1l do~ :mos 70 e infciu dos. 
:mil ... ~m 

1\o lit~al tln pcriudu Sal'm:y, cmhma :timla pctmanccessc p:tl !C suhst:mct:tl 
du cuulendo~tl, qtae :dc:ms;::ava :t esfera da flnlíltc:a macro.cconc'>mica hr:tsileira, c ~.:u- -

qu;mtcl a questão d;ti.J-ivitb c:dern:~ti\'cs.w :tlcanc;:tdtJUIIl pmt!Cimnrto. com a mm:tttíti:l 
1.;.4.:-nic:~ c ;1 pnrnhs."Lç:lo das 1te~oci:~.çõcs com o r:M [. o relndon<~mento p:srccb de f:uu 
colocac.lu n."L trilhn. d:l matuntl:ulc. 

Na ârc:t. polftic;t :ts rclm;õcs com m;. EU i\ :<:t mantiver:tlll óemrn de uma 
gr;mdc ohjetividõttlc, setn contenciosos que amcnç:~ssem cont;uninar u cunjuntn das 
rcl:t:;()C'S. Éhem vcrd:tde que a\gunmsquestõcs tci{'licas viriam :tton:t, C~flCCL:tlmente nn 

Par.t que: se poss."'t fonn:'lr umjufzo c-orreto do quadro das relações do Brasil 
com set.Lsp:trceiros desenvolvidos dur<lntc :t Administrnç5o Samey, tom:t-se. poroutm 
pmte, m:cess:irio cx:ttninar o tr:tt."Lincnto dn ques1ão cJ:1 dívida cxlem:~. Nessa questão. :t 
mão do presidente Sarney foi p:trticu!ann~nte sentida no equilihrio que se est::tflc:leceu 
entre o fatcr de inovnç:io repre:sent::~do pela mcrat6ria tlecretnd."'. em !987 e as ações 
subsequente:;. de recupcraç:1o dos fluxo:; de coopemç:\o tínalleeirn. 

A p:1.rtirde 1985. qu:1ndo se p~odu:r.iu n mudança de governo no Brasil, veri
licou-:<:e tendCnd::t no sentido d:t retrnção por p;"Lrte d:tqueles pnfse!': que mais ativamen
te vinham r:~;rticipnndo no crescimento e n:1modemiznç5o do Br:J.Sil. através de lnves
limentoll c do comércio. Predicado no contínuo influ~t.o de rceursose:r::temos c noaces· 
soconst:tnte e c..lesimpeditlo aos mercndt:~s dos principnis parceiros comerciais do pnfs, 
o modelo brasileiro viu-se subit:tlnente priv.:~.do destes: elementos essenciais p:trn a sun 
integrnção lLannoniO!>a ao exterior. Os investimc:ntos c,;tcmos retr:J:fram.se e vários 
merc;1dos de e:t::porr.tçào passnr:nn ::1 contrnir· .. ,., Par:1 tanto inOufr.un niio apen:tS :tsi 
condições gerais da economia internacional, C:llmO também as incertcz:tS gerndns no 
exterior pelo instalação da Assembléi::~ N!\Cion.:tl Constituinte, e, hc:m ttSSim. o surgimento 
110 Sr.t$il de: tendE:ncias mais ostensivas em favor de: procedimentos protecionistas de 
cunho nncion~list:t, como no cnso d:t ind:i<:lriade infonn:ilica. 

Esse conjunto de fatores foi, em boa medida, respons:ivel pel:lex.:tuSlão d:ts 
n:serv;:as de divisas do pafs c pela consequente decis."io de suspender o pagamento dos;; 
juros da dívida junto ?Is instituiç5Cs rriv:1das C'c: crédlto. 

Ao coioc:-nr ern quesfifo~õ fUturo d>JS re!açiics do Br.tSil com seus principaí:o;. 
pdrc~iroli. a suspensão dos pagamentos dn Jfvid:t constituiu-se cm decisi\Q que alterou 
profundamente os padrões de n::l:tcion:'lmento ex1erno do BrasiL Não foi ela. porém, 
c:oncebic.J:t. nem apresent:td:~ pdn presidente. como um gesto de confront:lção ntotiv:'ldo 
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pm consJdcraçõe.~ de natureza ideológica. Ao contr.irio, o que se buscou -_ c __ iss~ 
tro.nsp:ucceu em pr:~tic:unente todos os pronunciamentos do presidente sobre a qucshio 
- loi criar coudiçf~es pmot mud:~r o foco do debate íntcm:~cional sobre 3 questão da 
divid:1 externn. Ao ::unparo do chamado "consenso de Cart::~gcn.,.·. o Brasil procurou, 
c0111 h:tsc na cõlrõlcteriz.,çfio d:t divida como um problema global. t::mto de devcdorc:> 
t:I>I!IO de crcdurcs. promover :mlu~-ücs aprcscntndas con10 ":1mpl:1s,juJõtas c dur:ulnur:1s". 

Era convicçftndo prcsicJcnte que a ~uspcnsiiodc r:Jgament()S, :m rcalimentar 
11<1 flt(llll..::l o ~·tltljtuttudc drcunstfLndas negativa.-. que :t havi:1 determinado, c..lcveri:t ter 
\ida curt:t. F.r:t ptcci_~u :ttmir o<: parceiros elescnvolviúns tio Brasil para que voltas~m 
.1 111jet:zr rc<.:\lf~I'S ua cctmnmia brasileira c :1 p:trlieip;~r do t!esenvolvimen!O do pais. 

S:u lll'Y totllfiH!CUdi:t, t·uzn 1:11.r'ao. que uu m:mcju tl:z questão tl:! tlivid:• ec:tav:t cm ju~n 
u:1d:1 m:u..; umla meu~>~ que o ttrc\rrio mndclu de t!cseuvnh.olrw:nw dn !lr:to.;.ll. 

f:o.;..~e loi 11 :iH}!Itln soh o qu:tl Samey pmcurou al'l()rtl:zr a qucstfio nos o.;.cuo.;. 
n111!:tclm duelo<: cmn o mais ;~Uo c~cal:':c• 1ln ~:o vemo uortc-:uncric::':~':'. S:uh ~11:1 micn
la<.;fao pc~c:oal, o Emh:uxac.Jor Marcílio M::rqucs M.,aL'ir:t desenvolveu cm Wm;lsinglnn 
uacn"a aqiio com vtsl:t'> a scnsibilit.1r o govcmo dos EUA paro~ :tlU:lr politic:um:utc 

JUnto aoo; b:mcns pnv:ttios. 

A rca'iiio nortc-americ:m:1, porêm, I\Ji sempre :tBthivalcntc. Nu pl:uw 
ded:tmlfirio, maail'est::W:l·Se :dgUJn:"l comprecnsiin p:u:1 :t.'> circunst:inci:!.s rorços:ts lia 
t'COnomi:l bmsilctrn, mas. na pr.itica. aleg:IV:~-sc que o governo não podia interh:rir nr1 
prrx:o.:~so ne~oeiaelor entre o Brasil c os h:uu:()S. E.c:~a atituJe n<'lrte-atnerical'la !=nntr::L~ 
punha-se: d:1r:nuentc it visf10 reiter:!d:uncntc expo.,m pelo presidente Samey de que a 
qucst:io d:t Uívitla deveria ser tr:ttnda cm doi~ patamare~ distinlns. llt::t.<i imcrlig:tdo .. : 
11111 p:1t:nn:~r linanceiro. restnlo i'ls ncg:oci:u;õcs di relas com Bancos e instituições cre
doras: e cmtro p:!l:tmar polit:ca. rm qual se considcr:lfi:t a qucst:l(l soh o prisma de seu 
imp;tcto pam o universo d:~s rcl:tções de E.o;tado :1 Est:u.lo. 

A lógica d:~ argumentaçiio brnsilcir:t 11iio foi porêm sulicicnte p:1ra :.ltcmr :t 
pClo;tm;<~ inllexlve! d:to; :tutorid:x.les nOfle·:nncric:m:ts. Ac.lenmis. ClS h:~m::o~ h:wiam-sc 
lortalecido medi:~nte n recomposição de su:~s rescrv:~s c ::1lgons pafscs devedorc.c:, 
not:1d:unentc o Mêxico j:i sob a :'ldtllinistmçãa.~lin:~s. p:'lrcci:'ltn elispostos a aceit:~r :'1.<: 

renlitbdes c :1 negoci:~r n:ts bnses propos1:1,5 peÍos credores. S:~rney pereeheu que hnvin 
certo risco de isolamento c::tSo o Brasil pCiit,;ucccssc imobiliz:1do na sua morntcíria. 
Autorizou o início de negociações com" Os Do.noos. linalmentcconclüid::&S: na gestão do 
Ministro M:tilson tia Nóbrcf::l cm setembro de 1988. No discurso em que anunciou :m 
p:ab :1 ncordo cnrn os eretiores, o presiJenJc procurou carnetcriz:í-lo como um gestoc.Jc 
!lc:dbiliti:-alle do Br:"ISil a merecer, do.p::t(iC elos credores, uma contr:tpnrtid:~ efc1iv:1 ele 
:tl!tude~ c politic:~s pn~itivn~. Su:t vt~ão'êlo prohlcm:~ foi esscnt:"i:-ahnentc poUtica. E 
111111(1 tal. p:"lr:l ctt:tr a dcliniç;io clc que mai::; :;c v:tli;t p;tr:t carac::tcri7.:~r o ~cu oficio, 
J•tm;zsrou c:::cp!orar os limite::: elo possivd. Dn ponto ele vi.sta da politica exterior brasi· 
kira, ni'1o re~t:t UUvid:t ele que, emre as muita . .; consequê11das tr:tZJd:ts pelo trat:unell!n 
da quest:ln t.l:1 divic.Jn cxlcrn.a t.lur:mtc a Administr:~iin Sarney, :1 que lli:IÍS ter;i marc:"l·'n 
-..ta:atnlluênci:J foi a ennfigur:1~;ão dclinitívaclr.: Ulll alhe;<~mcnto entre os governos hrasi· 
lnw c nnrtc-:uuericmw. A ll(lt;:1o, oriunda dos. tempo~ do O:uãu do Rio Br.mco c:: :rc:t· 
kntad:1 ~:nmm:u::; nu mcno::; ênfase:: clur:~nte lodo n Século XX. de qlte havia um.:t "rcla
,:in e~rcdal" entre: o Br:tsil c o:;. ê.UA, tlcixou de :rpmcn1:1r qu:tlqucr re.~qufcioide 
~·rcdtbilidadc. ' 

Smmlt:mcmncntc ;, pernmncme prcllC:up:rç:1ocm soliclilicnr e agili:r.ar ns-rc
l::ç!K:S.du Bl:t,.tl com ns seu~ parcdros elcscnvnlvido~.:r Admini.str:.ç:'lo S:trncy hu:o;célU 
ai111r can:1i..; de COClpcr:tç;ln inov:~dorcs cmn par~"Cims atão tr:Wicirlll:li.s. Nesse:: rmnicu;_ 
!:1r. -..nhn:·-.-.aem as !Ml<:sihilitladcs :~henn~ juuto ia Ctltiio Uni :lo S(1viêtica c ia Chin:t. Cm-rÍ 
1 URSS de Cimlxtchev, n nr:1~il revcl~>u·:::e c:•p:~z 1le csl:lhcleecr mn di:ilo!Jn polÍticn 

:lhr:lll;:=entc. CClii!'Ub~!:mci:tdo num menw·r:mtln ti.: .;;;t~ndmlclllo tormal e !10 ;.unpln 
ont:11.:En pco.;..,.oal Clllrc os llnis líderes p11r ncasiãu l1:1 visila Jn prc::sillente Sarncy :1 

\ln~t"tl\ll"m numhw di.! IIJl-IK. Cmu :1 China. ahrir:rm-sc, ~rilllclm.lo a panir rJa vic:i1:1 

•:.nnc)- ill(H<:lc p:u..;. cm julho de 11JX8. c:m:11~ de l'!ifliK:r:n,::io 11:1 :i1ea t·icntdaca c 
l•;caHitn~sc:t r:arttcul:lrlllcnte pmmbsores. Se o th:ilogo t:11111 a :111tig:a URSS ac;thou 
:llt:t:nln pdo . ..; :u:amtecimcnllt~ postcrinre.~. n coopcr:~ç.'\n cmn a Chm:t tcn1 rJmlCllrutns 
nuJIIII cone relo'>. 'ultremdu u:t :irc:t c::spad:~J. 

Atrowés das init.:i:llivas ent!in contemplndrrs cnm (I J:tr:io c a (.'hia1a, lanc;a
f'l!ll·:-óe :to: h:tscs de Ulll:l pre.o;emra mais clctiva do Drasil 11:1 Asia, cujos rcsultatios 
;tU\[licioso:: tCm·Jo:e not:ttio no continu.:a:do crcscimemo do interc;imbio com Q<: países da 

fCt!lfiO. 

A e.str:atêgi:~ do tmivc::rs."lli.smo posta cm pr;itic:~ desde:: o infcio ti:1 Admini~
ir:l~fl(, S:~-rn-ey;-SCCOiilpíc"trn:i-Cõffi <l relorno âOBrasW:iOCõn-~dhO dC ScgUr:znc;a c.Ja 
ONU. depois cle vinte :mos ele uma conspfcu:~ :tus~,,:.:::"l, que pode ser considc::r.uda crru
s:~ e con.sequênci:t, :to mesmo tempo. do Processo Uc isol~mento diplom:itico qce re· 
.sousOOre o [Jr.rsilcrru;:tnos 70cd:JS hipotec:!!'>l'lUC as tnudanps introduzidn.s. :1 p:~rtir Ja 
Administmção Geisel não havi":nri rotJido resgatar. O regresso acl Conselho, no bir:nio 
198"8- 1989. deu no Bmsil :1 oportunldrrde de participar !.lc importantes Jedsüc::s 
:~nunciatlor:tsdo p;zpcl que oórgiio teria como peç:t-C'!1:tvedo desenvolvimento d;a. clm
m:Kla no\fõl nrdem internacional. E.c:s:t p;a.rticip::.;:ic' tcr:i sido decisiva p:~ra que inieias.~c 
oo Br:t.s.il um processo de:: avrrli:tçflu sobre :IS pcssihilid:~de.> de se promm·er :llternçtics 
na composic;:'lo do Conselho, de fonn., õ1 :~bri-lo à participaçfio pc::rm:.mc::nte de nov .. -. 
países. Es.o;.1 percepção. :tnunciatlacomo (lhjetivo no final do go~·emo S:~rney11 • p!tss:l· 
ri:1 a constituir um elemento importante:: n:t estrntégi:~ mullil:~teral do Bmsil e detcrmi
Jiaria a decisão de volt:tr a btJse:tr seguid:tmente. sempre que passivei, um lug<~r ii;io
permanentc nn Conselho. 

Tamhêm com :1 preocup:~c;ão ele rc1;'1nç:1r uma vertente imp(lrt;mtc d(l 
ecumenismo. (I governo Sa111cy pronmvcu ativ:uncntc a inicimiv:~ Jc dccl:~r:1r () Atl:in
tic.o Sul 7..Clll:l de p:u: c cnnpcrac;:io e utiliwu •1 idêi::1 t:mto par:r elevar o pi.!rlil tl:1 sua 
:ttunc;ficl na ONU. impub:mdct :t inici:uiva Omsilc::ir:l, cnmo p:1ra rcl:m~·ar pontes rJc Cn· 
!endirncnto rnhticn cm dircção:1 África Attfintic:t, mma suh-rcgii'm C'Oill :a qu:al o rel:t· 
cionamento eccminnicCl·cmnerci:ll se viu ad,•ersmncnlc :liet:1du ua J.!cad:t dus Kll cm 
func;iioda cri~c que :~letou :1 m:~ioria. dos pnfses ela chmnael:t Álrica Negrn c do lim ela 
poliCie:! de incentivos~ c:cport:u;ão sub~illi:~el:1 ele bens c ~crvi<.;c1r> pelo Br:ao.;il. 

A pnlític:1 ahic:ma do Dr:1sil t::mhad:t as~ím tll!l:IIIOV:t dimcu~:in ]'<llilll':l, 
que c::m J1:lriC cmnpc:as:tria o anefecimento c.Jo intenso rclnci(lll:uucnto ccnni",m:t·u dr1 
Jinal Uos :uws 711 c i.!1ício ~o:: ;<~no.sJ!O. Essa di!llens:!o foi cumplcl:ld:t con1 tuna ênl:l"l.' 
especial dada ;u1>;. p:aisi:'S :alrk:mos de lingua portugucs:~.tiois Uns quais. C1l:lll Verllc c 
1\.ng(ll;\, o presidente S:m~ey visi::~ri:t e com ti.S ()lmis.junt:uncnte r:om Pnrtu~al. ~er ia 
criado cm 19g9, 0:1 rcuui:lo da cU pula rJc Sfio Luiz. r.lo Mar:mhãcJ, o lnstitutoc.Jc Lín_t:na 

J'c1rtugucsa. r.. ~:nnm cunscc[uênci:l natuml da polí1ica anll·:lp:trthei-.t:l do Br:,o.;.al. IJIIC 

ganhou nnvo impulso com :1 alu:1ç5o tio Congres.<:O e grupo::;. de prc::~são imn 11;'1, u )!! •· 

vcrnCJ S:•rney ampli:1ri:t c cnnsolid:uia. em agClsto de 198:5. 0:~ medida~ hra.o.;.iJc::ira-: de 
implementaçiio da~ S;tnçíies internacion:tis contra:"\ Afric:~ Uo Sul, estendendo-as coru 
cuid:~tloso contmle â :írc:a cultural c:: esportiva. 

Ptlr üUinw valeria c::x:~minar. pClT sua impnrl:incia p;tr:t n rrocessn dc 
reinsc::rç:io do B_rasilno:: grande~ ~abuleirosda pnlitic:t_multilatcral (e pcb import:incia 
que te-.·c parn o ;a.nd:nnento do quadro gemi do rel:~cion:~mento bil:~.tcral com o mundo 
desenvolvido). o conjunto de questões Jigatl:J.S ao tr.~tamento intern:lcicnal d:1 pwblc

m:itica do meio-amhiente. 

A pnsição hr:t.~i!::-ir:t tradicion<!l, tal como ele~envnlvida. por oc:rsiiiu da I 
Conferencia da ONU sobre Meio Ambieme. ClU Confcrê11cb de Estocolmo. rc::nli:r.ada 
c::rn 1972. ou sej:t, em plc::n:~ êpoca c.Jo "milagre", privilegiava o direito :10 c.Jesenvolvi
mento e centrav:t·.sc numa a.borc.Jagem essenci:~lmente sobcr:~nista, que .ulust::IV:t "in 
limine" niio ;~pen:tsqualquer lcntativa(ou mesmo inl"erénciasobre tc::nt::uiva..c:) de intcr

venç:io nos ;<~ssunms internos dos Est:tdos em matéri:~ .:a:mbiental. mas fechav:~-se :111 
di:i~ogo sobre a nmtCria, Essa posição l'!rasilcira. que :~inela tinha. tic /id:n, cm cnndiçfio 
de uol:~mcnto, com o vetor rcpre.s.cnlado pela questiio d<t :lproveit.,men!o dos rio-: iu
tcmacionnis ativ;;mcnle projctaela pcl:1 Argentina, m:vcaria por m:~is de mn:t úécad:t :1 

tonnade reaçiio do pais às crescentes crftic:JS ttf$lhodelode desenvolvimento hr:JSiicí
ro e ao seu impacto sohrc o meio :~mhiente. 

A questão g:mh:ui:~ contornos twvos j:i no início elos anos SO, quancJo a 
socied:~dc hrnsilcir;t começou ase mobilizar ele:: forma. organiz:::t:dõl p3t:!. defender caus:1.~ 
:~mhient:tis e.o.;.peeUicas. corno a M;tl::t Atlfinlic:z. :t Jurêia. c:: .:1 Am:~zôni.:~, e qu:zndo a.lgun~ 
problemas :nnbienta.is brasileiros (retorde::se o caso de r->;!~Mão. no Estn.do de Siio 
P:~ulo), lransrormaram-se em verd=tdelto~ esc:.indalos ambient::~is e sociais. Ess:1 
mobilit.1çfio interna passou a ser potenci:aliz.1da pela '>':lSt:l c;~mp:lrlh:l inlcrnacional 
que::. interc:~s:J.d:1 espcci:~lmentc n:~ Amazônia, passnria. :1: ganh::rr volume uos E::tnd<J~ 
Unidos e n:1 Eump:t. A atenção intcrn:donal se:: concentrou na quc::stiio d:1~ qucim:1d:t<: 
da :\maztini:t, cuja :~eelernç:io em 1987 c 1988 levou i"l singul:~rizaçãn do Dras.il ua 
opini:io ptihlic:1 intc::rn:tcims:tl c.:nmo "vil;io" :unbic::mal. O :~.so;assina.tn do li der sC"riu. 
~ueim Chicu Mendes cm Runelfmi:t,junt:unente com a~cen:Js de tlc::vastaç:ind:r llorc-.. 
l:t c du snln quc:inmdas e por g:1rimpos c:ccit:~rarn :1 imaginaçiio da upini:"'" púhli~:a 
mundial, c:~pc::cialmentc tios paisc::s dcscn\"l)lvid~'-~· O Brn~il começmJ a cc:r rrohletu;~.; 
sCrios de imagem (JUc cJc~lustrar:nn os g:~nhos ohtielos com :t rcdcmocrari.Z:lÇiin c ciiC:.. 

n a :'lletar :~s rel:~c;f>e~ do pnis com organismo.~ Jin.1nceiros como o Banco 
nmeri<::mn c (I Banco Mundi:tl. 

Tocbs ess:~s nslinlms de poHtic:~ bilalcrallor;<~m. :~<tlonf:oda. Admmistraçiio A~ prco:o;fiec: a~sumir:~m tais pwp~~rc;i>CS c iudlvirJu:1li1atam tlc tal m:zncn~1o 
<.;~1rne:y. cotnplcmcntac..J:~s por um:~ recupcmçiio de crcc.Jibilidntle do Brasil no plano Brao.;.il 110 qtt:nlm !;!Craluacntc nc!:alivo ril1 t:!llllllntt:uneutn (/o~ p:u<>e..; t•m 1cl:1ç:ln .1o 
rllt!ltil:ller:tl M:mtivermu-se :IS linh:to; tr:l.dicion:~i:o; rJc:: pre5C::IIÇ:'I e :~tunç5o (lo Br::t.~il em mcin-:mthicme. lJilC sctrnc>;. do f:;OVcrnu mai-. idcmilic:.d~l~ com (1<: padri'c~ ck pcn..::a 
·•r!!~mi-.ln~ intern<~don:ats. ao mc.~mo tempo cm que se perscguir:lm vertentes tnov:tc.lo- mcnto :mteriurt"~ u:in dci:tar:rm de c:::~r:Jctcti7::Í·l:to; como uma cono;pir:zçii(ll."tlnlla ;r ... ,, 
r:1<:. de :atu:tçiin. Dcnlrn estas, caheria registrar ao rneno~ Uu:a:o;: n retorno Uo Brasil ao herani:a Or:t-.ileir:l. 11'i11ivad:l não por juo;tilit::Jdo-. propá:;il(l<; de prtllt:Cf:ill allllllt:lll:•l 
ronselho u~ Scguranc;:~ da ONU c a Dc::clnrnç5o do Atlântico Sul como_Zona.~-~:'1~ -~ mas sim ror irucress~.·.o.;. ecotatmsíco.~ lig:tdu:.. :m pmcnt:i:1i cnmerci:tl c H:cnolü)!icl> .r:r 
Coo]")Crnç:io - OloJiJ;L-.-:il ;1iil:i7.fmic:t-c "'iiWileCUi'SO~Il:lfiir:lís·u:~ regl:i~T:>i;;c::· ciaih:ITc:ifritl~i ·tcrm·o 
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cornplic:u.Im ar.lit.:ion::tt da questão dos direito~ humanos c: tlosdirc:itosOos.tmbalhnrJ,1• 

rc~:, simboli:!'.:a.ln no :~ssn!>sin:uo de Chico Mc:núes. n:JS amc:aças noutros lideres ele 
::;cringucir(Js c nas dilícuklar.lc que o governo brnsilciro teve para identi!icõlr c punir os 
respons:ivcis c prevenir outros atas semelhantes de violência. 

Diante d:t simuhanicd:tdc: tle pressões lcgftimas c ilegftima..'i, t:~nto no plano 
interno qu:mto C)(lcmo,o governo brnsilciro rc:~giriadc v:irins formas. Um01 dei:I.Sseria 
des:nvolver a consciência de que o motlelo de desenvolvimento herd:ldo dos pnfses 
índustri:lliz::~dos er:l um dos grondes responsáveis dos problemas ambientais: tr:ll:lVU· 

se, pois. nao de ::~b:mdonar o objetivo de desenvolvimento, m.:~s sim de_tom:i-lo compa
tfvel com 3 pre:<>erYaçâo <Jmbienlal p.1ra evimr, enqu.=~nto havia tempo. que o modelo em 
curso 3fet:l.Sse irremediavelmente o meio-ambiente, .a exemplo do que fizera em diver
sos países dese-nvolvidos. Outra forma seria a de õlSsocinr 11 pobre:t:! e o subdesenvolvi
mento ao próprio conceito de agressão ao meio-ambiente, estabelecendo uma rc:J;aç~o 
bitransitiva de c:~usa e efeito entre os dois pólos. A terceira fonn01 roi reconhecer a 
existênciól de problem:ts que n5o se !imilõlvam à Amazônia, c mostrar disposição de 
resolvê-los, inclusive mediante o diálogo construtivo com as organizações não- gover· 
namentais e à cooperaçáo intemacion01l. A quana fonna foi adotar medidas concretas 
par:~ controlar as principais cnusas d:1 devastaç5o florest<JI. com o ló1nÇ:lmenlo do " 
Progrnma Noss:~. Natureza", que contemplõ!Võl especialmente o fim dos subsfdios p:un a 
agropecu:iriõl extensiva na Am::~.z6ni.:~:, com a proibiçil:o do uso domcrcUdo nos gnrim
pos e com n adoçl'io de mecnnis~os m:~is eficazes de comrole da cxploraç!io m.:~:deiTei
rn. A quintn tOrm;t, t:llvez a form.:~:-sfntese, foi o oferecimento p;u-asedi:lr a Conferên=i:t 
das Nõlções Unid:l!-Sobre Meio-Ambiente e Desenvolvimento de 1992 c um :uivo trõl· 
bnlho cm f01vor dn candidntura brnsitelra e de uma 01genda 01brongente. que p'üre>se 
iguõll ênCnsc n:lS questões interlig.:~:da.s dn proteçiio õlmbientõll e do desenvolvimento. 

Com o oferecimento feito no governo Snrney e posterior reali:r.nção d01 Con
ferEncia no Rio de Janeiro, o Brasil nbriu um C:lpitulo novo em sua dipiO)ll:l.CÍõl, pass.1n
do n ter um p:~pel de primeir.:~: m.:~:gnitude nos tr.Jb:~lhos preparatórios da Conferência, 
que obrigou :1 um.:~: definição intemn da política õ'lmbient:d. Ao evoluir de um:t postura 
ddensiva põlr.l uma posiç.ll.o ::tberta e construtiva. n p.:~:ís õldquiririõl .:~: condição de 
interlocutor de: primeira importdncia em matéria .:~:mbiental. O simples f.:~:to de a Confe
rênd::t rcali:r.nr-se no Brm:il, !ev.:~:nt:lndo um01:tmpln discussão sobre temas que: interes
sam em su.:~: tot::~lid.:~:de ao Brasil e gernndo uma extraordin:'iria massa de informação e 
õln:ilise sobre questões ::~mbient.:~:is em sua relaç5o com o t!c:o;envolvimc:nto, constituiria __ 
uma importante rcaliz.::~ção d:J diplomnci:J brzileira. A mud:mça de ntitude levou 01 que 
a imngcm do .13r:tSil em matéria ambiental se ;tltera..o;sc substanci:Jlmentc. Ao final do 
governo Sarncy, d:tramc:z1tc. css:1s prct~cupaçiics ecológicas Ílltcrn:~citm;tÍS t:om o Bra
sil já est:1vam coloc:1dasdentro de cer:as baliz:ts: c devidnmente re!ativiz:Wa.'i:. ::.~tbr_clu

do no que se relere:\ quest:"io do:~ divisiio d:tS responsabilitb.des i•:ternncion:~is em m:Jtd
ri.:~::~mbienml. 

Couclus:io 

C'umo um rcJic:w da própria prnjcçiiu intcrnacion:ll t.lu pais tlcpoi.~ dao: ptt>· 
!unú:1~ tr::~u~loru~:tçi"~<:.~ que :-:c opcr..r:un nól sunCC(>nOmi:!<J p:mirtlo~ ;mos 50, tl primei
rei g_ovcmo civil dcpoisl.lc22 annsdcrcgiu1c milit:tr no Brasil dcvcri:lneccss:lri:unclltc 
ocupar-se de um:t. :~geud:1 intcrnacion:ll cm ~r:mJc n1edida j:í est:lllck:cid::l. Snhrc cs~:1 
:1g:end:1, o governo civil teve de opernr, ad:tpt:mdo a diplomacia brosilcira n:1qucla~ 
oire:l.S em que por injunções internas. o Brasil se conteve dentro de limites :~rtificiais, ou 
n:Js qu:tis, por injunçõc:s externas. foi obrig:~.do :1 :~brir novõls frentes de __ negoci.:~:çõo c 
defesa <los interesses n:~cionais. como n:1 questão do meio-:tmbiente. Essencialmente, 
buscou-se configurar um conjunto de inicio:~tiv:t.s diplomáticas de lllto nível c:~paze.o;:, 
por um lado, de sensibilizar os p:1rceiros tradicionnis do Brasil para01 singularidade do 
momento histórico vivido pelo p:tfs. cm e.spc:ciõll p:ua os riscos de um retroces~o 
institucion:1l, e, pm outro, de abrir e consolidõlr frentes inov:~doras de cooperação intcr
naciCJnnl. 

O governo Samey teve, assim, um.1. agend:l diplom:\tica tdbut:iria de <lois 
movimentos: um, de continuidade, porque grnndeparle dosnssuntc.s extcrnosdo Bra
sil tinh3m um v(nculomaior com a prôprin escnl.:~: da economi.:~: brnsileim e as trnnsfor
tnnções porque passou ;testrutur:J produtiv.:~: dopnfs e o seu modo de Ín!te-rçõo internn
cion;ol: outro, de inov:tção porque :a demqçGtCia necessariamente õlbriu nov::ts fren1cs 
diplOiflálicas. avõlnÇ:tnc.lo cenos temz e f:~ciiitnndo o diálogo com a c_pmun~d.ttde inler
nncion:.l c regional, e porque o próprio h1un'ãodo fin:tl<.los anos 80 p:JSsou porprofun
dz trnnsformnções. 

Em praticnmente tod:1s as flrincip:tis tireas: dó rel:tcion:lmento externo do 
Bt'õl.Sil adi.:~:lêtic:.:~:continuidadtlinov~fi .. o se ft:z prc~("nte. Umt:xo:~mede :~JgumõLS dessas 
rireas mostra uma diplomada o:~tu~nt:,'que soube inovar onde foi preciso e respondeu 
corretamente aos impulsos interno~temos do complexo e cambiante perlodo cm 
que roi gestada. 

Emhorn sejn ainc.l:l cedo ~ara p.:~:ssar um julgamento definitivo sobre :1 [)Oif
lica cdcrna da ndministr.~ção Samey, a própria continui~::~tJe d~ djv~rs<lS de StJ_m: li_n~a.o;: 
no!' governos que se scguir.:~:m constitui prova 1n:.is do que suficiente de que~ no seU
m:'tl1d.:!to, o presidente Sarney consolidou n diplomacia brasileira, :~greg:mdo-lhe os 
demcntns próprios de um regime democr:itico e d::~ndo·lhe um carrile r de plebn uni v•· -
:;.:Jiiú:~úe. A li(')ÇiiO de interesse permanente do Brosil cm politica extcrn:J parece tam
hêm conso!id:~da c se revela espcci:1lmentc eloquente quando se tem em mente 'lÍ pru
ccssodc intcgraç;io no Cone Sul, o novo padrão de relacionõlmcl!!_o_~o~n _a_A_r$enÔn:l. :I 
~..:nn~olidada imagcu1 hiiÍIIO·amcric:;um du Ur:L,.il, u mnadurct:IIT1Cillntl:L'I: rcl:tçftd cmn 

o:-: EUA. :1 vqlt~do Brasil :10 Consell10 de Scgur:znça da ONU. c :1 po!Hica de :~oertitr:l 
c di::!ugn cnnstruid:1 par:tlr:1t:1r dc1s dclic:1d~ problcm:1s tms :ircasúo mcio-:llnl:>iclltcc 
dcscnvolvimcn!C'l c do$ direitos hUIII:tiiOS. [ncg:wclmcntc, OS frutos que hoje O J}F_~jj 
tem potlido colher ncss:tS c C'lll diversas outr::ts :ircas tivcrnm suas sementes pl:irn:·ul:1~ 
no governo S:uney. 

Uibliogi-afi:1 

O trab:1llm !ui cmnpn:-:tocmn h:~sc cm :1v:1liaçfics ecxpcr!Cncins pco;:so:11~ t!•~ 
autor. A hihlic>!!mriacXistcntc sr10rc :1 politic:l cx.tcrnadn pcrimlo Sarncy é :~inc.J:Im\lit•• 

limitado. Al~111 tlao:ohras dtóld:Js n:L<: not:t.":'IO tcxto,ll:tvcri:~ tJUC mencion:1r. como tonto: 
prim:iriõl, :1 colcçfto .. A Palavr-..1 do prc::idcnle ·Discursos c Mensagens··. public:1da cm 
6 volumes pela Presidêncin d.:~: RcpUblic.:~: em 1989. 

Now 

I. Alrihui-~c :to ent;IU Ci1.1nt.:cler Ant~nio-Fr:~m:isco Azeredo d:t Silveira uma vlsiío tr::dlcic•n:1! 
du rci:Jciomunentn Brn~ii-Ar~entin:t, m:tis prcdic:JCJa no c.o;:pfrito Uc r1valid:Klc hcrd:~do clo r:~~o;:a. 
do duque na" po1cncia!id:ldcs da cii.Kipernçiio. A ~uper;~ç:lo dc.o;:tc tipo de visão, que em:onunvn 
panllelosnos meios diplonll'ittco!" c acadêmicos argCJitmos. foi fundõlmental p<tra a 1mpl:mt:l<ifio 
que~ verificou a ~eguir de mOdelos a~soci:1.tivosde re/açôc:;. 

2. A Pf'=ll~O desenvolvida pel:1. admini~tr::Jçllo norte-:uneric:maem m:néria de direitos lmm:1.nu~ 
tevt:. de um l:1c.h•. o efeito de efetivamente constr.mget o governo br:lsildro :1 conter os; :1busos 
que se pt:lticavam ~ob a rcspoM:Jbilidndc de dctenmnad:zs.lidcranças milil:lt'C; i~oi:Jdas: tte ou
Iro, conttuziu 1\ denúncia do Acordo Militar que desde o fim tt:~ 11 Gur:rra Muntt1al rcs:•:1. :1-;: 
rei:JÇõc:s r:mt~ a.~ rrAA dos duis paf:;cs. Por uma p:1r1e, à governo nortc·:lmcriz:rnu alc;mçoo os 
objetivo!!. a ~c :o~e propuser.•. Porot~tro~. eh I vit1oc.!:: 11.1 decis.'lo do presittent<: Gci~cl de Ucnuncirr 
o Acon.!o Mili1:1r per ~.:onsil.k:rar ino.ceit:ivci~ os lermos de um rel:dôrio cnvia:Ju pelo Dep.,•t:t
mento de E~taúu a~> Congres,o;:o sObre a situ:Jç;io de direitos. humanos no 81';1Sil, abriu·sc um 
qu:ldro de ttcsconli:mças c :1lhc::tmen1o entre as FFAA ttos doi5 p:'lfse:t q1:c:: não deixou de ter 
consetjUêncin.'O ncg:~tivns. dur.1douras par.1 o conjunto do rd:~cicm:1.mento bil:~teral. 

3. A vil'iSo domin.1nte no Ilatn.1r.lty em :J de que uma evenltm! prescnç;1 elo Brasil no Con.o;elho tte 
Segur::mÇõl dn ONU a partir eh Mministrnção Médici poderia conduzir à ex.terioriz:tç~clc Jl'-'~;. 
ç~ que lcV:lriam no c~gotamento d:t cnp:teid;~dc de di~ logo que. mal ou bem. ;cinda rc:o:t.1vn ac:
pafsjunto ao Grupo dos 77 e ao Grupo Não Alinhado. Op!ou-se por um>~ politica de pre<;cnç:~ 
pennancme. através cle reeleiçõe." :;ucessiv:JS. 110 ECOSOC. ontte o Brasil podia descn-.oJ•"·~r 
cunfort:lvelnientc. dado o componente- nacion.1tis1:1 do pensa•ncnto militar, linhas de atu:lçfio 
que o o.proxint.1V:Im dos p:~fses em desenvolvimento. 
4 ... Novas Dimen~ões. dó!. Polftil::t Externa Brasileim", Cdso L.1fer. Revista Bmsilcirn de Citncí· 
;)..>; Sociõlis., Fcv. !987. 
5. Mcsmll os a1mli~ta.~ m:1b: críticos da Aúministr::~çr•o s~rney n:in hcsilam cm CJUalili~.::~r :1 p<>tl. 
lica c~teriur du llr;to;:il d:1qude perfntlu l'Clllltl bc!ll ~II(;Cdh.l:1. Cm ~u rcccmc livw. "Cri~c n:1 
Rertib!ic:1" {'niÇ~ &litora.19'J:I}. o Profe~ror llêlio J:1guaribc as~im se exprcsS:J: "r.umo ~ dn 
conhecimento ger:~l. m.1/ogmmm todos os grandes. objcrivos tto r;ovcmo Sari1cy. s:~lvo m oc 
polflic:t inlcm:Jcion:ll ..... (pg 54), 

(,_ "Bm<:il: A rrc~ide~1t":; Stnry". Foreign Aff:1ir~. t'JBG 
7. A expres.~ãu é dn prc~t:iente an_tgo_:Q que" •tmdou n:1 polilica_c::tl~l~l.l".tl<• :tutmia dn Etuf1at· 
x:1dur Rubcn~ Ricupc:ro. cntflu As..o;esscK lnlcrnaciotl:~l J:1 p:::siclentc S:trncy.:.p:uec1dn no "Jm. 
n:tl do Brn.~il" de .:i.! .&7. No nic:~qiiO ir1igo;RiC1trlcro CC1ii1p:1r.t n proces~u ittlci:1du ÓJni ~~~ cmcn
dimcUI~IS entre n~ prCj:idcHIC!ô Sarncy, Alfun~in c Sangumetti :1 cmJ>;truç:itl úe 11111:1 tu!ttr.l t'tunn 
ni'dadc uc-~egtlr;mça CCJIIIO :1 cJ:~ Europa Ocidental. Uc ;H.:ordocom OC::JII~cito lirmaUo pclnl'l<>· 

fe:tsor K:ui D~:tu~dl. " 

R. Os antecedentes jurid"=os do 1bt:xJÔ tJc À~iunç:io são o cbmn:~Uu PI CE ( Prugr:uua de l tltq.:•;IÇ .~ • 
c Coopc:r:1ç:in G.'imtimk:l, in~tituído pci:J At:l par:~ :tlntcgr:Jç:io Argcnunn·lir:t,\itcir:•. ~~~i11.1d.~ 
cm Bue1111S Ai1c~ em julho de 198(,}, seguido cm 1988 pelo Tr>~lnttode lntcgmç;in Coopcraç:iu t• 

Desenl'\llvimc:nfo tirm:Klo entre Br:~sil c Argentina. e pelo Acordu tte Compl~ment:1ç~u El'tm<•· 
tpic:a n•t4. re;~i11:1d1.1 pelos ckli: p:tf~es no iimbilu !.la ALAOI em deze•nbrude IIJ90 (Cf. Ma1c ·• 

- Antoniu Diniz Br:1.ntt:io em "U1na Av;:~/i:~t;ão do Proc~~o Nc~oci~dur"'. cdiT:io csrtecial do Boi··· 
tim de: lntegraçno l:l.tino-Americõlna, MRE. marl,:otlc: I'Y.l3). 

9. O Prococnlo de Cooper::~ção Nuclear Br:uii-Argentin:l foi :lssin::K.Io en1 Bra.o;:ilia, cm Hl1k 
dc:z.cmbro de liJS6. junt;ml~:tllc .:om 17 outros inslromt'ni·Js tte- cuo['K'r:l.çi!o bilatr:r:ll, pclu~ f'IC''· 
dentc.o;: S:lfne)' e Allonsin. No discurso que pronuncou na 0C:lS1ão. o pre.~JUentc Samey mnnrl ~' · 
tou qae Br.t~il e Argentina d:~.vam provas concretas tte su:l detcnnin:~ÇãÔ de cooperar p:lra o' 
usos plldlkcn d:J energia nuclenr, ::~f::~st:mdo toO a possibilitl:lde I.! c uma corrida nuclear na AmC· 
rtci L.,ilii:LA.Ssinalou. t:ln~m----:-a ConvlcÇ:lõ-di-qiie_C8_iU"~t.lõ-ufõ fl:lCOico-d::~ cnert:i:t 
nuclear que m:lior signi lil.'ôltJo nlc:mç:tva a poiftica: cJc assoc;íaçi:lo que se cst:J.va dcsenvolvcntlo 
ncs.u nova c:t:1pa da convivência brasitciro-nrgentina 

lO. '1'he p:1th o r maturity in Bt:~.Zili:m-Amcric:m Rel:lti;ns'".ll:r;:Jtd-intcrn:l1ional Review, Fev. 
1989. 

11. No discurso que: pronunciou. :~o nllrir o debatc·~:-:"IRa qu;~dr;~gési~ qll:lrta sessão tt~• 
Assembléia Geral tta ONU, cm setembro de 1989, o presidente S::~mey propcrs que se efetua.o;:sem 
"::~llernções na e-strutum e nus procettimentos" do Coosclho de Segur.mp. Concretame-nte, o 
presidente propos :1 hipóte.o;e tlc cri;~ç!io de umõl nova cates;ori:l de mcmbros-pcnnancntcs sem '' 

-prlYHé&iO 00 YCIU.- Foí:l PilffiCir.i-Ve"iC,uC-Cst:J-iil"éi~sCfnPrC ~lo!fif5il.l cm certOS sCJ;ifli:flh>' 

br.JSílciros, te-.c uma Dpfc.$ent.,Çã0 Tõrmal na~ 

Agr:adecimento 

O :1utoi reg!Str:l- ci-~gioídeC~ a-ColnOOr.iÇ~O -pr-CSt:Wil-pelo Sccrct:irio Sêrt:i<> 
Fs.:~:n_ç;t D~nese 11.41 pe~ui~ e_!=_l::t~~õ~;~!ãO ~? pre~_":te_~f?-~:_1:~11~. 



Junho de 1997 ANAIS DO SENADO FEDERAL 699 

O SR. EDUARDO SUPUCY - Sr. Presidente, peço a palavra como 
Líder do PT. 

O SR. PRESIDENTE (Geraldo Melo) - Como Líder, lem a palavra o 
Senador Eduardo Suplicy. S. Ex' dispõe de 5 minutos. 

O SR. EDUARDO SUPUCY (Bioco-SP. Como líder. Sem revisão do 
orador.) - Sr. Pres1dente. Srls e Srs. Senadores, com a decisão do Juiz. em São 
Paulo, de tomar •ndisponiveis os bE:~n.i Co Prefeito CelsQ Pitta. leva_n_do __ Q!J1 
consideração a representação do Ministério PUblico, acredito que se tomou da 
maJor retevãnc1a que o ex-Prefeito Paulo Maluf atenda ao convite fonntJiado pela 
Comissão Parlamentar de InqUérito dos Titulas Públicos. porque agora ãuirienta a 
responsabi!•dade do ex-Chefe do Poder Execut1vo em fazer a defesa não apenas da 
sua gestão, mas dos ates que foram de responsabilidade do ex-Secretário 
Municipal de Finanças e atual Prefe1to de São Paulo, Celso Pitta. 

Murtas foram as oportunidades durante a campanha eleitoral em que o 
Prefeito Paulo Maluf asseverou com murta firmeza a respeito da integridade do Sr. 
Celso Pltta, da cerração de seu procedimento. Se o Prefeito Paulo Maluf tem a 
convicção de que os ates reJat1vos á em1ssão de titules para pagamento de 
pracatónos foram 1nte1ramente corretos, avalio que a sua responsabilidade pessoal 
agora e muito ma1or. 

Faço um paralelo com o que ocorreu com o Governador Mârio Covas. 
Sabendo que o Procurador-Geral da RepUblica hav1a citado, para objeto de 
avengliação, o seu Secretârio da Fazenda Yoshiaki Nakano, 1mpressionou·me o 
fato de o Governador Mário Covas dtzer que assumia integralmente todos os ates 
do Secretano, que eram de sua inte1ra responsabilidade. Inclusive, eu o conheço e 
em seu favor f1z questão de prestar o meu testemunho pessoal. Há 30 anos sou 
colega do Professor Yoshiaki Nakano, na Fundação Getúlio Vargas, e até transmiti 
ao Dr. Geraldo BrindeJro"que, por tudo o que eu conflecia-de--s.-s•. ele era uma 
pessoa íntegra- pelo menos em todos os procedimentos em que pude acompanhá
lo. ata como Professor, verifiquei a sua seriedade. O Sr. Secretário Yoshiaki Nakano 
já encaminhou uma defesa prévia ao Dr. Geraldo Brindeiro. 

O Governador Mário Covas foi inteiramente solidârio com as atitudes 
de seu Secretáno de Fazenda. Lembro que S. Exl avaliou como _cOrreto o pré
relatório elaborado pelo Senaoor Roberto Requião, no que diz respeitO aos três~ 
mandatos de Governador: de Orestes Quércia, de Luiz Antõnío Fleury Hlho e ó seu 
próprio. Disse ainda que houve uma arrecadação de recursos maior do que a que 
foi utilizada para o pagamento de precatórios, mas que. durante a sua gestão, 
haviam Sido arrecadados, com a emissão de títulos, cerca de A$160 milhões; 
utilizados aproximadamente R$100 milhões para o pagamento de precatórios e que 
os quase R$60 milhões restantes toram deposítados no fundo de liquidez, com a 
finalidade prev1sta de pagamento de precatórios. Segundo o Governador, não foram 
utilizados indevidamente, durante a sua gestão, recursos destinados ao pagamento 
de precatótios. 

Ficou a questão sobre a qual a CPI devera refletir a respeito: em que 
CJrcunSiãnoas poderiam o Senado e o Banco Central autorizar uma emissão, j.i que 
se constatava a não·utlhZação devida de recursos nos dOIS periodos antenores? 

No caso do Preferto Paulo Maluf, ele foi responsâvel, como Chefe do 
EXecutiVO, pelo pedido de autorização, ainda que Celso Pitta o tívessj3 as_sjnado. E 
o chefe do Poder Executivo, de acordo com a Resolução nlt 69, o responsável. E 
tambem fo1 responsável pelo orçamento, pelas mensagens orçamentárias onde, de 
um lado, prev1a~se arrecadação e. de outro, prev1am-se despesas outras que não o 
pagamento de precatonos. 

Ass1m, Sr. Presidente, reitero o quão importante será que Paulo Salim 
Ma!uf, ex-Prefeito de São Paulo, atenda o conv1te que lhe foi formulado- para 
esclarecer os fatos na Comissão Parlamentar de Inquérito dos Titules Públicos. 

Era o que eu linha a dizer, Sr. Presidente. 

O SR. BELLO PARGA- Sr. Presidente, peço a palavra pela ordem. 
O SR. PRESIDENTE (Geraldo Melo) - V. Exl tem a palavra pelá 

ordem. 
O SR. BELLO PARGA (PFL-MA. Pela ordem. Sem revi_são do__ocador.) __ 

-Sr. Presidente, quero apenas lembrar que fiz um pedido, um requenmento sobre o 
qual V. Ex' não dehberou. 

O SR. PRESIDENTE (Geraldo Melo) • V. Ex' serâ atEl11dido _na lorrna 
regimental, Senador Bello Parga. 

O SR. BELLO PARGA ·Obrigado. 

O SR. JOSÊ FOGAÇA - Sr. Presidente, peço a palavra para uma 
comoo1cação madiável. _ _ _ _ _ _______ _ 

O SR. PRESIDENTE {Geraldo Melo) ~ Senador Josâ Fogaça, a Mesa 
vai conceder a palavra a V. Ex•. Apenas para evítar que se crie um precad~~te g~e _ 
possa ser mvocado em outras sessões, a Mesa o tará em v1rtude de _ t~_o_s,_ 
regimentalmente, dispombilidade de tempo, não havendo mais oradores inscrrtos. 
V. Exl tem a palavra. . 

O SR. JOSE' FOGAÇA (PMDB-RS. Para uma comumcação inadiâvel. 
Sem rev1são do orador.) • Se. Presidente. Srs. Senadores, recEIPo agora __ Ça 
Assessona de Imprensa da Bancada, um fax onundo da Embaixada do Brasil, _em 
Paris. dingtdo ao Senador Jader Barbalho, Lider da nossa Banc;;tc!a. pelo ~ad_or 
Jose Samey, que se encontra naquela Cidade. Peço vênia a V. Exl e aos Srs. 
Senadores para ler o teor do fax, que é datado de 27 de junho de 1997: 

Caro Li der 
Jader Barbalho, 
Venho sol1danzar·me com a nossa Bancada. 
Não compactuo nem ace1t0 qualquer conduta de 1mprob1dade. 

Mas cons1dero. no entanto, um retrocesso democrátiCO, anles das 
conclusões da ComiSsãO de lnquénto do Senado, a pun1ção do 
Governador de Santa Calanna, na utlltzação de facciosismo politiCO, 
prat1ca utilizada na Velha RepUblica e abolid<:t- dos nossos costumas. 

O deseJO de estender ao Vice-Govemador a decisão de cassar 
mandatos executivos demonstra o aspecto politico do processo. 

Falo como membro do PMOB, mas, sobretudo, como brasileiro 
preocupado com as instituições, que não podem ficar â. mercê de 
maiorias eventuaiS. 

Que se punam os culpados dentro de processos legitimas, 
respeítaaosostlii'éit6Sôe defesa; -

Abraços, 
· José Samey. 

-se Presidente, era o registro que eu desejava fazer, pedindo a 
transcrição nos Anais do Senado. 

DOCUMENTO A QUE SE REFERE O SR. JOSÉ FOGAÇA 
EM SEU DISCURSO: 

. 

EMBAIXADA DO BRASIL 
S. rue l'.A..rllinl d'Enaing 

Td.: 0147.23 n 66 
Fax: 01.47 23.86 71 

75116 -Pari:> 

Pan: .J"~.._,z".,..,_ ;:t-.'4 /.3~ 
Tose-' :5nRLJGY 

De: 

~~...&~ 
t?-'..b.. /J~L... 

· r.ns. ;J.:;'. r:. <1+.-

y~,l.c ~-~·""--' . ......:; ,__... 
~..,.~.~ ...... 

y...;; ·-.!'-~~ ~ ~·/a-1"..,.a-:! 
j.IA-t ~X;: ..r.. ~ch/4<&. /-.~ ~· 
~44 ~ ..--..4:t:,~--~~~A~ ~-~ -"_,; 
,_....~ :.i:.. ~;;.~A-;.;..,-;_.....,;,_,,;;~~ 

~~.4/ a- .?"-;<:' _;; ..ú ~~ ... 4 ,_<.<.. • 

~ <."~:U..«./ ~~....d=(~}~ .dJ<_ /P'-~er:: 
~- ~'&o,---,;.L;,..... ....2';:4ja~ u--. 
?'ce-/~ ~~~ ... .J'. ~'/L .h? ~ 
u-,};;. :>.u.. . 

. _ v ~e. A h~ """ V>;, r~ 
11-t.AC.~ 0... ~:r,....;;. ~ &~4-'t n.<.~~.a/~-
4-:~V.M ,<.,--._...;c_" """;1"'-"-~ ,.......-e-·&<-c 
d<l-~~~--~ A? ??#.,-6, .-.-, 

~' -~ ~~ ~c<-<-p~. 
~ .._. .;...-,;tZk.e"--., ~ ""'"E ,..._~ :f!. 
,__,_. . ~- Á ',_~,.4<:7 4--Y ....... ~ • 

tfi=-=~/U<-<..-...-~47. ~~~ 
-~ ~-c-........,., ~"""·7.-4 «?..6w 
-}';:--A:~ --·· .... 

- ~7-='~/~ 

___ Q Sfl._PB~SIQJ~JITE-{G_eral~_Mi:liO} ~V. Ex' será atendidO na forma 
do Regimento. _ _ _ 

Não hã mais oradores mscrttos. 
Nady._m~ _t]ªVe_!lc!_Q_ª----trata~ a Presidência va1 encerrar os trabalhos. 

Está encerrada a sessao. 

(Levanta~se a sessão às 12h22min.) 
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Ata da 92ã Sessão não Deliberativa 
em 30 de junho de 1997 

3A Sessão Legislativa Ordinária, da 50! Legislatura 

Presidência dos Srs.: Antonio Carlos Magalhães e Geraldo Melo. 

(Inicia-se a sessão às 14h30min) celência a anexa minuta de Mensagem ao Senado 
Federal destinada à indicação do Senhor Carlos Al-

O SR. PRESIDENTE (Geraldo Melo) - Declaro berto Leite Barbosa, Ministro de Primeira Classe, do 
aberta a sessão. · · - -Qiiãaro-Espeeiãl, da Carreira- de--Dip1omati,para -

Sob a proteção de Deus, iniciamos nossos tra- exercer o cargo de Embaixador, Chefe da Missão do 
balhos. Brasil junto à Organização dos Estados Americanos. 

O Sr. 12 Secretário em exercício, Senador Os- 2. Encaminho, igualmente em anexo, Curricu-
mar Dias, procederá à leitura do Expediente. lum Vitae do Embaixador Carlos Alberto Leite Bar-

É lido o seguinte bosa, que, juntamente com a Mensagem ora subme-
EXPEDIENTE tida à apreciação de Vossa Excelência, será apre

sentado ao Senado Federal para exame de seus 
ilustres membros. MENSAGEM N2 117, DE 1997 

(N2 732195, na origem) 

Senhores Membros do Senado Federal, 
De conformidade com o art. 84, inciso VIl, da 

Constituição Federal, e com o disposto no art. 18, in
ciso I, e nos arts. 56 e 58 do Regulamento de Pes
soal do Serviço Exterior, aprovado pelo Decreto n2 

93.325, de 12 de outubro de 1986, no art. 54, inciso 
I, alínea b, e no art. 55 do Anexo I ao Decreto n2 

2.246, de 6 de junho de 1997, submeto à apreciação 
de Vossas Excelências a escolha, que desejo fazer, 
do Senhor Carlos Alberto Leite Barbosa, Ministro de 
Primeira Classe, do Quadro Especial, da Carreira de 
Diplomata, para exercer o cargo de Embaixador, 
Chefe da Missão do Brasil junto à Organização dos 
Estados Americanos. 

Os méritos do Embaixador Carlos Alberto Leite 
Barbosa, que me induziram a escolhê-lo para o de
sempenho dessa elevada função, constam da anexa 
informação do Ministério das Relações Exteriores. 

Brasília, 27 de junho de 1997. - Fernando 
Henrique cardoso. 

EM Nº 257/DP/ARC/G-MRE/APES 

Brasília, 25 de junho de 1997 
Excelentíssimo Senhor Presidente da República, 
De acordo com o art. 84, inciso VIl, da Consti

tuição, e com o disposto no art. 18, mciso l, e nos 
arts. 56 e 58, do Regulamento de Pessoal do Servi
ço Exterior, aprovado pelo Decreto nº 93.325, de 12 

de outubro de 1986, no art. 54, inciso I, alínea b, e 
no art. 55 do Anexo I ao Decreto n2 2.246, de 6 de 
junho de 1997, submeto à apreciação de Vossa Ex-

Respeitosamente, - Sebastião do Rego Bar
ros, Ministro de Estado, interino, das Relações Exte-
riores. 

INFORMAÇÃO 

Curriculum vitae 
Embaixador Carlos Alberto Leite Barbosa 
Uberaba!MG, 24 de novembro de 1935. 
Filho de Satumino Leite Barbosa e Justina Go

mes Barbosa 
-Bacharel em Ciências Jurídicas e Sociais, 

FND-UB. 
CPCD, IRBr. 
Cursos de Extensão em Direito Diplomático e 

Consular, Universidade do Brasil. 
Professor de Prática Diplomática 11, IRBr, 1975. 
Cônsul de Terceira Classe, 31 de dezembro de 

1960. . 

Segundo Secretário, merecimento, 30 de de
zembro de 1963. 

Primeiro Secretário, merecimento, 29 de no
vembro de 1968. 

Conselheiro, merecimento, 12 de janeiro de 
1973. 

Ministro de Segunda Classe, merecimento, 12 
de junho de 1978. 

Ministro de Primeira Classe, merecimento, 16 
de junho de 1982. 

Quadro Especial, 16 de junho de 1997. 
Secretário do Ministro de-Estado, 1967/69. 
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Assistente do Chefe do Departamento de Or
ganismos Internacionais, 1974. 

Chefe da Divisão de Cooperação Intelectual, 
Departamento Cultural, 1974/79. 

Agregado, 1979/81. 
Secretá!io de Assuntos Legislativos, do Gabi-

nete do Ministro de Estado, 1981/84. 
Los Angeles, Vice-Cônsul, 1962/63. 
Los Angeles, Chefe do Sepro, 1962/65. 
Los Angeles, Cônsul-Adjunto, 1963/65. 
Buenos Aires, Segundo Secretário, Chefe do 

Sepro, 1965/67. 
Madri, Primeiro Secretário, 1970/72. 
Madri. Conselheiro, 1973. 
Madri, Encarregado de Negócios, a.i., 1973. 
Bogotá, Embaixador, 1985. 
Roma, Embaixador, 1987/91. 
Tirana, Embaixador, 1987/91 (cumulativamente). 
Paris, Embaixador, 1991/97. 
XV Congresso da União Internacional dos Or

ganismos Oficiais de Turismo, Buenos Aires, 1960 
(assessor). 

Conselho de Fiscalização de Expedições Artís
ticas e Científicas do Ministério da Agricultura, 
1960/61 (representante do MRE). 

À disposição do Gabinete Civil da Presidência 
da República, 1961 (Oficial-de-Gabinete do Presi
dente). 

À disposição do Governo de Minas Gerais. 
1962. 

Feira de Frankfurt-sobre-a-Meno e Munique, 
1962 (observador). 

Centro de Estudos Brasileiros, Buenos Aires, 
1966 (encarregado, interino). 

Reunião dos Chefes de Estados Americanos, 
Punta dei Este, 1967 (assessor). 

11 Conferência da ONU para o Comércio e De
senvolvimento, Nova Delhi, 1968 (assessor). 

I Reumão da Comissão Mista Brasil-Japão, Tó
quio, 1968 (assessor). 

11 Conferência dos Países da Bacia do Prata, 
Santa Cruz de la Sierra, 1968 (assessor). 

Comitiva do Ministro de Estado, visitas ao Uru
guai, Paquistão, Índia, Japão, Bélgica e Alemanha, 
1968. 

XVIII Conferência Geral da Unesco, Paris, 
; 97 4 {assessor). 

Comissão de Assuntos Internacionais do MEC, 
1975 (representante do MRE). 

Reunião da Comissão Mista Cultural Brasil-Mé
xico, 1975 (assessor). 

XIX Conferência Geral da Unesco, Nairóbi, 
1976 (delegado). 

À disposição do Diretor-Geral da Unesco, em 
sua visita oficial ao Brasil, 1976. 

Primeiro Congresso Nacional da Cultura, Sal
vador, 1976. 

À disposição do Ministro aa Cultura da França, 
em sua visita oficial ao Brasil, 1976. 

XX Conferência Geral da Unesco, Paris, 1978 
(delegado). 

Reunião Mista Cultural Franco-Brasileira, 1978 
(chefe). 

Conselho da Administração do IBGE, 1978 
(representante do MRE). 

Conselho da Casa do Brasil em Londres, 1979 
(membro). 

Conselho Deliberativo do IBCC, 1979 (mem
bro). 

Reunião d~ti;omissão Cultural Belgo-Brasilei
ra, Bruxelas, 1979. 

III Conferência geral da UNIDO, Nova Delhi, 
1980 (chefe). 

Reunião "Energia e os Países em Desenvolvi
mento", Zagreb, 1980 (representante). 

·Reunião da _Comissão_ Mista Teuto-Brasileira 
de Cooperação Científica e Tecnológica, Bonn, 1980 
(delegado). 

XXI Conferência Geral da Unesco, Belgrado, 
1980 (delegado). 

III Reunião de Consulta da UNIDO sobre a In
dústria de Fertilizantes, São Paulo, 1980 (chefe da 
delegação do Brasil). 

VIl Reunião da Comissão Mista Teuto-Brasilei
ra de Relações Econômicas, Brasília, 1980 (mem
bro). 

Missão Comercial aosP.aís.es_d_a.AS_EAN. 1981 
(representante do MIC). 

Reunião da União lnterparlamentar, Roma, 
1982 (membro). 

Reunião do Conselho Executivo da UIP, Hel
sinki. 1983 lmembro\. 

Missão Parlamentar Brasileira à URSS, 1983 
(assessor). 

À disposição do Presidente da República 
Comissão Fullbright, 1975 (representante do _Oriental do Urugl.@, Senhor Júlio Sanguinetti, em 

MRE). -----sua viagem ao Brasil, 1986. 
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Merrbro da Delegação Especial à posse do Sr. Vir
gilio Barco, Presidente da República da Colômbia, 1986. 

À disposição do Ministério da Indústria e do 
Comércio, Secretaria de Tecnologia Industrial, 
1979/1980. À disposição do Ministério da Indústria e 
do Comércio: Presidente do Instituto Brasileiro do 
Café (IBC), 1986. 

Ordem de Rio Branco, Grã-Cruz, BrasiL 
Ordem do Mérito Militar, Grande Oficial, BrasiL 
Ordem do Mérito Naval, Grande Oficial, BrasiL 
Ordem do Mérito Aeronáutico, Grande Oficial, Brasil. 
Medalha "Tamandaré", BrasiL 
Medalha do Mérito Naval, Espanha. 
Ordem de Isabel, la Católica, Comendador, Es-

panha. 
Ordem do Tesouro-Sagrado, Quarta Classe, Japão. 
Ordem do Sol, Peru. 
Ordem da Estrela de Judá, Etiópia. 
Ordem do Infante Dom Henrique, Comendador, 

Portugal. 
Ordem de Nunez de Balboa, Grande Oficial, 

Panamá. 
Ordem de Bayacá, Grã-Cruz, Colômbia. 
Ordem dei Mérito Civil, Oficial, Argentina. 
Stelio Marcos Amarante - Diretor-Geral do 

Departamento do Serviço Exterior. 

(A Comissão de Relações Exteriores e 
Defesa Nacional) 

MENSAGEM 
DO PRESIDENTE DA REPÚBLICA 

Restituindo autógrafo de-projeto de lei sancionado: 
N2 113, de 1997 (n2 728/97, na origem), de 27 

do corrente, referente ao Projeto de lei n2 4, de 
1997-CN, que autoriza o Poder Executivo a abrir ao 
Orçamento Fiscal da União, em favor do Instituto 
Nacional de Colonização e Reforma Agrária, crédito 
especial até o limite de trinta e três milhões, oitocen
tos e sessenta e dois mil e quinhentos reais, para os 
fins que especifica, sancionado e transformado na 
Lei nº 9.463, de 27 de junho de 1997. 

Projeto recebido da Câmara dos Depu
tados: 

PROJETO DE LEI DA CÂMARA N2 27, DE 1997 
(N2 3.106197, na Casa de origem) 

(De iniciativa do Presidente da República) 

Dispõe sobre a transferência da Es
cola de Enfermagem de Manaus, unidade 
organizacional descentralizada da Funda-

ção Na~~nal_q~ $ªliº-~'- para a !"undação 
Universidade ào Amazonas, e dá vutras 
providências. 

O Congresso Nacionai d'3Creta: 

Art. 19 Fica transferida para a Fundação Uni
versidade do Arnaz()nas - FUA, a Escoia de Er:fer
magem de Manaus, unidade organizacional descen
tralizada da Fundação Nacional de Saúáe, instituída 
pelo Decreto n9 100, de 16 de abril de i991, vincula
da ao Ministério da Saúde. 

§ 12 Passam a integrar a Fundação Universida
de do Amazonas, sem solução de continuidade, irJ
dependentemente de qualquer formalidade. as unl
dades e respectivos cursos, de ~odes os níveis. 
atualmente ministrados na Escoia de Enfermagem 
de Manaus. 

§ 29 Os alunos regularmente r'"'atricu!ados nos 
cursos tranSferidos na forma do parigraio ante<!cr 
passam a integrar o corpo discente da Fundação 
Universidade do Amazonas, independentemente de 

· adaptação ou qualquer outra exigênc:a formaL · 

Art. 22 O Poder Executivo procederá à: 
I - redistribuição para a Funcia·;ão Universi

dade do Amazonas dos servidores ativos perten
centes ao quadro de pessoa! da F:;:1~ação Nacic
na! de Saúde que se encontrem lotacos na Escola 
de Enfermagem de Manaus na data de oublfcação 
desta lei, assegurado o direito de opção com ma
nutenção dos direitos e vantagens r.;=. iegis!ação 
aplicável; · 

11 - transferência, da Fundaçso Nac:onai de 
Saúde para a Fundação Universidade ::io Amazonas: 

a) das dotações orçamentárias destinadas à 
Escola de Enfermagem de Manaus; 

b) dos bens imóveis, dos bens -nóveis e do 
acervo documental e material integrantes do patri
mónio utilizados pela Escola de EnfermageiT' de Ma
naus, após inventário a ser concluído no crazo máxi
mo de sessenta dias a contar da publicação desta 
lei. 

Art. 3° A Fundação Universidade :lo Amazo
nas sucederá a Fundação Nacional de Saúde em 
relação a todos os direitos e obrigações decorren
tes das atividades executadas pela u~idade orga
nizacional transferida nos termos do art. ~o desta 
lei. 

Art. 4° Ficam criados na Funaacão Universi
dade do Amazonas um cargo de c:reção CD-4 2 

doze Funções gratificadas, sendo cinco FG-". ·~ma 
FG-4 e seis FG-7. 
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Art 52 Esta lei entra em vigor na data de sua 
publicação. 

MENSAGEM Nº 532, DE 12 DE MAIO 
DE 1997, DO PODER EXECUTIVO. 

Senhores Membros do Congresso Nacional, 
Nos termos do artigo 61 da Constituição Fede

ral, submeto à elevada deliberação de Vossas Exce
lências, acompanhado de Exposição de Motivos dos 
Senhores Ministros de Estado da Administração Fe
deral e reforma do Estado, da Educação e do Des
porto e da Saúde, o texto do projeto de lei que "Dis
põe sobre a transferência da Escola de Enfermagem 
de Manaus, unidade organizacional descentralizada 
da Fundação Nacional de Saúde, para a Fundação 
Universidade do Amazonas, e dá outras providên
cias··. 

Brasília, 12 de maio de 1997. - FERNANDO 
HENRIQUE CARDOSO. 

EXPOSIÇÃO DE MOTIVOS INTERMINISTERIAL Nº 
25 MAREIMEC/MS, DE 29 DE ABRIL DE 
1997, DOS SENHORES MINISTROS DE ES
TADO DA ADMINISTRAÇÃO FEDERAL E DA 
REFORMA DO ESTADO, DA EDUCAÇÃO E 
DO DESPORTO E DA SAÚDE. 

MAREIMEC/MS 

Brasília, 29 de abril de 1997 
Excelentíssimo Senhor Presidente da Repúbli-

ca, 
Temos a honra de submeter à superiQL<::onsi

deração de Vossa Excelência_ o an_exo hl"!teprojeto 
de Lei que "Dispõe sobre a transferência da Escola 
de Enfermagem de Manaus, unidade organizacional_ 
descentralizada da Fundação Nacional de Saúde, 
para a Fundação Universidade do Amazonas, e dá 
outras providências". 

2. A Escola de Enfermagem de Manaus é uma 
instituição criada em 1949, no bojo do Plano deVa
lorização da Amazônia, originalmente vinculada à 
Fundação Serviços de Saúde Pública - SESP, e 
atualmente constituída como unidade organizacional 
da Fundação Nacional de Saúde - FNS, do Ministé~ 
rio da saúde. 

3. A despeito de sua inestimável contribuição à 
preparação de mão-de-obra especializada para a 
área de saúde da região amazónica, a Escola de En
fermagem de Manaus encontra-se estruturada de 
forma bastante precária, haja vista não possuir se
quer quadro de docentes do magistério superior. 

4. Entendemos, Senhor Presidente, que a ra
cionalidade administrativa toma de todo convenieote 

o equacionamento desta questão através da transfe
rência da Escola âe Enfermagem de Manaus para a 
Fundação Universidade do Amazonas - FUA institui-

-- ção vinculada ao Ministério da Educação e do Des
porto, que tem a formação de profissionais de nível 
superior como vocação histórica e natural. 

5. Esta transferência deve contemplar, igual
mente, os meios atualmente à disposição da Escola 
de Enfermagem de Manaus, quais sejam os _recur
sos humanos, materiais e orçamentários, de modo a 
minimizar o aumento de despesas acarretado à Uni
versidade. 

6. Considerando o elevado interesse público da 
matéria especialmente para o Estado do Amazonas 
e a região Norte, recomendamos a Vossa Excelên
ciasolicitar ao Congresso Nacional a apreciação do 

__ anexo Anteprojeto de lei e.n regime de urgência, nos 
termos do§ 12 do art. 164 da Constituição Federal. 

Respeitosamente. - Luiz Carlos Bresser Pe
reira, Ministro de Estado da Administração Federal e 

_da Reforma do Estado- Paulo Renato Souza, Mi
nistro de Estado da Educação e do Desporto - Car
los César de Albuquerque - Ministro de Estado da 

SaúdÃ:NEXO À EM INTERMINISTERIAL Nº 25 
MAREIMEC/MS, DE 29 DE ABRIL DE 1997 

1. Síntese do problema ou da situação quere
clama providências: 

Racionalida.de_administrativa mediante a vincu
lação de unidade de ensino ao Ministério da Educa
-ção-e do Desporto. 

2. Soluções e providências contidas no ato nor
mativo ou na medida proposta: 

Transferência da Escola de Enfermagem de 
Manaus, unidade organizacional descentralizada da 
Fundação Nacional de Saúde para a Fundação Uni
versidade -Federal do Amazonas: 

3. Alternativas às medidas ou atas propostos: 
Não existe projeto sobre a matéria tramitando 

no Congresso Nacional ou no Poder Executivo, nem 
alternativa de imediato disponível. 

4. Custos: 
Não há. 
5. Razões que justificam a urgência: 

-A Escola de Enfermagem encontra-se estrutu
rada de maneira precária, estando em risco o próprio 
ano letivo. 

6. Impacto sobre o meio ambiente: 
Não há. 
7L_SinJes_e QQ parecer do órgão jurídico: 
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Favorável quanto à jurisdicidade e legalidade 
da proposição. 

PROJETO ORIGINAL 
O Congresso Nacional decreta: 
Art. 1º Fica transferida para a Fundação Uni

versidade do Amazonas - FUA a Escola de Enfer
magem de Manaus, unidade organizacional descen
tralizada da Fundação Nacional de Saúde, instituída 
pelo Decreto nº 100, de 16 de abril de 1991, vincula
da ao Ministério da Saúde. 

§ 1º Passam a integrar a Fundação Universida
de do Amazonas, sem solução de continuidade, in
dependentemente de qualquer formalidade, as uni
dades e respectivos cursos, de todos os níveis, 
atualmente ministrados na Escola de Enfermagem 
de Manaus. 

§ 22 Os alunos regularmente matriculados nos 
cursos transferidos na forma do parágrafo anterior 
passam a integrar o corpo discente da Fundação 
Universidade do Amazonas, independentemente de 
adaptação ou qualquer outra exigência formal. 

Art. 2º O Poder Executivo procederá à: 
I - redistribuição para a Fundação Universida

de do Amazonas de todos os servidores ativos per
tencentes ao quadro de pessoal da Fundação Nacio
nal de Saúde que se encontrem lotados e em exercí
cio na Escola de Enfermagem de Manaus na data 
de pubiicação desta Lei, assegurada a manutenção 
de todos os direitos e vantagens na legislação apli
cável; 

11 - transferência da Fundação Nacional de 
Saúde para a Fundação Universidade do Amazonas: 

a) das dotações orçamentárias -destinadas à 
Escola de Enfermagem de Manaus; 

b) dos bens imóveis, os bens móveis e o acer
vo documental e material integrantes do património 
utilizados pela Escola de Enfermagem de Manaus, 
após inventário a ser concluído no prazo máximo de 
sessenta dias a contar da publicação desta lei. 

· Art. 3º A Fundação Universidade do Amazonas 
sucederá a Fundação Nacional de Saúde em rela
ção a todos os direitos e obrigações decorrentes das 
atividades executadas pela Unidade Organizacional 
transferida nos termos do art. 1 º desta lei. 

Art. 4º Ficam criados na Fundação Universida
df'J do Amazonas um cargo de Direção CD-4 e doze 
Funçõés Gratificadas, sendo cinco FG-1 , um FG-4 e 
seis FG-7. 

Art. 5º Esta lei entra em vigor na data de sua 
publicação. 

LEGISLAÇÃO CITADA 
DECRETO Nº 100, DE 16 DE ABRIL DE 1991 

Institui a Fundação Nacional de Saú
de, e dá outras providências. 

Art. 1 º É instituída a Fundação Nacional de 
Saúde-FNS. 

Art. 2º São aprovados o Estatuto e o Quadro 
Demonstrativo de Cargos em Comissão e Funções 
de confiança da FNS, constantes dos Anexos I e 11 
deste Decreto. 

(À Comissão de Educação.) 

O SR. PRESIDENTE {Geraldo Melo)- O expe
diente lido vai à publicação. 

A Presidência recebeu a Mensagem nº 114, de 
1997 {n2 729/97, na origem), de 27 do corrente, do 
Presidente da República, encaminhando, nos termos 
do § 1 º do art. 6º da Lei nº 7 .711, de 22 de dezem
bro de 1988, o relatório acerca da Retribuição Adi
cional Variável- RAV, referente ao 2º semestre de 
1996. 

O expediente vai à Comissão Mista de Planos, 
Orçamentos Públicos e Fiscalização e, em cópia, à 
Comissão de Fiscalização e Controle. 

O SR. PRESIDENTE {Geraldo Melo)- A Presi
dência recebeu a Mensagem nº 115, de 1997 {n2 

730/97, na origem), de 27 do corrente, pela qual o 
Presidente da República, nos termos do art. 52, inci
so V, da Constituição Federal, solicita seja autoriza
da a contratação de operação de crédito externo, 
com garantia da República Federativa do Brasil, no 
valor equivalente a até dois milhões e seiscentos'mil 
dólares norte-americanos, de principal, entre a Pre
feitura Municipal de Porto Alegre-AS e o Fundo R
nanceiro para o Desenvolvimento da Bacia do Prata 
- FONPLATA, destinada ao financiamento parcial do 
Projeto de Ampliação do Hospital de Pronto Socorro 
de Porto Alegre. 

A matéria vai à Comissão de Assuntos Econó
micos, 

O SR. PRESIDENTE {Geraldo Melo)- A Presi
dência recebeu a Mensagem nº 116, de 1997 (nº 
731/97, na origem), de 27 do corrente, pela qual o 
Presidente da República, nos termos do art. 52, inci

_sQ y_, dª_C_QQstituição Eederal, solicita seja autoriza
da a contratação_df!_operação de crédito externo, 
com garantia da República Federativa doBrasil, no 
valor equivalente a-até um milhão, cento e quarenta 
e1res-mifâofares norte-americanos, de principal, en-
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1re <i '-"reieiiura Municipal de Porto Alegre-RS e o 
Fu;1ao Financeiro para o Desenvolvimento da Bacia 
::.o "'rala- FONPLATA. destinada ao fimincTamento 
pa:c:<:i do Programa de Preservação do Meio Am
bieme Natural e Recuperação de Áreas Degradadas 
aa 6acic: do P,rroio do Dilúvio. 

A matéria vai à Comissão de Assuntos Econô
:T;.r::os. 

O SR. PRESIDENTE (Geraldo Melo)- A Presi
aêr.cia recebeu a Mensagem nº 118, de 1997 lnº 
733/97. na erigem), de 27 do corrente, pelél qual o 
?res:dente da República. nos termos do art. 52, inci
w ~~. ::la Constituição Federal, combinado com aRe
so:•"ci\o nº 50, de 1993, do Senado Federal, solicita 
se;&. "t:torízada operação financeira que visa ao 
reesce.!onamento de créditos brasileiros junto à repú
o:ic2. :\r?entin<::. nos termos do contrato firmado em 
20 ae maio de i 997. 

A mat-9ría vai à Comissão de Assuntos Econô
mícos. 

O Sli. PRESIDENTE (Geraldo Melo) - Sobre a 
;-nesa. orcie,os de lei que serão- lidos pelo Sr. 1 ° Se
cr.etáric em !3:~ercício Senador Osmar Dias. 

São lidos os seguintes 
?ROJi':."'TC !)E LEI DO SENADO Nº 130, DE 1997 

'\utcriza a criação de Distrito Agro
pe'.::w'lrio no município que menciona, e 
<!:;i ·::mtras Providências. 

rJ (: ·jngressu r~acional decreta: 
, \rt. I " í-ica o Poder Executivo autorizado a 

:;;iar no ivlunicipio de São João da Baliza, no Estado 
de Rora:me., Distrito Agropecuário destinado a de
senvol•mr. preierencialmente, atividades de agrope
cuária, colcniz;:o.ção. turismo ecológico mineração, 
bem corno é.rea.s- institucionais para preservação e 
ceso•Jisas. 

Art. 2º O Distrito Agropecuário de que trata 
esta iei terá r:or principais objetivos a criação cfe pôTo
C:e <:'ese;;voivimento agrópecuário; o-~aumento -da 
-:fena -::le a!irnentos nos mercados da Amazônia Oci
de!lt2.1 e. :;;sc-edalmente, dos Estados de Roraima e 
.·<r;1azon2-S. '~ fl.provéitamento rácTonal-aos- recursos 
nati!r?.IS, " ·~'i.minL!içâo dos custos de produção eco
;-r;e~~iali;;."c3o de produtos agrícolas e extrafivo-5, ·a 
.::-:J.ç::.o : ·~ ·;c'idição agricola e à gerãÇãoâe no-vos 
-=-:-r.V:t3,.JOS :· =- ~· :-:q:ão. 

.-~r.. : ~-rr:oete ao Ministério do Planejamento 
.. , C·:.o:?<.,en:·~. :_~ra··"és da Superintendência da Zona 
_.::rar:ca r:.e ,;:o.:1S.'J<; -SUFRAMA, fixar as díretrizes e 
norrr:2..s perur:emes à: seieção e avaliaÇão da víab1lí--

dade tecnica e financeira dos projetes a serem implan
___ l:éldQs_no_DisJrito.Agropecuário de que trata o art. 1° 

Art. 49 O Poder Executivo reguiamentará esta 
lei, no prazo de noventa dias a contar da data de sua 
publicação. 

Art. 59 Esta lei entra em vigor na data de sua 
publicação. 

Art. 69 Revogam-se as disposições em contrário. 

_ JIJsJifiçl!ção 
Não há negar a vocação agropecuária da Ama

zônia Ocidental, principalmente do Estado de Roraima, 
que pode se transformar, a médio prazo, no celeiro da 
região, considerando a natureza do seu solo, o relevo 
propício à agropecuária e o clima quente e úmido. 

Para desenvolver esta atiltidade, impõe-se a 
criação- de um distrito_ agropecuário no município de 

- São João daJ:lª'iZ<l, gacja sua locali:z:ação e ir:npor
u tânda geoeconômica que desempenha no Estado 
~e Roraima. 

O modekuLser_adotado para a criação do dis
trito de que se trata é o mesmo que norteou o surgi
mento do congênere, no Estado do Amazonas, em 
fase de implantação ao longo das margens decente
nas de quilômetros de diversas rodovias e que tudo 
indica, revolucionará os métodos de desenvolvimen
to a~ropecuário até agora vigentes, contando com a 
parceria dos Governos Estadual e Municipal abrangi
dos pelo Distrito e com a indispensável participação 
da iniciativa privada. 

Pelo teor deste projeto de lei, o Distrito Agrope
cuário de São João da Baliza, desenvolverá ativida
des de agrópecuána, propriamente dita, colonização, 
turismo ecológico, mineração e poderá inserir áreas 

- institucionais para-preservaÇão e pesquisas. 
Gom isso, pretende-se aumentar a oferta--de-

--aumentos nos mercados de Roraima, da Amazônia 
Ocidental e, especialmente, de Manaus, como pólo 

-indutor de desenvolvimento regional e, ainda, maxi-
--mizar o aproveitamento dos seus recursos naturais e 

a conseqüente diminuição dos custos de produção e 
comercialização de produtos agrícoias e extrativos e, 

-finalmente, incrementar uma tradição agrícola e ge
rar empregos. 

No seu art:~-elege~se a Suframa como órgão 
~tricumbidodalixação de diretrizes e normasdestina
:-aas à seieçao rúivaTíaÇão da viabilidade técnica e fi
nanceira dos projetes a serem implantados no Distri
to Agropecuârio de-~ão João da Baliza . 

E este o escopo do projeto de lei que submeto 
a apreciação dos meus ilustres Pares. 
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Sala das Sessões, 30 de junho de 1997.- Se
nador Romero Jucá. 

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

PROJETO DE LEI DO SENADO N2131, DE 1997 

Autoriza a criação de Distrito Agro
pecuário no município que menciona, e 
dá outras providências. 

O Congresso Nacional decreta: 
Art. 12 Fica o Poder Executivo autorizado a 

criar no Município de Caracaraí, no Estado de Rorai
ma, Distrito Agropecuário destinado a desenvolver, 
preferencialmente, atividades de agropecuária, colo
nização; turismo ecológico, mineração, bem como 
áreas institucionais para preservação e pesquisas. 

Art. 2º O Distrito Agropecuário de que trata 
esta lei terá por principais objetivos a criação de pólo 
de desenvolvimento agropecuário, o aumento da 
oferta de alimentos nos mercados da Amazônia Oci
dental e, especialmente, dos Estados de Roraima e 
Amazonas, dos custos de produção e comercialização 
de produtos agrícolas e extrativos, a criação de tradição 
agrícola e a geração de novos empregos na região. 

Art. 32 Compete ao Ministério do Planejamento 
e Orçamento, através da Superintendência da Zona 
Franca de Manaus- SUFRAMA, fixar as diretrizes e 
normas pertinentes à seleção e avaliação da viabilida
de técnica e financeira dos projetes a serem implanta
dos no Distrito Agropecuário de que trata o art. 1º. 

Art. 42 O Poder Executivo regulamentará esta 
lei, no prazo de noventa dias a contar da data de sua 
publicação. 

Art. 5º Esta lei entra em vigor na data da sua 
publicação. 

Art. 6º Revogam-se as disposições em contrário. 

Justificação 
Não há negar a vocação agropecuária da Ama

zônia Ocidental, principalmente do Estado de Rorai
ma, que p:>de se transformar, a médio prazo, no ce
leiro da região, considerando a natureza do seu solo, 
o relevo propício à agropecuária e o clima quente e 
úmido. 

Para desenvolver esta atividade, impõe-se é!. 
criação de um distrito agropecuário no Município~de 
Caracaraí, dada sua locali7ação e importância geoe
conômica que desempenha no Estado de Roraima. 

O modelo a ser adotado para a criaÇão do dis-
trito de que se trata é o mesmo que norteou o surgi
mento do congénere, no Estado do Amazonas, em 

fase de implantação ao longo das margens de cente
nas de quilómetros de diversas rodovias, e que, tudo 
indica, revolucionará os métodos de desenvolvimen
to agropecuário até agora vigentes, contando com a 
parceria dos Governos Estadual e Municipal abrangi
dos pelo Distrito e com a indispensável participação 
da iniciativa privada. 

Pelo teor deste projeto de lei, o Distrito Agrope
cuário de Caracaraí, desenvolverá atividades de 
agropecuária, propriamente dita, colonização, turis
mo ecológico, mineração e poderá inserir áreas insti
tucionais para preservação e pesqúisas. 

Com isso, pretende-se aumentar a oferta de 
alimentos nos mercados de Roraima, da Amazônia 
Ocidental e, especialmente, de Manaus, como pólo 
indutor de desenvolvimento regional e, ainda, maxi
mizar o aproveitamento dos seus recursos naturais e 

_a conseqüente diminuição dos custos de produção e 
comercialização de produtos-agrícolas e extrativos e, 
finalmente, incrementar uma tradição agrícola e ge
rar empregos. 

No seu art. 3º, elege-se a Suframa como órgão 
incumbido da fixação de diretrizes e normas destina
das à seleção e a\(ciliação da viabilidade técnica e fi
nanceira dos projetos a serem implantados no Distri
to Agropecuário de Caracaraí. 

É este o escopo do projeto de lei que submeto 
à apreciação dos meus ilustres Pares. 

Sala das Sessões, 30 de junho de 1997.- Se
nador Romero Jucá. 

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

PROJETO DE LEI DO SENADO Nº 132, DE 1997 

Autoriza a criação de Distrito Agro
pecuário no município que menciona, e 
dá outras providências. 

O Congresso Nacional decreta: 
~.A.rt· .1"~"Fic:a o" E>o_d_er Executivo autorizado a 

criar no Município de São Luiz do Anauá, no Estado 
de Roraima, Distrito Agropecuário destinado a de
senvolver, preferencialmente. atividild~§ _de agrope
cut.<1a, colonizaÇão,- turismo ecológico, mineração, 

"bem como áreas institucionais -para preservação e 
!Je~quisas. 

Art. 2º O Distrito Agropecuário de que trata 
esta lei te_rá por prj_ncipais objetivos a criação de oólo 
de_desenvolvirTIEmtQ_Jl.Qropecuário. o aumento da 
btertã de aliméntos-nõs merca_do_s_daJ.mai-:>_nla Qci-_ 
dental e, especialmente, dos Estados de Roraima e 
Amazonas, o aproveitamento racional dos recursos 
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naturais, a diminuição dos custos de produção e co
mercialização de produtos agrícolas e extrativos, a 
criação de tradição agrícola e a geração de novos 
empregos na região. 

Art. 32 Compete ao Ministério do Planejamento 
e Orçamento, através da Superintendência da Zona 
Franca de Manaus- SUFRAMA, fixar as diretrizes e 
normas pertinentes à seleção e avaliação da viabili
dade técnica e financeira dos projetas a serem implan
tados no Distrito Agropecuário de que trata o art 1 2 

Art. 42 O Poder Executivo regulamentará esta 
lei, no prazo de noventa dias a contar da data de sua 
publicação. 

Art. 52 Esta lei entra em vigor na data de sua 

No seu art. 32 , elege-se a Suframa como órgão 
incumbido da fixação de diretrizes e normas destina
das à seleção e avaliação da viabilidade técnica e fi
nanceira dos projetas a serem implantados no Distri
to Agropecuário de São Luiz do Anauá. 

É este o escopo do projeto de lei que submeto 
à apreciação dos meus ilustres Pares. 

Sala das Sessões, 30 de junho de 1997.- Se
nador Romero Jucá. 

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

PRO~ETO DE LEI DO SENADO N2 133, DE 1997 

publicação. -Autoriza a criação de Distrito Agro-
Art. 6" Revogam-se as disposições em contrário. pecuário no Município que menciona, e 

dá outras providências. 
Justificação O Congresso Nacional decreta: 

Não há negar a vocação agropecuária da Ama- Art. 12 Fica o Poder Executivo autorizado a 
zônia Ocidental, principalmente do Estado de Roraima, criar no Município de Cantá, no Estado de Roraima, 
que pode se transformar, a médio prazo, no celeiro da Distrito Agropecuário destinado a desenvolver, pre-
região, considerando a natureza do seu solo, o relevo 
propício à agropec1,1ária e 

0 
clima quente úmido. · · ferencialmente, atividades de agropecuária, coloni-

zação, turismo ecológico, mineração, bem como 
Para desenvolver esta atividade, impõe-se a áreas institucionais para preservação e pesquisas. 

criação de um distrito agropecuário no município de 
São Luiz do Anauá, dada sua localização e impor- Art. 2" O Distrito Agropecuário de que trata esta 
tãncia geoeconômica que desempenha no Estado lei terá por principais objetivos a criação de pólo de de-
de Roraima. senvoMmento agropecuário, o aumento da oferta de 

alimentos nos mercados da Amazônia Ocidental e, es-
0 modelo a ser adotado para a criação do dis- pecialmente. dos Estados de Roraima e Amazonas. o 

trito de que se trata é o mesmo que norteou o surgi- ___ aproveitamento racional dos recursos naturais, a dimi-
mento do congênere, no Estado do Amazonas, em nuição dos custos de produção e comercialização de 
fase de implantação ao longo das margens de cente- produtos agrícolas e extrativos, a criação de tradição 
nas de quilómetros de diversas rodovias, e que, tudo n"cola e a geraça-0 de novos empregos na regr·a-0 ag . 
indica, revolucionará os métodos de desenvolvimen-
to agropecuário até agora vigentes, contando com a Art. 32 Compete ao Ministério do Planejamento 
parceria dos Governos Estadual e Muhicipal abrangi- - e Orçamento, através da Superintendência da Zona 
dos pelo Distrito e com a indispensável participação Franca de Manaus - SUFRAMA, fixar as diretrizes e 
da iniciativa privada. normas pertinentes à seleção e avaliação da viabili-

dade técnica e financeira dos projetes a serem implan-

cuári:~~ :: ~~:ed~r~~:u~~ ~~~~n~~~:~á·~~~~=~ tados no Distrito Agro pecuário de que trata o art. 1 
2 

des de agropecuária, propriamente dita, colonização, Art. 42 O Poder Executivo regulamentará esta 
turismo ecológico, mineração e poderá inserir áreas lei, no prazo de noventa dias a contar da data de sua 
institucionais para preservação e pesquisas. publicação. 

Com isso, pretende-se aumentar a oferta de Art. 52 Esta lei entra em vigor na data da sua 
alimentos nos mercados de Roraima, da Amazônia publicação. 
Ocidental e, especialmente, de Manaus, como pólo Art. 6" Revogam-se as disposições em contrário. 
indutor de desenvolvimento regional e, ainda, maxi
mizar o aproveitamento dos seus recursos naturais e 
a conseqüente diminuição dos custos de produção e 
comercialização de produtos agrícolas e extrativos e, 
finalmente, incrementar uma tradição agrícola e ge
rar empregos. 

Justificação 

Não há negar a vocação agropecuária aa Ama
zônia Ocidental, principalmente do Estado de Rorai
ma, que pode se transformar. a médio prazo, no ce
leiro da região, considerando a natureza do seu solo, 
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o relevo propício à agropecuária e o clima quente e 
úmido. 

Para desenvolver esta atividade, impõe-se a 
criação de um distrito agropecuário no Município de 
Cantá, dada sua localização e importância geoeco
nõmica que desempenha no Estado de Roraima. 

O modelo a ser adotado para a criação do dis
trito de que se trata é o mesmo que norteou o surgi
mento do congênere, no Estado do Amazonas, em 
fase de implantação ao longo das margens de cente
nas de quilómetros de diversas rodovias, e que, tudo 
indica, revolucionará os métodos de desenvolvimen
to agropecuário até agora vigentes, contando com a 
parceria dos Governos Estadual e Municipal abrangi
dos pelo distrito e com a indispensável participação 
da iniciativa privada. 

Pelo teor deste projeto de lei, o Distrito Agrope
cuário de Cantá desenvolverá atividades de agrope
cuária, propriamente dita, colonização, turismo eco
lógico, mineração e poderá inserir áreas institucio
nais para preservação e pesquisas. 

Com isso, pretende-se aumentar a oferta de 
alimentos nos mercados de Roraima, da Amazônia 
Ocidental e, especialmente, de Manaus, como pólo 
indutor de desenvolvimento regiónal e, ainda, maxi
mizar o aproveitamento dos seus recursos naturais e 
a conseqüente diminuição dos custos de produção e 
comercialização de produtos agrícolas e extrativos e, 
finalmente, incrementar uma tradição agrícola e ge
rar empregos. 

No seu art. 3º, elege-se a Suframa como órgão 
incumbido da fixação de diretrizes e normas destina
das à seleção e avaliação da viabilidade técnica e fi
nanceira dos projetas a serem implantados no Distri
to Agropecuário de Cantá. 

É este o escopo do projeto de lei que submeto 
à apreciação dos meus ilustres pares. 

Sala das Sessões, 30 de junho de 1997. - Se
nador Romero Jucá. 

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

PROJETO DE LEI DO SENADO N2134, DE 1997 

Autoriza a criação de Distrito Agro
pecuário no Município que menciona, e 
dá outras providências. 

O Congresso Nacional decreta: 
Art. 12 Fica o Poder Executivo autorizado a 

criar no Município de Alto Alegre, no Estado de Ro
raima, Distrito Agropecuário destinado a desenvol
ver, preferencialmente, atividades de agropecuária, 

colonização, turisrríOecológico, mineração,· bem como 
áreas institucionais para preservação e pesquisas. 

Art. 2º O Distrito Agropecuário de que trata 
esta lei terá por principais objetivos a criação de pólo 
de desenvolvimento agropecuário, o aumento da 
oferta de alimentos nos mercados da Amazônia Oci
dental e, especialmente, dos Estados de Roraima e 
Amazonas, o aproveitamento racional dos recursos 
naturais, a diminuição dos custos de produção e co
mercialização de produtos agrícolas e extrativos, a 
criação de tradição agrícola e a geração de novos 
empregos na região. 

Art. 3º Compete ao Ministério do Planejamento 
e Orçamento, através da Superintendência da Zona 
Franca de Mãnaus _ SUFRAMA, fiXar as diretrizes e 
normas pertinentes à seleção e avaliação da viabilida
de técnica e financeira dos projetas a serem implanta
dos no Distrito Agro!Jecuario de que trata. o art. 1 º 

Art. 4º O Poder Executivo regulamentará esta lei, 
no prã.zoâe noveirta dias a contar de sua publicação. 

Art. 5º Esta lei entra em vigor na data da sua 
publicação. 

Art. 6" Revogam-se as disposições em contrário. 

Justificação 
Não há negar a vocação agropecuária da Ama

zônia Ocidental, principalmente do Estado de Roraima, 
que pode se transformar, a médio prazo, no celeiro da 
região, considerando a natureza do seu solo, o relevo 
propício à agropecuária e o clima quente e úmido. 

Para desenvolver esta atividade, impõe-se a cria
- ção de um distrito agropecuário no município de Alto 
Alegre, dada sua localização e importância geoeconô
mica que desempenha no Estado de Roraima 

O modelo a ser adotado para a criação do dis
trito de que se trata é o mesmo que norteou o surgi
mento do congênere, no Estado do Amazonas, em 
fase de implantação ao longo das margens de cente
nas de quilómetros de diversas rodovias, e que, tudo 
indica, revolucionará os métodos de desenvolvimen
to agropecuário até agora vigentes, contando com a 
parceria dos Governos Estadual e Municipal abrangi
dos pelo Distrito e com a indispensável participação 
da iniciativa privada. 

Pelo teor deste projeto de lei, o Distrito Agrope
cuário de Alto Alegre, desenvolverá atividades de 
agropecuária, propriamente dita, colonização, turis
mo ecológico, mineração e poderá inserir áreas insti
tucionais para preservação e pesquisas. 

Com isso, pretende-se aumentar a oferta de 
alimentos nos mercados de Roraima, da Amazônia 
Ocidental e, especialmente, de Manaus, como pólo 
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indutor de desenvoh:imentc regional e, ainda, maxi
mizar o aproveitamento dos seus recursos naturais e 
a conseqüente diminuição dos custos de produção e 
comercialização de orodutos agrícolas e extrativos e, 
finaimente, incrementar uma tradição agrícola e ge
rar empregos. 

No seu art. 3º, elege-se a Suframa como órgão 
incumbido da fixação de diretrizes e normas destina
das à seleção e avaliação da viabilidade técnica e fi
nanceira dos projetes a serem implantados no Distri
to Agropecuário de Alto Alegre. 

É este o escopo do projeto de lei que submeto 
à apreciação dos meus ilustres Pares. 

Sala das Sessões, 30 de junho de i997.- Se
nador Romero Jucá. 

(À Comissão de Constituição, Justiça 
e Cidadania - dt=cisão terminativa) 

PROJETO DE LEI DO SENADO N" 135, C::.: 1997 

Autoriza a criação de Distrito Agro
pecuário no município ql!e menciona e 
dá outras providências_ 

O Congresso Nacional decreta: 
Art. 1º Fica o Poder Executivo autorizado a 

criar no Município de Caroebe, no Estado de Rorai
ma, Distrito Agropecuário destinado a de~e~volver, 
preferencialmente, atividades deagropecuana, colo
nização, turismo ecológico, mine~ção, be~ como 
áreas institucionais para preservaçao e pesqwsa. 

Art. 2º O Distrito Agropecuário de que trata 
esta lei terá por orincípios objetivos a criação de pólo 
de desenvolvirriento agropecuário, o aumento da 
oferta de alimentos nos mercados da-Amazôr.iaQci
dental e, especialmente dos Estados _de Roraima_e _ 
Amazonas o aproveitamento racional dos recursos 
naturais e diminuição dos custos de produção e co
mercialização de produtos agrícolas e extrativos a 
criação de tradição agrícp!9 ~ ª- g§!rªção de novos 
empregos na região. 

Art. 3º Compete ao Ministério do Planejamento 
e Orçamento através da Superintendência da Zona 
Franca de Manaus - SUFRAMA, fixar as diretrizes e 
normas pertinentes á seleção e avaliação da viabili
dade técnica e financeira dos projetas a serem implan
tados no Distrito Agropecuário de que trata o art. 1 º· 

Art. 4º O Poder Executivo regulamentará esta 
'ei, no prazo de r:oventa dias a contar da data de sua 
publicação. 

.A.rt. 5Q Esta lei entra am vigor nadata de sua 
publicação. 

Art. 6º revogam-se as disposições em contrário. 

Justificação 

Não há negar a vocação agropecuáría da Ama
zônia Ocidental principalmente do Estado de Roraima 
que pode se transformar, a médio prazo, no celeiro da 
região considerando a natureza do seu solo, o relevo 
propício à agropecuária e o clima quente e úmido. 

Para __ desenvQIV.eJ esta atividad_e., _impõe-se a 
criação de um distrito agropecuário no município de 

~ Caroebe, dada sua localização e importância geoe
conômica_ gue desempenha_ no Es1ado de Roraima. 

- O moâelo a ser adotado para a criação do dis
trito de que se trata é o mesmo que norteou o surgi
-me.nto-:de-çong~_ne.re, no Estado do Amazonas em 
fase de implantação ao longo das margens de cente
nas de quilômetros de diversas rodovias, e que, tudo 
indica, revolucionará os métodos de desenvolvimen
to agropecuário até agora vigentes, contando com a 
parceria dos Governos Estadual e Municipal abrangi
dos pelo Distrito e com a indispensável participação 
da iniciativa privada. 

Pelo teor deste projeto de lei, o Distrito Agrope
cuário de Cacoebe, . desenvolverá atividades de· 

- agropecuária propriamente dita, colonização turismo 
ecológico, mineração e poderá inserir áreas institu
ciJnais para preservação e pesquisas. 

Com isso, pretende-se aumentar a oferta de 
-alimentos nos mercados de Roraima da Amazônia Oci
dental e, especialmente, de Manaus, como pólo indutor 
de desenvolvimento regional e, ainda, maximizar o apro
veitamento dos seus recursos naturais e a conseqüente 
diminuição dos custos de produção e comerciallzação 
de produtos agrícolas e extrativos e, finalmente, incre
mentar uma tradição agrícola e gerar empregos. 
-- · No seu art. 3º, elege-se a SUFRAMA, como ór

gão incumbido de fixação de diretrizes e I'IQnmas 
destinadas á seleção e avaliação da viabilidade téc
nica e financeira dos projetas a serem implantados 

-no Distrito Agropecuário de Caroebe. 

---Fes"feo escopoâo projeto de lei que submeto 
á apreciação dos meus ilustres Pares. 

Sala das Sessões, 30de junho de 1997.- Se
nador Romero Jucá. 

(À Comissão de Constituição, Justiça e 
Cidiiaanur=- aêc!sãOTeiiifinattva.) 

PROJETO DE LEI DO SENADO N2 136, DE 1997 

·.Autoriza a criação de Distrito Agro
-pecoâricl no mllnicípioque·menciona, e 
dá ·outras providências_ 

O Congress9 f':Jacional decreta: 
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Art. 12 Fica o Poder Executivo autorizado a crtar-mr--- mo ecológico, mineração e poderá insenr áreas insti-
Município de Rorainópolis, no Estado de Roraima, Distrito tucionais para preservação e pesquisas. 
Agropecuário destinado a desenvolver, preferencialmente, Com isso, pretende-se aumentar a oferta de 
atividades de agropecuária, colonização, turismo ecológi- alimentos nos mercados de Roraima, da Amazônia 
co, mineração, bem como áreas instttucionais para preser- Ocidental e, especialmente, de Manaus, como pólo 
vação e pesquisas. indutor de desenvolvimento regional e, ainda, maxi-

Art. 2° O Distrito Agropecuário de que trata mizar o aproveitamento dos seus recursos naturais 
esta lei terá por principais objetivos a criação de pólo e a conse'lüente diminuição dos custos de produção 
de desenvolvimento agr_opecuário, o aumento da e comercialização de produtos agrícolas e extrativos 
oferta de alimentos nos mercados da Amazônia Oci- e, finalmente, incrementar uma tradição agrícola e 
dental e, especialmente, dos Estados de Roraima e gerar empregos. 
amazonas, o aproveitamento racional dos recursos No seu art. 3", elege-se a Suframa como órgão 
naturais, a diminuição dos custos de produção e co- incumbido da fixação de diretrizes e normas destina-
mercialização de produtos agrícolas e extrativos, a das à seleção e avaliação da viabilidade técnica e fi-
criação de tradição agrícola e a geração de novos nanceira dos projetes a serem implantados no Distri-
empregos na região. to Agropecuário de Rorainópolis. 

Art. 3° Compete ao Ministério do Planejamento e É este o escalpo do projeto de lei que submeto 
Orçamento, através da Superintendênr.ia da Zona à apreciação dos meus ilustres Pares. 
Franca de Manaus - SUFRAMA, fixar as diretrizes e Sala das Sessões, 30 de junho de 1997. Sena-
normas pertinentes à seleção e avaliação da viabilida- dor Romero Jucá. 
de técnica e financeira dos projetes a serem implanta
dos no Distrito Agropecuário de que trata o art. 1°. 

Art. 4° O Poder Executivo regulamentará esta 
lei, no prazo de noventa dias a contar da data de sua 
publicação. 

Art. 5° Esta lei entra em vigor na data de sua 
publicação. 

Art. 6" Revogam-se as disposições em contrário. 
Justificação 

Não há negar a vocação agropecuária da Ama
zônia Ocidental, principalmente do Estado de Roraima, 
que pode se transformar, a médio prazo, no celeiro da 
região, considerando a natureza do seu solo, o relevo 
propício à agropecuária e o clima quente e úmido. 

Para desenvolver esta atividade, impõe-se a cria
ção de um distrito agropecuário no município de Rorai
nópolis, dada sua localização e importância· geoeconô
mica que desempenha no Estado de Roraima. 

O modelo a ser adotado para a criação do dis
trito de que se trata é o mesmo que norteou o surgi
mento do congénere, no Estado do Amazonas, em 
fase de implantação ao longo das margens de cente
nas de quilômetros de diversas rodovias, e que, tudo 
indica, revolucionará os métodos de desenvolvimen
to agropecuário até agora vigentes, contando com a . 
parceria dos Governos Estadual e Municipal abrangi
dos pelo Distrito e com a indispensável participação 
da iniciativa privada. 

Pelo teor deste projeto de lei, o Distrito Agrope
cuário de Rorainópolis desenvolverá·atividades de 
agropecuária, propriamgnte dita, colonização, turis-

(À Comissão de Constituição, Justiça e 
Cidadania- decisão Terminativa.) 

PROJETO DE LEI DO SENADO N" 137, DE 1997 

AutoriZa a criaÇãó-àe Distrito Agro
pecuário no município que menciona, e 
dá outràs ·providências. 

O Congresso Nacional decreta: 
Art. 1° Fica o Poder Executivo autorizado a 

criar no Município de Bonfim, no Estado de Roraima, 
Distrito Agropecuário destinado a desenvolver, pre
ferencialmente, -atiVidades de agropeeuária, coloni
zação, turismo ecológico, mineração, bem como 
áreas institucionais para preservação e pesquisas. 

Art. 2° O Distrito Agropecuário de que trata 
esta lei terá por principais objetivo a criação de pólo 
de desenvolvimento agropecuário, o aumento da 
oferta de alimentos nos mercados da Amazônia Oci
dental e, especialmente, dos Estados de Roraima e 
Amazonas, o aproveitamento racional dos réêursos 
naturais, a diminuiçao dos custos de produção e co
mercialização de produtos agrícolas e extra:tívos, a 
criação de tradiçao· agrícola e a geração de novos 
empregos na região. 

Art. 3° Compete ao Ministério do Planejamerito 
e Orçamento, através da Superintendência da Zona 
Franca de Man3.us - Suframa, fixar as diretrizes e 
normas pertinentes à seleção e avaliação da viabilida
de técnica e financeira dos projetas a serem implanta
dos no Distrito ÃgroPe<:uário de que trata o art. 1°. 



Junho de I 997 ANAlS DO SENADO FEDERAL 711 

Art. 4e O Poder Executivo regulamentará esta 
lei, no prazo de noventa dias a contar da data de sua 
publicação. 

Art. se Esta lei entra em vigor na data da sua · 
publicação. 

Art. 6'l Revogam-se as disposições em contrário. 

Justificação 

Não há negar a vocação agropecuáiia da Arr.a
zônia Ocidental, principalmente do Estado de Roraima, 
que pode se transformar, a médio prazo, no celeiro da 
região, considerando a natureza do seu solo, o relevo 
propício à agropecuária e o clima quente e único. 

Para desenvolver esta atividade, impõe-se a 
criação de um distrito agropecuário no município de 
Bonfim, dada sua localização e importância geoeco· 
nômica que desempenha no Estado de Roraima. 

O modelo a ser adotado para a criação do dis
trito de que se trata é o mesmo que norteou o surgi
mento do congêre, no Estado do Amazonas, em 
fase de implantação ao longo das margens de cente
nas de quilómetros de diversas rodovias, e que, tudo 
indica, revolucionará os métodos de desenvolvimen
to agropecuária até agora vigentes, contando com a 
parceria dos Governos Estadual e Municipal abrangi
dos pelo Distrito e com a indispensável participação 
da iniciativa privada. 

Pelo teor deste projeto de lei, o Distrito Agrope· 
cuário de Bonfim, desenvolverá atividades de agro
pecuária, propriamente dita, colonização, turismo 
ecológico, mineração e poderá inserir áreas institu
cionais para preservação e pesquisas. 

Com isso, pretende-se aumentar a oferta de 
alimentos nos mercados de Roraima, da Amazônia 
Ocidental e, especialmente, de Manaus, como pólo 
indutor de desenvolvimento regional e, ainda, maxi
mizar o aproveitamento dos seus recursos naturais e 
a consequente diminuição dos custos de produção e 
comercialização de produtos agrícolas e extrativos e, 
finalmente, incrementar uma tradição agrícola e ge
rar empregos. 

No seu art. 3g, elege-se a Suframa como órgão 
incumbido da fixação de diretrizes e normas destina
das à seleção e avaliação da viabilidade técnica e fi
nanceira dos projetes a serem implantados no Distri
to Agropecuário de Bonfim. 

É este o escopo do projeto de lei que submeto 
à apreciação dos meus ilustres Pares. 

Sala das Sessões, 30 de junho de 1997. - Se· 
nador Romero Jucá. 

(À Comissão de Constituição, Justiça 
e Cidadania- decisão Terminativa) 

O SR. PRESIDENTE (Geraldo Melo) - Os pro
jetes serão publicados e remetidos à comissão com

~~ petente. 
O SR. PRESIDENTE (Geraldo Melo) - Passa

se à lista de O@dores. 
Concedo a palavra ao Senador Reme·:> Jucá. 
O SR. ROMERO JUCÁ (PFL-RR. Pr 'nuncia o 

seguinte discurso. Sem revisão do orador.) ·- '3r. Presi
denteJ_S~ e Sn;, Senadores, em Belém do ' .ará esta
rá ocorrendo nos próximos dias 01 a 04 di JUlho o I 
Encontro de Médicos Veterinários da Amazôr•~a. 

O evento representa uma oportunidade ímpar 
para que veterinários aperfeiçoem seus conhecimen
tos técnico-científicos e discutam temas de grande 
importância para a Medicina Veterinária e para a 
nossa Região. 

O tema central "A Medicina Veterinária Frente às 
Conquistas Sociais e os Avanços Tecnológicos' con
templa aspectos importantes felacionados à participa
ção do Médico Veterinário como agente de transforma
ção social e como precursor da Biotecnologia 

Nesse sentido, o objetivo é colocar à disposi
ção dos participam~ um elenco diversificado de in
formações, constantes nos cursos, painéis e pales
tras abrangendo os mais diversos temas relaciona-

~ dos às atividades inerentes à profissão. 
Faço questão de comunicar a realização desse 

curso, porque estarei dele participando como confe
rencista. Abordarei o tema 'Mercosul - Repercussões 
na Economia da Amazônia'. 

Entendo que, nesse encontro, que a nível go-
~ vemamental conta com o apoio do Governador Almir 

Gabriel, e também de outras instituições públicas e 
privadas. Teremos oportunidade de discutir temas 
fundamentais para buscarmos o desenvolvimento 
auto-sustentável da região e a melhoria da qualidade 
de vida da nossa P<Jpulação. -

Portanto, com satisfação, registro o I Encontro 
de Médicos Veterinários da Amazônia, ao tempo em 
que parabenizo todos os organizadores e, em espe
cial, o Conselho NaciooaLe_os_Conselhos Regionais 
de Veterinária do Pará e do Amapá pelo evento, que 
será de grande porte. 

Sr. Presidente, solicito que, além das minhas 
palavras, faça parte do meu proAunciament<> os da
dos do Encontro - temas e a programação - , que 
se iniciará no dia 12 de julho e se encerrará no dia 04 
do mesmo mês. 

Muito obrigado, Sr. Presidente. 
DOCUMENTO A QUE SE REFERE O 

NOBRE SENifribR ROMEiio JUCÁ EM 
SEU PRONUNCIAMENTO 



INFORMAÇÕES GERAIS 

O Encontro será realizado no 
Hilton Hotel Belém 

Av. presidente Vergas, 
Belém· Paró 

SECRETARIA GERAL 
DO CONGRESSO 

Conselho regional de Mcdl<ina 
Veretlnárla Pará • Amapá 

Av. Gentil BiHencourt, 
CEP: 66063-090 • Belém-Pa, 

Tel.: (091)249-0444 • 249-8664 

HOTEIS CREDENCIADOS 
• HOTEL HILTON 5' 
APT SGL RS 120,00 
Al'l 08l IIJ 123,00 
• SERÁ COBRADO NO-SHOW Cf 5% OE ISS 

• HOTEL EQUATORIAL 4' 
APT SGL AS 9<4,00 + 10% 
AI'T OBL RS 105,00 + 10'11 
AI'T TPL RS 130,00 -t- 10% 

• HOTEL REGENTE 3' 
APT SGL RS 59,20 + lO% 
APT OSL A$ 66,40 + 10% 
AI'T TPL R$82,<0 + 10'11 

• HOTEL ITAOCA 3' 
APT SGL RS 12,20 + 10% 
APT DBL lU 79,20 + I 0% 
APT TPL RS 88,20 + 10% 

• HOTEL FERRADOR 3' 
APT SGL RS 40,00 
APT DBL A$ 45,00 
APT TPL RS 65,00 

• HOTEL SAGRES 3' 
APJ SGL 
APT OBL 
APT TPL 

RS 63,36 
RS 70.<0 
RS BB,OO 

CITY TOUR (3 OPÇÕES) 
Passeios o ponlos turísticos do Metrópole do Amazónia 
• City Tour 
• HO Hiver Tour 
• Toura Vila de lncooroci 

08S.: A I~ paro por1icipaç0o no City Tour, do~eró 
1et paga junto com a IOJtO d• inscrição. 
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A Medicina Veterinária Frente as Conquistas 
Sociais e o AVGnço Tecnológico 
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MENSAGEM: 

Belém do Pará, a metrópole du 
Amazôniu, estará sediando no período 
de O I a 04 de julho de 1997, o I 
Encontro de Médicos Veterinários da 
Amazôniu. 

Tal evento represe/l/a uma 
oportunidade ímpar para que nossos 
colegas aperfeçoem seus conhecimemos 
técnicos-científicos e discutam temas de 
grande importância para a Medicina 
Veterinária e para nossa Região. 

O tema central "A Medicina 
Veterinária Frente as Conquistas 
Sociais e os Avanços Tecnológicos", 
contempla aspectos importantes 
relacionados a participação do Médico 
Veterinário, como ageme de 
transformação social é como precursor 
da Bio-tecnologia. 

Nesse sentido, nosso objetivo é 
' colocar a disposição dos participallles 

um elenco diversificado de informações, 
constantes nos cursos, paiéis e palestras, 
abrangendo os mais diversos temas 
relacionados as atividades inerenres a 
nossa profissão. 

O I EMVA, sem dtívida alguma 
represenra a aber/llra de novos 
horizontes, e o caminho para melhoria 
da qualidade dos serviços prestados, 
bem como a construção da consciência 
crltica de proj/s;·iotwi.l' comprometidos 
com o sociul. A tecnologia e o meio 
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Encontro de 
Médicos 
Veterinários 
da Amazônia 

A M~dlclna Vrh·rlmírl" Funte as Conquls! 1s 
Soclob e o A1Hlnço Tecnológico 

PROGRAMAÇÃO 

Dia 01 de (ulho 
OK:tJU h • {'unfirmu~(m d1• iuwriçút•.-.: t' t·ntt t•!.!a th· mah·rictis 
09:UU h- _\ht•t1ura Sult•nt• • Saliiu 1\amjti:. 
\11:\\IIJ-I'IllwH\";'\.. 
11:1111 h l~tlt·.,tm''Cionltf:'l'nl .. UP\·ulu\·i'io nu CJ~nl'ia 

l'ntLik tltmitl Miliutlh;t!-ihi -I'FI~\ 
1 ~::lU h rursns: 
Sala.\: ~IE'dh:lna \l?tl:'rlnlirla l.egal 
l'rol lk ~;nittl\·tlum• Uamlan<l· FMV'/. -l'!\ESI'/IIntnrt~IU 

Sala IJ.: Clinie~~l Ut'produUv14 de Pequenos Anlma.ls 
1\ui ~ lle' t'lair ~lutns ti(' Oliwim · USI'/$1' 

Sala C: rontos Fundamentais na lnspt>-;ão «ll' Carnes 
l'rul )IS.limdt·r Uurrl'lu dl• Minmtl.;t ·l'FF/Il.l 

I i 011 h' ·IJHt•mtln 
17:15 h· l~tlr:'illtt: Sa/;iu KahtJÜS 
-ltesponsahllhJade Técnica l'rollsslonal 

Ur. l!t•twdHol·l•rtt's dr Arruda · I~X·JH"t'sh!t·nw th1 CFM \' 
IM::III I) ·l.ol,\l'iliiWJIIu: 

\htt\u~;~.t dl' H<'spuu\'a.ltllldade T~l'ulta t' l.e~bla~ão 
Uãslt·a 
HI:UII h · Cuttuetrl 

Dia.02 de iu·lho 
IH:IIU h • t 'un.ns· 

Sala. ,\•; .üuallztu:Ao t•llt lh•pr~ulu~1il0 til' UulHtllllus 
l'wf !Ir llhi\iu )litiu Oh<1shi • UFI!VJIA 
l'llt·l 'llr llnn•hlu Fnuu.+·;t·n l.,tllatu1101l'im. rr.\PtP\ 

Sala' 11: {.'ruzuuwnto lmlustrlul X No\ Ilho' Prt~cnre 
Prut )1!-i.lklin Luun'tlu · LIFUO 

Sula {.': ~11t·ruhlmht~la Aplill'Ndil a \1gllânda :-hmilârla di' Allml•ntus 
PruJ \Ir r•·lin ~laurn riilllii·I'FF. lt.l 

lU :III h luit'tYalu 
10:4511 -l~lh·.stms 
Sala A: U Méttlro \t•tt>rlntirlo I' o t•rot•t>sso tiE> Mnl!lri!Jallzat•üo 
thl Sutilh• 

,111'i~rln I \•1111111du \'htn Mn~nlhth·~ 
llin•turtlnll\'!\ tia !\E!'I~VI~\ 

Suhtii:C.:rl11.~·áu t' M~utrju de Anhnlllli Sll\t'slrt!s 
M•·u \l'll'fiu;iriu \nlnt1ir1 Mt•!>.,in' ('w.lu • \II'Eti/1!\ 
~lt·tl \•·lt'nmu iu l~wlu lh·nri•tm• I ·a~lln • .\II'Eti/1'\ 

Sala C;· NlJFl.OR, o anUblútko que \elo do futuro 
Mrd. \lolrrinário.Jlaulo dp eamargo ()uarh' 
LuiJomtürio Schcting l'luu~ \Í"Ierimiria 

14:3.0 h -l'ur:;o:;; 
Sala A: Mt'dlclna \\!terlnúrlu Legal 
Pror. Dr: l-:tüo 1\·dulll' Bautlarm • fMVZ · UNE~I 1/UoturitlU 

Sala 8: Clínica Reprodutlva 'de Pequenos Anhnals 
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O SR. PRESIDENTE (Geraldo Melo) - V. Exª 
será atendido. Serão dadas como lidas as informa
ções a que V. Exª se referiu. Serão transcritas como 
parte de seu discurso. 

Concedo a palavra ao nobre Senador Laura 
Campos. (Pausa.) 

Concedo a palavra ao nobre Senador Jonas Pi-_ 
nheiro. (Pausa.) 

Concedo a palavra ao nobre Senador Epitácio 
Cafeteira. {Pausa.) 

Concedo a palavra ao nobre Senador Lúdio 
Coelho. (Pausa.) 

Concedo a palavra ao nobre Senador Joel de 
Hollanda. 

O SR. JOEL DE HOLLANDA (PFL-PE. Pro
nuncia o seguinte discurso.) - Sr. Presidente, Srªs e 
Srs. Senadores, ao longo de nossa História cristali
zou-se uma imagem inverídica e injusta do Nordeste 
brasileiro, que considera essa porção de nosso terri
tório como um incómodo fardo para as regiões mais 
prósperas do Brasil. 

Difundiram-se, em conseqüência, duas faces 
da questão regional, ambas fo~adas pelo desconhe
cimento e pela desinformação. 

De um lado, transparece uma incómoda impa
ciência para com os assuntos do Nordeste, que pare
cem ser inseridos, meio a contragosto e cem indisfar
çável condescendência, na pauta dos temas nacionais. 
De outro lado, corre uma generalizada descrença 
quanto às possibilidades de serem equacionados os 
problemas que afligem a região, como se qualquer es
forço esteja, de antemão, fadado ao fracasso. 

Passando ao largo do sofrimento dA sua valo
rosa gente, iniciativas de motivação meramente de
magógica ou eleitoreira foram tomadas em várias 
ocasiões e, por mal concebidas e pior administradas, 
resultaram em declarados malogros, que vieram a 
reforçar a crença de que a região se caracterizava 
pelo estigma da inviabilidade económica e social, 
como se iniciativa alguma fosse capaz de tirá-la do 
subdesenvolvimento e do atraso. 

No entanto, Sr. Presidente, sabemos nós, os 
nordestinos de nascimento e de coração, que nossa 
região é viável, tem potencialidades de desenvolvi
mento, possui incontáveis vocações naturais, além 
de contar com um povo forjado na luta incessante, 
que não arrefece diante da dureza e da adversidade. 

Felizmente, há muitos brasileiros no Governo, 
que, como nós, compartilham da clarividência e da 
crença de que o Nordeste pode dar valiosa contribui- . 
ção ao País, bastando que suas vocações ingênitas 

sejam fortalecidas a amparaaas por p;ogramas :Jire
ciotlaáos ao dese·r.voivitneruo ds seus taiem:os e 
seus recursos. 

-Iniciativas dessa :-.atu~·az.a -devem ser saudadas 
e louvadas. É isso que venho !azer -néSte mcmenio: 
expressar meu apoio a um programa lar.çado recen
temente pelo Ministério da Agricultura e do Abasteci-

. menta, que tem em-seu comando um co!ega oriundo 
desta Casa, o Senador Arlindo Porto, cuja compe
tência tivemos ocasião de comprovar nas lides legis
lativas. 

Pois bem, Sr. Presidente, o reierido Ministério 
acaba de concretizar o Programa Je Apoio e Desen
volvimento da Fruticultura laigada do Noroeste, ini
ciativa surgida da correta visão de aue o clima semi
árido do Nordeste, tradicionalmente visto como um 
fator de entrave à solução àos problemas da região, 
pode, se enxergado de outro ângulo, vir a tornar-se 
um !atar favorável para a produção agrícola. 

Sr. Presidente, o programa estabelece como 
meta implantar, num sistema de consórcio com a ini
ciativa privada, de 1 00 a 150 mil hectares de área ir
rigada por ano, destinados ao plantio de frutas e hor
taliças. Os recursos necessários para viabilizar o 
projeto de irrigação estão orçados em 0$900 milhõ
es por ano, valor reconhecidamente compatível com 
as disponibilidades orçamentárias dos principais 
agentes financeiros em operação no l ... lordeste, ai in
cluídos o Banco do Nordeste do i3~asil - BNB, ::: 
Fundo de Investimento do Nordeste - F!NOR e o 
Banco Nacional de -Desenvoivimemo Ecunômico e 
Social- BNDES. 

O exame cuidadoso das esp,;;cificidades ~o 
Programa permite '!er que ele foi muito bem eiabcra
do em todos os detalhes e pode-se constatar, além 
disso, o caráter realista de suas metas, ·no tocante 
às disponil:lilidades -financeiras. 

Acima de tudo, é preciso ressaltar que esse 
programa, Sr. Presidente. ·;ai trazer para a popula
ção atingida um impacto social altamente positivo. 
na medida em que tem a capacidade de gerar 300 
mil empregos por ano, lato-que comribuirá. com cer
teza, pani amenizar o grave déficit ·ae empregos e 
reduzir significativamente o fluxo migraiório em dire-

-Çao aos g-randes centros urbanos. 
Concebido rioàmbíto àe uma mentalidade (<ue 

atribui ao Estado o papei de promotor do àeserF:a!v:
mentÇ), c Programa ITiobii!Z?- fcrç-.as e GU!aiisa inidati~ 
vas- em Confunto COm :JâiCêiroS-~ i~ac;cr,afs ·,j -est?ar.~ 
geiros, rleixar.do ~ara trás :.:r.1 r~--;.'Jdcic ca ;sstão 
centralizada e de assistenc~aiisr:"io go'.:~rnamen:a.! H
pico-daS POfll:iCaS-àe aeseffit6i'ffrTH~-n~o 'q'Je, até en-



tão, buscaram integrar o Nordeste à porção mais venda externa de frutas, em 1995, de 1 bilhão e 400 
próspera do País. milhões de dólares. 

Por meio de uma organização adequadamente O Nordeste conta com uma área potencialmen-
planejada, o programa criou espaços para a atuação te irrigável, sem a necessidade de grandes obras de 
integrada dos Governos, da União, Estados e Muni- infra-estrutura hidráulica, superior a 1 milhão de hec-
cípio, que, em ação conjunta com o setor privado, tares, quase 5 vezes a área irrigada do Chile! A con-
imprimirão à execução das metas o caráter de in!e- junção correta dos fatores solo-água-planta-clima, 
gração intra e inter-govemamental. Dessa maneira, num contexto de uso intensivo e racional de tecnolo-
caberá à Secretaria de Recursos Hídricos, já no pri- gias no processo produtivo, levará o Nordeste a uma 
meiro momento, participação prioritária, prevendo-se !>rcxll.l!Mdade_!leJrutas e hortaliças jamais alcança-
a incorporação gradativa de outras instãncias gover- da. O Brasil ganhará, com isso, competitividade no 
namentais e de organismos com atuação regional, mercado externo e consolidará posição estratégica 
como a Secretaria de Políticas Regionais- MPO -, a na produção de alimentos no século XXI. 
Superintendência de Desenvolvimento do Nordeste A atividade de fruticultura se encontra em ex-
- Sudene -, o Banco do Nordeste do Brasil - BNB -, pansão no BrasiL Ocupando 5% das áreas cultiva-
a Companhia de Desenvolvimento do Vale do São das, a fruticultura tem assegurado ao País o primeiro 
Francisco - Codevasf- e o Departamento Nacional lugar no ranking mundial de produtores de frutas, 
de Obras Contra as Secas - DNOCS. com uma colheita de 32 milhões de toneladas por 

Sr. Presidente, o clima do Nordeste, tradicio- ano. Metade dessa safra é originária da região Nor-
nalmente associado às adversidades próprias c:la. re- __ clel>tª-_cujas _características ambientais são respon-
gião e sinônimo, para muitos, de pobreza, terra res- sáveis pela produção de frutas mais doces e sadias, 
sequida e improdutiva, pode se transformar em ex- bastante apreciadas pelos paladares mais refinados. 
cepcional fator favorável à agricultura irrigada, dada O fator qualidade do produto é, sabidarnente, 
à constância do calor, à baixa umidade relativa do ar um dos pontos nevrálgicos de qualquer meta de con-
e seus expressivos índices de insolação, que che- quista de novos mercados. Pois bem, Sr. Presiden-
gam a atingir luminosidade média da ordem de três te, desse ponto não se descuidou o Programa de Mi-
mil horas de sol por ano! Ora se for adicionado a es- nistério da Agricultura e do Abastecimento. Estão 
ses fatores positivos um abastecimento perene de previstos procedimentos fitossanitários rigorosos 
água, seu potencial agrícola se deixa mostrar e nos para que as frutas produzidas no Brasil não sofram 
revela uma produtividade, no mínimo, impressionan- restrições de entrada em certos países, e obedeçam 
te! com rigor os limites estabelecidos no Codex Ali-

Aliás, já temos presenciado resultados alta- mentarius para resíduos agrotóxicos, compostos 
mente satisfatórios da agricultura irrigada no semi- químicos de uso agrícola, poluentes ambientais e 
árido nordestino. Para ilustrar tal fato permito-me ci- outras substâncias potencialmente perigosas em ve-
tar um exemplo de sucesso, o grupo Maísa, pioneiro gelais. 
na agroindústria irrigada. Essa empresa produz 70 Sr. Presidente, o conhecimento e exame dos 
mil toneladas de melão por ano, das quais 40% são propósitos, metas e estratégias de um Programa de 
destinados ao comércio exterior. Produz ainda três tal envergadura acendem nossas esperanças de 
mil toneladas de melancia, seis mil toneladas de que chegou um novo tempo ~'"'''ª nosso Nordeste, 
acerola, 800 toneladas de uva de diversas varieda- região de brava gente, màs tão longamente mal 
des e 700 toneladas de manga de muitas varieda- compreendida no seu potencial de crescimento e de-
des. senvolvimento. O Governo está fazendo sua parte. 

O comércio internacional de frutas, com o in- Esperamos que o setor privado se conjugue ao es-
centivo do Programa de Apoio e Desenvolvimento forço governamental e empenhe sua capacitação 
da Fruticultura Irrigada do Nordeste, será, com certe- para concretizar as metas previstas nessa iniciativa 
za, bastante intensificado. O Brasil tem apresentado, oficial. 
não obstante suas vantagens naturais, uma partici- Para encerrar, Sr. Presidente, reafirmo meu 
pação ainda modesta na comercialização de frutas aplauso ao Programa de Apoio e Desenvolvimento 
para o exterior. Em 1994, nossas exportações totais da Fruticultura Irrigada do Nordeste, confiante de 
de frutas somaram pouco mais de -um bilhão de dó- que tal projeto, na condução segura e eficiente do 
lares. Comparat;vamente, o Chile, com apenas 220 Ministro Ariindo Porto - com quem me congratulo 
mil hectares irrigados, alcançou uma receita, com a pela relevância da iniciativa -, alcançará pleno êxito, 
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afastando da mente do sertanejo o receio de que, se 
as chuvas não vierem até o dia de São Pedro, as la
vouras fracassarão. Esse mau presságio deverá fi
car na memória n.ordestina como uma anedota do 
passado, que o Governo do Presidente Fernando . 
Henrique Cardoso deixou para trás. 

Era o que tinha a dizer. 
Muito obrigado! 

O SR. PRESIDENTE (Geraldo Melo) - Conce
do a palavra ao nobre Senador Guilhenne Palmeira 
(Pausa.) 

Concedo a palavra ao nobre Senador Osmar 
Dias. 

O SR. ROMERO JUCÁ - Sr. Presidente, peço 
a palavra como Líder. Gostaria de me inscrever para 
falar após o Senador Osmar Dias. 

O SR. PRESIDENTE (Geraldo Melo) -A pala
vra de V. ExB estará assegurada após o pronuncia
mento do Senador Osmar Dias. 

O SR. OSMAR DIAS (PSDB-PR. Pronuncia o 
seguinte discurso. Sem revisão do orador.) - Sr. 
Presidente, Sr!ls. e Srs. Senadores, embora não te
nha morrido ninguém nas invasões ocorridas nas úl
timas semanas no Paraná, volto ao tema reforma 
agrária, que tem sido discutido sempre quando mor
re alguém. 

Quando os fatos transcorrem normalmente, de
tenninadas autoridades se esquecem de que têm 
responsabilidade sobre o tema e não adotam as me
didas necessárias. Refiro-me, por exemplo, a 55 pro
priedades invadidas no Estado do Paraná. Tenho 
em mãos um relatório, dando conta de que dessas 
55 propriedades, 45 foram invadidas nos últimos três 
anos. 

No Paraná, já temos um total de 65.296 hecta
res de áreas invadidas por 4.241 famílias. São 55 
propriedades, mais de 65 mil hectares e mais de 4 
mil famílias que, hoje, estão ocupando áreas perten
centes a alguém. O mais grave é que, na maioria 
destas áreas, os proprietários conseguiram que a 
JuStiça determinasse a reintegração de posse, tooa
via, não há nenhuma- medida- para o -cuinpnmento 
dessa reintegração. É preciso que se diga que o Go
verno estadual é o responsável pelo processo de 
reintegração de posse e este não cumpre a decisão 
judicial de devolução dessas áreas aos verdadeiros 
proprietários. 

Não quero afirmar que nessas 55 propriedades 
invadidas não naja alguma que seja-improdutiva. 
Pelo contrário, conheço algumas do tempo em que 
fui Secretário e sei que há uma relação delas ql.Je 

podem ser desapropriadas tranqüilamente porque 
são improdutivas. Grande parte delas são produtivas 
e, inclusive, algumas, para a nossa surpresa, são 
propriedades de pouco mais de 100 alqueires, de 
pouco mais de 200 hectares. Há uma propriedade 
invadida de 180 hectares. Estas propriedades mé
dias, para os parâmetros do Paraná, são na maioria 
produtiva:;;. Po$ntp, não_ podem ser invadidas sob 
pretexto algum. 

Não concordo com a invasão, mesmo que seja 
da propriedade improdutiva, porque há de haver um 
procedimento nonnal para desapropriação. Antes da 
invasão, antes da ocupação, é preciso que haja a 
obediência ao que determillaa lei; devendo haver 
uma vistoria técnica e um laudo técnico dizendo que 
a propriedade é improdutiva. A seguir, haverá uma 
ação na Justiça, a qual decretará a desapropriação 
daquela propriedade. Essa decisão será homologa
da pelo próprio Presidente da flepública. 

Mas a invasão à propriedade produtiva é muito 
mais do que um crime, porque é uma violência con
tra uma família que: com certeza, luta muito para 
conquistar aquele patrimônio que está sendo invadi
do e tomado, colocando em risco, inclusive, a vida, 
não apenas dos proprietários, mas das famílias que 
vivem naquelas propriedades. 

Isso está ocorrendo de forma até abusiva, por
que lá no extremo noroeste do Paraná, divisa com 

· Mato Grosso do Sul, Município de Querência do Nor
te, já há cerca de 20 propriedades invadidas e infor
mações de que outras propriedades serão invadidas 
nos próximos dias. Quer dizer, já se anuncia a inva
são de novas propriedades, e aí, Sr. Presidente, há 
uma iritranqüilidade, uma insegurança pOr parte dos 
proprietários~ que já buscam, antes mesmo da inva
são, tomar as providências ·na Justiça para conse
guirem a reintegração de posse. 

Ouvi, há duas semanas, e não tive oportunida
de de pronúnciar-me a respeito, uma declaração de 
um dos líderes do Movimento dos Trabalhadores 
Rurais Sem-Terra dizend_9_qtJ_e iri_amin_v.3.dir as pro-

- priedades que têm pecuária extensiva. E fez um cál
culo dizendo que no hectare de pecuária extensiva 
um proprietário consegue uma receita de R$400,00 
em três anos, enquanto que se ele plantassto feijão 
c.oJJ~e_guiria_R$800,00 em um ano. Nunca vi compa
ração mais esdrúxula, mais ridícula Imaginem os 
Srs. Senadores se p·lantássemós feijão em toda a 
terra que temos: evidentemente, nosso prato de 
cada dia seria só feijão. Sem os produtores de arroz, 
de milho, de soja, de carne, e os criadores de pe
quenos animais, nãohaveria economia de mercado 
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e sequer agricultura. Não dá para comentar uma 
comparação desse tipo. Se o feijão dá mais lucro do 
que a pecuária extensiva, então vamos desapropriar 
a pecuária extensiva e plantar feijão. Vamos todos 
plantar feijão. 

Entendo, Sr. Presidente, que quando alguém 
se arvora em ser líder de um movimento tão impor
tante quanto o Movimento dos Trabalhadores Sem 
Terra, com pessoas que legitimamente reclamam 
seus direitos, pessoas humildes que têm vocação 
para a terra, é preciso um pouco mais de responsa
bilidade e seriedade e um pouco menos de deslum
bramento para, perante a televisão, dizer tal asneira, 
que agride a inteligência até daqueles que estão rei
vindicando terra. Acaba perdendo a liderança quem 
tala uma besteira desse tamanho. Preocupo-me por
que há uma organização hoje para tomar a proprie
dade de pecuária extensiva que, evidentemente, co
loca em insegurança e intranqüilidade milhares de 
famílias que têm o direito de fazer a exploração que 
quiserem. . . . .. 

A lei deve definir que índices de produtividade 
devem ser alcançados com cada cultura que se ex
plore. Se determinarmos um índice na pecuária ex
tensiva, e esse índice não for cumprido, é evidente 
que aquela propriedade poderá ser desapropriada e 
entregue à reforma agrária. Todavia, se definirmos 
um índice técnico para aquela região, e aquele índi
ce for cumprido, não importa se com a pecuária ex
tensiva, com a intensiva. com o feijão, com o arroz. 
com o milho, porque é da livre escolha do proprietá
rio fazer de sua propriedade o que quiser. Evidente
mente, se a ~erra estiver produzindo - isso é o que 
importa - ela não pode ser tratada como se não per
tencesse a ninguém, senão vira bagurlça. 

Outra preocupação minha é que o Incra não 
pode colocar em prática, em hipótese nenhuma, um 
índice único para o País inteiro. É lógico que o Esta
do do Presidente Senador Geraldo Melo deve ter 
uma capacidade de suporte de pastagens diferente 
da do Estado do Senador Lúdio Coelho, da do Esta
do do Senador Romero Jucá, da do Estado do Se
nador Valmir Campelo. 

Enfim, cada Estadc deve respeitar o índice esta
belecido de acordo com critérios técnicos, levando-se 
em conta clima, topografia, propriedades químicas e tí
sicas do solo, estação de chuvas, todas as característi
cas que definirão o índice de produtividade que esta
belecerá se aquela prooriedade é ou não improdutiva. 

Não se pode firmar que um hectare de terra 
deve ter duas cabeças de gado; e se não tiver terá 

que ser desapropriada. Sendo assim, Sr. Presidente, 
não dá para ter terra no Rio Grande do Norte, na Pa
raíba, e até em algumas regiões do Paraná, Estado 
considerado de terras férteis. Não dá para ler terra, 
porque, evidentemente, ninguém vai conseguir atin
gir os índices de produtividade. Agora, imagine se le
varmos também em conta essa regra estabelecida 
pelo Incra. 

O Sr. Lúdio Coelho - Senador Osmar_Oias, 
V. Exll permite-me um aparte? 

O SR. OSMAR DIAS - Com muita satisfação, 
Senador Lúdio Coelho. 

O Sr. Lúdio Coeiho - Senador Osmar 
Dias, V. Exª conhece profundamente o assunto. 
Tenho acompanhado esse importante tema dare
forma agrária em nosso País. Quando vejo, pela 
televisão, pessoas falando em plantar feijão, como 
V. Exª comenta, penso que elas se esquecem de 
que cada terra tem sua vocação. A variedade de 
solos em nosso País é enorme. Dentro dos custos 
atuais de· produÇão em q-u.::- · podemos empregar 
pouca tecnologia, temos que aproveitar a qualida
de da terra para plantar a lavoura de acordo com 
cada solo. Quanto à produtividade, quando dizem 
que a pecuária extensiva não é produtiva, fico 
pensando: como não seriam produtivas as terras 
de uma nação que oferece carne a toda a sua po
pulação a preços insignificantes, pagando juros 
enormes, pagando impostos, sem estradas, sem 
nada? Estamos abastecendo plenamente à Nação 
brasileira, estamos concorrendo bastante para a 
balança de pagamentos por meio de exportações 
da produção agrícola. Mudar. nesse momento, 
toda essa estrutura agrícola brasileira, eu conside
ro um atentado contra a nossa Nação. Por coinci
dência, na imprensa de ontem, eu estava vendo a 
notícia de um livro que vai ser publicado agora so
bre o que ocorreu na China entre os anos de 1958 
e 1961, época em que fizeram uma transformação 
enorme no campo, desorganizaram a estrutura 
agrícola chinesa e quando, da maneira mais bru
tal, cerca de 30 milhões de chineses foram mortos. 
A Nação brasileira precisa estar atenta a isso nes
se instante de tão bruscas modifõcações. Parabeni
zo V. Exª. 

O SR. OSMAR DIAS - Senador Lúdio Coe
lho, fico satisfeito com o aparte de V. Ex~. que é 
do ramo e conhece, portanto, as implicações de 
discursos exacerbados, de discursos levados mui
to mais pela emoção e aré peio desiumbramento 
que provocam esses conflitos todos porque. quan-
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do se promete muito, se cria muita expectativa, as tema extremamente importante sobre o qual, há ai-
conseqüências são os conflitos que têm ocorrido em guns meses, já nos manifestamos, quando relata-
nosso País. mos, da tribuna, a preocupação da Confederação 

A Nação brasileira é responsável hoje pelo Nacional da Agricultura quanto aos novos índices de 
maior rebanho comercial do mundo. Essa pecuária produtividade que o Incra e o Ministério da Agricultu-
tem que ser respeitada. Estive representando o ra estariam discutindo. 
Senado, juntamente com o Ministro Arlindo Porto, Naquele momento, também frisamos a preo-
em uma reunião do Instituto Internacional de Epi- cupação não só com os índices de produtividade 
zootia, em Paris, onde os 64 países presentes re- da agricultura, mas também com os de produtivi-
conheceram que o Brasil tem grande vantagem em dade da pecuária, porque o que se aventava, na-
relação aos outros países: é exatamente a exten- quele momento, era um absurdo extremo. O Presi-
são das nossas áreas. Vamos agora dizer que isso dente Fernando Henrique determinou o recuo do 
é uma desvantagem, que é um problema e que es- Ministério da Reforma Agrária, que, segundo notí-. 
sas áreas têm que ser desapropriadas porque não cias da mprensa, já tinha uma portaria em que tal-
podem continuar produzindo 28 milhões de cabe- tava apenas a assinatura do Ministro Arlindo Por-
ças abatidas por ano, 5 milhões de toneladas que to. Essa portaria era no sentido de mudar os índi-
geram na balança comercial ·cerca de US$400 mi- ces de produtividade que serviriam de base para 
lhões todos os anos? Essas terras, além disso, definir se as terras produtoras seriam ou não "in-
abastecem, evidentemente, o mercado interno a vadíveis", se existir esse neologismo no processo 
preços baixos, comparativamente com outros paí- de reforma agrária brasileira. V. Ex" colocou muito 
ses, o que permite, em tempos de real, especial- bem a questão; sem dúvida alguma, esse assunto 
mente, o aumento do consumo de carne, que hoje muito nos preocupa, já que Roraima e toda a Ama-
já chega a 36 quilos per capita, 'apenas de carne zónia jamais terão condiçÕes de seguir esse novo 
bovina. Isso significa que, com. a estabilização da tipo de paridade de produtividade por cabeça/hec-
moeda e com essa capacidade que temos de pro- tare, que quer se discutir no País. É importante 
duzir carne, estamos alimentando de forma mais que V. Ex", o Senador Lúdio Coelho, o Senador 
decente, mais digna a nossa população, inclusive Jonas Pinheiro, enfim, todos os Senadores que 
a população trabalhadora, que tinha pouco acesso tem mais experiência e mais tradição nessa ques-
ao consumo de carne. tão do campo, encaminhem essa luta efetivamen-

Portanto, é um contra-senso fazer discurso te, a fim de que possamos discutir não se a terra 
de que as áreas de pecuária têm de ser invadidas deve ou não ser invadida, se a reforma agrária deve 
porque têm de ser desapropriadas. Não dá para dis- ou não ser feita em terras da pecuária, mas sim 
cutir tamanha asneira que está sendo discursada e como iremos fortalecer a nossa pecuária para que 
que, na verdade, está sendo praticada. É preciso ela ocupe um espaço ainda maior na pauta de ex-
que o Governo Federal e os Governos estaduais es- portações de produtos brasileiros: temos vocação e 
tejam atentos a essas ações desenvolvidas não pelo competência para isso, e, como foi dito, cresceu o 
Movimento dos Sem Terra, mas por pessoas interes- consumo de carne bovina com o Plano Real. O que 
sadas em perturbar a ordem para provocar fatos po- falta, então,é a d_~finição de um eixo-de fortaleci-
líticos que poderão, no ano das eleições de 98, ser mento da pecuária e ações concretas no sentido de 
tomados como bandeira eleitoral e não como ban- que essa questão seja tratada com a seriedade que 
deira de defesa de um programa séri() de de~E!rwol-_ __ fT11:liE!<:~·-~"~Jª-vocação e condição de País, temos 
vimento social e económico, como deve ser a refor- um mercado internacional aberto, como no caso de 
ma agrária. Roraima, para o mercado do Caribe, para o mercado 

O Sr. Romero Jucá - V. Ex" me permite um 
aparte? 

O SR. OSMAR DIAS - Ouço V. Exª com pra-
zer. 

O Sr. Romero Jucá - Senador Osmar Dias, 
V. Ex•, com a experiência que tem, inclusive com a 
autoridade político-administrativa de quem já foi Se
cretário da Agricultura do Estado do Paraná, traz um 

do Pacto Andino, exataménle-para: produzirmos divi
sas e gerarmos riquezas para o nosso País. Meus 
parabéns pelo pronunciamento de V. Ex". 

O SR. OSMAR DIAS - Muito obrigado, Sena
dor Romero Jucá. 

Pretendo enceJrar meu pronunciamento, mas 
apenas faço uma referência a esse comentário de V. 
Ex" sobre o índice que deve ser diferente para cada 
região do País. 
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Sr. Presidente, é preciso mudar o critério que 
está sendo estabelecido pelo INCRA. No se pode 
medir a produtividade de uma área falando-se em 
cabeças por hectare. Isso é mais velho do que a pró
pria pecuária brasileira. O próprio Senador Lúdio 
Coelho, com a longa experiência na pecuária que 
tem, nem no tempo em que ele começou se utilizava 
mais esse critério. Esse critério é antigo demais para 
um país que pretende participar da globalização da 
economia 

O Senador Lúdio Coelho conhece bem esse 
assunto. Todos sabem que se mede a produtividade 
da área em quilos de carne produzidos por hectare, 
em litros de leite produzidos por hectare, e não em 
cabeças. Porque é muito fácil cumprir esse índice. 
Não dá para ficar discutindo: não, o Brasil tem que 
ter de norte a sul duas cabeças por hectare, como 
estou vendo. Parece-me que isso vai ser estabeleci
do. Se for, será um desastre total. Penso que isso 
tem que ser evitado e é por isso que faço um alerta 
desta tribuna. 

Estou aqui reafirmando a necessidade de o Se
nado votar os três projetas que estavam na pauta a 
semana passada e que devem nesta ser recoloca
dos. Penso que tal não será possível durante a con
vocação extraordinária, mas em agosto sim. É preci
so votar em plenário o projeto que cria o fundo de 
terras, de que fui Relator, de autoria do Senador Es
peridião Amin, que dá, sem dúvida, uma dinâmica 
maior no processo de distribuição de terras em 
nosso País para o qual haverá um financiamento, 
a exemplo do que ocorre para a compra de casa 
popular, de casa própria na cidade. O cidadão terá 
à sua disposição um fundo que vai financiar a 
aquisição de lote de terra que o transformará em 
um produtor de terras. O cidadão dará valor à terra 
e não irá abandoná-la porque começará a pagá-la 
em três anos. 

O outro projeto, do Senador José Eduardo Viei
ra, descentraliza e municipaliza a reforma agrária: é 
importante para tomar mais dinâmicos - sobretudo 
mais realistas - os levantamentos que são feitos em 
relação às famílias que podem ser assentadas, às 
propriedades que podem ser desapropriadas, enfim, 
informações mais íntimas porque, evidentemente, o 
Município conhece mais sua realidade. 

O terceiro é do Senador Aaviano Melo. O Go
verno baixou a Medida Provisória de nl! 1.Sn, seme
lhante ao projeto do Senador Aaviano Melo, do qual 
sou Relator. Estou apresentando substitutivo depois 
de conversar com alguns Senadores que se interes
saram pelo assunto, como o Senador Lúdio Coelho 

que sugeriu algumas emendas, o Senador Jonas Pi
nheiro, o Senador Nabor Júnior. 

Conversamos e fizemos em conjunto, pratica
mente, um substitutivo, que penso ser melhor que a 
Medida Provisória-que-o Governo está apresentando 
que poderia ter, nesse momento, a humildade de 
aceitar que o projeto viesse do Senado, assumisse 
esse projeto de lei ao invés de impor, por meio de 
uma medida provisória, regras que possam tomar 
mais dinâmica a reforma agrária. 

Sr. Presidente, prometi cumprir o meu tempo. 
Agradeço a atenção de V. Ex!' e dos Srs. Senado
res. 

O SR. ROMERO JUCÁ - Sr. Presidente, peço 
a palavra como Lfder. 

O SR. PRESIDENTE {Geraldo Melo} - Conce
do a palavra, como Líder, por cinco minutos, ao Se
nador Romero Jucá. 

O SR. ROMERO JUCÁ {PFL·RR. Como Líder. 
Sem revisão do orador.)- Sr. Presidente, Sr'ls e Srs. 
Senadores, pedi a palavra para registrar um fato ex
tremamente auspicioso para a Amazônia Ocidental · 
que, efetivamente, beneficia vários Estados daquela 
região. 

O Presidente Fernando Henrique, durante a 
campanha eleitoral, comprometeu-se - era peça do 
seu compromisso de campanha - a pavimentar a 
BR 174 que liga Manaus até a Venezuela, passando 
pela Amazônia Ocidental e -cruzando todo o Estado 
de Roraima. Essa também foi uma ação que busca
mos incessantemente durante o nosso mandato e, 
antes disso, até quando ocupamos o cargo de Go
vernador de Roraima. 

Agora, Sr. Presidente, quero registrar com sa
tisfação que a última etapa desse trecho de obras, a 
última etapa da BR-174 que ainda não tinha contrato 
e não tinha definido o seu processo de execução, 
cow;;.'lÇa a tomar corpo porque o 62 Batalhão de En
genharia, o 62 BEC do Ministério do Exército encer
rou os procedimentos licitatórios e já tem definido o 
processo de construção para esses 102 quilômetros 
de estrada da BR 174 que ocupam exatamente a 
área indígena Waimiri-Atroari entre os Estados de 
Roraima e do Amazonas. 

O 62 Batalhão de Engenharia, tão bem coman
dado pelo Coronel Souza Luna, tem feito um traba
lho excepcional na região e concluiu, como eu disse, 
os procedimentos licitatórios e os contratos de servi
ço. Sr. Presidente, está pronto o 62 BEC e já se 
pode começar o trabalho de asfaltamento; essa obra 
poderá ser concluída no prazo de um ano. 
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Portanto, além de registrar esse fato auspicio
so, quero reafirmar que, em toda a BR-174, as obras 
já se encontram em andamento. 

Quero registrar um apelo ao Ministro dos 
Transportes, Eliseu Padilha, e ao pnSpno Presidente 
Fernando Henrique, que têm esse compromisso com 
a população da Amazônia: para que liberem os re
cursos do 62 BEC com rapidez, para que esse Bata
lhão de Engenharia possa aproveitar a ausência de 
chuvas na região e iniciar imediatamente as obras, 
fazendo com que as mesmas estejam concluídas no 
próximo ano. 

Sem dúvida alguma, para a população do Esta
do do Amazonas e do Estado de Roraima e para a 
economia regional, inclusive da Venezuela e dos 
países do Caribe, essa saída da BR-174 de Manaus 
para o Caribe abre urna porta de desenvolvimento 
importante para a nossa região e, particulannente, 
para o meu Estado de Roraima. 

Quero parabenizar o Ministério do Exército, o 
Coronel Souza Luna e o 62 BEC pelo empreendi
mento que se inicia. Deixo registrados não só os vo
tos de congratulação, mas também o compromisso 
cumprido por parte do Presidente Fernando Henri
que. Faço um pleito ao Ministério dos Transportes, 
para que sejam liberados esses recursos pronta
mente, para que o BEC possa iniciar, ainda neste 
mês de julho, as obras necessárias e concluir esse 
sonho da Amazônia Ocidental, que é vt:r a BR-174 
asfaltada, ligando o Brasil ao Caribe. 

Era o que tinha a dizer, Sr. Presidente. 
Muito obrigado. 
O SR. PRESIDENTE (Geraldo Melo) - Conce

do a palavra ao nobre Senador Lúdio Coelho. 
O SR. LÚDIO COELHO (PSDB-MS. Pronuncia 

o seguinte discurso. Sem revisão do orador.) - Sr. 
Presidente, Senador Geraldo Melo, Srs. Senadores, 
ao fim do terceiro ano do Plano Real, desejo dizer al
gumas palavras aos Srs. Senadores, à população do 
meu Estado e aos prefeitos do meu Partido. 

O Plano Real basicamente vai bem, na minha 
avaliação. O Presidente Fernando Henrique acertou. 
Conseguimos a estabilização da moeda; o câmbio 
quase fixo e as elevadas taxas de juros estabelece
ram preços uniformes no País. 

Todavia, minha experiência na administração 
pública e particular permitem-me fazer algumas con
siderações. É verdade que a soci~ade brasileira es
truturou-se dentro da nova ordem econômica. Muitas 
empresas faliram, muitos agricultores foram ao de
sastre, mas a maioria se estruturou. Entretanto, o 

Plano Real, neste momento, necessita passar pelo 
aprimoramento da qualidade com os gastos públi
cos. Dado o longo período de inflação por que pas
sou o País, as empresas, as pessoas e o Poder Pú
blico_ montaram estruturas . muito pesadas, muito 
grandes. A sOciedade já se reestruturou; falta o Po
der Público adequar suas receitas. Assistimos, em 
quase toda parte do País, prefeituras com urna es
trutura muito grande, bem como Estados e órgãos 
públic:;os. A econói'111á é uma questão de princípios: 
quem não economiza o pouco não economiza o mui
to. O Presidente Fernando Henrique Cardoso deve
ria desenvolver um grande esforço no sentido de 
aprimorar a qualidade dos gastos públicos. Tenho in
sistido em que o não cumprimento dos compromis
sos públicos nas datas preestabelecidas tem muito a 
ver com os custos e a corrupção. A polêmica em tor
no dos precatórios, que tanto tumulto têm trazido à 
Nação brasileira, é conseqüência do não cumpri
mento dos compromissos do Poder Público para 
com seus credores. 

Tenho para mim que a consolidação da econo
mia brasileira. a consolidação do Plano Real, depen
de muito da vontade da famma brasileira. E esse tra
balho de recuPeraçãO precisa começar nos municí
pios. A partir do município, que é a base, a socieda
de precisa fiscalizar o Poder Público. Os vereadores, 
prefeitos, deputados estaduais, deputados federais, 
senadores, enfim, a sociedade brasileira precisa de
sejar que o País se reestruture e resolva seus pro
blemas. 

Eu sempre dizia aos meus companheiros que 
um dia chegaríamos ao Juízo Final, porque o siste
ma de gastar mais do que arrecada foi adotado qua
se que pela unanimidade dos administradores públi
cos brasileiros, cuja capacidade se media por suas 
obras, independentemente de seu pagamento ou não. 

Em todo o Brasil, temos inúmeras obras inicia
das e não concluídas, o que traz excessivo aumento 
de custo. Por isso a tamma brasileira tem que fiscali
zar o poder público. Por toda parte, em todas as reu
niões onde vamos, a crítica ao poder público é a tê
nica. Criticam-se o prefeito, o vereador, o Congresso 
NacionaL Se o desempenho dos políticos está ruim, 
cabe aos brasileiros cobrar, fiscalizar, para que me
lhore a qualidade da adminbistração pública em nos
so País. 

O Sr. Valmir Campelo - Permite-me V. Ex'! 
um aparte? 

O SR. -[ÚDIO-COELHO .:.. Ouço o aparte do 
nobre Senador Valmir Campelo. 
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O Sr. Valmir Campelo - Nobre Senador Lú
dio Coelho, parabenizo V. Exll pelo pronunciamen
to que faz, uma análise concreta, objetiva, real e 
transparente da situação do Plano Real e também 
sobre a estabilidade económica do Governo Fer
nando Henrique Cardoso. Essas palavras partem 
de um Senador experiente e que faz uma análise 
mais profunda quanto aos gastos que o Estado 
tem e que, muitas vezes, são superiores à receita. 
Todos sabemos que nenhum administração pode
rá ter sucesso se gastar mais do que arrecada. 
Em pronunciamento anterior, V. Ex" já alertava o 
Governo para a necessidade de conter gastos e 
eleger prioridades. Eu não poderia deixar de para
benizar V. Exll pelo pronunciamento que faz e pe
los reiterados alertas ao Governo de Fernando 
Henrique Cardoso. 

O SR. LÚDIO COELHO - Muito obrigado, Se
nador Valmir Campelo, pelo aparte. 

A recuperação de qualquer família ou empresa 
em situação difícil passa por dois pontos básicos: a 
redução de despesas e o auruento da receita. O Pla
no Real não conseguiu nem uma coisa nem outra. 
Não conseguimos nem a redução de gastos públicos 
nem o aumento das receitas públicas. Os endivida
mentos interno e externo foram enormes nas áreas 
estadual e federal. O Governo Federal está absor
vendo as dificuldades dos Estados. Um Estado entre 
em dificuldade, a área federal encampa.. Começou por 
São Paulo, num tipo de acerto que me causou grande 
mal-estar, quando o Governo Federal aceitou bens imó
veis sem nenhum valor corno ativos do Estado de São 
Paulo. E continua desse jeito. Quero ver até onde vai. 

O Governo federal precisava endurecer o trata
mento com certos Estados. Assistimos, há pouco 
dias, ao Governo de Alagoas exigir qui:!_ não se tro
casse secretário disso ou daquilo. O Governo Fede
ral nomeou o Secretário da Fazenda de Alagoas, na
turalmente acabará assumindo as dificuldades de 
Alagoas, e não colocou os demais secretários. Ele 
deveria intervir de fato, já que assumiu as respon
sabilidades, na administração do Estado. Cada um 
tem de ser responsável pelos seus atos. Ninguém 
vai acertar as contas de nosso País e nem vai acer
tar as contas dos municípios. A Nação precisa estar 
atenta a isso. É preciso haver uma vontade da famí
lia brasileira de consolidar a nossa economia para 
começar a haver crescimento económico, geração 
de emprego. 

Era o que tinha a dizer, Sr. Presidente. 

Muito obrigado. 

O SR. PRESIDENTE (Geraldo Melo) - Sobre a 
mesa, requerimento que será lido pelo 12 Secretário 
em exercício, Senador Epitacio Cafeteira. 

É lido o seguinte 

REQUERIMENTO W 463, DE 197 

Senhor Presidente, 
Nos termos do disposto no art. 216 do Regi

mento Interno do Senado Federal, combinado com o 
previsto no art. 50, § 22, da Constituição Federal, so
licito seja requerida ao Senhor Ministro de Estado da 
Fazenda, a seguinte informação: 

-as operações de crédito do Estado do Espíri
to Santo, nos exercícios de 1996/97, que são dis
pensadas de autorização legislativa do Senado Fe
deral, registradas no Banco Central do Brasil. 

JustHicação 

O requerimento de info!Tl'".ação ora apresentado 
insere-se no âmbito da competência fiscalizadora do 
Congresso Nacional, constitucionalmente definida. 

Sala das Sessões, 30 de junho de 1997. - Se
nador Elcio Alvares. 

I 

(A Mesa para decisão.} 

O SR. PRESIDENTE (Geraldo Melo} - O re
querimento lido será 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. 
12 Secretário em exercício, Senador Epitacio Cafeteira. 

É lido o seguinte 

REQUERIMENTO W 464, DE 1997 

Senhor Presidente, 
Pelo falecimento do Deputado Ivo Mainardi re

queremos, nos termos do art. 218 do Regimento ln
temo e de acordo com as tradições da Casa, as se
guintes horroenagens: 

a) inserção em ata de voto de profundo pesar; 
b) apresentaÇão de condolências à família e ao 

Estado do Rio Grande do Sul; 
c) levantamento da sessão. 
Sala das Sessões, 30 de junpo de 1997.- Val

mir Campelo- Osmar Dias. 

O SR. PRESIDENTE (Geraldo Melo) - O re
querimento que acaba de ser lido, solicitando sejam 
prestadas as homenagens ao Deputado Ivo Mainar
di, recém-falecido, depende de votação, para cujo 
encaminhamento os Srs. Senadores poderão fazer 
uso da palavra. 
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O SR. 'JALMIR CJ)..MPELO - Sr. Presidente, 
solicito a palavra para encaminhar. 

O SR. PRESIDENTE (Geraldo Melo) - Conce
do a palavra a V.Exll, para encaminhar a votação. 

O SR. VALMIR CAMPELO (PTB-DF. Para en
caminhar. Sem revisão do orador.) - Sr. Presidente, 
Sr% e Ses. Senadores, como um dos autores do re
querimento, não poderia deixar de expressar as con
dolências não só do meu Partido, o PTB - Partido 
Trabalhista Brasileiro - mas também as minhas. 
Gostaria de manifestar à família do Deputado Ivo 
Mainardi os nossos pêsames, os nossos sentimen
tos, as nossas condolências. 

Fui colega de Ivo Mainardi na Câmara dos De
putados. Foi ele um bom companheiro, um homem 
preocupado com os problemas do nosso País, um 
grande representante do Estado do Rio Grande do 
Sul. Atualmente, ocupava a suplência, na cadeira do 
Deputado Nelson Proença, que se encontra exer
cendo uma função no Executivo do Estado do Rio 
Grande do Sul. 

Nesta oportunidade, encaminho favoravelmen
te o requerimento, a fim de que o Senado Federal 
preste as devidas condolências à família do Deputa
do Ivo Mainardi. 

O Sr. Geraldo Melo, 12 Vice-Presíden
te, deixa a cadeira da presidência, que é 
ocupada pelo Sr. Antonio Carlos Magalhães, 
Presidente. 

O SR. PRESIDENTE (Antonio Carlos Magalhães) 
-Em votação o requerimento. 

Os Ses. Senadores que o aprovam queiram 
permanecer sentados. (Pausa.) 

Aprovado. 

A Mesa associa-se às manifestações de pesar 
pelo falecimento do Deputado Ivo Mainardi, que 
prestou tantos serviços, sobretudo ao seu Estado, o 
Rio Grande do SuL 

De minha parte, tive o prazer de ter a sua com
panhia quando Ministro das Comunicações, travan
do com ele um bom relacionamento, útil ao Rio 
Grande do SuL Por esse motivo, fiz questão, inclusi
ve, de vir à Mesa para associar-me ao pesar da sua 
família, da Câmara dos Deputados e do povo do Rio 
Grande do SuL 

O SR. PRESiDEi\!TE !Antonio Carlos Magalhães) 
- Estamos encerrando. neste bstante, as atividades do 
primeiro semestre da ~ Sessão Legislativa, ao tempo 
em que já é do conhecimento do Plenário e dos Ses. 

Senadores a convocação extraordinária feita pelo 
Presidente da República. 

Amanhã, hav~á sessão de instalação do Con
gresso Nacional, à~ 1 O horas, no plenário da Câma
ra dos Deputados e, nas quarta e quinta-feiras, ses
sões deliberativas, com as conseqüências naturais 
da Ordem do Dia. Estou convencido de que o Sena
do Federal vai dar uma demonstração de prestígio à 
convocação extraordinária, cumprindo assim seus 
deveres não somente com a Nação, mas sobretudo 
com a própria instituição, votando as matérias que 
motivaram a convocação na medida do que for pos
sível, examinando-as, é claro, mas dando uma satis
fação ao povo brasileiro, que quer decisões do seu 
Congresso e, em particular, no caso, do Senado da 
República. 

Temos projetes importantes, emendas constitu
cionais em tramitaçã<:>. Tenho certeza de que, inde
pendentemente do que o Regimento Interno exige 
em relação aos Senadores, S. ExJ!s estarão dispos
tos a dar sua contribuição neste momento ao regime 
democrático, em particular, às instituições vigentes 
no País. Daí por que confio plenamente na presença 
de todos os Ses. Senadores. Tenho certeza de que 
será altamente produtiva em relação ao Senado Fe
deral, assim como à Câmara dos Deputados, a con
vocação extraordinária realizada pelo Presidente da 
República. 

St:J. PBESII)I;__N~(,4.ntonio_Çarl()s Magalhães) 
- O Sr. Senador Lúcio Alcântara enviou discurso à 
Mesa, para ser publicado na forma do disPosto no 
art. 203 do Regiroento l_ntem(). 

S. ExJ! será atendido. 
O SR. LÚCIO ALCÂNTARA (PSDB-CE) - Sr. 

Presidente, Sr's e Srs. Senadores, passados trinta 
dias da morte de Fren)amlão, -quero, desta tribuna, 
render a ele minhas homenagens, na certeza de que 
a admiração despertada em vida não só perdurará, 
como se multiplicará daqui para a frente, pois o frade 
capuchinho nascido em terras distantes teve um ver
dadeiro encontro de almas com os brasileiros, parti
cularmente com os nordestinos. 

Nascido na Itália há 99 anos, Frei Damião dedi
cou-se, desde cedo, ao cultivo da religião, pois, ain
da na adolescência, ingressou no convento dos ca
puchinhos, ordem na qual se destacaria mais tarde, 
como um graocte pregador. 

Pio Gianotti, como ainda era conhecido, não 
esteve alheio aos problemas de seu tempo nem aos 
deveres com seu País. Nessa condição. foi chama
do a §ervir _[)O ~~~r(;ito __ itªliano, período após o qual 
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retomou aos estudos. Ordenado padre, em Roma, 
em 1923, diplomou-se, dois anos depois, em Teolo
gia Dogmática, Filosofia e Direito Canónico, tendo 
sido logo guindado à condição de vice-mestre de no
viços. 

Antes de vir para o Brasil, em 1931, chegou a 
ser professor e diretor do Convento de Massa, na 
Itália. Tinha, portanto, urna promissora carreira ecle
siástica naquele país, mas dela abriu mão para vir 
pregar num distante continente. 

Chegando ao Brasil, instalou-se em Recife e 
logo começou a pregar as missões. Chama a aten
ção de seus biógrafos o fato de, por não dominar 
bem o português, ter de ler seu primeiro sermão, es
crito previamente. Mas, mesmo com a barreira lin
güística, confessou tOâas as pessoas que o procura
ram naquele dia, em Gravatá, Pernambuco. Daí em 
diante, sua fama de pregador só fez crescer, tendo 
atingido o alto da popularidade por ocasião de seu 
velório, ao qual compareceram mais de 200 mil pes
soas. 

Chamou a atenção do resto do País tamanha 
devoção ao frade. Foi com certa surpresa que a mi
dia noticiou a ocorrência, sublinhando a espantosa 
quantidade de pessoas. A imprensa ressaltou tam
bém a comoção causada pela morte de um frade 
que era tido como retrógrado, por alguns, e como 
conservador, por outros. Mas, afinal, que tinha esse 
religioso de tão especial? O que fazia que a ele 
acorressem multidões em vida, e por que causou ta
manha emoção nos fiéis a sua morte? 

Com certeza, estudiosos da religião, da política 
e da sociologia se defrontarão com essas questões, 
buscando respostas científiCas. Mas, provavelmente, 
nunca chegarão à compreensão leiga, autêntica, in
gênua e integral que dele tiveram os sertanejos. 

Poucos poderão compreender a razão pela 
qual a presença do frei era tão ansiosamente aguar
dada em obscuros vilarejos do sertão, mesmo sendo 
seus sermões de difícil entendimento. Consta que, 
nos últimos tempos, por estar com a voz prejudicada 
pelos problemas respiratórios, apenas sussurrava. 
Mas ainda no auge de sua boa saúde, quando fiéis 
ouviam as palavras, muitos não alcançavam o senti
do, a não ser quando o pregador se utilizava de ima
gens e parábolas para ensinar. Urna de suas histó
rias é a de duas jangadas em alto mar: uma delas, 
desgovernada, espatifou-se nos rochedos; a outra, 
bem guiada, ou seja, que seguia as leis de Deus, 
chegou segura ao porto. Mas o que as pessoas bus
cavam era mais que suas palavras, procuravam por 
sua presença, seu exemplo, sua atitude. E, nesse 

particular, Frei Damião seguia o exemplo de muitos 
santos: comia pouco, quase não dormia, não tinha 
luxos, dedicava-se apenas à religião. Ao que parece, 
mesmo que o Vaticano leve alguns anos para reco
nhecer as qualidades do frade, ele já preenchia os 
requisitos para ser beatificado: a fé, a esperança, a 
caridade, a prudência, a justiça, a fortaleza e a tem
perança. Essa é a opinião de alguns religiosos de 
Recife. 

Diz uma canção muito popular no Nordeste 
que o "cabra" nordestino, para receber essa desig
nação tem de, entre outras coisas, amansar burro 
brabo, pegar cobra com a mão, trabalhar sol a sol, e 
de noite ir para o sermão e falar com Frei Damião. 
A canção, do saudoso Luiz Gonzaga, divulga alguns 
dos valores contra os quais o frade capuchinho se 
insurgia. E Frei Damião repudiava muitas coisas mo
dernas: uso de minissaia, sexo fora do casamento, 
uso de maquiagem pelas mulheres, anticoncepcio
nais. Considerava isso como coisas do •capeta•, fon
tes de pecado, que remeteriam os faltosos direta
mente ao fogo do inferno. Mas os que aceitassem os. 
mandamentos de Deus, pelo contrário, iriam direta
mente para o céu. 

Talvez esse modo de lidar com conceitos tão 
abstratos da religião fizesse a popularidade de 
Frei Damião entre a gente sertaneja e, ao mesmo 
tempo, despertasse a ira de prelados que reprova
vam uma visão tão antiga do papel da Igreja e do 
sacerdote. 

Frei Damião, na verdade, "caiu do céu" para o 
povo nordestino, formado, desde tempos imemoriais, 
sob preceitos religiosos rígidos, pois tem como fonte 
os conceitos do Concílio de Trento, do século XVI. O 
capuchinho se insere numa tradição de práticas reli
giosas muito apreciadas no Nordeste, que são as 
missões, as procissões, as festas de padroeiros e a 
devoção a determinados santos. 

As missões evangelizadoras a que Frei Da
mião se dedicou têm uma longa e fecunda tradição 
no Brasil, tendo sido iniciadas com os primeiros pa
dres que aqui apartaram com a frota de Cabral. TIVe
ram continuidade com a ação de pregadores famo
sos, como o Padre José de Anchieta, recentemente 
homenageado aqui no Senado. Mas, ao longo dos 
últimos quatro séculos, encontramos destacados 
pregadores na mesma região em que atuou Frei Da
mião: o mais célebre deles, Padre Vieira, pregou no 
Ceará, na Bahia e no Maranhão, no século XVII; Frei 
Martinho de Nantes, também no século XVII, organi
zou a resistência indígena contra fazendeiros no Rio 
São Francisco; no Ceará, já no século passado, Pa-
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dre José Maria lbiapina celebrizou-se na região do 
Cariri. 

Mas a experiência mais significativa para os 
nordestinos antes de Frei Damião foi a representada 
por Padre Cícero, de Juazeiro, santificado ainda em 
vida pelos seus devotos, não obstante as contendas 
que teve com a hierarquia da Igreja católica. E algu
mas características são muito semelhantes entre es
ses dois religiosos. Padre Cícero começou sua pre
gação junto às comunidades mais carentes, em 
1872, com uma batina remendada, com um bastão 
na mão, com um chapéu de palha de camaúba; aus
tero, comia pouco e nunca pedia dinheiro. A fama de 
Padre Cícero aumentou mais ainda com a notícia de 
que obrava milagres, fato que o levou à suspensão 
de seu ofício como padre. Se para a hierarquia cató
lica nunca houve comprovação de tais milagres, 
para o povo eles existiram, e hoje a cidade de Jua
zeiro é um centro de romaria para o qual acorrem 
nordestinos de todos os cantos, em busca de uma 
experiência de fé. 

Muitos dos admiradores consideravam ser Frei 
Damião a própria reencarnação do Padrinho Padre 
Cícero. Mas o frade negava qualquer semelhança, 
pois, ao contrário do primeiro, considerava-se o mais 
obediente dos sacerdotes, aceitando mesmo deixar 
de visitar certas dioceses em função do pedido de 
alguns bispos. Dizia que a vontade de Deus o con- · 
duziria a qualquer lugar, quando Deus quisesse. 

E quiseram os fiéis que Frei Damião visitasse 
muitos lugares: fez mais de 800 pregações nos mais 
diferentes lugares, sempre louvado, sempre acom
panhado por gente que se deslocava de muito longe 
para vê-lo. 

Sua figura singular reunia um corpo de metro e 
meio; os olhos miúdos e a barba rala não deixavam 
dúvidas para seus seguidores de que ele era a pró
pria imagem de um santo. Eis o ponto em que se 
confirma a proximidade de Frei Damião com os nor
destinos, educados desde sempre numa fé na qual 
os santos têm papel fundamental na intermediação 
com o divino. Quem conhece o Nordeste sabe que, 
nas casas dos católicos, os santos da devoção têm 
um lugar especial, seja em quadros ou em oratórios 
especialmente mandados construir para serem obje
tos do culto familiar. 

Diante de um mundo em transformação, em 
que o desconhecido amedronta, o nordestino se 
apega aos valores tradicionais para não perder a 
identidade. Os ensinamentos dos mais antigos são 
seguidos de forma admirável. As novenas, as procis-

sões e o culto aos mortos, heranças do catolicismo 
medieval português, se mantêm vivos no coração 
dos nordestinos. 

Submetidos a tantos sofrimentos, seja os 
causados pelos fenômenos naturais, como a 
seca, seja os provocados pelos homens, como a 
crônica falta de resolução para os problemas 
económicos e sociais da região, os sertanejos 
têm na religião um elemento que não falha, que 
sempre lhes socorre. Assim é que se explicam 
as numerosas promessas feitas aos santos; pro
messas que são pagas, se alcançada a graça, 
em romarias a Juazeiro do Norte, a Canindé, ou 
por ocasião das festas de padroeiros. Neste mês 
de junho, por exemplo, temos três datas signifi
cativas para a fé popular: Santo Antônio, no dia 
13, São João, no dia 24, e São Pedro, no dia 29. 
A par das festas folclóricas que se realizam em 
algumas cidades, ocorrem as procissões, oca
sião em que os fiéis renovam seu contato de fé 
com os santos. Como se pode ver, a identidade 
entre o que pregava Frei Damião e o que dele 
esperavam os nordestinos era total. Por essa ra
zão, quero aqui me solidarizar com todos os 
seus admiradores, na crença de que poderemos 
construir um mundo melhor e poderemos trans
formar a dura realidade nordestina, como, certa
mente, seria desejo de Frei Damião. 

Era o que tinha a dizer. Muito obrigado! 
SR. PRESIDENTE (Antonio Carlos Magalhães) 

- Nada mais havendo a tratar, a Presidência vai en
cerrar os trabalhos. 

O SR. PRESIDENTE (Antonio Carlos Magalhães) 
-Está encerrada a sessão. 

(Levanta-se a sessão às f 5h34min) 

AGENDA CUMPRIDA PELO PRESIDENTE 
ANTONIO CARLOS MAGALHÃES 

3().6-97 
~egunda-feira 

14:30- Sessão nãô-delibeiatiVà do Senado Federal 

17:00 - Sr. Joaquim da Fonseca, Presidente da 
Confederação das Associações Comerciais do 
13rasil, acompanhado do Sr. Afif Domingos e 
representantes das federações estaduais. 
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Resenha das matérias apreciadas 
de 1 o a 30 de junho de 1997 

(Art. 269, II, do Regimento Interno) 

PROJETOS APROVADOS E ENVIADOS À_SANÇÃO 

De iniciativa do Presidente da República .... 1 

I ~;t:t~~~~-i~~-~-=~:~~--~~.:.~.~:.~~~~~~.:::::! 

7'::-ojew úe Lei àa Câmara no 1 i, de 199i (no 1.435/96, na Casa de origem), de 
:uicmti\;! i o Presicieme da República, que autoriza o Poder Executivo a doar estoques 
ptbiicos de aíimen:os. nas condições que menciona. 

Sessão: 5 6.97 

.~rojeto de Lei da Câmara n" 190, de 1993 (no 2.816/92, na Casa de origem), 
que dnpDe sobre jomecimemo gratuito de registro extemporâneo de nascimento. 

Sessão: 17 6 97 

Pro.ieto de Lei da Câmara n'' 45, de 1996 (n° 57/95,_na Casa, de origem), que 
uaes::ema mc;so ao an . .!73 da Consolidação das Leis do Trabalho- CLT (permissão 
nara .we n empregado âeixe de comparecer ao serviço se estiver prestando vestibular). 

Ses~ão: 24.6.97 

Drojerc rie Lei àa Câmara n' I, de 1997 (no 1.131/95, na Casa de origem), que 
,w.::a ,i!snosmvos da l.ei n° 8.212. de 2-1 de julho de 1991, que dispõe sobre a organi
::w.:âo r.ia :ú:'(lmdade Soczal .. ios.uw.L.Elano_de..f..'ustezo e_@ __ outra!j_providgncia~. 

~~~ssão: :::. o ~-
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PROJETOS APROVADOS E ENVIADOS À PROMULGAÇÃO 

De iniciativa da Câmara dos Deputados ..... 5 
De iniciativa do Senado Federal ............... 14 
Total ............•..•...•.•.••.•..•••....••.•.•.•••.•....•.. l9 

Projeto de Resolução no 72, de 1997, que autoriza o Estado do Ceará a contra
tar operação de crédito externo, com garantia da União, junto ao lhe Overseas Eco
nomic Cooperatwn Fund- OECF, no valor equivalente a seis bilhões e vinte milhões de 
ienes japoneses, destinado ao financiamento parcial do Projeto de Energia Eólica do 
Estado do Ceará. 

Sessão: 3.6.97 

Proposta de Emenda à Constituição no 4, de 1997 (n° 1/95, na Câmara dos 
Deputados), que dá nova redação ao parágrafo 5° do art. l-1, ao capút do art. 28, ao 
inciso II do art. 29, ao caput do art. 77 e ao art. 82 da Constituição Federal (reeleição). 

Sessão: 4.6.97 

Projeto de Resolução no 115, de 1995, de iniciativa d!i Comissão Diretora, que 
dispõe sobre a alienação de bens que integram o Património do Senado Federal, tendo 

Sessão: 10.6.97 

Projeto de Resolução no 69, de 1997, que eleva para dez bilhões de dólares 
norte-americanos o valor a que se referem os arts. JO e 2°, "a", da Resolução n° 57, de 
1995, do Senado Federal. 

Sessão: 10.6.97 

Projeto de Resolução no 70, de 1997, que autoriza a República Federativa do 
Brasil a contratar operação de crédito externo no valor equivalente a doze milhões, 
seiscentos e setenta mil, oitenta e três dólares norte-americanos e noventa e cinco cen
tavos, junto a um consórcio bancário lide~adopelo Banque Paribas. 

Sessão: 10.6.97 · 

Projeto de Decreto Legislativo no 13, de 1997 (no 296/96, na Câmara dos De
putados), que aprova o texto do Ajuste Complementar ao Acordo Básico de Coopera
ção Cientifica, Técnica e Tecnológica, em Matéria de Sanidade Agropecuária, celebra
do entre o Governo da República Federativa de' Brasil e o Governo da República do 
Chile, em Brasília, em 25 de março de 1996. ' 

Sessão: 12.6.97 

Projeto de Decreto Legislativo no 21, de 1997 (n° 336/96, na Câmara dos De
putados), que aprova o texto do Acordo sobre Serviços Aéreos, celebrado entre o Go-
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vemo da República Federativa do Brasil e o Governo da Nova Zelândia, em Brasília, 
em 18 de junho de 1996. 

Sessão: 12.6.97 

Projeto de Decreto Legislativo n• 25, de 1997 (n° 347/96, na Câmara dos De
putados), que aprova o texto da Convenção Internacional de Combate à Desertificação 
nos Países Afetados por Desertificação e/ou Seca, assinada pelo Governo Brasileiro, 
em Paris, em 15 de outubro de 1994. 

Sessão: 12.6.97 

Projeto de Resolução n• 73, de 1997, que autoriza o Governo do Estado de São 
Paulo a emitir. através de ofertas públicas, Letras Financeiras do Tesouro do Estado 
de São Paulo (LFTP), destinando-se os recursos ao giro de sua dívida mobiliária com 
vencimento em junho de 1997. 

Sessão: 12.6.97 

Projeto de Resolução n• 74, de 17:>7, que autoriza o Estado do Espírito Santo 
a contratar operação de refinanciamento de dívida mobiliária do Estado, das opera
ções de antecipação de receita orçamentária e dos empréstimos da Caixa Económica 
Federal. inclusive os concedidos ao ampdfo dos Votos CMN Projeto de Resolução n°s 
162195, 175/95, 122/96, L97 e 9/97, e suas alterações, na conformidade do protocolo 
de acordo firmado com o Governo Federal, no âmbito do Programa de Apoio à Rees
truturação e ao Ajuste Fiscal dos Estados. 

Sessão: 12.6.97 

Projeto de Resolução n• 75, de 1997, que autoriza o Estado de Sergzpe a con
tratar operação de crédito junto ao Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e 
Social - BNDES, no valor de onze milhões, quinhentos e trinta e cinco mil e duzentós 
reais, cujos recursos serão utilizados como contrapartida de recursos no âmbito do 
convênio de financiamento firmado com o Banco do Nordeste do Brasil - BNB para o 
Programa de Ação para o Desenvolvimento Turístico do Nordeste do Brasil -
PRODETUR. l 

Sessão: 12.6.97 

Projeto de Resolução n• 76, de 1997, que autoriza a União a contratar opera
ção de crédito externo junto ao Banco lnteramericano de Desenvolvimento - BID. no 
valor equivale me a até duzentos e setenta e cinco milhões de dólares norte-americanos, 
destinados a financiar parcialmente o Projeto de Modernização da Rodovia Fernão 
Dias (BR-381)- r Etapa. 

Sessão: 12.6.97 

Projeto de Resolução n• 71, de 1997, que autoriza o Estado do Rio Grande do 
Sul a contratar operação de crédito externo, com garantia da União. jumo ao Banco 
lnteramericano de Desenvolvimento - BID, no valor de cento e cinqüenta nulh6es de 
dólares amencanos, equivalentes a cento e cinqüenta e seis milhões, novecentos e qum-
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ze mil reais, em 3i.01.97, destinados ao fmanciamento de parte do programa de rodo
vias daquele Estado. 

Sessão: 17. 6. 97 

Projeto de Decreto Legislativo D
0 19, de 1997 (n° 318/96, na Câmara dos De

putados), que aprova o texto do Acordo por troca de Notas, que incorpora os parágra
fos 4, 5 e 6 ao art. V do Acordo para a Construção da Ponte São Tomé e São Borja, 

celebrado entre o Governo da República Federativa do Brasil e o Governo da Argenti
na, em Buenos Aires. em 17 de novembro de 1995 

Sessão: 18.6.97 

Projeto de Resolução D 0 77, de 1997. que autoriza o Estado do Rio Grande do 
Sul a contratar operação de crédito externo, com garantia da União, junto ao Banco 
Internacional para Reconstrução e Desenvolvimemo-B1RD, no valor de cem milhões de 
dólares norte-americanos, equivalentes a cento e quatro milhões, seiscentos e dez mil 
reais, em 31.1. 9 7, destinados ao financtamento de parte do Projeto de Conservação dos 
Recursos Naturais e Combate à Pobreza e do Êxodo Rural. 

Sessão: 19.6.97 

Projeto de Resolução n" 78, de 1997, que autoriza a elevação temporária dos 
limites de endividamemç do Estado de Minas Gerais para que possa emitir, através de 
ofertas públicas, Letras Financeiras do Tesouro do Estado de Minas Gerais (LFlMG), 
destinando-se os recursos ao giro de sua dívida mobiliárza com vencimento no 2° se
mestre de 1997. 

Sessão: 24.6.97 

Projeto de Resolução n" 79, de 1997, que auton:::a o f::_stado do Rio de Janeiro 
a comratar e conceder comragaranua à operar.:úo de crédito junto à Caixa Económica 
Federal, com garamia da Unicio, 110 âmbito do Programa de Apoio à Reestruturação e 
ao Ajuste Fiscal dos Estados. 

Sessão: 24.6.97 

Projeto de Resolução n" 42, de 1997, de iniciativa da Comissão Diretora, que 
estabelece a composu;iio e a mfra-estrutura dos Gabinetes do Senado Federal. 

Sessão: 26.6. 97 

Projeto de Resolução n" 80, de 1997, que auwri:::a a eLevação temporária dos 
limites de endividamento do f:'swdo de Sama ('marina para que possa emitir, através 
de (?{ertas públicas. !.etras llnallce/ras do Tesouro do Fstado de Sama Catarma -
LFTSC. destmando-se os recursos ao J<lro de sua dívida mohiliâria com vencimento no 
segundo semestre de 1997. 

Sessão: 26.6 97 
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PROJETOS APROVADOS E ENVIADOS À CÂMARA DOS 
DEPUTADOS 

De iniciativa da Câmara dos Deputados ..... 1 
De iniciativa do Senado Federal ................. 6 
Tota1 ....•...••.•••....•.•••.•••.••.••••.•••...........••..•.• 7 

Projeto de Lei do Senado no 12, de 1995, de autoria da Senadora Benedita da 
Silva, que altera a redação do art. 59 do Decreto-lei no 7.661, de 21 de junho de 1945, 
que dispõe sobre falências. 

(Decisão terminativa) 
Sessão: 3.6.97 

Projeto de Lei do Senado no 129, de 1995, de autoria da Senadora Benedita da 
Silva, que regulamenta o procedimento de titulação de propriedade imobiliária aos 
remanescem :s das comunidades dos quilombos, na forma do art. 68 do Ato das Dispo
sições Constitucionais Transitórias. 

(Decisão terminativa) 
Sessão: 3.6.97 

Projeto de Lei do Senado no 255, de 1995, de autoria do Senador Sebastião 
Rocha, que altera o art. 1.216 da Lei n° 5.869, de 11 de janeiro de 1973 -Código de 
Processo Civil, bem como o inciso IV do art. 8° e o caput do art. 22 da Lei n° 6.830, de 
22 de setembro de 1980. 

(Decisão terminativa) 
Sessão: 3.6.97 

Projeto de Lei do Senado n• 35, de 1995, de autoria do Senador Pedro Simon, 
que cria condições para utilização do FGTS na compra de terreno para constntção da 
casa própna, e dá outras providências. 

(Decisão terminativa) 
Sessão: 5.6.97 

Projeto de Lei do Senado n• 242, de 1995, de autoria do Senador Romero Ju
cá, que di:.põe sobre a proibição de fiLmar em aeronaves comerciais brasileiras em todo 
terntório nacional. 

(Decisão terminativa) 
Sessão: 5.6. 97 

Emendas do Senado ao Projeto de Lei da Câmara n° 89, de 1993 (n° 
1.497/91, na Casa de origem), que institui, ein todo o- iéiritóriiT liac1onaÇdnotificação 
compulsória para os casos de intoxicação humana por produtos e substâncias quími
cas ou agentes biológicos. que tenham recebido atendimento hospitalar ou ambulato-
nal e dá outras providências. · 

Sessão: 17.6.97 
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Projeto de Lei do Senado n" 8, de 1996, de autoria do Senador Valmir Campe
lo, que proíbe a venda de bebidas alcoólicas nos e.\'labelecimentos comercrais situados 
nas margens das rodovras. e dá outras providências. 

(Decisão terminativa) 
Sessão: 20.6.97 

MENSAGENS RELATIVAS A ESCOLHA DE AUTORIDADES 

De iniciativa do Presidente da República .... 2 
Total ......................................... , .. , •. ~····., ..... 2 

Mensagem no 103, de 1997 (n° 616/97, na origem), de 30 de maio último, pela 
qual o Senhor Presidente da República submete à deliberação do Senado a escolha do 
Senhor Geraldo Brindeiro para ser reconduzido ao cargo de Procurador-Geral da Re
pública. 

Sessão: 18.6.97 

Mensagem no 107, de 1997 (n° 648/97, na origem), pela qual o Senhor Presiden
te da República submete à deliberação do Senado o nome do Senhor João Felippe 
Sampaio de Lacerda Júnior, Tenente-Brigadeiro-do-Ar, para exercer a função de Mi
nistro do Superior Tribunal Militar, na vaga reservada a Oficial-General da Aeronáutica. 
da ativa e do posto mais elevado da carreira, e decorrente da aposentadoria compulsória, 
por implemento de idade, em 8 de julho de !997, do Ministro Jorge José de Carvalho. 

Sessão: 25.6.97 

MENSAGENS RELATIVAS A ESCOLHA DE CHEFE DE MISSÕES 
DIPLOMÁTICAS 

De iniciativa do Presidente da República .... 2 
Tota1 ......................................................... 2 

Mensagem n° 68, de 1997 (n° 271/97, na origem), pela qual o Senhor Presidente 
da República submete à deliberação do Senado o nome do Senhor Ricardo Luiz Viana 
de Carvalho, Ministro de Segunda Classe do Quadro Permanente da Carreira de Diplo
mata, para exercer a função de Embaixador do Brasil junto à República do Zimbábue. 

Sessão: 3.6.97 

Mensagem n" 99, de 1997 (n° 509/97, na origem), pela qual o Senhor Presidente 
da República submete à deliberação do Senado o nome do Senhor Marcos Castrioto de 
Azambuja, Ministro de Primeira Classe do Quadro Especial da Carreira de [)iplomat<t, 
para exercer a função de Embaixador do Brasil junto à República Francesa. 

Sessão: 3.6.97 
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MATÉRIAS REJEITADAS E ENCAMINHADAS AO ARQUIVO 

De iniciativa do Senado Federal... .................. 1 
De iniciativa da Câmara dos Deputados ........ 1 
Total ......•.........•.....•....•.........•.•.....••.......••..•.. 2 

Projeto de Lei Câmara n• 44, de 1993 (n° 4.908/84, na Casa de origem), que 
dispõe sobre o Estatuto fios MinemJs. 

(Art 254 do Regimento Interno) 
Sessão: 5.6.97 

Projeto de Lei do Senado n• 180, de 1995, de autoria do Senador Gi1vam Bor- . 
ges, que altera a redação da letra "a" do art. 75 da Lei n° 8.2/3, de 7 de julho de 
1991, que dispõe sobre os Planos de Benefícios da Previdência Social. 

(Decisão terminativa) 
Sessão: 20.6.97 

MATÉRIAS RETIRADAS PELO AUTOR 

De iniciativa do Senado Federal.. ............... 3 
Total ......................................................... 3 

Projeto de Lei do Senado n• 46, de 1997, de autoria do Senador Ney Suassuna, 
que cria a renda mínima na educação e dá outras providências. 

(Retirado nos termos do Requerimento n° 3 71, de 1997) 
Sessão: 10.6.97 

Proposta de Emenda à Constituição n• 14, de 1997, de que é primeiro signa
tário o Senador Edison Lobão, que dispõe sobre a gratuidade no ensino superior. 

(Retirado nos termos do Requerimento n° 395, de 1997) 
Sessão: 18.6.97 

Projeto de Lei do Senado n• 188, de 1996, de autoria do Senador Ney Suassu
na, que dispõe sobre o contrato individual de trabalho em regime especial e dá outras· 
providências. 

(Retirado nos termos do Requerimento n° 412, de 1997) 
Sessão: 24.6.97 
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MATÉRIAS DECLARADAS PREJUDICAD.ASE-ENCAMil"rHADAÇAO 
ARQUIVO 

De iniciativa do· senado Federal... ............. 2 
Tota1 .....•......•......••....•.•...•...•......••• , .. , ..•. , .• ,.2 

Diversos n" 16, lje 1997, referente a convite para participação da Comissão de 
Serviços de Infra-Estrutura desta Casa, na Conferência das Comissões de Minas e Ener
gia dos Parlamentos da América Latina. 

Sessão: 10.6.97 

Projeto de Resolução n° 119, de 1995, de iniciativa da Comissão Diretora, que 
dispõe sobre os gabinetes dos Senadores. 

Sessão: 25.6.97 

OUTRAS DELffiERAÇÕES 

Requerimento n" 378, de 1997, do Senador Guilherme Palmeira e outros senho
res Senadores. solicitando, nos termos regimentais, sejam prestadas homenagens pelo 
falecimento, em 3 I de maio último, do Frei Damião Bozzano, da Ordem dos Frades Ca
puchinhos- OSMCAP. 

Sessão: :?..6. 97 

Requerimento no 379, de 1997, da Senadora Benedita da Silva e outros senho
res Senadores solicitando, nos termos regimentais, que o tempo destinado aos oradores 
da Hora do Expediente da sessão do dia 5 de novembro do corrente ano seja destinado a 
comemorar o "Dia da Cultura e Ciência e o Dia do Cinema Brasileiro''. 

Sessão: 3.6.97 

Requerimento 0° 383, de 1997, da Senadora Benedita da Silva e outros senho
res Senadores, solicitando, nos termos regimentais, qtié 1CHofã-do Expediente da sessão 
ordinária de 1 O de dezembro do corrente ano seja destinada a comemorar o "Dia da De
claração Universal dos Direitos Humanos" 

Sessão: 4.6.97 

Requerimento n" 392, de 1997, do Senador Lúcio Alcântara e outros senhores 
Senadores. solicitando, nos termos regimentais, a realização, no próximo dia 26 de ju
nho, de sessão especial destinada a registrar a passagem dos 300 anos de morte do con
sagrado orador e escritor português, Padre Antônio Vieira, a completar-se no dia 18 de 
julho deste ano. 

Sessão: 10.6.97 
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Parecer no 282, de 1997, da Comissão de Serviços de Infra-Estrutura, conciuin
do pelo arquivamento do processo Diversos n° 53, de 1996, au-q_vés_do_qual garimpeiros 
de Serra Pelada encaminham expediente contendo a síntese histórica e cronológica da
quele garimpo, bem como sugestões_ a ser_em.apresentadas ao Presidente da República 
visando a adoção de medidas que examinem a situação da atividade naquela região. 

Sessão: 12.6. 97 

Requerimento n° 414, de 1997, do Senador Jefferson Peres e outros senho
res Senadores, solicitando, nos termos regimentais, que o tempo destinado aos oradores 
da Hora do Expediente da sessão ordinária do _dia 1 o de out_u_bro _vindouro seja dedicado 
a homenagear o Dia Nacional do Vereador. 

Sessão: 17.6.97 

Requerimenw n" 415, de !997, da Senadora Benedita da Silva e outros senho
res Senadores solicitando. nos termos regimentais, que o tempo destinado aos oradores 
da Hora do E~~pedi<:nte da sessão ordinária-do-dia-20 de novembro vindouro seja desti
nada a homer"gear ~;Dia de· Zumbi dos Palmares. 

Sess.. 17.6.97 

Requerimento n• 4lfi, d-e !997, dos Senadores Geraldo Melo e Humberto Lu
cena solicitando, nos termos regimentais e de acordo com as tradições da Casa, sejam 
prestadas homenagens de pesar pelo falecimento do ex-Senador Agenor Maria. 

Sessão: 17.6.97 

Requerimento no 436, de 1997, do Senador Roberto Freire e outros senhores 
Senadores, solicitando. nos termos regim_ent_ais~ que a Hora do Expediente da sessão 
ordinária do dia 4 de dezembro vindouro seja destinada à comemoração do nonagésimo' 
aniversário do arquiteto Oscar Niemeyer, que transcorrerá no dia J 5 daquele mês. 

Sessão: 24 6.97 

i 
Requerimento no 437, de I 997, do Senador Roberto Freire e outros senhores 

Senadores solicitando, nos termos regimentais, a realização de Sessão Especial no dia 4 
de março de !998 dedicada à comemoração dos I 00 anos de nascimento de Luiz Carlos 
Prestes. 

Sessão: 24.6.97 

Requerimento n• 454, de 1997, do Senador Esperidião .A • .min, solicitando. nos 
termos regimentais, que o tempo destinado aos oradores da Hora do Expediente da ses
são do dia 19 de março de 1998 seja dedicado a homenagear o poeta simbolista catari
nense Cruz e Sousa, pela passagem do centenário de seu falecimento. 

Sessão: 26.6.97 

Requerimento n° 462. de !997, do Senador Eduardo Suplicy, solicitando, nos 
termos regimentais. a inserção em ata de um voto de profundo pesar pelo falecimento do 

733 



734 ANAIS DO SENADO FEDERAL Junho de 1997 

grande cientista e desbravador dos mares e rioL<io munciQ, Jacques Yves Cousteau, no 
último dia 24. 

Sessão: 26.6.97 

Eleição da Comissão Representativa do Congresso Nacional para o período de 
O! a 3!107/97 

PFL 
I. Carlos Patrocínio L Júlio Campos 

2. Joel de Hollanda 2. Hugo Napoleão 
PMDB 

I. Marluce Pinto 1. Humberto Lucena 
2. Renan Calheiros 2. Mauro Miranda 

PSDB 
I. Geraldo Melo !. José Roberto Arruda 

PPB 
L Epitácio Cafeteira !. Lucídio Portella 

Bloco de Oposição 
1. José Eduardo Dutra 1. Sebastião Rocha 

SESSÕES PLENÁRIAS REALIZADAK 
(1° a 30 de junho de í997) 

Sessões Não Deliberativas .............................................. 7 

Sessões Deliberativas Ordinárias ..............•................. J~ 

Sessão Especial. .......•...................................................... 1 

Total .................................................................. 21 

SUMÁRIO DAS :vtATÉRIAS APRECIADAS PELO SENADO FEDERAL 
(1" a 30 de junho de 1997) 

MA TERIAS APROVADAS ·······•···•·•···•·•·······•···•·•···•·•···················••······•·•·•·•····•·••••••••·•••• 34 

Projetas aprovados e enviados a sanção. .A 
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Projetas aprovados e enviados à promulgação ................................................... 19 
• Operações de crédito .................................................................. 12 
• Acordos lnternacionazs ................................................................. 4 
• Assuntos Administrativos ............................................................... 2 
• Proposta de Emenda à Constituição .............................................. I 

Projetas aprovados e enviados à Câmara dos Deputados ........ : .............................. 7 
• Projeto apreciado pelo Plenário ................................................... 1 
• Projetas apreciados nas comissões, em decisão terminativa .......... 6 

Mensagens relativas a escolha de Chefes de Missões Diplomáticas ........................ 2 

Mensagens relativas a escolha de autoridade ......................................................... 2 

MATÉRIAS ENVIADAS AO ARQUIVO •••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 7 

Matérias rejeitadas ................................................................ :::_ ................... : ......... 2 
• Art. 254 ......................................................................................... 1 
• Decisão terminaliva .... .................................................................. 1 

Matérias retiradas pelo autor ................................................................................ 3 

Matérias declaradas prejudicadas .......................................................................... 2 

SUMÁRIO DAS MATÉRIAS APRECIADAS PELO SENADO FEDERAL 
(17 de fevereiro a 30 de junho de 1997) 

MATÉRIAS APROVADAS ............................................................................................ 152 

Projetas aprovados e enviados à s~mção ........... .. . ............... ··············· ....... :-14 

Projetas aprovados e enviados à promulgação ......................................... 63 
• Operaçi5es de crédito ........................................................... ·-··· 3 7 
• Acordos fmernacionais .......... ........................ ~ ........................ - .... 16 
• Concessões de Rádio e TV. ............................................................ 4 
• su~pensão de execução de normajuridica ...................................... 3 
• Assumas Administrativos ..................................... · ............... ,. ......... 2 
• Proposta de Emenda à Constituição .............................................. 1 
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Projetas aprovados e enviados à Câmara dos Deputados ............................... 54 
• Projetas apreciados pelo Plenário ........................................... ,. .. 18 
• Projetas apreciados nas comissões, em decisão terminativa ........ 35 
• Proposta de Emenda à Constituição .............................................. 1 

Mensagens relativas a escolha de Chefes de Missões Diplomáticas ..................... 16 

Mensagens relativas a escolha de Autoridades ................................................... , ... 5 

MATÉRIAS ENVIADAS AO ARQUIVO ••••••••••••••••••••••••••••••••••••••..•••••••••••••••••••••••••••••••••••• 57 

Matérias retiradas pelo autor . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ...... 1 O 

Matérias prejudicadas ......................................................................................... 26 

Matérias rejeitadas ................................................................ ·~· .. ·.· .... , ................... 21 

SF/594/97 

SF/674/97 

CORRESPONDÊNCIA EXPEDIDA PELA 
SECRETARL-\.-GERAL DA MESA 

Ministro de Estado da Fa- Comunica a designação da ses
zenda são de 11.6.97, às 15 horas, para 

comparecimento do senhor Mi
nistro para prestar informações a 
respeito das negociações entre o 
Banco Bameridnus e o Banco 
HongKong and Shangai Banking 
Corporation. 

Presidente da Comissão de Encaminha o Ofício no S/63/97 e 
Assuntos Econômicos as Mensagens nos 257/96 e 

81/97, que tratam de operações 
de crédito do interesse do Go
verno do Estado do Paraná, cujo 
parecer da Comissão conclui 
pela devolução das matérias à 
origem, solicitando seu reexame, 
a fim de adaptar as conclusões às 
disposições regimentais. 
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SF/686/97 

SGM/212/97 

SGM/217/97 

SGM/225/97 

___ . AN_~]S_DQ_S'ENADO FEDERAL 

Ministro de Estado da Fa- Encaminha informações acerca 
zenda da freqüência com que pareceres 

do Banco Central do Brasil são 
encaminhados ao Senado Federal 
com tempo ex1guo para sua 
apreciação. comunicando que a 
Presidência da Casa afirmou, em 
Plenário, não mais aceitar tal 
situação, que impede aos Sena
dores de cumprir, com seguran
ça, a tarefa que lhes é constituci
onalmente atribuída. 

Diretora da Subsecretaria 
de Expediente 

Diretora-Executiva do 
Centro de Processamento 
de Dados 

Presidente do Senado Fe
deral 

Orienta a publicação de Decretos 
Legislativos referentes a ates 
internacionais no Diário do Se
nado Federal, com vistas à raci
onalização e contenção de des
pesas, fazendo referência à pu
blicação do texto do acordo 
juntamente com o projeto que 
deu origem ao decreto. 

Solicita providências no sentido 
de proceder a uma revisão no 
"Sistem-ª de_ JnfollJlações do 
Congresso Nacional" - AQUA, 
especificamente no banco de 
dados de "Matérias Legislativas" 
- MA TE, com vistas a aprimorar 
sua estrutura, modificada como 
resultado do Processo n° 
PD065 5-79-0. 

Solicita autorização para dispo
nibilizar, em caráter permanente, 
o Diário do Senado Federal na 
Internet, com tecnologia inédita 
em termos de diários oficiais na 

I Rede. 
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SGM/226/97 

ANAIS DO SENADO FEDERAL 

Diretor-Geral do Senado I Solicita informações a fim de 
Federal 

1 

atender a pedido da P:esidente 
da Comissão Especial para estu
dos referentes às medidas legis
lativas que visam implementar, 
no País, as de~isões da IV Con
ferência Mundial da Mulher. 

COMISSÃO 
DE ASSUNTOS ECONÔMICOS 

REUNIÕES CONVOCADAS 
E REALIZADAS NA 3a SESSÃO LEGISLATIVA ORDINÁRIA 

DA soa LEGISLATURA 

REUNIÕES CONVOCADAS ................ 20 

REUNIÕES REALIZADAS .................. 17 

MATÉRIAS APRECIADAS EM CARÁTER TERMINATIVO -1997 
3a SESSÃO LEGISLATIVA ORDINÁRIA DA soa LEGISLATURA 

PROJETOS DE LEI I MAR I ABR 
DO SENADO L 

APROVADOS 

REJEITADOS 
TOTAL 

PROJETOS DE LE 
DA c· 

PELA 
APROVAÇÃO 
TOTAL 

I 

MAl 

1 

4 

5 

JUN ~u:~ll 

1 2 

4 

1 6 

JUN JUN/ 
MAR 

3 

3 



Junho de I 997 ANAIS DO SENADO FEDERAL 

PDS) PROJETO DE MAR ABR MAl JUN JUN/ 
DECRETO LEGISLATIVO MAR 

PELA 
APROVAÇÃO 1 1 
TOTAL 

1 1 

(OFS) OFICIO"S" MAR ABR MAl JUN JUN/ 
MAR 

APROVADOS NOS 3 5 8 8 24 
TERMOS DE PRS 

REJEITADOS NOS 1 1 
TERMOS DE PRS 

TOTAL 3 5 8 9 25 

(MSF) MENSAGENS MAR ABR MAl I JUN JUN/ 
MAR 

APROVADAS NOS 
TERMOS DE PRS 5 3 3 2 13 
APROVADAS NOS .. 
TERMOS DE PDS 3 2 5 
APROVANDO 
INDICAÇÃO DE 1 1 
AUTORIDADES 

TOTAL 5 7 5 2 19 11 

QUADRO CONSOLIDADO DOS PARECERES APRECIADOS PELA CAE -1997 
33 SESSÃO LEGISLATIVA ORDINÁRIA DA 50 3 LEGISLATURA 

PARECERES MAR ABR MAl JUN JUN/ 
MAR 

PELA APROVAÇAO 
i 3 2 5 

PELA REJEIÇAO 
2 2 

POR AUDIENCIA 
ÀCCJ 1 1 
APROVADOS NOS 
TERMOS DE PRS 8 8 11 10 3~-
REJEITADOS NOS 
TERMOS DE PRS 1 1 
APROVADOS NOS 
TERMOS DE PDS 3 2 5 
APROVANDO 
INDICAÇÃO DE 
AUTORIDADES 1 1 
TOTAL 

8 15 16 13 52 
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CONGIU:SSO NACIONAL- 1997 
RESENHA DAS MATÉRIAS APRECIADAS NO PERÍODO DE 1" A 30 DE JUNHO 

PLNs- à 5ançlo .......................................................... - Total: 2 
PLN -transformado em norma jurldlca ................. - Total: I 

r--MÊS u 1 MENSAGEM 1 TIPO EN' 1 EMENTA 1 sEssAo 1 o as. 1 ------

Junho 213/97-CN 
(n• 431197, 
na origem) 

Junho 270/97-CN 
(n• 534/97, 
na origem) 

Junho 301/97-CN 
(n° 603/97, 
na origem) 

----·- ---------

PL n• 2/97-CN Dispõe sobre as diretrizes para a elaboração da lei 25-6-97, às 
Leitura: 16-4-97 orçamenlária para o exercício de 1998 · e dá outras 19 horas 

providên•cias. 

PL n• 3/97-CN Autoriza o Poder Executivo a abrir ao Orçamento Fiscal 25-6-97, às 
Leitura: 15-5-97 da Unil!o, em favor da Secretaria de Assuntos 19 horas 

Estratégicos, crédito suplementar no valor de R$ 
15.502;91&3,00, para os fins que especifica. 

PL n• 4/97-CN Autoriza o Poder Executivo a abrir ao Orçamento Fiscal 25-6-97, às 
Leitura: 28-5-97 da União, em favor do Instituto Nacional de Colonização 19 horas 

e Reforma Agrária, crédito especial até o limite de R$ 
33 .862.500,00, para os fins que especifica. 

I 
RESENHA DAS MATtRIIAS APRECIADAS PELO CONGRESSO NACIONAL NO 

PERÍODO DE 17 DE FEVEREffiO A 30 DE JUNHO DE 1997 

PLVs ·aprovados c sancionados........................................................ 2 
MPs- aprowadas e promulgadas......................................................... 9 
PLNs - transformados em normas jurídicas....................................... 2 
PLNs- aprovados e encaminhados à sanção...................................... 2 
Total de matérias apreciadas........................................................... 15 

Aprovado o 
substitutivo, com 
adenda. À sanção. . 

Aprovado. A sanção. 

Lei n° 9.463, 
de 27-6-97 
(DO 30-6-97) 
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CDRI!ESPONDÊNCIAS EXPEDIDAS PELA 
SECRETARIA-GERAL DA MESA 

SUBSECRETARIA lYiE COORDENAÇÃO LEGISLATIVA DO CONGRESSO NACIONAL 

Comunica que ~n~a~se~s~sã~o~clil~~~~~ria'dol 
Senado Federal, realizada dia 18-6-97, às quatorze horas e 
trinta minutos, a Mensagem n° 357/97-CN, que encaminha o 
PL n° 7/97-CN, que "autoriza o Poder Executivo a abrir ao 
Orçamento Fiscal da União, em favor de Operações Oficiais 
de Crédito - Recursos Sob Supervisão do Ministério da 
Fazenda, crédito suplementar no valor de R$ 
621.948.858,00, para os fins que especifica". 

de 30 de junho de 1997 

Correspondências recebidas e respondidas pelo Senhor Presidente. do 
Senado Federal. 

Diversos: 

- da Câmara Municipal de Gravatai - RS, favorável ao Projeto do Deputado Paul.o. 
Paim, que reajusta o salá!io mínimo para R$ 224,00; 
- da Secretaria de Estado de Assuntos Municipais - Belo Horizoante - MG, favorável à 
aprovação do Projeto de Lei da Câmara no 01/96; . 
- do Instituto dos Advogados Brasileiros - Rio de Janeiro - RJ, favorável ao Projeto de 
Lei do Ser. ado n° 121196, que institui beneficias financeiros para as empresas que 
empregarem ex-presidiários; 
-da Câmara Municipal de Governador Valadares - MG, favorável ao Projeto de Lei no 
2.561/92. que instittli o Programa de Renda Mínima; . 
-da Câmara Municipal ce Governador Valadares- MG, favorável ao Projeto de Lei no 
37/97, que trata de interesse dos trabalhadores; 
-.da Câmara M·unicipai d;; Erechim- RS, favorável ao Projeto de Lei n° 2. 733/97, que 
rletennina a obrigaror.edade de embalagem e do rótulo de bebida alcoólica conterem 
advertência sobre a !Jroib!ção de sua venda a menores de 18 anos; 
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- da Câmara Municipal de Diadema - SP, favorável à Proposta de Emenda à 
Constituição n° 458/97, que garante a gratuidade do registro civil de nascimento e o 
assento de óbito, bem como a primeira certidão a todos os brasileiros; 
- da Câmara Municipal de Garça- SP, contrária à edição de Medidas Provisórias; 
--da Câmara Municipal de Jundiaí - SP, favorável à Proposta de Emenda à Constituição 
n° 57/95, que trata sobre o voto facultativo; 
- da Câmara Municipal de Bagé - RS, solicitando punição para os Deputados que se 
agrediram em plenário; 
-da Câmara Municipal de São Félix do Xingu- PA, favorável à regularização de terras 
em São Félix do Xingu; e 
- da Câmara Municipal de Ribeirão Preto - SP, favorável à reforma administrativa. 

Manifestações referentes ao veto presidencial ao PLC no 1.151-A/95: 

-da Igreja Presbiteriana do Brasil- Rio de Janeiro- RJ; 
-da Câmara Municipal de Avaí- SP; 
-da Câmara Municipal de Parangaba- SP: e 
-da Câmara Municipal de Juquiá- SP. 

Manifestações favoráveis ao Projeto de Lei no 2.190/96, "que transfere à Justiça 
Comum os crimes dolosos contra a vida cometidos por ou contra militares": 

- da Câmara Municipal de Santa Rosa - RS; 
- da Câmara Municipal de Garça - SP; 
-da Câmara Municipal de Pato Branco - PR; 
- da Câmara Municipal de Embu-Guaçu- SP; e 
-da Câmara Municipal de São Carlos- SP. 

Manifestações contrárias à prorrogação do Fundo de Estabilidade Fiscal: 

- da Câmara Municipal de Santo Anastácio - SP; 
-da Câmara Municipal de Guaíra- SP; 
- da Câmara Municipal de Pedro Toledo - SP; 
- da Câmara Municipal da Estância da Cananéia - SP; 
- da Câmara Municipal de Apucarana - PR; 
- da Câmara Municipal de Ribeirão Preto - SP; 
- da Câmara Municipal de São Borga - SP; 
- da Câmara Municipal de Palmeiras das Missões - RS; 
- da Câmara Municipal da Estância Turística de Igaraçu do Tietê - SP; 
- da Câmara Municipal de Ilha Solteira- SP; 
- da Câmara Municipal de Matão - SP; 
- da Câmara Municipal de Santa Bárbara D'Oeste - SP; 

..~., Câmara Municipal de Regente Feijó- SP; 



-da Câmara Municipal de Estância Turística de Ibitinga- SP; 
-da Câmara Municipal de Porto Feliz- SP; 
- da Câmara Municipal de Pereira Barreto - SP; 
- da Câmara Municipal de Ituverava - SP; 
- da Câmara Municipal de Taguarítinga - SP; 
-da Câmara Municipal de Dois Vizinhos- PR; 
-da Câmara Municipal de São João da Boa Vista- SP; 
- da Câmara Municipal de Mogi Mirim- SP; 
- da Câmara Muncipal de bravataí - RS; 
- da Câmara Municipal de Jacareí - SP; 
- da Câmara Municipal de Pitangueiras - SP; 
- da Câmara Municipal de Caxias do Sul - RS; 
- da Câmara Municipal de Santo Anastácio - SP; 
-da Câmara Municipal de Jandira- SP; 
-da Câmara Municipal de Salto- SP; 
-da Câmara Municipal de Jaguariúna- SP; 
- da Câmara Municipal da Estância Balneária de Praia Grande - SP; 
- da Câmara Municipal de Engenheiro Coelho - SP; 
- da Câmara Municipal de Bebedouro - SP; 
- da Câmara Municipal de Itapetininga- SP; 
- da Câmara Municipal de Campinas - SP; 
- da Câmara Municipal de Dois Córregos - SP; 
- da Câmara Municipal de Penápolis - SP; 
-da Câmara Municipal de Jundiaí- SP; 
- da Câmara Municipal de Porto Feliz - SP; 
- da.Câmara Municipal de Ribeirão Preto - SP; 
-da Câmara Municipal de Votuporanga- SP; 
-da Câmara Municipal de Jaboticabal- SP; 
- da Câmara Municipal de Presidente Prudente - SP; 
- da Câmara Municipal de São Carlos - SP; 
- da Câmara Municipal de Santo André - SP; 
- da Câmara Municipal de Estância de Socorro - SP; 
-da Câmara Municipal de Bagé · RS; 
- da Câmara Municipal de Pranavaí - PR; 
- da Câmara Municipal de Guarujá - SP; 
- da Câmara Municipal de Agudos - SP; 
-da Câmara Municipal de Vinhedo- SP; 
-da Câmara Muni<::ipal de Guaratinguetá- SP; 
-da Câmara Municipal de Olaria - MG; 
- do Sr. Carlos Arruda Garms - Assis - SP; 
- da Associação dos Municípios e Microrregiões do Médio Jequitinhonha - MG; 
- da Assembléia Legislativa do Estado de São Paulo - SP; 
- da Assembléia Legislativa de Goiânia - GO; e 
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- da Prefeitura Municipal da Estância da Cananéia- SP. 

Manifestações favoráveis à PEC 169/93, "referente ao Sistema Único de Saúde": 

- da Assembléia Legislativa do Estado de São Paulo - SP; e 
- da Câmara Municipal de Passo Fundo - RS. 

Manifestações contrárias à Reforma Administrativa: 

- da Câmara Municipal de Penapólis - SP; 
- do Sr. José Carlos B. Camilo - Jaú - SP; 
- da Câmara Municipal de Vitória - ES; 
- da Câmara Municipal de Goiana- PE; 
- da Câmara Municipal de Bragança Paulista- SP; 
- do Sr. Reginaldo Menegussi - Sertãozinho - SP; 
- do Sr. Fábio Furlan - Brodosqui - SP; 
- da Câmara Municipal dr~ Porto Alegre - RS; e 
-da Câmara Municipal de Castanheiras- RO. 

Manifestações contrárias à Reforma da Previdência: 

- da Associação de Militares da Reserva, Reformados e Pensionistas das Forças 
Armadas - Santa Maria - RS; 
- da Associação dos Servidores Públicos Aposentados do Distrito Federal - DF; 
- da Câmara Municipal de Cândido Mota - SP; 
- da Câmara Municipal de Mauá - SP; 
- da Câmara Municipal de Londrina - PR; 
- da Câmara Municipal de Batatais - SP; 
- da Câmara Municipal de Lorena - SP; e 
-do Sr. Otávio Sampaio de Almeida- Rio de Janeiro- RJ. 

Manifestações contrárias ao aumento do teto dos parlamentares: 

- da Câmara Municipal de Santos - SP; 
- da Câmara Municipal de Três Passos - RS; e 
-do Sr. Goytá F. Villela- Rio de Janeiro- RJ. 

Manifestações favorávies à CPI dos Títulos Públicos: 

- do Partido da Frente Liberal - Cuiabá- MT; e 
- da Câmara Municipal de Sobral - CE. 



Manifestações favoráveis à instalação de CPI para investigar a compra de votos 
para aprovação da reeleição: 

-da Câmara Municipal de V alinhos- SP; 
-da Câmara Municipal de Manaus - AM; 
- da Câmara Municipal de Palmeiras das Missões - RS; 
- da Câmara Municipal de Jales - SP; / 
- da Câmara Municipal de Ribeirão Preto - SP; 
- da Câmara Municipal de Campina das Missões - RS; 
-da Câmara Municipal de Capivari - SP; 
- da Câmara Municipal de Itapera - SP; 
- da Câmara Municipal de Porto Alegre - RS; 
- da Câmara Municipal de Farroupilha- RS; 
-da Câmara Municipal de Dourados - SP; 
- da Câmara Municipal de Pirassununga - SP; 
-da Câmara Municipal de Jaboticabal- SP; 
- da Câmara Municipal de Guaratinguetá - SP; 
-do Sr. Nelson.Chieffo- Santo André- SP; 
- do Sindicato dos Trabalhadores nas Indústrias de Adubos e Corretivos Agrícolas de 
Uberaba - MG; 
- do Sindicato dos Oficiais Marceneiros e Trabalhadores nas Indústrias de Móveis de 
Madeira, de Serrarias, Carpintarias, Tanoarias, Madeiras Compensadas e Laminados, 
Aglomerados e Chapas de Fibra de Madeira, de Móveis de Junco e Vime e Vas:;ouras 
e Cortinados e Estofados de São Paulo - SP; e 
-da Associação Brasileira de Imprensa - São Paulo - SP. 

ATOS DO PRESIDENTE 

ATO DO PRESIDENTE No 178, DE 1997 

Institui Comissão Especial, com finalidade 
de implantar em CD-F~OM os Anais do 
Senado e dá outras providências. 

O PRESIDENTE DO SENADO FEDERAL, no uso de suas 
atribuições regimentais e regulamentares, 
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RESOLVE: 

Art. 1°. Institui a Comissão Especial, com a incumbência de 
implantar em CD-ROM as informações constantes dos Anais do Senado do 
Império até os dias atuais. 

Art. 2°. São designados para integrarem a Comissão Especial 
de que trata este Ato, Agaciel da Silva Maia- Diretor-Geral; Raimundo Carreiro 
da Silva - Secretário-Geral da Mesa; Regina Célia Peres Borges - Diretora 
Executiva do Prodasen; Flávio Romero Cunha Lima - Diretor da Subsecretaria de 
Anais e Nerione Nunes Cardoso Júnior - Diretor da Subsecretaria de 
Informações. 

Art. 3°. A Comissão Especial será presidida pelo Diretor
Geral, Agaciel da Silva Maia, e nos seus eventuais impedimentos, pelo 
Secretário-Geral da Mesa, Raimundo Carreiro da Silva. 

Art. 4°. Fica estabelecido o prazo de 180 (cento e oitenta) 
dias para conclusão dos trabalhos de que trata este Ato. 

' 
Art. 5°. Este Ato entra em vigor na data da sua publicação. 

Senado Federal, em 30 de junho de 1997. 


