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AdcJiescentcs 110 l!llado do Ccan. Sal. Ney Srras10111 ••• 

356 

440 

Ledlua da Mm•IF"' ... 74197 (Jfl- 2!1"1H'/, Da ari-
1!1111), pela qual o Plcsido:nle Fcmalldo Hcanque Canlo
ao.solic:ila que • ..-izoda a couaidaÇiu de opeaaç1o 
ele Cll!diiD - - a Repdblica Fedenliva do Bta
III e o Expor! lmpon llaDt of J11p111, de•JDad• ao fiDan.. 
ci- do l'luJeto de Dupbcaçlo da Rodovia Slo Pai
Jo.Curiliba-Fiarilll6polu.. Seo. Ney Sr•suu•• --··········· 

Leilura da,._.,... ... 75197 (ai 2!131'T7. Da ari-
1!1111) pela qual o Pn:sidcw ......... Hcmique Canlo-
10, sobcila que seja IIIIOrizoda a coua....., de opeaaç1o 
ele cRdito ll'llleniD Gm a R.cpdbhca Fedenli"" do Bta
sal e o llaDoo llllaamericauo de D ualvimellto, dcsll
aada ao t;n.,....maMD pan:ial do l'lqjeto de Modcm-
izaçlo da Rodovia........, DJas. s.... Ney s ......... __ _ 
(MERCOSUL) 

26 
A posrçlo pnrilegÜida do Pilado do MaiD 0101so 

do Sulom nàçlo ao Men:osul. Sal. Ramcz Teboc. ••••••• 
O COID&cio lllllllllull e o Men:oouL Scn. Lllcio 

224 AlciDIIra.--·-··········--··-··-············-······ ···········-··········-
MICR.OPMPRESA (V"*INADIMPLê:NcJA) 

563 (MI"S) <V* MER.COSUL) 

MULHER (VIde COMPMOR.AÇÃO) 

Soble ptqjeto de ouaiii!Oria que nserva um por
cenmal das vaps Jlllll saem Jllft'"""""' por llllllhaes. 
Sca. ('adinho lCIIJe. ··-·-··-··· ....... ·-·······--· ········--···· 
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VI 

PamcerJil. 89197- Connulo DileiDra.IIP'eseulaü
do a noda;llo liDai do PR Ji1. 'rii'TT. 5111. Raaaldo CUIIba 

Uma. ---··-·······-··--··-··-··········-----··-··············· 
..._. Jil. 9fJN1 - Comilslo DiRion, l(llall>-

lando a noda;llo liDai do PR Ji1. 2961, que -
dispaoiliws l II"""'Çin Jil. 96196, do Seaado FedaaL 

Soa. llaaaldo CUIIba Uma.---····-········-····--····-···-··· 
l"'nncer Jil. Pl/97- Comisslo Din:1cn, apteseulaü-

do a noda;llo liDai do PR Jil. '1JW1. 5111. Raaaldo CUIIba 

Uma. ........ ·····-······-···---···········-·········-········-········--· 
PIANEJAMENro FAMILIAR 

lmpai- upo:I08 mf'aWIU ao~ 

familiar. 5111. Cadoo l'llnlc:fDio. ··---······-············ ... ··-· 

I'ODEitES CONSmUCIONAIS 

O n:Jadm.....,., _, OS I'Ddela da ltqJdbJic:a. 
Soa. Odadr Soma. ........................ _ .......................... . 

POl1ncA AGRfCOLA 

A Iliba de uma pollbc:a llj!IÍCOI8 e os )IIIJIIIemas 
dela doc:ui-. Soa Osmlr Dias ................................ . 

l'non!p'-«: ..... - upeciOO ela poUti<a ·-cola do ao- Sen. Jdbo C..iiiJI"" ............................. . 

POLh1cA ECONOMicO-FINANa!JRA 

Pnon•poçncs com ftllaçlo lliiWIÇio ""'''l'mco
fiDanceua por que passa o BniSil. Soa Bduoa Lablo. .•... 

POÚJICA FISCAL 

o ...... filcal ...... llllpOiiiDda .. ""'"bili-
çlo"""""""" Sen. Oilbeno Minmda. •.•• - ................... . 

I'OlinCA IN11iiiNACONAL 

O CCIIilpCIIWiiOn do Govemo bnsiJcüo com ..,. 
laçlo ao 11mor Lesic. Sen. Eduanlo Suplicy ................ _ 

POI1ncA SOCIAL 

A qaesllo sociol 110 BniSile os 1JeU1 iáJmls. Soa. 

Ademir Aadnode. ·····-··--··-····-··-······-... ·-·-···-··-··-· o pnlblcma sociol 110 Bnoil Sen. llclledila ela 
Silva. ........................... ···-········-······-··---····-··-··-··-··· 

PilECA TÓRIO (VICie CPI, 1fnlLo DA DfvmA PÚ
BUCA) 

A quesllo doo J*ecaiÓiios. Sen. OaaJdo Melo. ... 

PIIESfDIO 
ADabsa o pmblema dos pnosldios 110 Pars. Sen. 

J..6do Aldlmln. .. .,.,., .............................. .,., ........ ., .. ., ..... . 

PIIESO 

Saboe pnlllOIIa de .... -.. .... villlsubmela-o 
tnlbalho doo p1es<11 ao lqlime da CaasoJidoçlo dos Leis 
do Tnbalbo-C.T. Sen. Sebasiilo Radia. ..................... . 

PlllV A'I'IZAÇA.O 

533 Coaaoblli01 oollle a priYIIizaçllo da Compaabia 
Vale do lbo Doce. Sen. Josapbat Manabo. ··--··-···-·-· 

ComaoblrlOii - da ... ~ ela Compa-
ilbia Vale do Rio Doce. Sen. ~ Simall. .................... . 

534 A priYIIizaçlo da Companhia Vale do Rio Doce. 
Sen. Ademlr Alldiade. ................ - .............................. .. 

Saboe a wada da Vale do Rio Doce. Sen. Emaa-
535 .... Amolim. ................................................................... .. 

A J*lVIIizlçlo da Vale do Rio Doce. Sen. Limo 
C'!!iiiJI"" .......... - ......................................................... . 

78 PROJEI'O DB DECRErO LEGISLAnvo 

558 

477 

31 

Lealuia do PDL ri' '1IJN1 (Jil. 335196, • OIJFID), 
que 11J*0V11 o leXID do Al:anlo IIObie Qlaleolma Vep-
181, celebndo- o ao- do 8iasll e o Govemo da 
llepolblica Papdar da C1ii1a, em BeijiD& em 13-12-!IS. 
Sen. PlaviaDD Melo. ........................................... - ........ . 

Ledura do PDL ri' 21197 (DI336196, aa ongem), 
que ....... o - do Acanlo IObm Semças Mnlos, 
celcbrldo - o Gowmo do BIUil e o Govemo da 
Nova Zcllndja em Bnsflia, em 18-6-96. Sea PlaviaDD 
Melo. .. ....................................... -... ........ .. ................ . 

Leilunl do PDL ri' 22197 (Jil. 312196, aa OIJFID), 
que apmva o 1aio do Acotdo por Tn!ca de N01as, que 
~a"""""" de uma Companh'" de IDfaDiana 
do Exádlo l Opençlo de Pu da ONU cm Moçambi
que. cdebrado -o ao- do 8iastl •• Orpaiza-
çlo dos Naçllel Uaidu. Sen. PlaYililo Melo. ............... .. 

Leilura do PDL ri' 23197 (DI32!1196, aa oriJem), 
que 11p10V11 o leXID do Acotdo ea1n: o Gowmo do Btasil 
e o GovaiiO da l'lança. ielaliw ao llmpieJo Assalariado 
doo Pamibalel doo Apilel das Millliel Ofioiad de 
cada Elildo 110 -. celelndo cm Pans, cm 211-S-96. 
5en. PlaVUIIID Melo. ·-··· .................... -· ................... .. 

PDL Jil. 21J/P1, que-o iaciso IV do an. '1f! do 
Doc:nlto Jil. 2.1701'T/, que dispile IObm.-de ideo
lidade e "''UUallllllllqiOdiçlo. Sen. ~ Eduanlo Dulia. 

Leilln do PDL Jil. 24H1 (Jil. 378197, aa oripm), 
79 que aprova o texto do Aamlo de ('omplenwmt'Çin Eco

DIImlca -.. o Mcn:ooul e a Boll'via, c:cldndo clunDie 
a dllima IOWiiJa do Comelho do Mamad • .eaiJzada em 
Porlalcza 1101 cbas 16 e 17 de ' nhio de 1!1!16. Sen. 

419 

Nabor Jdmor ................................... - .... ·---··· ............ . 
Lealuia do PDL Jil. 25197 (DI347196, aa ori&em), 

16 que ..,..,.. o-da OlbWIIÇio IDiaDaciotW de CcJm. 
...... • Daoriific:açlo 1101 l'llflel Ar-los por Daalifi
c:açlo dou Seca. ....... pelo GovaiiO bnsilam .... 
Paris, em 15-10-94. Sen. Nabor J6nior ••• _ .................... . 

Lealuia do PDL at 271'T7 (ri' 36Mt6, aa oripm), 
71 que opmva o lato do AAlcmlo por Tn!ca de Nolal, n:lali

.., a um OlilpiistimD jllpOD!s _.,......, aos Ellados de 
SaDia c-ma, PanmL Babia e Celri J111iB projelm am
.,_., celobmdo llliie o OcwaiiO do Bnsil e o Gcm:r
ao do Japlo, em BiuOia, em 26-8-96. Seo. Nabor .111-

168 Dior .............................................................................. .. 

56 

189 

1!18 

36!1 

462 

I 

3 

38 

41 

211 

24P 

24P 



Leilllla do PDL ~ 'JIN1 ~ 37M6. aa arigem), 
que I{IIIIV8 o 1loldD do eoavemo Qlnsliluliw do 11111c:o 
de Onnpemaçllts Jllllnackllllis - BIS, ideaeare l Ide
lili do 11-=o Cealnd do 1111111, em - do Govemo 
llnsileiro, - llllllllbm .....;w~o ....... jml!tnjçlo 
iDiaalciaaaL Seu. Nabar Jdaiar ••••• -------·-··-· 

C ,. •••-IICOII:adoPDL~IR7,que-os 
ÜIIJI da iijliO...çio do l'laicleule da llepllblio:a l Nola 
OqadMiafla ~ 24192, amfs da Bwpnuçlo de Mali-
- MiDb ~ 1!1J92. Sa.l!iillildts Amadm. •• ____ , ••• 

PROJEl'O DBLEI 
PLS ~ rl/97, que dilpCie 1!11bm a --=ializaçlo 

de pmdolm _.de v-flhames nocipiallcs •....,.. 

llaeos 11111ihziveis. Seu. Jalo Racba. ·-·-··--······--··-· 
PLS ~ 'lBI'Tl, que llllln a Lei ~ !1.263196 (1'1-. 

j-Familiar). Sea. Cldos Pllladaio.-----···-···· 
Cm! , .. ,_ IICell:a do PLS ~ 261115, que illlllllli 

o Eauro dos Glllimpei1us. Sea.l!ml!ldes Amanm. ••••• 
l!lamiDioado a waiiÇio de do:staqae 1811bw ao 

PLS ~ 261!15. que illlliau o Eauro dos Ooaiwpchos. 

Sea. ........... Amarim. ... --···-··---·-·-·--··--··-· ' Apucdaildo pnljdD que ...... ._. o IIL 163 
da o.i'n!!jl!> FedenJ, que - .... op:oçaes lliiiiiii'-
IUios pdNimO Seu. Ney su-ma········---·--·-······ 

PLS ~ 30197, que a11aa a Lei ~ 7.210184 ;- Lei 
de Ewn!!jl!> Peaal - dospoado l!llbm -am.nm ao 
lllllldo de iq = com ... mençlo de J!R111S e caade-

lllllos. Sca. Cldos 1'llnld'ldo. --····--····-·-·-··--··-·· 
PLS ~ 311!17, que .-iza a llldullo do IIIICO 

Meridlclllll do B...U S.A., CCIIIIO piii!Cipllçlo bnsi1eira 
---de arpnizaçlo do lll!lco do Mcn:oouL Sea. 
Pedm .........: ....................... _______ ... 

I PLS ~ 3'2197, que dilpCie l!llbm o IIMM!!Wflhi -

c!jcemmiiJioiJa dar, par meio de 0111111pe1 ollr&, em pa
clala pcMIIillotes de neopl•v• WiiijliOtadu. Sca. 01-
11111' Dias--~---·---··--·-··-----··--·-·---····-··· 

, PLS ~ 33/!T1, que ~ewp o a1p111 do III. 83 da 
Lei'~ !1.4301!16. Seu. Cados Pllloc:{ajg _______ , .......... . 

PLS ~ 34/!TI, 91e ,.,d._.. a_.... e adis
P"'"''ÇÇo de medi- eomendo ~ 
Sea.lluaarlo ~---·-·-................... _ ... _. 

I'LS al351!17, que allaa o 11L 15, VI, da Lei ~ 
9.0!16115, .... clilplle l!llbm os porlldos polllieos, npla
-os..._ 17 e 14, I 31, iDcilo V da Cmlljtniçln Fe-
deml. Sea. C..lljnho loop.ooooooooooooooooo•-·-•-••ooooo 

·n;.,dj'pclo o PLS ~6'!16. 91CICRII :enta 141 ao 
IIL 161 do Q$doJID PalaL Sca. .Ndor llllbllbo. --.. - ... 

•Do ......... o PLS ~ 4SI!I6. Sm. Jos6 lp*=io 

Femaa. --:...-·--·---·--·-······--·······----··--··-· o;.,, ........ o PLS ~6'!16. Sm.llaam T ........... 
Diorntindo o PLS ~ 451!16. Sm. Jos6 1!duanlo 

Duaa.---·!..····-··-·----·-··-···------··-···--········· 
DiW'"indo o PLS ~ 6'!16. Sm. Nlemlr Alldra-

cle. -·----··-·--·---·----··---··------Di.,dindo o PLS ~6'!16. Sm. Cmdnho Joqe.. 
Dilc:alindo o PLS ~451!16. Sm. Jos6lloberlo Ar-

mela. .. - .......... ----·---... - ............ ------·-·--· 

300 

Dilcalindo o PLS ~451!16. Seu. Pedm Simon. -
Di.,"indo o PLS ~ 451!16. Seo. Maria& Silva. .... 
PLS ~ 3ti/!T1, que d4 aow. redaçlo ao Ir!. 66 da 

Lei ~ 4. 728165, lllllndo pelo llecDelo-Lei ~ !11116!1, 
que di!!plle 111Jbm a aljmaçJo llduci*la IIII pal!llia. Sm. 
r...n Campos-·-·-...... _, __ ,.___ ........... .. 

PUI ~ 37197, que-o perlodo lllblmo de 
pen:'4'çlü do aepm •e ,.,..,..,.~a~. t.m.Campos . 

""'""" pqjelo de - ..... que- da ....... 
••..-.çlo e -* das illlliauçllelliquidadas • em 
liqddaçlo polo IIIICO c-.1. Sm. 1lomem lá ........ 

PRomro DE 1.1!1 OOMPU!MI!Nl'AR 
PUI ~ 2!11!17-0 ,.........,..,, que dilpCie l!llbm 

4!1 Noma Gerais p1111 a dfvida pdblk:a eadaDa e lalaDa, 
de ao:on1o com os iDclaos D. m e IV do 111. 163 da 

46 c-mdçloJiodend. Sea. Ney s ......... --·----.. 
Disnitindo o PUI ~ 101J!i6.Co ••• •I!' bo, que 

54 --o Poder l!uculi\'0 • aiar. Jtecilo Mmini
dva Ml:tnlpcJiànll do Dlllrilo FedemlelliiiDmo, e a a. 
dluir o Pundo Camplemealiir de DmeavoiWill'aiD do 

63 ~ Fedemlei!DIIimo. Sea. fns ._.,. ............... .. 
Di81 .. ado o PLS ~ 101196-Comp!om •ao. Sm. 

Vllmir Campelo. .... - .................. ___________ _ 
118 Dilc:alindo o PUI ~ 101JH.Cuqlun ... rar. Sm. 

Jos6lloberlo Armda.-.. ·----.. ·-·-·--.......... .. 
Doorntindo o PUI ~ 101196-Cla n pie-. Sm. 

173 Arliir da TtwiL--.--.. - .............. ____ .............. .. 
Di81idndo o PUI ~ 10J.J9C>Onnpi_... Sm. 

174 

378 

ltanlei:Tibet .... ---·-··-··-·-····- ··--··-···· 
DI,Cindo o PLS ri- 10111J6.Cil"'l"' a 4". Seu. 

Wlldect Omelas. ......... - ........... - ....... - .... - .... - ...... . 
Dl.,l'indo o PLS ~ 101J96.Compl_... Sm. 

lolaplill Marinho. ........... - .... - ...... ______ ,. _____ .. 

Dlw •odo••• o PUI ~ 101r'll6o0nplm"'"""'· Sm. 
Ldl:io Alclmma. ......... - ....... ------....... _, __ ,. __ 

"-rinh•odo a 'OOIIIçlo do PLS ~ 1011116-0im-
plnnmrar. Sea. HUJID Nopolelo ............. ___ .,, ____ _ 

IWaniinhando a tora;1o do PUI al1011116-0im
ple- '''· Sm. Jos6 aaberlo Anuda. __ ,. __ .,_,_ .. _ .. 

379 PROJEl'O DB RESOI.UÇÃO 

PR~25N7.queallaaadm I açloeaesilli-
11118 da tm.•l!oria de O.ç .,. Seo. C.ilinho Jor-380 JO. .... ____ ,. ____________ .......... ________ .. __ 

PR ~ 7tHI, que lliiDiiza a Willlida;lo de opem-
38!1 çlü de a-. cam pnmlia da Replblil:a Fedcnliva do 

BIUil, .., wlor de deloilo llllllillel de ....,.,. a.iemlrs, 
3!10 de priDcipol, IPIIe o Eirado do l'llraoA e o Knldllaiil!all 
3!11 1'11r Wialeraull.i - KtW, desdnM• ao fin..,ll'lll'nlll 

paidll do Plajeto de ProirJçlo da Flonoora Allliilica ... 
3!13 ~ Sm. Cllni8r Dias. ..... - ...... ______ ,. ____ .. __ 

Pll ~rim, que -a a BepGblica Falulliwa 
3114 do 11181ila -- opaa;lo de Cltilo-... 110 va-
3!15 lor equiwaleiile. US$ 268,IIOQ,OOO 00. de pdacipal.jun-

10 ao l!xpcllt 1mpart lai* or Jlpao. Sm. S6Jio Madia-
396 do. -·-.. -·-·--·--·-·----..... - ... _____ ,. ___ .. ____ .. 
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141 
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PR r# 2BH7. que 1111GnZa o Clow:mo do Estado 
da Babia a Widlillld OJII'l'l'õlo de a6lllo 111111:n10, oam 
IIY&l da Uaillo,......, o Bolado da Babia e o Kledi~ 
ftlr W"IIICienufbau • JaW, 110 Y8lor equivalem~~: a lleZe 
milbiles e quiaballoo miiiiiiii'IXJS a1<:m1es. dcmneda ., 
liDanc:ianlearD pmaal do Pmjdo de SMmmemo Bdsla> 
da Babia, Pose U. Seo. Wllcleck Omdas. ........................ . 

PR ri' 2!1197, que a......,. dispooill.,. lltaulu
çlo ri' !16196, do Sclllldo Fedenl. Seo. Wllldect Clnldas ..... 

PR r# 36'!17, que .miza o Ellado de Slo Plmlo a 
emitir Leaas IUD:cila do 'Ja&uo de Silo Pado -IPIP, 
am base,. R ... 'Çio r#li!W5, do Salllo Fodend, '*" • 
....... - .......... &iJO da dl'vida lllllbihma do 
Eolado. WIICI'Vel em IIIIIÇO de 1997. Seo. Wlldeck Or· 

Delas .................. ·--····---.. ·-··-··-···········-·------··· 
PR r# 3181, que aurorizlo o Bolado de Sappe a 

emdir Lcaas l'illmceuas do TeooaiO do Estado de Ser· 
BiPe • LPTSE. oam base ,. R-oh!Çllo ri' 691'JS. do So
aado Fedenl, cujoo ncunos sedo dcs!jp..,. ., &iJO da 
dfvida lllllbibma, oadwl.110 11-de 1997. Seo. 
Waldeck Omdas. ............................................................. . 

PR r# 3"11'!11, que mnc!jfica dlopooid.,. das Reoo
luçiles ais !16'119 e 69195, do Seoado FedenL Mlhelc
CIOIIdo - lumra de dispfndioo com a dl'vicla pdbbca. 
Scn. Lamo Campos.·--··········-···· ····-···-····--··--········· 

PR., 33H1, que ma o eamae do....., Fedonl 
,..,. • aJIJieiiiiiiiÇO do ... Cmlallno da Morre do Pa
dte Joo6 de Aacbiela, Apdorolo do lkasiL Seo. Joo&! lg-

Dkio Peneila. ........... ···-·-····-··········-········-····-----··· 
DisaaiDdo o PR ri' 3CI'J7. Seo. l'lldm Si111011. ...... . 
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DiSI:IIIIIIdo o PR. .,. 3097. Seo. J6dor Balbalbo ••••• 
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DiiCUiiDdo o PR..,. »'97. Seo JosE E4lllllo J)u.. 

tn. ................. --·····························-·····-··-······-············ 
!jnc:mjnJumc!o a WIIIÇID do PR r# 3097. Seo. 

Hu&o Napolelo ................. - •. - ...................................... . 
Emnnjnhonc!g a W111Ç1D do PR ri' 3097. Seo. lA-

der llalbalbo.--·-··· ·-··-······-·-··········-··········--······· 
l!nc:mnjnhonc!g a YOIIÇio do PR. r# 30197. Seo. 

S&Jio Machado ............................................................... . 
DISQIIiado o PR.,. 31H1. Seo. JosE Eduardo J)u.. 

118. ............... _. _______ ................................................. . 
Diorur;rv!o o PR r# 'JNT1. Seo. Lamo Campos. .. . 
DiiCUiiDdo o PR.,. 2tiN1. Seo. Otmar Dias. ....... . 

PUBLICIDADE 
Os _...,S!!!CII de publicjclade e o pmc:esoo poU-

Iico. Seo. Adur da 1lwla. -····-········-··-··--····---... ·· 

REFORMA AGRÁRIA 

A polflica da ICfonaa q1i1ia 110 Clow:mo do Ple
llicloale PetiWido lfaJrique Oadooo. Seo. Ademir An-

drade. ·---··--··--······-··-.. ··-·-······-··-····-··-.. ••• 
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432 
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433 Seo. Leoalar Qmdanilha ········-···-······-····- ................ . 

REQVERJMENTO 

Reqaenmomo ri' 1Ci0197. de hnmm"'l""' ., ex
s-Jor Vqflio TPola. dalllo da Caleçio Gnndes 
Vullos que Howanm o Seoado. Seo. Ldclo Alc:IDranL •• 

434 Requenmolllo ri' 16181,101icibmdo iDfolmaç6es 
., Mmis110 l!maonliDdrio da lldorma AsrW e Polfb.. 
ca Flmdima, sobre ao c:ri1irioo a1ilizados pn a dislri· 
bulçlo de RICIIIIOI obtidoc juDio 10 BIRD. Seo. Ademir 

Alldmde. ---- ···-···-···-··-·-··---··--·············--········ 
RcqoeuiDOIIIO r#16"11'!11. ooljngg!o iDI'orma;lies 
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SiYIIIIL Seo. &iilildes Amorim. - ................................... . 
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524 Seo. Vlbúr Campelo. ..................................................... . 
S2S Sobie ~ CIIIUIIdo da Clmam Mllllic:i

pal de Caajpoçu (RS), aolicibmdo bliil<lndades compe-
526 - que sejam iOmldas lllllllidas Uipilii:S que wnbam 

coibir a iiilpOii8Çio de cebola de ooaoo poúes Sen Pe-

527 diO SiiiiCII..---·····-··-····-·-··-·····-·············-··-······ 
Requenmeilio ,. lfiJH1, aolicibmdo liãotiüiiÇ6es 

527 ., MiDilbo do PlonejoiDOIIIO e Olyina*l, sobre as .._de .......... flotaWs de pmpnedade da l1aiio, DO 

S27 Estado do Part. que esillo ...... admiDisiladas pela 
Compmhio Vole do Rio Doce. Seo. Ademir Alidnide. .... 

S28 Requeriiileiilll ,. 17181, IOiicibmdo iDiilniiaçl!ea 
531 ., Mimllm da Fazeada acezca da absorçio. pela Unilo, 
535 dos CUSiiiS cr!Wirntn decuueora da COilllniÇilo e...,.. 

çlo de..._~ pela empaa fumas.Ceo.. 
lnis ~ S.A., 11115 ilmiDs da Lea r# 9.3511196 Sen. 
Raberlo ~-- ·······-···· ··-··-···· ··········-····-··- ·-····-·· 

12 
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RequeliDaliD .,. 174197, ..... que seja re.... pu-
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Scaado. sobre a vida padameDiar e o papel bisidncu do 
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0 problema social 110 BIIISIL .............................. . 

BERNARDO CABRAL 

o-•nos _,. da CPI dos Preca16rios 
Aparte JJO Sea. Gealdo Melo.......... .... . ······•·•·· ··•·········· 
CARLOS PATRocfNJ:O 

Leilma da Men""''"" D'- 123J97-CN (D'- 261J!17, 
aa CJiliii'ID), IUIJmtCrndo l debbençlo do Conpesso Na
aoaal o pqjelo de lei que IIIIIOriza o Plldcr Eucuaw a 
abrir ao Otçamemo da Sepridade Soaal da UDilo, em 
fav« do MiDisráio da Sadde.Cl6!ilo ...,..ai 816 Q liml
lede R$19l.SIJ.OOO.OO, psra os fins que erpec:tliaL •••• 

PLS D'- 2B/fn, que allaa a La ri' 9.263196 (Plano. 
jamo:ato Flllllbar). •...... ....... ...•.•••••• ..•... ••..•••••••••. •. · 

Jillpoltanllls aspec:IOS lefermrcs ao plancJamen1o 
faau6ar. .. .... . ............................ . ................................. . 

PLS D'- 3M7, que allaa a La ri' 7.2UW4 - Lei 
de F"«"Ç'o Peaal - dlspoado soble ~ ao 
&lado de c!espesas com ""'"''""ÇÇn de presos e conde-

Dados . ......... -.. ...................... -···················· .. ··-·········· 
PLS ri' 33/97, que !eYOp o caput do ort. 83 da 

La "'9.43CW6. ..•..... . ....•.. ··-······ ...... ·······-··· ...••••••• 

CASILDO MALDANFR 
o .......... pemiiiDCiilrio bnsileuo. .. ..• .. .•.. .. . .. 

COlT11NHO JORGE 
AspoCb láelmii:S l eDeiJIIZIIÇio .., IDeia a re-

gJID- do Pari. ...... ···••••••••••••••··••· .• ·•••••·•· ............ . 
A ad'orma agdria 110 sul do Pad. ...................... .. 
PR D'- 2SI97, que ll=a a denommat;lo e & CSIIU-

IUnl da Cmsultona.., Otçww ............................. . 
Soble projdO de sua IIIIDnB que """"'a um por

cemual das YlpS pala ....... poeenrbldas por llllllbaes .. 
PLS ri' 3SI'TT, que allon o 1K1. 15, VI. da La ri' 

9 096195. que l&spfie SDixe os p.ados pllllxos,. • ... 
1Bosans.l7 e 14, § 3", inciso V daConsnhriÇio Federal. 

DiJn"UUdo o PLS d'4SI!I6 .................................. . 
A pmblemállca da uma••zw;lo ........................... . 

FDISON LOBÃO 
Soble a priWIIizaçlo da CompaDbia Vale do Rio 

Doce. Apa11e ao Sen. l'llclnJ SIIIIOIL. ·········-··········-····· •• 
Camenla a deciJio do Governo brasileuo .., lllo 

j&Wiopr OS efeilll& da mocbcla provilllria que pranle 
IIICellilws fiscais pam iiiOIII"CCcns que oeiiiSbllaiem aas 
Jqiões N«<ll. Nordesle e Celllio-Oelfe do Pais. •••••••••••• 

~poçlles com idaçlo l siiiiiÇio econ6aDc:o-
fin•nceira por que passa o BDISll . ............................. _,, .. . 

EDUARDO SUPUCY 
RqiSiiando oeo 11p010 a IOdos os IICiÜJSU"'roS da 

Amaz6aia. Apane l Sen. Manna Silva. ......................... . 
O c:ompcawoemo do Gowomo bnsileuo com re-

laçlo ao nmor Leslll. •• • • •• ... •••• •• • .......... •••••• •••••••• 

P6g. 

419 Sobie a ind11:açlo do ex-Mimsao da Aemilduaca. 
M11110 <lnncka, ao pos1D ... Qbservador Münar JUDIO l 
ONU, em Nova Iwque. ................. .••••••••••.•.•• .. •.. • . 

Aspec:IOs idaiiws ao Movimenlll dos Sem Tona. 
17 ........... walaoPLSd'86/9S .••.•••••••.•.•..........•. 

Deslal:a a 8pl'O'<IÇiD de pojolo de mJda mlilims 
na Flaaça. Aparte ao Sea. Anur da Ttwlt. ............... . 

Sobie a pnVIIIZIIÇJo da Componlua Vale do Rio 
Doce. Aparte ao Sen. Pedro SUIICIIL ••••••••••• • ............... . 

A ques110 da dlslnbwçlo .., nmda e de riqueza 
110 Pars. .......................................... ·········-··········· •• • ...... . 

Tillnsc:riçlo DOS Aals do Semodo l'eclenl ... 

19 
Jlllllifeslo assinado por IJilllldes JUIUIBS lnsilelros, ma
mfesio esoe que wna sobie a toDCtJlbaÇio .., poder em 

46 
pml do Execulivo............ .. • ....................................... . 

Sobie a CPJ dos 11lulos Pdblic:oa. Apaite ao Seo. 
78 Robeno Reqwlo ..... ·····- .• ··•••••••••••···•·••••••••• .•..••....•. . 

A libenlade do ser humano 110 planeia. ..........• . 

EMIIJA FERNANDES 

173 Sobie allj&Ovaçlo da Lei de Doaçllo de ÓIJllos.. 
o endiYid- da pande maioria dos illllllld-

378 pios pddlos._ ..................................................... ·······-

FPITACIO CAPBmlRA 

241 Sobno os cnlénos 111ibzados ao Seaado Jlllll a 
o•npaçlo das comilliies Dlciucas da Casa. .................... . 

Aspec:IOS n:featuitS l privalizaçlo da Compaulua 
Vale do Rio Doce. Apode ao Sen.losap!Jai Manllho. .... 

51 Rd"'ll(brando o CUIIIj&iiDI:OtO inlqial da Reaolu-
52 Çio ri' 9149, que delamma que o busio de Rui BlibOSI 

seja coloeado aa Sala das SesMies do Senado •••••••••••••••• 
214 

373 

380 
39S 
443 

o Menlosul .........., lliOSiddo lllllliO JRiucllcial 
n1o apeoas para o Pais, IIIIS jBiiiClpaliiaVe pam as .e
gilles Nane, Nwdeole e Cenlio-Oesre. Apaite ao Seo. 
EdisOD Loblo. ·············--···· . . .................................... - . 

O ahmdono em que oe CDCODDa a lljlriculilliliiiO 
Pais. Apaile ao 5eD. Osmar Dias........ ............... ...... . . 

o pmblema das modidas j&OVis6rias._ ....... -- • 

ERNANDFS AMORIM 
Sobno a regulanzaçlo dosjoaao.., azar ...•.... ___ .. 
ReqiiOIIJDOIIIO "' 1621117. soliciiaDdo infonDaçiles 

193 ao Tnbomal .., Conias da Unilo, 1efeaeüles ao l'iOJIIIIl 
SiYalll •••••••• ················- • ···-········-··-········-··-······-···- • 

Comentotlios """""'do PLS ri' 26195, que iDsbllli 
o Faialuill dos Garimpeuos. ·········-··············-···············-

3S2 Flll:amiDhando a VOIBÇio de deslaque ielabw ao 
PLS D'- 2619S, que IIISiiim o Faialuill dos Ganmpeuos. ... 

S66 O problema da bonal:ba aa AII'!!7J'Inl&. Apane ao 

Sen. Jonas PIDbeuo. . ..... ···········-··-····························-
Ao que panoce o Governo Dilo esd. ~ 

com a queslio f8lfcola. .................................................. . 
30 Apooia lllqlll]andades Da 10Jaaem da divida do 

Estado ... Rondllnia. .. ···············-·· ·········-······· .. ···-······ 
31 Sobre a w:ada da Vale do Rio Doce................ . .. 
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Cmuiidiius IICeiCil do PDL .,. 1197, que 1U11a 01 
efeiiiiS da ipiu>açlo do l'n!lidalle da R.epl!blica l Nola 
Calljiii1MillfJa ,. 241!12, .... da Expooiçllo de Moei-
- MiDfia .,.1!1192. ................................................. __ _ 

p.. • imdo. WIIIIÇiodo .... njnntn ri-167J97 .. 
J!Nmnid!anMa WIIIIÇiodo R"'''njnntn ri-17Y17 .. 
A qaeslllo das llllldiclas pmYis6riu. -··-·-···---··· 
Sobre • --de tftaloo pdblicos pelo ao--

DO ................. --··········-·-····-·······-·--·-···-···-···--··· 

A mJ1Fm dls dl'vidas doi BllldOI ··-···-····--··· 
Explkaçln peuoa1 por Iii" lido cilldo em IIZID 

de seu dilcano com nl1açlo l nlllpm das dl'vidu dos 

lillldos. ------··-·--------·---··-····---· 

I!SPEJIDIÃO AM1N 

Abaalalldo o poblema da !nadlmptenci• das pe-

cpliiiiiS " llliauempn!sas. ·····-···········-···-·--·-... ··----· 
Sobre a 0'1 doi Pnoca!ÓIIOI. Aparte III Sm. Jo. 

benll Jequilo. -·················-··--··--··-··-··-··-··········--··· 

FlAVIANO MELO 

Leilura do PDL "11?- '1IJI97 <"" 3~ aa anpm), 
que .....,.. o laiD do Acaldo IIObte Qual-. v,.. 
181, celetllldo -o Govemo do Bnsile o Gow:mo da 
ltepdblical'GpulardaCdaa,emBcijiq,em 13-1U5 •.. 

Leilura do PDL .,. 21197 <"" 3361116, aa aripm), 
que .....,.. o - do Acaldo IIObte Semços Mm&, 
oel • owlo ......, o Govemo do Brui1 e o Clowno da 
Nova 7cl!!ndia em Brasllia, em 18-6-96. -··-·-····-·--· 

Leilur.a do PDL.,. 'Z2/97 <"" 3121J6, aa cripm), 
que ipiOV!I o 1a1D do Acaldo par Tloc:a de N018S, que 
~ • cealo de -- Qmlpmllia de IDiimlana 
do Exlrcim l Opençlo de Paz da ONU em Moçaam
que, c:e1olndo 1111111 o Govemo do llluil " • Olpaiza-
çlo das Na;lles Ullidas. ................................ -··-·-·-····-

Leilma do PDL .,. 23197 <"" 329196, aa cripm), 
que ipiOV!IO-do Acaldo......, oGcmmo do Bnsil 
e o Gowmo da Fnaça. relarioo 111 EiiDplep Aul1ariado 
doi Pami1iala dos A..- das ~ Ollc:iais de 
cada &ado DO ouao. oelelndo em Paris, em 28-5:96. ••• 

l'llecer ,. 78197 - Q!miullc! nu.... ......... 
lllldo a ndaçlo liDai do PDL ri- 1221J6, que ipiOft a 
)11 = 11Cjil9 de CllllllaS do l'n!lidalle da Jepdblira. nlena-
... III período de :z!l.9.92 8 31-12-!12. ........... -·--·-··-• 

l'llecer ,. 79197 - Q!miullc! nu.... ..,....,. 
lllldo a ndaçlo liDai do PLS .,.101J96.Compl..._,.. .• 

o •••• me a ew. c '• .se Ownb* • Ex
p~onr;~o do Tunsmo SeDai lnllmdl, I8IIÇida em S.2-97 
pelo Clowmo Fedenl. ......... ·--····----··-··-··-----··· 

Sobre a cbi)IIIIB do Rio de 111110110 pom -... • 

01impfadas de 2004. -------··-·-----------··----· 
Pleocv)l""do-se com o eslado de c•l•midade 

em que ae eaconaam vúioa lllllllidpios do ACie em 
nz1a das c:beias de moa rtoa. Aparte 111 Sea. Nabor 

Jllllior. ··----··-·············-·····-·······-···-··-···-··-··-··--·-
A noduçlo do ICMS lndclrn!e 110bte 01 produlos 

da-.,..._-·············-··-····················--··--··-··-... ·· 

369 
385 
387 
44!1 

44!1 
571 

........ o !j!)eci!JM'DIO do Depulldo l!sladual Jai.. 
me Mardns, 1111 Belo Harizonle (MO).-···--·-··············· 

Sobre o dec:n:tD que aara da doaçlo de &Jios. ..... 
Sobre a 38 Reallilo de MmlsiiOI ltespoaáveis 

por Com6zclo do HemlsRrio e o 38 P6ram l!mpns• 
rlal das Amnl:u a - ~alizado em Belo Horizoale 
(MG) ........... --·-·--·-... --·--· ... ···-····-----·-·--·· o cealiiiÚIIO de ....,._ de Ormeo Bolelbo, 

~ ellommD pdblic:o ll!llliilll. ·-····---·-·····-··· 

FREITAS NEro 
~ .,. 174197, )1118 que IOJ& l'eila )III" 

blic:açlo. DI co1lçlo Gdades Valllll que lfaannm o 
Senado, IIObte a vida )llldamel!lar e o papel bisl6nco do 

227 
s-SealdorPeldlluo Parlella. .......................................... . 

GERALDO MELO 
410 A q--.. dos )llecat6ilos. .................................... . 

l'arecer.,. 7'JHT- Caaaullc! Dnlma, ip1Eitilla4-
do a nclaçlo'liDal do PLS "11?- 26195 ................................. . 

' 
GILBERTO MIRANDA 

1 
O l!iullll fiscal e a sua lmpo.uluda ,. estabiliza.. 

çlo ecoaOmicl -·····---······-·-·-· ... ··--·--··-·-·-·-··-

3 

38 

01 ......... o PR.,. 301!17 ...................................... . 

GD..VAM lKlliGI!S 

Homenapla a ma1ber b!ulleua e, 1111 ape<:Jal, 
a mulher •mapemse, cm nzlo do Dia IDterucioaal 

da Mulber. -·--····--····---··-····----··-··----··--·· 

HUGO NAPOU!ÃO 

fincammhmdo a W11aç1o do PLS ri-101196-Cam-

pm '''· ---·-····-------·-··-····-·-·········-·-·-··-·· 
'Sn•annnhmc!o a Wllaçlo do PR.,. 3CW1 ............. . 
A ... lllll!slado do Plauf. --··-··--········-··-···-

41 HUMBERTOLUCI!NA 
Eocllnl:imealll acen:a doi iadl'c:ios de que o Es

.... da Pmlba .-ia eaoolYido em impllridades DI 
nepdaçlo de lllu1ol pdbllcos. ..................................... _. 

151 PLS.,. :14197, que"'~"~""'""" a""'* e adis: 
peaaaçlo de llliiltclmeaiDI conreado anlimicnllnanos-

151 llomoaopm )lÓI'Diii" III IIK·De)llnwlo Fedaa1 
Walkor GioniiDO AI-. do Rio Gnncle do Sul ............... . 

Sobre proJe!O que visa l lrlllSpollçlo das 
163 6pas do ri!' SIO Francisco para o semi-úido aor-

dealiao ...... -····-··--····-···-···-··-----·-··--····-··-····-
229 fRls REZENDE 

Disclllindo o PLS .,. 101J96.CompleiN-. que 
anlllli2a o Pudor Execulioo a cnar a ReBilo Admimsaa-

355 liva Melmpo1irana do Dulmo Pedaa1 e Elbao, e a IDS
IIIuir o PurMio ~ de DaenwlWDenlo do 

480 Dlllrim Pedora1 e Emomo. ·----·····-···-····--············-··-
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"" m••w•<'<~aWIIIÇiodo~a'l&W7 ... 

JÁDER BARIIALHO 
Dsn!ljndo o PUI ,.,_ 45.'96, que - f 4! ao 

111"1. 161 do C6cbgo Peaal. ••••••. ···················-·················· .. 
Soln a CPI dos Tflulos PllbiK:os. Aparte ao SaL 

Roberlo Roqailo. ·-····-··-· .............................................. . 
DiJCIIIindo o PR,.,_ 30H1 •••• ................................. 
Mcamjnhando a WIIÇio do PR ,.,_ 31W1 • ............ 

JEFFERSON PERES 
1'laDsc:riçlo 11111 ADais do s.-lo l'edenl de 

edllanal illliadado, 'TriDia Aaos de Zom Flanca. Hom 
de Lula e de Refledo", pubbcado DO jornal A Critica ••.• 

O. bomaiS pdblicos nlo deftlll ser JUipdos por 
aros isolados Aparle ao Sen. Anur da Tbola. .............. . 

JOÃO ROCHA 
PUI"- 271'T1. que cllsplle soln a c:omen:Jalizaçio 

de .,..,.._ llllllvfs de vmllwmes, ...,..,...... ou emba-
lageos RU!ibdwis. ••.•...••••••••••••... ............ . ........••••••••••. 

l!aJeDda "- 3-PLEN, ofereada ao PUI ,.,_ 73/96, 
que IDSI!!w o Serviço Co!nuDidno de Telecmmmicaçlo 

JOEL DE HOll.ANDA 

Aoalisa os JKoblt:mu onfrenlldos pelo Bnwl oo 
setor ,.,,..,.,nal. ................................ ················ ... . 

Soln a liDba de JraiJSDIJ5Sio MessJasiReafe n. 
que levará eJJalla el&nc:a de XmacS ~ a 1q11o Meuo-
pohWJa do Recife. •• ................................... ••••••••••••• • •• 

JONAS PINHEIRO 

A pnxluçlo de algodlo DO Brasd. ........ ··-···· .. ·•··· 
0. ef'eiiOS aep!IVOS da polfiJc:a de lbeiJura de im-

por ....... 11Çi!eodleilsoln a qric:ullwa. ..................................... .. 
Preocu.,.... com a reduçlo de 37,111> oo w1ume 

das opoaçlies olic:iaJs de C1611Jo clalinodo ao se111r 
apopecumo sofftda pelo OlçamenJo de 1997 ................ . 

Soln OS mocanismos de llpOJO l qriadJun. Ulih-
zados pelo Oovemo.......... ........... ... .... .. . ........ .. .. 

JOSAPHAT MARINHO 

Comeodrios saiR a priYII!zaÇio da CompaDiua 
Vale do Rio Doce. ...... _ ...................... _ ................... . 

Dsc:uando o PUI ,.,_1011'J6.Complemenr ....... . 
&c:ammJmdo a WIIIÇiodo RequaimoiiD r#l&W7 •• 
lfomena&em BM ISO 811DS do !liSCÜDeiJ1o de Cas-

110 Alves, o poeta dos esaavos Aperte ao SaL Allur da 
Tbola. ................................................................ . 

RessaiJa a P""'"l"'" dos S anos da mane de 1rm1 
Dulce . . .......... ..... ... • ... ........ . .. ....... . ........... . 

JOS~BlANCO 

Tmnscnçlo 1101 ADais do Seaado Fodend de 
teo110 iDIJtulado, "Os 1S A1IOI de Evi1JIFÜSJJJO em Roo-
d61!1a • Juh!leu de DIIJJJIIDJC". .... • ...................... • .. .... . 

Ng. 

139 JOStEDUARDODUIRA 

Soln a privalizaçlo da Compallbia Vlle do Rio 
Doce. Aperte ao SaL Adeour AndnJdo. ......... .. ........... . 

3B9 PDL ,.,_ 'JAjfiT1, que 1111ta o iDcJso IV do arL 2" do 
Detno!o ,.,_ 2.17CW7, que cllsplle IObJe a carteua de iden-

411 
524 
S27 

lidade e nogula 1118 ""pechçlo .... - ............................... . 
Disnmndo o PUI ,.,_45.'96 ............................. . 
Discul!lldo o PR,.,_ 30H1....... . .. ................... . 
DiSC!IIindo o PR,.,_ 3li'T1 ................................... . 

JOStPOGAÇA 

Comeala a JK1111C*a de emoada CODSbmc:ional 
lO que li!Jiadas modidas provis(lrias ............................... .. 

187 JOSÉ IGNÁCIO FERREIRA 

Panocor ,.,. 711'T1 - Qmusslo de CGmti!Uiçlo, 
Jusdça e Cidadama I!Oble o PUI ,.,_ 8619S, que cllsplle so
bre UJ<ellbVOS l inotalaçllo de empresas fabnc:aatcs de 

4S vekuJos. parla, peças e c:ompDI10I1IeS 81llo1Jl01lVOS b8S 

n:JI!i!es OCOIICIII1icame desfaVOIOC:Jdas que especllica.. 
348 Enlaambando a WllaÇio do~ a'l7SI17, 

de adiaJJ-.. da cliscussio do PUI ,.,_ 45196, que aaes-
cen!a f 4ll ao arL 161 do C6cbgo PeDal ........................ . 

Discubndo o PLS n"45.'96 ................................ . 
PR,.,_ 331'TT, que cria o C<llll1ll! do Senado Federal 

240 pan1 u llDIIIOIIIDr!!Ç do 4!! Ccn!I:Dirio da Morte do Pa-
dno Josi! de Anc:bieJa, Ap6slolo do Bnsil....... .. .......... . 

570 JOSÉ ROBERTO ARRUDA 

CoJneadrios """""' de posslms 10luçiles para o 
psoblema da !nlmiJaçio de medidas )IIOVII6nas 00 Coa-

lOS paao NICIOilal ........................ _ ............................. . 
Discubndo o PLS ,.,_ 101196-Complemomar ....... .. 

196 fn anpidwJioaVIIli!Çllodoll<quonJIJodo,.,_l66'97 .. 
Encaminhando a Wlaçlo do PUI ,.,_101J!I6.Com.. 

plaDoDaor ................. .. ............ _ .............................. .. 
230 l.aJaoda O fiiD de O Rio de JIIICIIO nlo ligum" _, 

.. Cidades lil1abSias panlsod!ar .. Oliqlladas de 2004. .... . 
SS2 DSCUbndo o PUI ,.,_ 451'!16. .......... _ ................. .. 

JOS~SERRA 
D1sc:aJmdo o PR "-31W1......... .. ....................... .. 

s6 .JúuoCAMPOS 
138 PPC ,.,_ Cil97, que IIIDn padsnlfos do arL 166 da 
140 CouslilUIÇIIo Fedenl. ............... -... .. ......................... .. 

512 

Sl7 

A produçlo de l1lsodlo ao Bnsil A~ ao Sen. 
Jonas Plaheim ......... -...... .. ....... -..... . ............... .... .. .. 

A 111!pOIIIacla da implanlaçlo da mdolucllovia do 
~6s. Aperte ao Sen. AdemJr Andnldo............ . ........ 

Analisanclo a lllllaçilo dos bll1sileirns oo extenor 
Preocupa-se com cerJos aspec!oS da polftica J1811'-

cola do Governo... . .................. .. .............................. .. 

.IÚNIA MARISE 
Soble a pnvai!Zaçlo da CompiDiua Vllle do Rio 

220 Doce Apane ao Sen. Josapbat Manabo. ................. . 
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SabJe a priYIIIzaçllo da Vlle dll Rio Doce. Apate 
ao Sca. Llulo CampaL ................................. - ..... ·-··-·-· 
As~ abtidas--... de aisti!Dcia 

dll C<ldiga ciD PIOieçlo e Deresa dll Caasamiclor. --··-··· aer- a doni!M!!to ~~~tlnl'dll dll Eau:cmao do 
CoJEsio Permallcnre de ....,ideales de Triballais de 
Jlllliça da Bnsll, ~como c-de MacapL •• 

LAUROCAMPOS 

O. 11111101 de M!l!!mjcaçlo e o piUCCISO pol!bc:o. 

Apar1e ao Sca. Allur da T6wla. --··-··-··-····-···-··-··· 
O piOCOIIO ciD -nw"açlo de oapilalao BIUil. .... 
A priVIdzaçlo da Vllle do Rio Doce.--······-··-··-· 
PE!C ~ 'II'T1, que lllaa 011111. 71 e 75 da Coasli-

bDçlo Pedond. ........................ _ ....................................... . 
PLS ~ 36/97, que dA aova ledaçlo ao m. 4i6 da 

Lei Jil. 4. 728/65, llraado pelo Decrao-Lei ~ 911169, 
que displle IOixe a eHenaçlo fidud*ia em pnmlia. ....... 

PLS ~ 371'T7, que U111111a o pcrfodo múlmo de 
peuepçlo da IOIIUIO ~=I llptego. •••• - ............................ . 

PR Jil. 32/97, que modifica dispolilivos das Jteso. 
IIIÇI!es rJI& !NII89 e 69195, do Seaado W aWleJe. 
ceado IIIMIIIimileS de dispenchm COIIIB c1Mda pllbllca. 

DiiCIIIIDdo o PR~ 3MI7 ................ _ ................... . 
Dlsculiado o PR~ '1BI'Tl •............... - ................... . 

LEOMAR QUJNTANILHA 

"""'v se cam a IIIIIIÇio em que se entw11a o 
Mumdpio de (bupl (TO}, que CIIIOII mooes apds 81 elci
çlles. liDda lllll!limla 10m pádlo, 'Vici7peCeau e .......to-
.............. ·--·--·--··-·-··-··-·-····-······-···-··········-··· 

SabJe a Yima de um IIUpo de pllllamelllala aor-
.._.,.,., ., Elllldo de TaculiDs. ...................... __ , 

PEC ~ 8197, que n=vop o I "lll do m. 14 da 
Collsdllliçlo Pedond. .......................................... - ...... _ .. 

A queslllo da lqiiUduçlo lllificial de mrinw1• ·-· 
'ndiclçlo Ji1. 1197, ~ seja mlizado S. 

llliDmo IIObre MaalpulaçDes ('....,rm,s, .... pllllllh'ido 
pelo Seaallo FedcnL com a padiciplçlo de RJ11eo 
.,,1•mes dos Padaes Executi.a e .ludlc:i*io, da c:omu-
llkllde ciemfllca e da_..,.,.. dYil. ............................ _ 

LOCio AI.CANTARA 
RequenmomD ~ 16CW7, de JMmnlapm ., -

Seaadlll" VlqOio TDola, denlnl da Coleçlo GraDeies 
Vallos que Holnnaa o Seoado. -·-·--"-"""""""""""" 

Soble a npll que 01 pei"INIIIOIIIbms da Meft:o. 
IIII devem alllenar camlelaçllo a pnmlia da IIIIJIIriiiÇ8 
e da qualidade de JlftiÜDI a ..., aeaoaldao. Apalle 
ao Sca. Ney !1!1-m• _____ ,_ ... _ ............................ . 

ADIIioa o pmblema dos pnsldiol ao No ............. . 
Dlsc:uando o PLS ~ 1011116-Complanmgr,,, .... . 
o bom-ouceclido ~ indiiSirial. do 

Cari. ,_,_, ................................. _ ..................... _, __ _ 
A IDiaçlo pam o pmblema da qrlcullllra do Cea-

16 ar.t na lllipçllo. , __ , ............................................... . 

464 

44i6 

14 
237 
462 

491 

494 

499 

502 
524 
531 

208 

Soln a privmzaçlo da Companhia Vlle do lho 
Doce. Apar1e .. Sca. Pedlo Simon._, ......................... .. 

O CCiml!n:io IIIIIDIIill e o Mcn:olul. ,_, .. ,,_,,, 
A lmpordncia da loilma e a ...,. ........ de ama 

polflic:a adlunl YOIIIIda J1118 a c:amadahzllçlo e dislri-lluiçlo de !lmJL .. ,, ____ , ____ , ___ ,_,, ___ , 

RerenDdo4e aosldlaos do IIVIIIÇD da illfarmla
ca e du CIPI'I'IIricaçf IObno as llibllolecas e a~ 
de blbllolec:mo. .......... _________ .......... - ....... _ .. 

Soln • Yima do Pnooidoalle Jacques Cllinc .. BIUil. ........... ______ ,, ______ , ___ , __ .............. .. 

O .......... da w!llimçlo da IIIIIJÍ& e6bca ao 
lllllllllo pam a poduçlo de llelricidade emllrp. earala.. 

MARINASU.VA 

Soln • ~ dos-- da Jle. 
lilo Amarllnlca ao <lovemo Fedcnl. .......... - .............. .. 

Rqislnmdo o laUIIada das ~ que Cl

llo seado feiiU - 01 ~vilas da 
Anupllnja e o ao- Pedenll ...... _ ... , ... _ .............. __ 

PI• 1 ••••a"'lll;;odo~~l751117 .. 
Discmmdo o PLS Jil.45196.. ............... - ... - ........ .. 
llepona-ae a dolorosa lillllçlo em que se --

118 O Estado do Aae IIII nz1o du eocllollles. - ............ .. 

MARLUCE PIN10 
Soble • ..,~uç~o que o Govemo ,._,. dar .. 

pmblema da IIIIIJÍ& elflrica em Ronima. Aparle ao 
Sca. C...ninbo JorF. ___ ,,,,, __ ,, ................... __ , 

MAUilO MIRANDA 

O poblema da vio1eac1a em doc:oueucia das doli-475 ...................... , __ , ____ , ______ , ____ ,_, 

~o~n o m I!Dc:oaao c1as Am6icas. a ... ....uz. 
do em Belo llonDmle (MG). .......... _,_,_,_,,,,_, 

'' 
NABOR JtlNJOR 

O pmldema da llouacllll ,..W paduzida aa 
Ampllnla. Apar1e ao Sca.loaas PiabcDo. .. ·-·-·----

A llneicullln .......,..;ra , _____ ....... - ......... 
564 Lei1un1 da ............. ri' 711'T1 (Jil. 2881117, aa an-

pm), do Plaldeme l'aiiiiDda lleorique Cmlolo, .. 
nw:lelldo lllpftldaçlo da ......, Pedenll o 11011111 da Dr. 
Nellon ~lollim. Jllllll- o CIIIJO de Mmi&-
110 do Supn=mo Tillluaal Pedond. ............ - ... - ........ __ 

Ledllra da fDL ~ '1AI97 (Jil. rt8197, aa ozi&em). 
48 que 11J110Y8 o-do Ac:ordo do ONup!em maçllo Ec:o

DIImica -.o o Mra:osal e a BoUvla. celelndo clunmllo 
a dllima reumlo do c-IIID da Men:osul, n=alizada em 
Flldllleu-dia 16 e 17 de cleziomlxo de 1996. .......... .. 

69 Leilunl do J'DL III 'J5/97 (Jil. 347196, aa CJri&eal), 
71 que lpiU\'8 o- da O..WIIÇIII lila!macioaal de Com-

138 llale l Daadllcaçlo - Nses ... tiudos por Desonili-
caçlo "'- Seca. ~ pelo <lovemo llluileuo em 

14i6 Paris, em 15-10-94. ..... _ .... _ ................... _ ................. .. 
Lm111ra do t'DL III rti'T1 (Jil. 369196, aa Driaem), 
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vo a am lllqlláamo japcmes c:anc:edido 101 Ellldoo de 
Sanla Caariaa, !"ataM, Balüa e Cear.l para pm.JI'IIIS am
blenws. celobndo emno o Govemo do Bllllll e o Gow:r-
DO do Japio. em BrasliUI, em 26-11-96. •••••••••••••••••••••••••••• 

Lellura do PDL ~ '21197 (~ 379196, aa ongem), 
que apnm~ o 1e11o do Comemo eon-u;vo do Banco 
de Compensoçlles lnllcnlacioJws-BIS,~ lade
slo do Banco Ccmnl do Brasil, em aome do Govemo 
bnsdeinl, como membro a""Ciado ...,. ÜISilllllçlo 

llllemaCIOIIal. ··············-··········-··········-··········-· ............. . 
O estado de catun~dade ptlblica dcaelado - a

dados de Rto Braaco e Scaa Madlftua. DO Ell8do do 
Aae, em dowuf:uchl. das cbeias de Y6rioo nos daquele 
Eslado. ........................................................................... . 

O cbamado efeito vi!!C!IIame ~ uma das medidas 
que podem ICduztr o !!CIImulo do li:iiDI.)IIdtctais 111 Bra-
sil. Aparte so Seu. Valmir Campelo ............................... . 

Sobno a pave 11tuaçlo em que ""eocoaaam vi
nos MU!Iicfpios do Esrado do Aae. em dZiio de illunda-
çGes dos --rios ........ . ................................ .. ............ . 

De Ir •oOO o llllbllho desenvolvido pela Sudam 
para a cdellnçlo de conv&uos c:om aowmos esladuats 
e IIIUIUCipaiL •• • ...................................................... . 

NEY SUASSUNA 

Sobno a quesllo ....- eotn: o Brasil e a Az
genbl!a. teodo como p1v6 a Secnana Naciooal de Vll!-
lloaa Samdria. ........ .............................. • .................. . 

PLS ri' 19197-Comp~. que dlspOe sobre 
Nonuas <lents pano a dlwla pdblica utaDa e llllaDa, 
de acordo """' os iDcisos D. m e IV do 111. 163 da 
eo-nnçlo Federal. ..................................................... . 

Apt-.do piOJCIII que JegUiameala o III. 163 
da Consnll!içllo Federal, que 1ra1a das operaçGes com tí-
llllos pdbbc:os ............................................................. . 

Lcillft da MCOSIFJII ~ 72197 (~ 291W7, DI cn
p:m), pela qual o l'lesideolc FeraaDdo Heonque CinJo. 
so soltam que seja aulllnzada a COIIII8IaÇID de ctpelaçill 
de c:r6ldD CllllmO,- o Govemo do Estado de Tocan
dlls e o Export lmpon Bllllk of Japaa, desoDid• a fiDao
aar pon:lllmeD1e o Pmgrama do Gena:J.-o da Ma-
lha RodcriEia fuMnpl -·••••• .. ••-••••••••-•···-••••···-•••••••• 

Lcilln da Meosagem ~ 73flTI ~ 2911'17, DI 011-

aem). pela qual o l'lesldonre FeraaDdo Hennque CinJo. 
so. soliata que seja auturiDda a WiiUIIIIIÇio de opcnçlo 
de cráiiiD 1111e1110 emno o Govemo do Estado do Cear.~ e 
o Banco hmomeriC8111 de Desellvolvimomo, destinada 
III fiDanct.-o pazaal do PIOpanta de Apoio ls Re
formas Socws pano o DcsenWIIvimeaiD de Criaoças e 
Adolescel!leSIIO Estado do Ccori. ................................... . 

La11n da Meosqem ~ 74N7 (ri' 29'JN7, aa on
gem), pela qual o Ptestde!lb: FeraaDdo Heorique CinJo. 
so, solicita que leJa autonzada a coolllllaçlo de opençlo 
de a61110 cxrano 111111: a Ropdbhc:a l'codlnlt.a doBra
sil e o f.Jqat lqxxt Baok of .lapan. dosbnada ao linal!aa
..., do Plqeto de Dtph"""lo da Rodovia Sloflltlo.OtnD. 
.... Fklrilrt6polts. • ... • .... ......... .. ......................... . 

Lcilwa da Meosagem ri' 7S/97 ~ 293197, aa on
Fm) pela qual o l'lesldcDre Pcraando Heanque Cllllo
so, solicita que seja lll!llllizada a tVOII!!IIÇio de opcnçlo 

293 de a6hiD exremo eotn: a Rçolblica FedeniU.a do Bra-
111 e o Banco IDrentmoricaDo do DoseoVIIIvinlmlo, desn
aada III IIDanctamenlo pllltlli do PIOJOIO de ModenDzaçlo 
da Rodovia F<mlo Dias. ................................. ·-········· .. .. 

Consideraçlles - do lelalóno do Pmgrama 
das NaçGes Umdas pa1a o DesellvoiYIIIICOIII- PNUD .. . 

300 As designaJdw!es ngiCIIUI!S...................... . ... .. .. . 
A libadade do oer bumano. Aparte III Seu. 

Eduardo Supbcy ............................................................ . 
Sobno o polmcialioellplondo dos lll!lllldpos .... . 

354 A uapollbaa, pala a Pal8lba. da ln!!SposlÇio 
das lguas do Silo Fmnclsc:o. •• • •••••••••••••••••••••••••••••••••••• 
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Rcfenado-oe l forma adolada por 101111es do (lo. 

- Pcdenl, wm nlaçlo l wnduçlo das JCfonDas es-
lr!lllniL • ......................... ••••··· ··•••·· ........... ···•••••··· . •• 

Cot!ptlulaDdcHe com a Comisslo Espeaal que 
tem por objoavo OIJIIIIIIZIII" e pmmover a parllcipaçlio do 
Seaado Pcdenl- fcuas brasileilas do livros.. -····· 

Sobno as Dnuaçiles uaposlaS - produloles ru
nis da Amaz6nia pela Medida PIOYJS6na ~ 1.511197 .... 

Comenla a .-. ..... por parte do Brigadeüo 
Mawo Oaadn do C81J!0 de observador militar do Brasil 

61 .JU!IIO ls NaçGes Umdas, em Nova IOique. .......•.• 
Os ol!joD-~ pelos govcmos estadna'" 

e IIIIIIIICipais, com a 1mplanraçlio das Vilas Runus ........ . 
A unplanllçlo da Agrovila Owo Pnlo em Ron-

96 dllbia. .......................................................................... . 
O 1n11amen10 cllspeosado pelo Goverao 111 lilncio-
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aalismo ptlblico ••••• •• • ............................................... . 
o relaciooameolo 111111: os Padeles da Reptlbbca. 

ONOFRE QlllNAN 

Roquerimealo ~ 173197. soliCIWtdo leJI Rgillla
do 110S ADais do Sealodo Fedenl voto de ~JO pelo 
Dia IDrertiiiC!OIIal da Mulber.. ............... ......... • ....... .. 

361 OSMARDIAS 
PLS ~ 321'T1, que displle aobre o l!"llall!eotn ...,. 

dicameo!Oso da dor, por meio de-~ em po.-
aeoleS ponadores de DOOplasias c:ontpiOY8das. .............. . 

A falta de uma polflica .,nco1a e os problemas 
dela dewu-. ....................................................... .. 

Pmecer ~ IIJ/97 - Conusslo de Alllm!OS Eam6-
miws soln a Meosagem ri' SS/97 (~ 1311'17, aa ori-

361 gem), do Ptatdeole Fomando Hennque Cmdoso, solia
lalldo autonzaçlo do SeDado Federal plllll CODII"IIIar ope
IIIÇio de Cl6ltto ""remo, wm pnmtia da Rçolblica Fe
daab.a do Bnosil, DO Yalor de dezo!lo milbiles de mar
ws a1em1es. de priDctpal, _, o Estado do l'allm4 e o 
Kredttaostal11Ur W"ICdenulbau- KfW, desliaada aoli
DIIICIIIIIICOIO pan:tal do l'lojclo de l'roleçlo da Floresta 

361 Alllnaca no l'lllan4... .. .. ...•...... •. .. .. .. ... .... . ...••.. 
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PR ri' 'W'n, que alllriza a cwaalaÇio de opaa
çlo de a-. cam pmada da Repdblica l'edenava do 
Bmsil, IIII ...... de dezoiiD lllilbael de 111111:111 aJemi!cos 
de pdDclpal, - o &lado do l'llaal. e o ICiediwlslall 
t11r WIIOda..a.u - nw, cleotimd• ao lilllllciamado 
pan:lal do PIOjelo de t\olloçlo da !'a-Ad'ntica ., 

l'anlld.--··----· ... -···--····---... -··---···-·-···· 
Disn!!mclp o PR ri' 2til97 ••••••• ·-·-·····--···----· 

PEDRO SIMON 

A pciiiUia do Senado com Nlaçlo l pdv&zaçlo 
da Ownpanhia Vale do Rio Doce. Aporte ao Seu. Jaoap-

bal Mlrmbo.-·····--·---··----··--·-·----··-······· Ho.....,..,.., ao Soaador Abdias Nndmrnm 11111 
razio de seu n10n10 ao Senado. Aporte l Seu. lleDedila 

da SUva.--·-··--··----··--······--··-·-···--···-···-···-·-· 
As 9J01111es IOciais 110 BIUil. Aplde ao Seu. 

MIIIIO Minada. ·······--··-··-·······---... ·-·--·-··-····-· 
Sobre lapiCiialemD ortundo • amam Mllllici

pal de Oagnçn (RS), IICIIJc:!-"' .. amidldco o:ampe-
- que lejlllllllllladas medidas ....- que w:abam 
coibir. impJnaçlo de cebola de- palscs. ····-··-···-

PLS ri' 31197, que -a a iac1ullo do Banm 
Moridioaal do lkuil S.A., CIJIIIO perlicipoçlo bnsdeinl 
aa aauan de CliJI"'•oçJo do Banm do Mcnoosal. ·-··· 

PEC ri' 7197, que laalillli oo Aios Nonnaavos 
1\willloioo em pMil!!içlo b medidas JIIIIVII&ias •••• - •• 

c:o-drioo acen:a da privalizlçlo da Compa-

alaa Vale do Rio Doce.-··-·-····-··-··-... ·--··--··-· ...... 
A poHbca lfll(cala do Govemo Faiiiiilli lfmn. 

que. .&pane ao Seu. O.mar Dias.·-·-·······-·····-·-·---·· 
DiiCIIIindo o PLS ri' 4SIIl6 •• -·-··--······-··-···-·· 
Sobre a CPI doo 'l1luloa Pllblicol. Aplde ao Seu. 

ltabedD llapDID ·---·---···----·-·-······-········-· 
Dia ........ ,o PR.,. 3G97 ······-······--·-··········-·-

RAMEZTEBET 

A poliçlo priviJeaiada do &lado do Maro GnJuo 
do Sul em dlaçlo ao MaCOIUL·-·-····---··---····-·-· o ... que le iDIIalou 110 ....................... 

lmlsileaa. Aplde ao Seu. Vllbmr Campeln ----·······-· 
Di""'iodo o PLS ri' 101Jli6.Complemrma.-···-· 
ltequenllleiiiD ri' 1TJH7, IOiici....., illfonDaçlles 

ao MiDilln> do I'Jaae.riiiiiOIIIIIIIIIn a rua de admiaislra
çlo mlali- ao Fuado CcaslducMmN de fiDaDcia. 
11111110 do N.,..FNO e do Flmdo Coolllhll:icmal de Fi-
niii!Cjamado do NCIIdcsle -I'NE. ··-·-···----··--··-·-

llepcllliüdiHe ao Flmdo ~do Cm-

llo-Oare.--·-·---··--··-·-··········-·---·--···--· 
m...,;oc1o o PLS ri'4SIIl6 ........ -.-----········-· 
Sobre a C'!: doo 'l1luloa Pdblicoo. Aparte ao Seu. 

ltabedD Requilo. ... --·--·-···-·····-···-... ··-···-·-·-··-· 

REGINA ASSUMPÇÃO 

A siluiÇio do Idoso em umaiOdec!adellllldema.. 
PEC ri' 1Q<97, que aJraa dilpoollivos da Coasli-

llllçlo Fedenl n9dYOS ao lrlbalbo do -···--·····-· 
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ROIIJ!Im) PREIRE 

ComeaWioo acen:a da -....nçlo do Seaado 

Fedenl. ·····----···-··· ... ··---·-·------... ···-··········--· Soln a priv~ da Componln• Vale do Rio 

Doce. Aporte ao Seu. Pedm Simcm. ·---······-····--·-·-
ltequerlmeolo,. 171197, rilrilando lalbrmaçaes 

ao MiDislm de FtaaJda 8CieiQ da absoJçlo, pela l1Dilo. 
dos Clllllll .. ........., decauemes da COIISirUçlo e JIID
çlo de.,._ v JewMIIicas pela...,.....fumu..Omaais 
Elo!lricao S.A.,--da La rl'9.358196. ...•..... -······-·· 

ROBERTO RSQUIÃO 
5S 

AspecliOI Nlalivos l 0'1 dos 'IIu1ol Pllblicos. ••••• 

8l ROMERO JUCÁ 

~ ,. 184197. solic!laodo laf'omlaçGes 
86 ao MiDilln> do l'laaejiiiiiOIIID e Otpnenll), accn:a da 

dlspeasa de lldlaÇio .... CWiialaÇio de ......-; .. de 

publicidade pelo BNDES. ---···-····---·····-··-·--· ... •• 
eoa-pojero de---que- da .... . 

162 lom•açln e COIIIIII1e das laalillliçlles hqaidadas au em 
1lqaidlçlo pelo Banm Ceaaal.·-··-····-····-··--·······--···· 

174 ROMEUn.JMA 

Sobre a C'!: dos 'l1luloa Pllhlicos. Aporte ao Seu. 
176 ltabedD Reqwla.-··----··· ... --····-··-·-·-·········-··-· ... -llomena&em ao MiDislro doo Tlaaspodes, AJci.. 

189 eles SaJdaDha. ··-··--··-··-·----···---············-··---·-·· 

367 RONALDOCtJNHA UMA 
396 

410 
522 

........,. ri' 76NI- ComiuiD Dinlcn. ..,._... 
....., • l8daçlo liDai do Wllddo, ... o 1111110 IAiple
-do PLS ri' 7117/95, que aJraa dispooibvos do Do-
-Lei ri'2.1481«1-0icllao PeaaL ·-··········-----·-

Ham "'I"'• Rlillllllldo Alfom em razio doo 10 
11101 de-- -·-··-········-········-··-··-···-·-----·· 

Cmsicleraçlles • apei1D da -.da COIIIIibJcio. 
75 eeJ que llllbelece o efei1D villcalaale panl • decill!es 

de m&1lo do Sapnmo Tribuaal FedcnL Apele ao Seu. 
77 Valmir Campelo.-··-··--··--······----·····---·---·--· 

134 HOJIICIUI8"'II - 150 aoo de aascimeota de 
CubO AI-. o poaa doa e11C111vos. A.,.ne ., Sen. 

Anur da T6vola. -·--··-···-·····----·---·-··-····· ..... .......... ,. 86197 - ComiHio Dilean, ......... 

....., aledaçlo fiall do PR ri' 30197. --··-··-··--·-··--
l'lnocer r# rT/97 - ComiuiD Dile1Dia, ..,._.. 230 

laodo aledaçlo fiall do PR ri' 31197. ----··--··--··-·-· 
231 .......,.r1'88197-Com!n1DDI-.+-
391 do aledaçlo fiall do PR ri' 'JJINI •.... ·--··--····-···-··--
412 

559 

574 

Parecer ri' 8111!17 - ConuHID Dile1Dia, ..,._... 

llllldo aledaçlo liDai do PR ri' 27197. -·-····· ... ·-· ... ·-·-
Parecer ri' !ICW7 - C"mn!HID DlnSon, ..,._.. 

....., a l8daçlo 1i1111 do PR ri' 29/97, que -
dlsJIOII'iYOS l Jaohlçlo ri' 116/96, do SeDado fedenl. ••• 

.......... ... 91197 - Comilllo Dinlcn, ......... 

....., aledaçlo fiall do PR ai 2ti197. ---······-····-··-··-·· 
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SEBAS'IlÃO ROCHA 

Traascriçlo 11115 ADais do SeDado Federal do 
lllllllfSo laDçado pelo Bloc:o Parlamearar da Oposiçlo 
em dofaada ckmoc:ncia e dos iDir:a llt" IIICioaals ........ 

Rd'criJJdo..oe l Leó de Doaçlo de Óqloo e T..,;-
dos do CcJrpo Humaao. .................................................... . 

Sable J110P01b1 de sua 1111Dria que visa 11d!mo:tl!r o 
lnbalbo dos pnsos 10 "''ime da Coaso6claçln das Leis 
do Tnbalbo-CLT ........... - .................. - ...................... .. 

Revenmcia as mulbeles do Pafs, em razio do Dia 
Jm.mao:ioDa1 da Malber ................................................ . 

Sable .. beneli'cios que .. Olimpíadas de 2004 
Irado, caso sejam realizadas ao Rio de 11110110 ............ .. 

Coqpalulando-se _, .. _,......,. da Amaz6-
ma pelas llOIIIpiiSW oblidas cm Mlllllles ,...r;zac!as em 
Braslha (DF) .............................................. _ ............... .. 

AlundcMe 10 discur&o do sonadcr ijWILiido ....... 
a disamwiiiÇio 1'1CiaL Aj8le 10 Seu. Abduls NasamoldD 

AbaalaDdo ISpeciOS da nlOmada do mren:lmbio 
11111e BIIISII e l'raDça. .............................................. . 

SáGJOMACHADO 

Pam:er rJI. 81197- Comisslo de AssWIIos Eala6-
IIIICDS, IObno a Measqem rJI. 6NTI (1>1 2S5197. aa ori
semJ, do P<esadeore Fcmando Heanque Oadoso, cac:a
nahmlo 10 Scmdo Fodoml pupoo111 piiii'P' "'!!IIIIDiza. 
da a R<plbllcl Fcdalli"" do Basd a ..,..,_ opoaçiD de 
atiiD........,..,...,.~. US$2611,cm,oooOO, de 
princ:Jpal.jUIIIO ao Export Impon Bllllk or lapan ........... . 

PR. rJI. 'r7197, que outoriza a Replblica Fedenbft 
do Brasil a c:oan11r operaçiO de c:r6dno e11t:1110 DO va
lor equiwaleale • VS$268,000,000 00, de prillcipal, juldll 
10 Exponlmpcxt Bllllk of lapan. ............................... .. 

&<:ammlwJdo a VOiaÇio do PR rJI. 30197 .......... . 

V ALM1R CAMPELO 

o canrer imptescindfvel da mon.. do Balado. .... 
A impoltiDc1a da criaçio da Canma de Piscai 

Fedenl ~ ...................................................... . 
o IISiema peaila!Cimo lnsJleilo. ...................... . 
Disculmdo o PLS rJI. 101J96.Complemenla ....... .. 
l!lll:ama1lBido a YGIIIÇ!kldo ~ rf1.16697 • 
Le!mn da Memasem rJI. 68197 (.,O 'E11197. aa on-

semJ. do PlesideDre Pcmando Henrique Canloso, lllb
melaldo l apleCIIIÇIIo do Senado Fedaal, a escolha do 
Sr. Rlc:lldo Lwz Viaaa de car..lbo, MmisUo de Seaua
da a...e do~~ da c.m.ua de Diplo
mara, para exercer o CII80 de Enlbou•ador do Brasil juD-
IO l Repolblica do Zimbabue. .... .......... ................ .. ..... .. 

Comenta a inrmçlo do Govcmo de pnmopr o 
FuDdo de FsraJ>ihzaçlo Fiscal ..................................... . 

Sable a candldalwa do Rio de 11110110 a sedw as 
Obmpiadas de 2004. Aparte. Seu. Beaedlll da Silva. ... 

Aspectos relalivos ao Fuado do Ccauo-Oesre 
Aparte 10 Sen Ramez Tebet .... . .... . ........... .. ..... .. 

O"""" em que se eocomram asiOdoVIas bnsileo-
ns. .................................................................................. . 

A noformadalusaça6absoluramenre...,.,.,..... 

158 
Sobte a A..,cra 21, documelllo elaborado e apro-

vado dunnte a Ccmfeleaaa El:o-92. ........................... .. 

158 
Abordando o problema da lllllde. ..................... . 

WALDFCX ORNFLAS 
168 Comenta o problema da CC1IICOIIII'IÇI de riquems 

182 
e o IIIIIIICIIID das desipalclades rqicmais. ..................... .. 

Discutilldo o PLS rJI. 101196-Complemomar ....... .. 
Palec:er rJI. rtl/97 - Comlsslo de Assun10s Fcaa6-

182 mi<os, salmo a McDsascm rJI. 53/97 (1i' '!iOR7, aa on
semJ, do Presidente feiOaado Halrique Canloso, sohci
Wido .. Senado Fedaal, IIIIIOIIZIIÇio para COIIInlaÇiD 
de opaaçio de Cll!diro -. com aval da Ullilo. en
ae o Fslado da Babla e o K...cfiiiDSIII• fUr W'IOdenufbau 
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140 

170 

- KfW, ao Y8lor eqwv!!leDre a aeze milhlles e quiDIJcn-
105 au1 man:os !!lemilos, dellinada ao liDmEI.-o par
CI&l do Proje10 de Slllftmento B8co da Balua. Fase D. 

l'alec:er ri' 83197 - Comislio de Ass1111101 El:o
D6nucos, soble a Mensagem rJI. 72197. (rJI. 290197, aa 
ongem), do PleSldellre Fernando Hearique Cardoso, 
sohcnando retlficaçllo do leito da Resoluçio ri' 
96196. do Sellado Pedeal, que 8!110riza o Fswlo de 
TOC8!IIUIS a - op:mçllo de catiJD JUI'IO 101be EI
JIOII Import Bank of JapaD, 110 Yllor deUS$ 48.000,000 00, 
COJOS recursos ser1o des!mados 10 co-fmancillllelliO 
do J>tosrama de GerenciameniO da Malba llodovWia 
Es!adual. .......................... ....... .................. .......... ..... .. . 

PR. "" 28197. que llliOriza o Govemo do EsJado 
da Balua a CGIIIIalaJ' opaaçlo de Cll!dito exrerao, com 
aval da Uuilo. enae o Eslado da Babia e o IC!echWJStalt 
fllr W'ledenlulbau. - KfW. 110 valor equivaleDte a aeze 
nlhiles e qumhelllos 11111 man:oo alemiies. des!lnada ao 
fiDaDcumeato pan:ml do Projeto de SanoameiiiO B'-ic:o 
da Balua, ~ D .......................................................... .. 

PR. rJI. 29197, que !ICieSCCJIIa dtsposi!ivos l Rao-
luçio ""96/96, do Seuado Fedenl ................................. . 

Pa!eccr ri' 114197 - Camisslo de AssUIIIOs EcoDG
-· IOIR o OIJdo S-26H7, soltciWido .uJill1zaçio 
do Seaado Federal para a emisslo de Leau FU1811CC11l!S 
do Tesouto de Sio Paulo -IFI'P, com base aa Resolu-
çio n"69195, do SeDado Federal. ................................. . 

PR rJI. 3lW7, que .,tonza o Estado de Sio Paulo 
a C11111ir Lcbas FIIIIIICeins do Tesout11 de Sio Pllllo -
LFTP, com base aa Rm!çlo 'ri' li9I'J5. do Scmdo Fedaal. 
cujos JeCUiliOS sedo desanados ao po da dívida mobJ-
h6ria do Fslado, veaclvel em IIIIIIÇO de 1997.. ........ .. .. 

Pa!eccr"" BS/97 - Com!sslo de Asswi!OS Fcoo6-
DIIC:OS. salmo o Offao s-27/97, soliatando autOnZIIÇio 

179 do Seaado Federal para a eaussiD de Leau FIIIII!ICOUal 
do Tesouto do Fslado de Seqppe -I.Fl'SE. com base aa 
Resoluçlo rJI. 69195. do Seaado Fedaal. cojos ...,IIISOS 
sedo desanados ao 11110 da díVIda II!Obilima. vcnc:ível 
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234 110 1•semesuede 1997 ........................................ .. 
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433 

433 
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PR .,. 31/97, que- o Bllldo do Scqlpe a 
emiiJr 1..etns FiDIDoolns do Taaum do Eolldo do Sor
lipe - LFI'SI!, com bue aa Resoluçlo .,. fi!JIIJS, do Se
aado Pedonl, cqj01- ...... drsti .... _,pu ela 
dMcla lllllbillma, WIIIChd 110 1• WICIIle do 199'7 ......... 

peq. jn---·rl 181197, mã••<.a• kdb:iiiÇ&ii., 
MiDilllo do Meio A..._, ciOI ltecunos Hrddcos e da 
AII!8JJ!!nja Upl, .....,.do Plupama NIOIIIIIII do ln!pçlo. 

Requaimemo.,. 182J97, aoiH:I1Ddo illformaçlla 
110 MiDuaD do Meio AmbJeule, claa b:unos Hlllzilloa e 
ela Am...W. Upl, .:en:a do Pwpw de Recunos 
HfdricoiiiO Nardelle. ._ ................ ___ ,,_, ___ , .. . 

436 ~ ..... Em=da.,. 1-I'U!N .. PR.,. 'MW7. H 

Datlca lepDdiFm 8pd94 ,.,, pelo Pruat ... 
Glabo llunl IOble o Vllle do Sllibe, lllueme do Rio 

437 Slo l'nllcllco. ......... _ .................................. - .............. .. 
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Ata da 1 ~ Sessão Não Deliberativa 
em 3 de março de 1997 

3!!. Sessão Legislativa Ordinária da 5~ Legislatura 

Presidência dos Srs. Antonio Carlos Magalhães, Geraldo Melo, 
Carlos Patrocínio e Flaviano Melo. 

(Inicia-se a sessão às 14h30min) 

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

Sob a proteção de Deus, iniciamos nossos tra
balhos. 
I O Sr. 12 Secretário em exercício, Senador Aa

viano Melo, procederá à leitura do Expediente. 
~ É lido o seguinte 

EXPEDIENTE 
OFÍCIOS 

DO MINISTRO DA ADMINISTRAÇÃO 
FEDERAL E REFORMA DO ESTADO 

N2s 88 e 89/97, de 19 de fevereiro último, refe
rentes aos Requerimentos n2s 22 e 26, de 1997, de 
informações, dos Senadores Romero Jucá e Pedro 
Simon. 

Os esclarecimentos prestados pelo Mi
nistro foram remetidos, em cópias, aos re

-querentes. -

Os requerimentos vão ao Arquivo. 

OFÍCIO 

DO PRIMEIRO SECRETÁRIO 
DA CÃMARA DOS DEPUTADOS 

N!! 34/97, de 28 de fevereiro último, comuni
cando o arquivamento do Projeto de Lei do Senado 
n!! 203, de 1991 (n2 2.765/92, naquela Casa), de au
toria do Senador Francisco Rollemberg, que acres~ 
centa artigo ao Capítulo 11 'do tratamento e da recu~ 
peração', da Lei n2 6.368, de 21 de outubro de 1976, 
que 'dispõe sobre medidas de prevenção e repres
são ao tráfico ilícito e uso indevido de substâncias 
entorpecentes ou que determinem dependências fí
sica ou psíquica', suprimindo-lhe o artigo 16, doCa
pítulo III - 'Dos crimes e das penas', discriminando 
o usuário de drogas dependenciantes e prevendo as 
medidas cabíveis à sua recuperação psicossocial. 

PROJETOS 

RECEBIDOS DA CÃMARA 
DOS DEPUTADOS 

PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO N• 20, DE 1997 
(N" 335/96, na Cãmna dos Deputados) 

Aprova. o t:Qxto do Acordo sobr. Qua
:-en1:.•na Veqeu:. colobracio antro o 
Governo da rte-pú.bll.c:a FOd.ora t:.l. va do 
Brasl..l ê o Govetrno da RepUbh.ca Popu
lar cia Chl.n:a. em. Bal.)l.nq. em 13 da 
àaz.erttbro do 1995. 

O CONGRESSO NACIONAL deero-ea: 

Art. ::.o , Fl.ca aprova ao o texl:O do Ac:ordo .sebr• 

Qu&r.nt:.arua Veqoul, cale.b.racio ent:re o Gov.rno aa Rapitl:)l:..Cõll 

F.:a.rauva do Bras:..l e o Governo :.a RepUbll.ca popular- da 

Ctu.nã.. -em Ba-:..jinq;- em- 13--tiG d.Rz.moro C:Q T995.--

Pari.qrafo Un:..cc. F:..ca:n suJGl.t:.os a at:~rcvaçi.o do 

conqresso Na.e1ona.l crua:..:squer :~tos qUG possam l:'eSUl t:.ar em 

:'GV:I.•:i.o do rafa.r1do A.eo.rdo. b4lm como qua1squer a::~uaus 

compleDW~n"t.arOs qua, nos t:.urmos do 1nc1so I do a.rt:. 49 d.a. 

qravo•o• ao pat.r~n1o naCl.onal. 

Art. 2". Est.o tlecr•t:o Leq:..sla:t.l.Vo ent:.ra cw v:1qor na 

data dct .sua pul)l.\.Cõllçt.o. 

MENSAGEM N'380, DE 1996 

tM rmLvc · • 1 coca o dDpoaa no waso <49, mcuo L da ~ Federal. 
.-..:co • dnad&~ óc Voau Excdésx:iu., m p t da de ~de MoliYas do 

--·-du--.o.o-doA ..... -.~Vopgl. 
ceicbndo entre o Governo da RccubJica Feaerauva do Btu~l e o Governo da Re;nibiic:a P~ da 

China. em 8(:)jjng. em lJ de dezemoro de 19f'l.:. 

Bruút.a. ' de m.Uo de 1996. 

Fernando Henrique Cardoso 

Di n• • ~<> jOPB-OAI/MRE - f.AGR BRAS CHIN 

BrllSl.lill, :3 de ~l.O 1996. 
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SubD&t:.o !l aprecs.ac;.6.o d.e voaaa Exc::eline1.a o anexo 
proleto do Acord~::~ sobrA Q1.1.arentena. Veq-at.al an't.re o Governo da. 
Rap\U::Ilicll Fadara't..l.YA d.o Bras:.l • o Cove:r:t~o da RepUblica Popular da 
Cbina .. !1:ntad.o •• Beijinq, em l.J ela dazeabro de 1.995, por ocaaiio 
da Yl.sit4 da Voaaa Excal.llnc::.l.&• 

2.. o retar.ict.o Acorda "tracSU& o tn~sa da -...bela o a 

paiaaa e: Pt'OaOYar o da-.nvol.vi .. nto do ~io da plantas a 

proctu.1:.o• veqae&l.a, l:l- CO*O da ratorçaz: a c~raç:io na •rh da 

qu&nnt:.•na vaqo-ul cca vistas a avit.ar " ib.tro4ul;&o da 
ant•rmidadaa, praqoaa ervas daninhas noa a.ua ra..,.c:1:.1va. 
t•nitorica, que poeiaria ocorrer •• virtude da axpau.io do 
coaercia dessas proc1utos. 

rc:-~ 
IDtZ: Fl:LIIPE I.AM.PJtJ:IA 

KiJUatro da Eat&do daa .Ralac;óaa E.Rar:.ona 

ACQRP9 SOf!BE OUAREN'!ENA Y'EÇEIAJ ENTRE o <".oyJ;BN9 QA. 
IW'UJltlCA FEPEB,ATIYA 00 BRA!jD E Q GOYFB,N9 QA 

smmuc.a. PQM,n AR QA CHINA 

O diseuür c:Jaramen1e os problemas que surjam no curso da 
implementação do Acordo. 

ARTIGO !I 

As plantas e produtos \'egctats a serem smportados e e:q:JOrt~dos 
dC\"Ctio ser 1nspecionados pelos sen-iços de quarcnten.a vegetal csrabelc:ctdos 
respectivamente pelas Partes CoiUratantes. 

ARTIGO !!I 

1. As·P:Htes Contratantes concordam que. quandn pi:1ntas e produtos 
'~1ais foi-em ser exponados para a outra Parte. os Lerttt"içados fitossannanos 
emmdos pelos scn·tços oUc:iais de q~rentena \'eçetal do pass cxpnnador de\'Cm 
ser anexacios e esentos n.:1 Hn2tJa. ntíctal e em an~.tlés. centticandn que as plantas e 
produtos vegetaiS estão hnes ·de pragas su]cttas •• quarentena. no que dll_ resQC~to 
ao ,:>ais tmpcnador. e atendem aos requtsttos de quarentena vegetal do p;~ts 
1mponador. 

2. O país importador tcra o direito de 1nsf'CCIOnar as plantas e ~rodutos 
ve~is im?Ortados. e de tomar as medidas necessanas de quarentena. Entre~ 
as medida.s de quarentena deverão basear-se em suticu:nte evtdênesa eu:ntifi:ca c o 
p:us importador devera 1níormar o dep.:utarnento de quarentena do pais 
e:q'IC)C'Udar. tão logo possiVel. etc que as mcctídas de quarentena tOram tomadas 
peto pais 1mporu:dor. 

3. A:l. plantas e 'l)rodutos "\'C~tats a serem exportadas deverio esW li"\.TCS 

O Gooemo ela Repúb!íea Fcdertuva do Brasil de terra. 

c 

O Go\oemo da República Popular da China 
(dora\rante cicnomlnados ··panes ContraW\tcs'"). 

Cem 11 finalidade de efetiw.menlc evita" a introd~ de 
CDfemudadcs. pragas c erv&3 daniDhas sujeitas a quarentena (daqui cm dian&e 
referidas como .. prsps de qu.arcntcna") no território de qu.tlqucr das Partca 
Contratantes. para l'f"Oitger a produçio agricola. para promover o dcsenvoivimenlO 
do comercio de plantas e produtos ve~cuts. c par~ reforçar a ~ no 
dcminio da quarentena vegeta! cnrn: os dois pai ses. por meio deste. 

Acoràam o que segue: 

As Panes Contratantes concordam cm: 

a) 10mar Iodas as medidu ncces:Dnu para evillr • lnttoduç.Jo de 
Pl'lp!S SUJeitas a quarentena no tcmtOrio da ouua PIJ1c 

Conuaunte atravCs do comCn:1o de plantas ou produtoS vcgcws. 
ou px- qualquer ouuo mcío~ 

b) norifiW"-SC mutuamente no que: diz n:spciro i disttibuiyio e aos 
eoalr'Oies de PRg&S sujeitas a quarentena c 3 nO\,. oc:oninc:ia de 
prasu no temtório cb. Parte Cçntrallntc. em doçumcnto cscn10'. 

c) intercambiar. cnt dia. os doc:umtntos da lcgislaçio atualizadc. dos 
regulamentos c demais nonnas relativas a pragas sujciw a 
q~tma. taís como a lista das pragas sujeitas a quarentena 
publica.da por cada. Governo e requerimentos para imponaçãl':l de 
plamas suJeitas a quarentena. 

d) intttcambiar os resultados de pesquisa cicnti.fica c tCcniea. o 
material cientifico c manter c.ooperaçio cm pesquiSa c:ientilica na 
ârca d:l quarct'J.tcna vegetaL por meio de visiw muluas de 
-lisas: 

e) se Deccuirio. a -.ssistência cientifica e tCcniça na .ire::a da 
quarentena \'cgetal pod.crà ser· mutuamente fomeçida. c · 

-1 0 Acordo C opJica\·e! ::1 IodaS ::15 plantas e produtos \"C~etaJS 

comerctalizá,'Cis c não comerctaltza\'els 

ARTIGO IV 

1. Passa2eiros onundos de qualquer das Partes C<:mtratantes quc:
carreguem plantas- e produtos vegetais p::t.ra dcnuo do territôrio da outra Partf' 
Contratante. por quaisquer meios. deverão declará-los. por iniciauva própnn. ao 
serviço de quarentena vegetai no pm'to de entrada. 

2. Plantas e produtos vegetats de missões dtplom:itíCas para doação. 
mtcrcãmbio ou uso própno deverão ser processados de acordo com os respecttVOS 

•'f r~ulamentos de quarcntcn:~. vegcl3i do pa1s Importador. 

ARTIC,OV 

I. Os matcnais de embal.:uz.em de bens exponados dc\'erio estar h\'rcs 
de -pragas sujeitas a quarentena. O u;o de p::t.lha de arroz. IOibas. caSQ de :lrvore 
ou outras panes de produto~ agncolas ou Ilorcstats devera ser evitado. Se 
materiais taiS c:omo ))3lha de .:l.rto7. torem UtJliz.adcs. de\·c:-oio a1cnder a~ rcquisítos 
de: quarentena vegetal do pais unponador. 

2. Os meios de transporte deverão ser 1nspeaonados antes de carregar 
plantas e produtos vegetais. Se necessâno. o me1o de transporte deverâ ser 
fumigado ou desinfetado e um Certificado de Ftlmigação Fitossatutârio devcrã ser 
emiudo pelo sernço de quarentena \·egetal oficiai do pa1s exportador. 

ARTIGO VI 

As Partes Contratante::> tomarão todas as medidas para evitar a 
mtroduçào de pragas SUJellas a qu.lrenlena de um terccaro p:11s no terntôno d.:1s 
Panes Contratantes. Ccrtiticados !·uossammnos: rie\'Crão acompanhar as planw.s e 
produtos veszeta1s em tr3nstto. P'\ (JU31S deverão atender .aos requ1silos de 
quarentena v~etal de pais 1m portador. 

,\RT!GO VIl 

l. Os depart:lmento:s cncarre~.aoCis dC) Acordo são o Departamento de 
Defesa c inspeç:io Vegetal ~ DDIV\ da Sc::crctana de Defesa Agropccu3ria do 
:-..iintsteno da Aencuhura. do Abastccunento c da Refonna A2rana. do lado 
brasde1ro. e a Administração de Qu::aremena !\mmal c Ve~etal d~ MinistC:rio da 
A~ncultura da RepUblica Popular da China rio !ado chmi:s. 

2. De manetra :1 soiuctonar problemas que suryam no curso da 
implementação do Acordo. e p::t.ra perm1tar o mtcrd.mbio de resultados de pesquisa 
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cienttfic:a e tecmca na arca da quarcnlena \'CIZetal entre os dois pa1ses. \'isitas 
reciprocas de especsahstas e encontros bilateral~ poderão ser realizados. mediante 
consulla entre os do1s dep,artamcntos en~:arreiZados oo Acordo. As datas e locrus 
perttnentes serão dctenmnados depots de cons~ltas mutuas 

ARTIGO Vlll 

1. Todas as atl\'id:ldes reiau,.as ao Acordo deverão est.::r.r em sintonia 
com a l~tlislação e os re~uiamentos de quarentena veg.etal .de ami:ias as Panes 
Contratantes. 

2. O Acordo não tcrâ efeitos sobre os direitos e obrigações estipulados 
em acordos bilaterais ou muilflateraJs sobre quarentena vegetal Com ouiros paises. 
assinados por qualquer das Partes Contratantes. 

ARTIGO IX 

O Acordo entrará ern vigor a partir do 30° (trigésimo) dia apôs terem 
as Partes Contratantes completado S1:US respectivos procedimentos internos e 
notificado uma. a oulra, 'POC via diplomática. O Acordo terá \·igência por S (cinco I 
anos. O Acordo será pronogado aulomalítamente por ntais 5 (cinco) anns 
sucessivos. desde qu~ nenRUma das Partes Conlratanles notifique a outra P:u1C: 
Contratante. por via dipiom8tica. sua decisão de mlo renov:!.·lo 6 (seis) meses anles 
do ténnino da vigêncta do Acordo. 

Feito cm Beijing. cm I .~ de dezembro de 1995. em dois nemplares 
.originais. nos idiomas portugues e chinês. sendo ambos os lexlos igu:llmentc 
autênticos. 

~2. 
PELO GOVERNO DA RE!'UBUCA 

FEDERA'I1V A DO BR.ASll.. 
u (iCJVEitNCJ ÜÃiEPliJsü<.-;:A 

POPULAR DA ClONA 
Lui:z felipe Lampre1a 

'"lEGlSLACÁO Cr.AOA AAE."<.AAA PELA 
COOROENACÁO DE ~~11100$ lEGISLATrt/0~-C:aDI" 

-CONSTITUIÇAO 
Ttrm.oiV 

n .. 0RC.\liiZA.CÁO DOS Poonu:s 

CAPtnJt.oi 

Do Poom i.EGISIAIVO 

, •••••••• • • • , ••• • • • • • • •• • u • • ~· -.-•-• •·-•····'""• o o-co--,~ • ~-· ... -•·-~-="!~~=---·~~...,,.--- --• 
SéC<oD 

DAS ATRIBUIÇÕES DO CONCJRESSO NACIONAL. 

•••••••••••••••••••••••••••••• ·-··~---~-· ••• •-•,> ••• •,!! ~-:_~ ~ ~~ ~ '·"'"-~-. ~. ~~ •••••••• ·-· -~'"""'""""-·-···..,.._. 

Art. 49. E da competenaa exclusiva do Congresso Nacional: 
I - resoiver dcfi.niu\'amcnte sobre tratados. acordos cu ates intemacícr 

naisquc acarretem encargos cu compromissos gravosos ao patrimõnio nacional; 
....... ··-· ··-·-·· ----·· ---· --- ··---- ...... -- ..... -.- ... "--" ..... ~- ··- .. -·· -~--.-.- ... ~: 

(À Comissão de Relações Exteriores 
e Defosa Nacional) 

PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO N" 21, DE 1997 
(N" 336/96, na Câmara dos Deputados) 

A;:l:r:ova o t.xto do .Ac:crcio sobr• S•:vi
c;oa Aéreos, calebrad.o entzo o Governo 

-~di Rlrij)úbl"i""éi ___ Foa.-tauva--dQ -Bras-il • o 
Governo da Nc:~va Zalãnd.i.a, am Bra.81.
lia, am 18 da JunhO da 19g6. 

O caiGRESSO NACIONAL dacrata: 

Art. 1 • • Fica aprovaào o texto do Acordo .cmr. 
~c;oa ~., celebrado entra o ~mo d.a. ~ic:a 
Fec:Mirab. ~ do Brasil e o ~o da Nova Zal.And.l.a, «a 

Bra•ilia, em ~8 de Junho ele 1996. 

Pàr.qn.fo Wu.eo. F.i.eam su:~e1tos à :a.provaçio do 

COng-resso. NàCJ.On&l qua.l.Squer a tos qua tx:~ssam raaul tar em 

rovi•io do ret'•:r:ido Acordo, bem eot'DO qua.uquer aJuit.eà· 

compl.-ntar.• que, nos termos do .i.nCJ.so I do art. 49 da 

COnati tui~o Federal , acarretem onearqos ou CCIGIP:rc:ai•IIO• 

qraveaoa ao p&t:':i.mõnio naCl.onal. 

Art. 2°. Eata Decreto lAql.slatJ.vo entra em 'n.qor na 

data de •ua publie~t:.~ 

(ÀS COMlSSOES DE REI.AÇOES ÉXTERIORES: DE vtAÇJio E TRAiisPcíRiES; 
E DE CONSTITUiçl\0 E JUSTIÇA E DE REDAÇÃO (AAT. 54)) 

Do- ., 1 ..... ._ ....... 14.-VDI.olo<:--...,-.., 
~·~c~;;;;-._:~~~v~-~- :_~? -'ilai:~•Motfiol~~o 
--de-dulldoçOa- ·-do---Scniçoo-. 
c:árJbndEJ aD'e o Gowrmo da .RqüJ1ica Fodcnóva do Bruil e o Go\lerDo da Nova Zdladil. r:m 
--lldejoàlodolll96. 

- 8 ... _ ... 1996. 

Fernando Henrique Cardoso 

EXPOSlçAO DE MOTIVOS N~ 361/MR.E., DE 6 'DE. AGOSTO DE 19!;('• DO SENHOR 

MINISTRO DE. ESTAllO DAS RELACOE.S EXTERIORES 

Infortr~e vo••• Exce16ncia de que· a df!legac;lo :bra•ileira, 

CC~~~pCWt& por repreaent..'c.t.e• elo• Miuin4!:z:ics du: Jtelar;6ea 
Extericme. e da All:roniut.ica negociou e rubricou. - Wellingtcn. ftl 

~~-----=aê--liiJs-;-·u• --Al»rdo •obx-& .b..:ni,çoa Mreoa en~ 
Braail • Bcrva Zel.and:ia. O projeto ele ac:orào 'IJeraa aobro ~SerYiçoa 

ele ~rt.e afix-eo comercial %"e9Ular. 

2. Por tr~eio elo instrumento ea apreço, •• Pa.rtea ae c::onc:edea 
~reciproca.ente o direito de operar v6oa comerciais •nt.re oa 

roape:c:t.ivoa un;it6rica, c:ujaa e~~~pre••• aireaa podftlo ·~ e 
cleaelllbarcar passageiros, carga • correio. 'I'r•c•-•• de Wl •cordo 
moclarno, coe Ulll alto grau de flexibilicS.dc, pcraitindo inclusiVe o 

exe"!cio de cliraitos de: t:rUego de quinta liberclade:, iate '· o 
~lt.o.éõiiCii!t~-a---uma~das Parttla, àe" tr~rt.~ -paaaageu-o. e 
--w=«fqic~re·c,-·1!"iti"i"t.6rio· -da outra P•rt• e te:rceirca pa.iaes. Base 

conjunto de diqit.oa ccnatitui•se em- hna.enta esaencl.al-para o 
maior in~o de) co.i:rcio nlo aC~Mt~te coa a Nova Ze.llndia, 11aa 

COIII. todoa o. paiaea d& reqil.o. 
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3. ~an~e a& converaaç~:teso aeron.i.ut.icas e:m Welling'ton, 
convenciou-De autorl.z&r, de i:l.icio, a operaç.l.o de até tr~• 
fraqü6ncias selll&ll&:.a parcr·eada bandeira. O ac::~rdo n.!.o especifica., 

nem restringe, oa pontos euu terr1t6rioa de t:ereeiroa paiaea que 

podem aer operados em regime de quinta liberdadie., entendendo· a e, 

entreeant:o. que o ~ito maior das cperaç~a E eranaportar 
pa~aageiroa e carga entre oa territórios dos doia pa!aea. 

4. Ne•••• c:ondiç6ea, elevo o\ con.siderac;::lo de Voaaa 
Excel6Dcia o anexo projeto de Menaagem .ao Congreaao Nacional 

encaminhando o text.o do Acordo entre o Governo da Repdblica 
Ped.erati v a do Brasil e o ç;ove:rno da Nova Zellnd.ia aobre Serviços 
Afireoa. 

rc~~ 
L'OXZ FELI~ LAMPREIA 

Ministro de Estado elas Relaç~a Exterl.orea 

O Governo da Repúblic:a l'caeru.bYS do·Brasii 

e 

O Governo da Nova Zelândia 
(dorawnlc denominados ... PDI'les Contr.unnlcs-}, 

ScnUn Partes d:~l:onvcnç5n ~Mrrc 1\\'Í."'çãu (;i\·il lntcrn:~ciun::d. abcrtõt 
õiassimtur.J.cm Chicago. cru 7 de dczembmdc 1944: 

IJcscj:mdo concluir um AcunJn cnm n tinalidouJc de cstnbelccc:r 
~-iças nétcOS entre tr.'; ~ rcsp:ctivc»S terriltiric,..; c mctn: 

~j.:mdn .n~~urnr n m.-,i~ cle1-':uJn !!-ll'lll de ~ur:mç:. de , .• -,., c de 
sq.unnurt Õõt nvi.u~:iu nulrunSl11.ntc uéu:u inlt:r11:1ciuunl; 

t.llf11Ci< L!· 
IJeHniçttcS 

l'ar.l· '~ lins ücstc .1\alrdn. :wh-..1 ~ o cunle:octn ddennin:u
Wrcrcntcmentc: 

::!) o ~c:rm.u ··auturic.I:Jdes .aemuáutic:~.s·· signi1ica u Mini~tro 
rnruns.-n"Cipcia rircn da :n,.i."lç:in chi! nu qu."llqucr uutm 3Uinrid::tde 
nu pc~sna ~uturi7.:td:l :1 e:<ecu1:1r :ts hmc;tics :uuahncnte c~crcld.:~.s 
pelas aulnnd:.tdcs mcuciuu:u.ias: 

h)u lcnnu ""seniçn~õcc•n,·cncicm:IJcr.."" si,:mili~ 1 ns SCI\i~ 1~ :te1cos 
t"CflUI:u~ uns mtas <-~.JKXiJic:tda:;. uu Ane~u :1 este Acmdn p:nn n 
lrnn:>purt~ de ft!IS~>:~llCIWS. c:~rit:t c nt:tkl pu~t:1i. scp."lmdanu::utc uu _. 
em cumbnmç:lu: 

c) o termo '"Acordo" signilic:t este Acordo. seu Anc:«, e quaisquer 
emendas a estes: 

d) o termo "Convenç5o .. signilica a Con\-cnç3u sobre A\liaç.:lo C..:ivi! 
lntem:1eional aberLO. a assinatura cm Chicago. em 7 de dezembro 
de 1944, c inclui qualquer ancx;o adotadu coniOnne o 1\rti~ 90 
daquela Convenção c qualquer cmcndn aos Anc:ros nu :i 
Convenção conforme os seus 11t1igos 90 c 94. na medid::. em que 
esses Anexos ou emendas tenham entrado crn vigor para ambas as 
Partes ContnUaotes; 

e) o tenno ··empresa. aérea designada" signit'ica uma empresa aCr= 
que tenha sido designada e autorizada confurme <• Artigo 3 deste 
Aoord<r, 

f) o tenno .. taritàs" signitica os preços :1 serem p:~gtJS pelo tr.tnsportc 
de passageiro:~. basa!!cm c carga. c a" cundiçü~ na~ ttuai;" cs.~ 
preços se .aplicam. Ínçlusi\le n• preç:n!iõ e cnndiç~ flo'U"D :lfl,éncia c 
nutro~ serviços cnncxus. mas c'<ciusi\·c a rcmunL-n~çoiu c as 
condiçÜ\.-s para u lr.m.sporlc de mui:~ I'M.lSiat 

g) us tennns .. stniÇ(lS aé:n:u:-;··. ..scniçn .:aCrcn iutcrn:u::inmtC 
-emprcs:a :U:rc:l" e "cscalu setn lius cunJCrciais"' têm ns si~nilic::Klus 
.a eles 1'\..'SJK:clh:;:uncute :~tribuidns JU) Artign 'J(t Ua L"utn"L•nç.iu: 

h)o tcmiU ''tcrritórin"' lcm n ~i~niti4.::t.dn .:1 de :tlrihuidn 11u Arli~u 2 d:1 
«.:mt"-ençãu. 11() c111cndimcntn de tJUC:.. nn c:..~• .,l:a Nu\-:1 /.clãnc.lia. u 
lcntK, · tciTltúrúi' C.'U:Iufní as ilha~ Cnuk. Nine e Tt1kcluu: 

i) n tcnlll, ··nrtn especilicatb"" signilic:. umu das nltns <.~'"M.:Cilic:u.ins m• 
/\ncxu a ~1c Acc.1cc.lu~ e 

j) u lentlu ··t:~rit:t ôlCnuuiutic:a·· si~niticn um prcçn cubrad(l :is 
empresas nêrea.~ pc:k1 t(nnccimcnto de i11sl:llaçUcs c seniç:c.lS 
ucrupc.lrtuitri(.'S. de ml\·c~çãu :t.érc:J (lU de scgur:mç:t de ... ,iaçiio. 

/\R11CiO 2 
C..:uuccssâtl de l>ircit()$ 

1. Cutl:r P:utc CnnUul:tntc L"tMJCetic il t•ntra l'm1e Cunll':ll:tnlc us dircilus 
a 5C!tuiT c::qlCCilic:u.ln~. <.-am a linnlidndc c.le npct:1çiln de !CCM.'içus nCtcc~ 

inteW:teinnais pela empresa aC:re:J dcslgnad:t da utUra P:».rtc t:unlrotanlc: 

<t) u dlrcllu óc subrc\·nar u lcnllúuu Ua mdm · P;artc Cunlrulanlc 
st.'IIII'M.tttsar: 

b) 0 direito de tazer escal.:1s no rcJCrido territôrio. p:1r.1 1ins 

comerciais: c 

não 

c) 0 direito de fuzer csc::~las no reii:rido território çom o prupósit~ de 
embar=r e desetnbarc:lr. na oper.~ção dos sernços 
convencionados. o tráfego internacional de. passageiros.. carp e 
mala postal. separadamente ou cm combinaç3o, inclusi\IC de e plU& 

terceiros países; 

2. Nenhuma disposição do panigratO I deste Artigo será consi~ 
co1n0 conçessió.- â-enfpres& aérea. designada de uma P.:ute Con~te. do direito 
de embarcar. no territôrio da outra Parte Contratante. p.assagct~ carga c: mala 
postal, transportados mediante remuneração ou fret:Uncnto e dcstin:ldos a outro 
~~to no tenitôrio deSS3 Parte Contratante. 

6!illQQ.1 
Dcsiguaçãu c 1\.utori;.r.açãu · 

t. Cad:t P:ute <.:uutmt:».ntc lcr:i u direito de dcsig.n:Jr . par mlli1ic:ty:ln 
esait::t à outr.J. P:n1c Contr.llantc. uma (Mt mai:; cmprcs:lS aérc:l.S para OJJCWr os 
S:el"riços cotwcncionados. e de retirar (lU .ahcrar t.:J.is dcsignaç~. · 

2. Ao receber t:ll dcsig.n:Jç:in. c cm cnnl(nmidndc cum u Arti~>t• 4 deste 
Acordo. as autoridade~ ucnntimtia:~:; da uutm l>:trlc Cnnlml:lntc cc.mc:c:derikt.. sent 
demora. :i cmpn:s3 :1ére:1 uu :is emprcso.s aérc:!s :1ssim dcsi~nad.as.. us nuh~ÕCS 
apm('li:ldas 1"3r:l 3 l"lf'Cr.lÇÜO d(\5 setvfy.JS CUit~iCllCicMt:ldns J'I<'U":I (W IJiutiS cst:l 

empre53tivcr sido dc:sign:t.da. 

.~. ()u:mdo um:~ cmpr(.~ ~érca ti1.1:r rccchidn t:tl nUhlÓ7..'1\"5n. 1'Xldcci 
iniciar 3 qtmlfJUer mnmenln a (lpernç:io dos ~cni\..:IS eott\•e~tc:Km.'ldus. nu kadu nu 
cnt parte. desde tJUC cumpm :JS dispusiçi"Jcs .!plic;h'cis deste Acnrdu. 

N\TI<~>• 
Rcn>gaç~u c Li•nit:Jç:io de Aut(.W.açiio 

t. 1\!J aul"ridodcs aeran:íutieas de cad:1 Parte Conlr.stantc terou u dircitn 
de IIC@llr as uutoriz:lções mencion:lda:; no J\rtigu 3 deste Acordo com rcl:lçio o. 
uma empresa nêrc:i desíiU13d:i- jicl~ -inttro Pm1e Cnillrnl:mlc. c de fe\"t!pT an 
Sll~tpc:ndcr t:ti.o; :IUtnrij":J.Çf~. un óc impur cnndiçi"•cs. tcmtxn:itia llD 
dcliniliwmcntc: 
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::!) c.1su 1:11 cmptC!m nCrca deixe de lmhilít:u'"!'c pt:r:utlC :ts. autorid:~dcs 
aeuminUicn:o:o de,; .. .<;u. Parte Contmtoute · seguntln as leis e 
rc!2:ul:nnentns nnnn::!l e r:u.U:t\-chncnle nplic:i\·cis por Lais 
nulnricla~ em cuntOrmídade com n Cun ... cnçiin~ 

b) çaso tal empresa aéren deixe de cumprir as leis e regulamentos 
daquela Pllrlt Coatralante: 

c) easo essas autoridades nào estejam COO\o'cncidas de que parte 
substnncial d:l propriedade e o controle cftti'\'0 da empresa aérea 
que pertenç.:~m ã P.:~rte <,;ontratante que a designou. ou a seus 
nacionais; c 

d)caso a empresa aérc:~ deixe de operar coniOnne as condic;ões 
estabelecidas neste A.eonio. 

2. A menos que seja essencial ::~gir imediatamente pan prevenir 
violações adicionais is leis c regulamentos mencionados acima. os direitos 
enumerados no pani~o I deste Artigo :o;crào exercidos somente apôs consull.:ls 
às autoridades :~eroná.uti=s da outra P:~.rte Controtnnte. c:ontàm1c o Misto 16 
deste Acordo. ~ 

ARTI(~!2 
AplieoJçãu de L.ci$ c Re~ulamcnlos 

As lei!ã. regulamcnt(l!'õ c pmcc.:dimenlns de uma Pane Untlr:lt:lllle 
relntivo!;. it entrada. f'Jerm:mência nu s...ttb. ele seu tcrritúrio de :tcrnnaves 
entpreg:~.da~ na n:~••cg:aç;io aérea inlcrnacinn:tl. c,u :1 upcrnçoi.u c na\·cuaçoin de bis 
ncron:1\'C:'I. scrJ.n cumpridus pela cmprcs:~ :1t!-1~.uu empresas ~êrcas ~n uulrn Parte: 
Conlmt:Jnte tt:1 entrada. salda cm durnntc: sua perm.:mCnci::~ uu mencicumdn 
tcrrilõrío. 

2. As leis e regulamentos de ttm::~ Parle Cnntrnt:mtc relativos :i cntruda. 
liber:lça:n. tronsitn. imigrnc;5o J'l3,.,.;.'1part(.'S. :tlt5.ndcga c (JU:Iratlcn:~ seriiu 
cumpridns rela ctnJ,rcsa :téR.":l: nu cmrrc:s.:•s aéreas d:t tllllm Pnrtc Cnnlrõll:tntc c 
rnr uu em nume de. su:~s trirul:tçcies. f':ll':~'1~ciru~. c:n~'l c m:d:t pc:1st.tl nn lr.in~tn. 
na t'1ttrnd:~. ll:t s:uda uu clur:uttl! a pcnn:mênci:t nu lt."tTilúriu daquela 1)311e 
t.:unlmt:lnlc. 

~-
1 

N:z.nplic:xçao dns rcgul.:nncntos de al15.ndc;ga. imiç.rnçiio. quarentena e 
:L'i.semclhn~us. nenhuma das P:srtes <.:cmtrnb.nli:s dar.i rtrciCrêneia ;i SU3. própria 
empre:n llCrc:l m1 :1 t!tudquer u~tro. C~lm rcl:açãn :t uma empre!;:l aCrca da outro. 
Parte Conlral:lnle que nperc scn.·tços aercus imcrn:acionais sentcih:mlcs:. 

4. . • . (J3 (':!ss:JS,cims.. :t b:1~gcm e :1 c:uga em lr.:tn:-;itn dir<:lu :~tr.IVé5. dn 
lerntunn de CJn:tlqt!Cf da~ l~rlc~ Cuntrat:mtcs. c c1ue n5o s:1im11 tl:l ftrr:t du 
acmpc.wtu rc:sc:'":J.da p:1r..1 t:al prt'p;lsi~o. nãn "ier:iu snbmetidt~ :t C111nlc1ucr C:"t:lme. 
~o ~~r ~nc::; c..le. ~urnnç:a d.:t Dl;13ç:lu c tlc cuntrule c.Je ~lttpclilcic:nt~. nu em 
ct_rc~nsl:sn~J.:ts. ~pcc1:us. A ir.JB:J(!.Cin c :t c:J~:t cm tr.in:!'ilu dirctn SCT;in isctttas de . 
d1rc~tus all:mc.lt.-gãrin~ c uutro~ impostns scmcllt;Jntcs. 

AR1JG06 
Reconhecimento de Certificados c Liçcnças 

Os certificados de aeronavcga.büid:tdc. os certiúcados de hobililaÇio e 
as licenças. emitidos ou validados por uma P:lrte Contratante e :.ioda em vigor. 
xr4o rcconho:idos_como vãlid~ pela ou1ro: Parte Contratante pora os objetiYos do 
opera~. dos SCI'VIÇOS convencJonados. desde que tais certificudnt! o:J lic:eoças 
tcabam lldoemitidosou wlid.a.dosem conformidade com os padriSesestab:'::itlc:s 
xgundo a Convenç4o. Cada Parte Controto.nte. todavia. reserva-x o direito ck se 
recusara reconhecer. para sobrevâo e pouso em seu próprio tenitOrio, certificados 
de habilitação!! iiccnças concedidos aos seus prõprios mr.cion:sis pela outnl Parte 
Contratante. 

ARTIG07 
Segurança de Vt»a 

Cada l_>artc t.:ontrat:antc: fKJÚcrir. sulícit:Jr Ct'tn:!'tlll:ls accrc:1 W,, pttdn'ic:!õ 
de scguro.nça m.a:ntldos pda outra Parte Ccmtratanlc nu <!tle ~1:1 a itLortalaÇ(ics 
aeronáulie:J.S. tripulnçõcs. aemnaves c :l. upemç."io d:J:'I empresas aérens ~~nndas. 
Caso. apõs tais c:'msulw.s. uma ú.:~s Partes (.;outrat:mtes entenda que n antra Parte 
Contr::ztante n:lu m:sntém e administro c:Jica7.tnenle padnic:; e e~iJtêncins de 

scgtlrnnça de V1i0 lleSS:J.S :Eir~S que. pef(l UlCIIUS, i~uafclll U'= f~:tdrtiCS minitnUS t!tlC 

podem ser csl:lbelccidus SC!c!Undn a Cm1wnç:iu. a nut1:1 P:1rtc Cnntrot:mte scri't 
nolilicoda a r~iiu e das mcóidas cmtsidcr.ld:ls ncccss:irias: p:tra t1h:nder :t tais 
pndrões minimos: c a cmtnt Pa,tc<.:untral:wll..' :1tlu1:1r:\ :1 m;:iu cnrrciÍ\11 npmpri:tcl:J 
<.:ac.Ju Parte t.:cmlr.tltlUIC resc:T\':I·Se u tiiTCIIu Jc nc~!tr. rC\'trt!.'lr nu limitar :1 

autnri7-=-ção de upcr:~ç:in uu a I'ICTIIUS..,..iu tct:nlc:l tlc um:. cmprcs; .:.~Crc=t ,ko:<:i~:!n:tc.l:l 
~-i:t uutt:\ P:ntc Cuntrtlt:tnte. c:1sn (.'ssa l':11tc Cuntra~anle nftn :tdutc tal :lç5n 
:1pmp1i:tda dentm Uc um pra7.n r~7.u:n·cl. 

t~R'I'I(it)X 

.Segur:mc;:.a da A-..·r.aç:io 

L ________ j~_m c,;_m_!lilflt_ud~gç_çcm.J _,o:.;mL_Q_i_,_ç_lii!_s_~_q(lriçn~~&-~egundo n Dircitn 
lntcrmtciuual. ::1:'1 Partes t:mur.tlantcs 1eatinnam C'lliC sua nbrigaç:io mUtua de 
J'f'Olcgcr a seg:ur:uty:~ d:z a\·iaç:in c1vil contra ::ztn:<; de in!eriCréncia ilícito constitui 
f1.'lrte intcgr:antc dt) presente Acucdn Sem lnml:tr :1 l!~ncr:tlidadc Uc seus direitos c 
uhrip.:v.·t,(."S scgumln 11 l>ireitn lnlclll:tci\Jtl:ll. :1-.:. !':nt~·:-: Comlr.ll:mh .. .._ ~ttl:llftc•. cm 
ranicul:tr. (.'III c:unli.nmidadc ~'CIIU :t:: di':f'lt'-;i\''"": c.l:l ( 'un\t'IWfin Rcl:tti\':t :'ts 
lnli"nções e a Certos < hllrus Alns Cmm:·ticluo: :1 B~>rd{l de 1\enma\~. noo;sin:td::. cm 
TÚ(JtiÍI), Ctll 14 de sclembm de 196.1, d:t Cmt\C'IIt:in parn :t ncrrm5n :1(' 
Ap:xter::tntentn llicitn de 1\<:mn:I\"<:"S.. m::-:inml:t 11:1 llai:t. C"ll1 16 de dC7.cmhm de 
_19~0. c_~~ ::un\·~nç:in parn Rcpress::it, de 1\h,s llicitos Cunlm ::1 SeB!uronç:t d3 
1\"\·r.lç-ãu-t:t\'ll. :r.;sm:1da cm Muuttc:!l. cm 23 de s<:lcmhru Jc PJ71. 

0 2, -~ P3rtes Controtantes prestar-se-5o. mediante solicit:tção. toda a 
assistência necessária para :1 prevenção óe :llOS de apoderamento ilícito de 
IICir'Ofl&ves civis e outros atos iJicitos contra :1 se2urançn dessas nerono.\'CS. seus 
passageiros e tripulações. aerc.1portos c insul:sçües-dc navegação aérea. e qualquer 
outra ameaça â sc:gurança dã aviação eivil. 

3. As Partes Contratantes agirão. em suas relações mútU::JS. em 
coaformidade com as disposjç:ões 'SObre ~nça da aviaçio estabelecidas pela 
Orpníza.çJo de Aviaçào Civil lntemaci~nal e desi@n:lda.s como Anexos à 
Convençio. na medida em que tais disposiçOes sobre segurança sejam aplici.\'Cis 
às Partes Contratlmtcs; estas exigirão que os operadores de aeronaves que tenham 
sido por elas registradas ou os operadores de neronaves que tenham a sede 
principal de seus negócios ou residência permnnente em !õCU território e os 
operadores de aeroportos em seu território aj:tm cm contOrmidndc cum as rcli:ridas 
disposições sobre a sesurunça dn nvinçãu. · 

4. Cnda Parte CunlrOJt.ante cuncurd:1 cm que t:lis upcr:ldmcs de 
acron:.ves podctn ser obrigadt's a <lbsen:ar :lS c.JI~pusiçôes ,-;~'hrc :t scgur.:mça da 
:niação menciun:~das no p:n:ig_ral(, J acima c c~u~iJ2s pelo cmlr:ll,artc Cttnlrotante 
raro a entr:lda.. saida tm pennanênci:1 nn 1erri1úrio c.Ja tllllr:! P.:me Cnutrnt:mtc. 
C:lda Parte Cuntr:llanlc :~sscgurar:.l 'lUC mcc.Jid:ts adt..,JU:Idas sejam eh::tivamcnte 
opliç:ld:J.S CU1 seu lerritúrio fl:lr:l ilTOteg.cr tiS aCft1113\'CS C' para iu,;peci011::1r 
pass:lgcinl.'l tripulaçiies.. hag:1gcm de m.:io. b:sg.,~c:m. c:trgn c fJm\·i!'tl(.'!i- de burdu. 
nntes c durante t) emlrorquc ntt c:trrcgamc:ul~l. C:u.l:.t l':trlc Cuutrat:mtc c:·cmnin:uil. 
tambétn. IKJSili\'.:uucntc. qualquer solicitaç:il:t da nutr:t l':utc Ccntlr.t.l:mte rmrn :t 

:ldnçiio c.Jc mcdid3s espc:çiaís e r.l7.oâvcís de ~e];.urança parn comb:~tcr tuna .:nncaça 
c:spccilka . 

.S. ()u:mún d;~ (tetmêuda c.Jc 11111 ruC1Úcnte :tu t.lc amc:tç.:.t de incidenlc t.le 
opaderantentú -ilícilo de acmn:t\'CS civis nu de nutrns att~s iticitos contra a 
sqt.uronç:t. de t::1is :~erntta\·cs. de setls p:~.ssag.ciros c tripulnçôes. de :tcroportos ou 
inslnhtçr~-. de navegação aCrca :lS Panes (:(lntml:tnles assistir-se-ãu mutuamente. 
làcilitnncln as cumuniC3ções c. outros mediclas :lJlmpriadas. destinadas :a põr tcnno. 
de ft1mm r.ipicb c seguro. a lal inciclentc ou amc:Jça. 

6. t.::lS<I nmn das .Parle:> <.:untmlouuc.o: cucnnhe dilicuklmlcs cum rd:~çii•1 
à npli<=1ç:in d:ts di!:f'M.l:!õlçõcs sulnc scgm:mc;:l d:s :t\'i:lçàu deste 1\rtign. as 
nnluridades ncmn:"tutiC:ls de qualquer das Parl~s Cmltr:ttanlt.-s poder:in requerer 
consuli:L.<; isncdi::tttls com :lS :aulmidadco; :J.Cf<ln:Íutic.'IS d~ uutra Parte Cmtlrnt::mlc. 

ARIJG09 
Direitos Alfandegários c Outros En~os 

1. Cada Parte ContralllDte isentani.. de maneira reciproca. do modo mais 
amplo possível permitido pelo seu direito nacionaL a empresa .aérea ou as 
empcmu aéreas designadas da outra Parte Contratante de restrições ã importD~. 
direitos altàndegários. impostos. taxas de inspcçiio e outros direitos e encargos 
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nacionais :;obre aeronaves. combustivel, óleos lubrifteantes.. suprimentos ttcnicos 
coasumiveis. partes sobressalentes inclusive motores. equipamento normal da 
aeromt.ve. pt'O'Visõcs de botdo (inclusive bebidas. tabaco c outros produtos 
destinados li-venda. a. passageiroS em quantidades limit:ldns durante o vôo) c outros 
itens destinados ao uso ou usados S()mentc em eonex3o çom a operaç:io ou 
manU!caç.lo de aeronaves da empresa. aére:J. ou empresas aéreas designadas dessa 
Parte Contratante que operem os serviços convencionados. 

2. A$ isenyõcs coneedid:~s por este 1\rligo aplicar-sc-ào aos ilens. 
mencionados no p:uãgr::tiO I deste Artigo. t!UC tenlt:~n1 sido: 

u) introdu1.idos uu territúrio de uma d:t.'õ Partes Conlr:II:JIItcs pur ou 
cm nome da empresa ~erea uu emp1es:Is aérc:1s d:t uutrn Parte 
C..:Ontr:u..:mle; 

b} rmmlidus :J horúu de ~crmt:wcs d:a cmprc!'.:t :têrcu uu <.'T11pres:t~ 
aérc:Js desi~tmU:~s de uma dn.-; Parles Contr:tt:mtc!> n:t chcg:u.i:l uu 
na partida do territóriu d:1 uutra Parte <.:untml.::mtc:: 

C) emharc:adus em :tewu:..\·cs da cmpT(.."$a .aé:re:.. nu emtucs.:•s ué:rc::~s 
dest~HwJ:Js Jc: uma das P:ntes Lmllr.:u:mtcs nu tcrruúrin tl:1 nttlm 

P:u te c~mhai:IUIC: c Jc..,hmu.!uo;. :au usn ll:t IIJ'ICtm;tau Ju:-: NCT\'IÇUS 
cun,;cncumadus. c 

ti) nt.ndus nn 11iiu un cun~mniJns tulahncntc dt.·ntm tlu tcrrilúrio d.:~ 

Parte C..:untrataute que concede ::t iscnçãu, desde tJue a prnpried::tde 
de t:1is itens n5o scj:1 tr::mstC:riOa do temtório cb 111ettcion.:Jd:l Parte 
Conlr:.t.:mte. 

;\. O C<Jlli~'lamcutn mmn:al de huulu. hcm comn uc;: materi:tis c 
S\lf!tllncnh,~ ntlrnt:llnu::ntc tu:tut1dm; a l~wtlc• de :tc:rnun..-t:~ da ClllJUC~'l 1•n t-mpres;,~ 
nére:J!I: desitzn::~das de IJU3lquer dns: P:utcc;: L'nntmt:mtc~ ~mncnle .pu<ll·rão :<>cr 
desc:urcgadns nn tcrritúrio da <mira P.:~rte Cuntrntantc com a :tpro\":ly:in d:ts 
:mtorid.:~des :lif:1.ndc~::lrias de~:o;e ternttlrio. NC!'õ.o;;e c:tsn. l:tis m:.teri:ti!'l 1x-.Jcrolo ser 
(..>tlloc:~dus sob supen·ls:fi() das mcuciunada.c; ::mltnid:.dcs :1té :<>crcm rc:e:<CJ'IOt1ndos uu 
!'õC lhe:; dC lllllro dt:stinn. cm c:unlõrmid::~dc cmn os: rcguhnucultlS a113ndt.."Sitrios. 

4. M isenções estabelecidas neste Artigo tambêm serio aplicáveis 
quando uma empresa aérea designada de qwa.lquer das Partes Contratantes 
ccncluir entendimentos com outra empresa :1.êrea ou empresas aêre:l:s pua o 
empréstimo ou transferência.. na ãrea d2 outra Parte Contratante. dos itens 
especificados no panigrafo l deste Anígo desde que a outra empresa aéren ou as 
outras empresas aC:~ goze(m) das mesmas Isenções eonced.idas pela outra Pane: 
Contratante: e que tais itens sejam usados. pela empresa aérea que os recebe. para 
os mesmos fins. 

ARnGOIO 
Capacidade: 

1. Haverá oporrunidadc justa e ie:ual p.a:ra que ::1 empresa aerea ou as 
empresas :~.Creas designadas das Partes Contratantes opcrenr os serviços 
coa:venei.onados. 
2. Os scn'iços convencionados proJ'IOfCionados pel'.ls .cmr~ aérc:ls 
designadas das Partes Cont.rat:mlcs m.antcr.ào estrci1::1 rc:lação com as necessidades 
de transporte do.público n:~s rotas espec::Hic:1das e lerà<l como objelivn Jfrincipal o 
10tnecimcnto. com um coeficiente ele utiliz.:lção razOO:vtl. de c:~.pacidade adequ.nd::t 
para atc.nder .is necessidades' atw:Us c ias T::l7.o:nelmenle prmisivc::i~ ~ra o 
transporte de pass;:~geiros ~ c:nrg:~. inclu..O\·c mala postal <lrigimirios de uLI 
destinados ao território da Parte Conlmtanle que tcnh:1 dc::$igtmdn n empn:!;ll ai:fe3, 
O !Omecimettto de tr:lnsportc de passagejo.ls e C:l.r!]:o. inelttsi\·c mala poslal. 
emhatc:~dn,. e dcscmbaradm; em pnn1m. n::tS rot:ts e:::pecilic:ldas <tUe tl:ln ~am no 
tenitóri<.1 d.-1. P.:~rtc Contt:Jt::tnle que designnu :t cmpres:~ :1.ére:~. ser:l leito cm 
con!Omlid::tde com os prinr.ipios ger:.Us de que :1. c:~pacid.:~de cst:~.rit rcl.adonad.:a 
com: 

a) 3S neces.<rid::tdes de tniiCg.o de e J'l:lr.1 n tcrritúrio da P::~rte 
Controt:lnte que lenha design:1do a etn!Jfcs:J. aCre.:~ : 

b) as .necessid:1dc.s de lritfego da n:gi:lo atr:l\'ês da qu.:~l JY.ISSI.m ns 
'SCI"\;ços con\.-encionndtlS levando-se em conl:l. os servit;ns aCrcos 
{OQLis c regionais: c 

c) ::as ncxcssid::tdes de OJ'M:ra.ção dtJS ~rviços Ue l~mgo <:urso. 

3. h autoridades aeroniiutic:as das Partes Cuntrotant~ determinarão c 
re:avsliariio. de tempos em tempos. con.iunl:..mente. :t aplic:1çfiu rrâtiea dos 
principic.JS contidos nos p:lf:Íil.t::liOs :mteriures deste Artigo p.aro. a OpenlÇ3o dQS 
.set'\içÕS convenciouados pei:~.s:. empresas aCre:Js designadas. 

4. Nenhuma das Partes Contratanles poderá imf!Or unilateralmente 
quaisquer restrições à empresa aôrca ou empresas aéreas designadas da outm 
Parte Contratante com rclaçio a eaoacidadc. frcadência. ou tipo de aerooave 

empregada. cm conexão com o serviço cm qualquer das rotas especificadas no 
Anexo a este Acordo:-caso-uma da$ Partes Contratantes entenda que a opcraçio 
proposta ou exec:uiada por uma einprcsa aérea da outra Parte Contratante atinge 
indcvicbmente os ~os convencionados fornecidos por suas empresas aéreas 
dalignadao, poderá solicitar consuloas conforme o Artigo 16 deste Acordo. 

ARnGO!I 
Tarifas 

1. M tnrifus aplicá,·eis entre o território das dll:l.s P:artes Contratantes 
sedo estabelecidas em nh·eis razoâvcis, lev.:mdo-se na devida consideração tod05 
os futorcs penlnentes.. inclusive o custo da opcr::1ç:ão. os interesses dM usuários. o 
lucro r.IZOivel. ::1 classe do serviçt~ e. quam.lo :adequ:Jdo. :JS tarifas cubr.ldas por 
outras emprcs:l.S aCrC:lS que -.1peretn total ou p:ll'ci:almente n:J ml3 cspecilicad11. 

2. As autoridades ocronáuticas de <tualtlucr das Partes CcmlrnUmtcs 
poderão e:tigir que :ts tarifôlS p:arn. utn .serviço convenc:innadu ,;ej:uu nprcscnl4das 
ptlr.J :1prn~':lç:ào (t_Ul 10nna por ei:Js rcqucrid;l. indh:idu:1hnentc)~ nes.<:e caso. tal 
pedido serâ aprescnt:~.do pelo mcno::: 60 (sessentnl di:ts antes d.1. data f"''OllSS.tl p:~m 
vi@.êncio.. a metlOS que ess:~s. autorid:::.dcs aemnilutic:Js pcrmitatn que <I pedido ~ja 
apcesenmdo em prnzo menor, 

3. l~s t:uifa."t podcrJo ser cunYcnciouud.:~s pela~ anJlrCS."1!t nCt=s 
_ dtsiltiUJd:l!iô de umbn:'> .as Partes <.:onlrat:l.nlcs <Jue bnscJucan :1 :lftR>\':tç:in de tnrii~~

Entretunto. umn empresa :oCre designada n:ão l>er:l impedida c.lc propor 
unibtem{mente umn t:1rilU. nem autoridades :~crmuiuticas de ::rproW-fa. 

4.!_ ________ Q~~l~_o ~c __ cx.i_gi_ra aprcscnt:Jçao ue qll:lisqucr t.:uifils. estas vigora~ 
após a sua aprovaÇão Pcla~oO.ClaJcs ã.eiõnâ:UtlcaS--dC -ambãs--u- Partes 
Contrat:lntes. Se nenhuma das autorid:ules aeronáuticas d:IS Panes Coutrutantes 
ti\u ~m~.nitCstado a sua desapm"-'3Çào dentro de 30 llrintal diM a mnir da data de 
apresentação. tai~ tarif."l~ ser.ln etmsidcr::tda~ :1prn,:rulal':. <..:nl':l.\ <.l perit."'do de 
.!lfWCSCt~l::tÇât, tenha sido n:du7.ido. COilKl di!!:pic u p:~~r:tiO 2 acimn. :~s 
outmidndcs ::~erc.n1:iulicas da~ duas Partes t:untrnt:mh:s pudcr5n cnti\"Chc:innar que 
o pr.~7.n clenlm dn qual qualquer desapro1.-::tç.ào de\'e ser notilicada serâ de nten~lS 
de 30 ( trínt:a) dins. 

5. As IOriW c:cbradas pelas empt<SU aéreas desii!JWias de uma P.rtc 
Coauatantc para o transporte entre o tcnitório de uma Pute Contratante e o · 
território de um Estado que nlo seja Partê Contratante estarlo sujc:itn i 
aprvvoç~o. ._u..me.ue. das autoridades aeooaáulieas da outJa P.rtc 
Coo-te e desse Estado nio-<ol!tral&nte. desde que as autnridades &<ronáotica 
de uma das PIUies Cootnltantes nllo exijam uma larifa dif.,..te da tarifa c:obrada 
por suas próprias empreus aéreas para 3e!'Viç:os entre os mesmos pontoS. ru 
_ _, aéroos desiBDOdas de <ada Parte Contratante ~ _, tarifas 
junto às autoridades aeronáuticas da outn. Parte Contrata:rn:e em conformidade 

~~~-~~~~~-!~~~ -~~~--podcri ser minKia COIII- no 
múlimo 15 (qui=) díu de ontociocfcnei.;· desde que-um. P.rtc Contratant<: 
permita à~ aéTea em qaesllo aplicar u mesmas tarifas que as c:obndas po< 
.... próprias empresas ain:u peta sem~ eutrc os mesmos pontos. 

ARTIGO 12 
Oportunidades Comerciais 

I. Pc:rmitir-se-á i empresa aérea ou empresas aéreas designadas de uma 
das Partes Contratantes,. de maneira rt::~Ciproca e eonrormc o puágrafo 3 desle 
Artigo. trazer- c ft1llnlcr no tctritõrio da oulra Parte Contnllante seus repre:scnlanlcs 
-e pessoal comercial e opcrucional e téenic:o nco:ssü.rios à opemç:!o dos serviços --2. Essas nccessid:adcs de p:sso:1l poderão. a critério da empresa aérc:l ou 
empresu aCrcu designadas de uma das Partes Conuatanles. ser satisfeitas rnr 
pessoal próprio ou pelo uso dos serviços de qualquer outra organi:z:lç.:io. 
companhia ou empresa aérea que opere no t~tório Ca outra P:lrte Contratante e 
esteja autori:zad:t a executar tais serviços no território dessa Parte Contratante . 

3. Os representantes e o pessoal mencion~ no p:uãgratO I deste 
Arti@.O cstanlo sujeitos às leis c regulamentos da outra Parte Contratante e.. cm 
«JDfonnidadc com tais leis c regulamentos. cada Parte Contratanle concederi 3 

tais representantes e pessool. de modo reciproco c oom um minimo de demora. as 
·~ de emprego ncccs:sárias. os vistos de \isitante ou outnn documentos ---4. Cada Parte Contratante cooa:der.i à etnp1CS3 aCre::t desi20ada da 
~ Parte Cott~':''!te o din::i.t~ ?e atuar ditctamcnte na \o'enda de ifansponc 
aereo cm seu lemtono e, a cntcno da empresa aérea. por inlemtédio de seus 
B@Cille3. COOa empresa aére::z tcr.í o direito de '\"tflder t:::tl 'tr:msporte e quaiqucr 
pessoa será livre pam adquiri-lt, na moeda daquele pais ou. em e<mtôrmidnde cam 
as !:is c regulamentos na.cion.ai:, em moedas.·livn:mentc convcrsiveis de outros 
polocs. • 

ARTIGO 13 
Conversão e Remessa de Fundos 
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t. Cada Parte Contratante concede a qualquer empresa a.Crea dcsig:uada 
da outra P:ute Contratante o direito de converter e remeter. a pedido. as rec:eiw 
locais execdentes ãs somas localmente desembolsadas. 

2. A conversão e a remessa das referidas teeeitas scnlo permitidas sem 
restrição. • ta.u d.e câmbio aplicãv'=l a tra.nsaç:ões com:ntes e que esteja em. vigor 
na época -:m que tais receitas fotettt apresentad.:ts para conversão e remessa. e mlo 
estarão sujeitas a quai:oquer ençargos. ~etc os nonn:Wncnte cobrados pelos 
bo.a.cos para a exccuç.ao da conversilo c da remessa, 

ARTIGO !4 
Taritàs Acronâuticas 

I. Uma Parte Contn\tante não cobrar.i nem pcrmítir.i que sejam 
c:obr:uias da emptcs.:J. .aérc::J. Je=oiR.nada da outra Parte Contratanle r:uif:lS 
aeronáutic:tS superiores .:is cobratbs das ~uas próprias emprcs.:ts aCrcas que 
operem seniç:os aêreos internacionais semelhantes. 

2. Cada Parte Contratante inccntiw.ris. a realiz:t~ão de consultas sobre 
tarifus aeronáuticas entre :IS autoridades arrec:ldadoras competentes e as empresas 
aêrc:ls que utilizem os serviços e as instalaçóc:o proporcionados por essas 
autoridades. qnando excqtii'l;el por intermedio das organizações represeatatiws 
daqudas emp~ a:êrelS. Qualquer proposta de alteração nas tarifus aeronáuticas 
será comunic:1da a tais uswirios com razoRvel antec:edêneia para permitir-lhe 
express:Jr os seus Dontos de vista :mtes que .:15 altcr:1çi'JCS sejam lmplement:ld::ts, 
Cada Pane Co'ltraunte incentivarã. õlinda. suas autoridades arTcc.:J.dad.or.J.s 
competentes e tais usuários a trocarem informações apropnadas relativ:lS as tarifas 
&CI'Qn:iuticas. 

AAT!GOI5 
Estatisbcas 

As autarid:ades acronúutie:&s de qualquer <bs P:~n~ Contmtantes 
fornecerão âs autorid:sdes aeronãutiC:tS da oulra Parte Contratante. :1 f!CC~ido. 
estatistit:lS pcriódic:Lo; ou de outro tipo. que sejam razoavelmente necessãrias ~ra 
a fitudídade de rc:t\o"nliar :a capacid"de ofereçida nos SCI';yos con,·eru:ionados. 

AR'I1GO 16 
Consult:ts 

t. Num ~pi rito de estreit:l cooperaçii~'· as aut~1rid:ulcs aen:m:iuticas d:1s 
Partes Contro.tantes cnn:~:ultar-:~:e-iio de tempo:<> em tempos com o uhjeth'O de 
assegurnr a implementação e o cumprimento S:lli~fati'lrio d:s disposições deste 
Acordo. e consultar-se-ão quando necess;irio par:~ emend:i-lo. 

2. Qualquer Parte C()lltratante poder:i solicitar ~-~~~~tas. que: poderão 
ser efetuadas por meio de discussões ou rnr correspondéncia c tcr:lo inicio dentro 
de um prazo dC 60 (sessentat dias ::t p:~rur da dat::t do recebimento de uma 
solicitação escrita. a menos que :~s Panes Conlmtantcs concordem com uma 
C?Ctensão desse prazo. 

1\RTlG() I 7 
Soluçàu de Cunlm\·Cnnas 

I. C:l.•;u !i:uria. mna tli\·et·c.Cnci:l entre: :1" Partes Cunlrnt:mtcs rclutivo à 
intc:rprei:Içiio ou :.1 ::lplic::tç:1n deste ÃcurdH. as Pmtcs Cnntrot:mtcs cmpenha.-.se-ãu 
em resulvê~la_ primcir:nnenle. pd:1 neg,x:i::tç:iiu 

2. se :JS l';:trtcs Contr:U:tnles dei:<:JH."IU ele nhter urna solnçãn p:fn 
negoci:lç:i<1. rod~<' concnrd.:1r cm submeter ::1: diYety.ênci:t :i dccis:iu de :alguma 
~ nu Ul'!l;lllll,.mt). nu C!llalttllcr Parle l"nntr:atante podcr;i submeter a 
di'\ICrl!Cnci:t à dcci~o de um trihunal de trCs :irbitrns. um a :<õer indic:1du p.,r c:ad:t 
umtt d.::I:S Pnrtes Contratantes e n terccirn :1 ser mdic:tclu pel<ls dni:~; :irbitros. (;:)da 
uma d:ls Pnrtes Cnnlr:ttantC's Tndic::~:r.l un1 :irbitru dentro de tun prn?Jl de C,(J 
(~tta)dia:~: :1 J":lrtir da dal:t de rcccbitnentn. pnr qtl!ll(jUCr P:trtc t:ontrat:mle. de 
um~ nutilicaç;Ju p~vcnien,te da <lnlra pelus c:mnis diplmn:iticus (jtte ~icite n 
arbitr.uucntn d:J d1v.ergenes:1. c o tcrccitn :lrhitm !':Crá indicado Jcnlru Uus (I() 

(ses...•;cnl;:a) di:.~ sub!.ctrncnre~. ~e qu:lltruer d:ts Parles Cnnlr:llantcs dci:ar de 
indic:ar um :írhitru dentro du pr!17n c:specitie:tdu. nu se u terceiro :irbitm uãa f<,r 
in~lc::'do dentm.deiJiro do pr:17,u espec:iJic::.du. tiU::tllJUCr P:utc <.:ontralllnle podeci 
sohc:ll::~:r no Prestdente da Cnn:o;elhu da C)rt::J.ZII7.:tç5o d:r. /wiaçàn l:ivii Jntenm.cion:J.I 
~rue. indíqu~ um ~rbitm ou árbitrus. cnnlhrrnc u ca~l. Etu quulquer c::m::o. 0 lereeim 
n~tro sem nacwmtl de um lcrcelTn Esl:ldo e :~tu:~.r.i cmuo presidente do tribunal 
11rbllf.::t.l. 

J. <.:;~Ua 1\lrlc Ctnltmt:mrt·. cutlhHmc..· "ll:t b.!isl:l\'fi" nacimml. :l<.':ll:mi 
int~r:aJmcnte (}Ualt)ucr dccis:il, nu sentença dn llthun:tl :trbitml. 

4. Ao; llespes:~s Útl tribunal. inclusi\·c us huuor.ir·ius c despesns dos 
àrbitms. St."tâo fl.11:trlid.ls lg_ualmcutc pelas l 1:1rtcs Ct.llllr:tt:Jnt~. 

ART!Co<J 18 
Emend:1s :o Acordo 

Se qualquer das Pan:es c..~,tr:J:t.::t.ntes considerar desejáveJ emendar 
qualquer disposição deste Acordo. OO.::~:i :;oHcit:lr consultas com a outra Parto 

Contratante. Tais consultas que neCc~::o,.. ser mantidas entre as autoridades 
aeronâutiC:ls e mediante discussão 1'1.! :.;(', ... :sP<"ndência. tenlo inicio denuo de um 
prazo de 60 (S'!SSentA) dias a part'·:o ~" -·::::emlncr.to de uma .solicilaçio acritl. a 
menos que 3n1b:lS as Partes Cor.'~!:!:·•ozs concordem com uma e:ucns1o deac: 
prazo. Quaisauer emendas as~···: l:.t'"~"'encionedas entmrio em: 'rigor quando 
tiYcrem sidoconfinnadas por tt~?. ·.-"'-::! Ce Notzs diplomáticas. 

ARTIGO 19 
Convenção Mullil.1.tcral 

Este Ac:ordt.' ~roi cmend::Hhl de maneira :s h.::t.rnKmi7.:tr·SC cmn 
qunlquer convcnç5o multilater:d que vincule :1 ambas õlS Partes Conlr:tL:mtcs. 

AI?.TI<i020 
lknUnci::~: 

Qualttuer das Pa.rtcs f..;nntmt:lnlt."S pucler.i. a qu:dtltiCr momento. 
nntilic:a.r :1 nutro P:ute ('ontrot:mte. f'lur cscritn e .:J.tmvés d<)$ c:1nai~ dinlom:ílicos. 
de sua dcci~o de denunci:~r este Aemdo~ tal nutíli~iin !õer:.l cnmunic3d:l 
mmult:me:tmentc à 0rg..:J.ni7.a.ção de Aviação Civil lutemacional. <J Acttrdn dcix:mi 
de \'iswror 12 <doze) m~s :~pc."1s :1 d:~ta dn r~ebinH.'Tltn d:~ notiJie.1ç:io ,'ICia cmtm 
PartC-<.:ontral::tntc. 3 mem1s <Jtte :1 nntilie::t.çàn de denUnci:t ~:1 retirnda. de comum 
acorda. :1ntes do tCnnino desse prv.o. Se: o rcccbintentu da notilicaçãa não tOr 
:acu.'l.3du pel:l outr;a parte Conlmt:mte. tal notiliC:lÇiio considerar-sc:-.3 reccbi<b 14 
(quatnrzc:) dias após seu recebimento pela Orgauizaçilo de A\ilção Civil 
!ntemacion:li. 

-ARTIOO 21 
Rcgisa;7;-

F..ste Acorde) e t1uaiquer emenda a ele seriio rcgistrado:l na. 
Üf!:IOiT.aç:1o de A.vinçiio Civi11ntcmac:ion:J!. 

ARTIGQ62 
Enilada.em vigor 

Este Açorda será aprovado em contOnniciade com as ex:Jgêneuts 
COilSlitucion.:lÍs de cada Parte Contratante e entrarâ em vigor na d:lta de uma troca 
de Notas diplomáticas confirmando que todos os pioccdimentos constitucionais 
exigido~ por cada: Parte Contratante para a entrada em vigor deste Acordo foran 
<Cildu!dos. 

Em testemunho do que. os abaixo assinados. devidamente autorizados 
_ por seus rapcctivos Governos. assinam o presente Acordo. 

Feito em Brasília. em 11{ de jWlhri de 1996. cm dQis e:teatp1ares 
originais. nos idiomas português e inglês;. sendo todos os tatos igualmente 
autên.!_icos. 

fC._d-[C:_~ 
P.El.O aovr:R$'i)Ã~i.JcA 

FEDElU\llVAOO BRA.'W.. 

ANEXO 

Quadro de Rotas 

I. Rolas a serem operadas em ambas as dir<çaes pdu empresas ooilao 
d03ipadas da Nova Ze!india: 

Do pon10s na Nova Z.Ciândi& via pon10s iatermcdiários pua poaiXIO 110 

Bd3il o pua pontt>sa!ém. 

IL -a......, operadas om ambas as din:ç&:s pdu _.,..__ 

deoignadas do Bd3il: 

De pontos no BniSil via pontos intennc:diúios pnra ponlbs aa Nota 
Zdindia c para pontos atem. 

03 pontos poderilo SCf' omiLidos em qUD.Iqucr·ou cm todm os VÕOI. 

desde que cada SCM<iço comece ou termine no tc:rilório da Parte Cuttll'lltallte que 
tenho. dcsigm~do a empresa .nére:~ cm quest:1o. 

Vi Comissão de Relações Éxteriores 
e Defesa Nacional). 
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O SR. PRESIDENTE (Geraldo Melo)- O expe
diente lido vai à publicação. 

O SR. PRESIDENTE (Geraldo Melo) - Nos ter
mos do art. 376, c, do Regimento Interno, combina
do com o art. 42 da Resolução n2 37, de 1995, do 
Senado Federal, os Projetos de Decreto legislativo 
nRs 20 e 21, de 1997, lidos anteriormente, terão, pe
rante a Comissão de Relações Exteriores e Defesa 
Nacional, o prazo de cinco dias úteis para recebi
mento de emendas, findo o qual a referida Comissão 
terá 15 dias úteis, prorrog~veis por igual período, 
para opinar sobre as proposições. 

O SR. PRESIDENTE (Geraldo Melo) - A Presi
dência recebeu, do Governador do Estado do Espíri
to Santo, o Ofício nº S/24, de "1997 ( n2 32/97, na ori
gem), solicitando, nos termos das Resoluções n2s 
70, de 1995, e 12, de 1997, do Senado Federal, au
torização para contratar, junto à Caixa Econômica 
Federal, operação de crédito no valor de sessenta e 
cinco milhões de reais, necessários à cobertura de 
créditos trabalhistas provenientes da execução do 
Programa de Demissão Voluntária. 

A matéria vai à Comissão de Assuntos Econó
micos. 

O SR. PRESIDENTE (Geraldo Melo) - Sobre a 
mesa, ofício que será lido pelo Sr. 12 Secretário em 
exercício, Senador Raviano Melo. 

É lido o seg~inte 
OF/GABIIJN2123 

Bra!_!ília, 28 de fevereiro de 1997 
Senhor Presidente, 
Comunico a Vossa Excelência a indicação dos 

Deputados Marisa Serrano e Maurício Requião para 
integrarem, respectivamente, na qualidade de TitUlar 
e Suplente; a Comissão Mista destinada a emitir pa
recer sobre a Medida Provisória n2 1.568, de 14 de 
fevereiro de 1997, em minha substituição e do Depu
tado Darcísio Perondi. 

Na oportunidade renovo a· Vossa Excelência 
protestos de consideração e apreço. Deputado Ged
del V'~eira Uma, líder do bloco PMDBIPSDIPSL 

O SR. PRESIDENTE (Geraldo Melo) - Serã,o 
feitas as substituições solicitadas. · 

O SR. PRESIDENTE (Geraldo Melo) - Hã ora
dores inscritos. 

Concedo a palavra ao nobre Senador Valmir 
Campelo. 

O SR. VALMIR CAMPELO (PTB-DF. Pronun
cia o seguinte discurso.) - Sr. Presidente, sras e -
Srs. Senadores, a reforma do Estado é uma imposi
ção dos novos tempos! 

· Ela se tomou •mpresc•nâ•vel, porque~ Brasil, 
definitivamente, precisa funcionar. 

Precisa funcionar e rápido. Precisa livrar-se de 
déficits cronicos que o inviabilizam, que o impedem 
de crescer. · 

Todos sabemos que o Estado brasileiro padece 
de males antigos, que se agravaram com o tempo. 

De certa forma hipertrofiado, o Estado muitas 
vezes se ocupa de atividades que não lhe diz respei
to, deixando, paradoxalmente, espaços livres à inefi
ciência, à corrupção e à sonegação. 

É preciso rever o papel do Estado, mas rever 
de forma completa e definitiva. E isso, indiscutivel
mente, requer'· ampla reforma tributária e modern
ização das carreiras típicas de Estado, incluindo, 
nessa modalidade, a criação do Cargo de Rscal 
Agropecuário no âmbito do Ministério da Agricultura. 

Eu me lembro bem, que no ano passado, em 
artigo publicado na Folha de S.Paulo, o Vice-Presi
dente Marco Maciel reconheceu que as mudanças 
econõmicas e as transformações sociais não esgo
tam o processo indiSPensável para a adaptação do 
Brasil às novas exigências de um mundo em que a 
competição e a integração se tomaram inevitáveis. 

Relativamente a nossa produção agropecuária, 
essas novas exigências incluem o cumprimento de 
Convenções e Acordos Internacionais, para que os 
países membros da União Européia, o Japão e os 
Est~:~.dos Unidos aceitem os nossos produtos. 

Não conseguiremos exportar nada, de origem 
agropecuária, se não atendermos as normas exigi
das pela Organização Mundial do Comércio, relati
vamente à qualidade tecnológica e zoofitossanitária. 

O Brasil, enquanto não adotar formas de con
trolar internamente sua produção, vai perdendo pau
latinamente a credibilidade perante os importadores, 
e seu mercado externo, proporcionalmente à perda 
de credibilidade, vai sofrendo um encolhimento de 
difícil e onerosa recuperação. 

Mas isso não significa o inevitável apocalipse 
de nossas exportações agropecuárias. 

O tempo ainda permite uma reação contra o 
evidente e atual abandono desse segmento produti
vo da economia brasileira, responsável por 40% das 
receitas auferidas pelo Brasil com a prática do co
mércio exterior. 

Urna das primeiras medidas a serem consoli· 
dadas, para retornarmos a confiança em nossa pro
dução agropecuãria, deverá ser a urgente criação da 
Carreira de Rscal Federal Agropecuário, já em estu
do pelo Ministério da Administração e Reforma do 
Estado, desde o ano de 1995. 
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A criação do cargo de Fiscal Agropecuário irá 
viabilizar ao País um sistema moderno e eficaz de 
fiscalização e, com ·isso, sua credibilidade será res
taurada perante as principais nações do mundo. 

Todos os países com os quais o Brasil mantém 
intercâmbio comercial no setor agropecuário, já ope
ram com rigoroso controle zoofitossanitário. 

Não podemos ficar à margem do desenvolvi
mento e relegar a vigilância sanitária, a inspeção de 
produtos de origem animal e vegetal, bem como a 
fiscalização dos insumos agropecuários, a planos ti
dos como de importância secundária. 

Essa questão é séria e, por isso, requer ime
diata iniciativa governamental em termos objetivos e 
prioritários. 

Afinal, a existência de todos depende da pro
dução agropecuária e esta, quase que na sua totali
dade, sustenta-se à base de produtos prejudiciais à 
saúde, tais como fertilizantes, agrotóxicos, medica
mentos veterinários, resíduos biológicos e tantos ou
tros produtos de risco para a vida saudável. 

O ass,unto é sério. Esperamos, pois, que o Go
verno acelere os seus estudos e viabilize, para on
tem, a criação da carreira de Fiscal Federal Agrope
cuário, cujo campo de ação não deverá desviar-se 
do controle moderno, atualizado e eficaz da comer
cialização, do escoamento e principalmente da pro
dução agropecuária; pelo bem da saúde de todos e 
pela preservação e ampliação do mercado exterior 
reservado ao Brasil nesse promissor segmento eco
nômico. 

Era o que tinha a dizer, Sr. Presidente. 
O SR. PRESIDENTE (Geraldo Melo) - Conce

do a palavra ao Senador Emandes Amorim. V. Ex!' 
dispõe de 20 minutos. 

O SR. ERNANDES AMORIM (PPB-RO. Pro
nuncia o seguinte discurso. Sem revisão do orador.) 
- Sr. Presidente, Srl's e Srs. Senadores, há mais de 
um ano tramita nesta Casa um projeto de lei de mi
nha autoria que regulariza os jogos de azar, ou seja, 
jogos de cassino, jogo do bicho, jogos esses que 
existem em todos os lugares dC' Brasil. 

No caso do jogo bicho, apesar de as del~a
cias, de as cadeias estarem lotadas de pessoas que 
praticam essa contravenção, o cidadão que está 
passando fome continua R trabalhar como apontador 
do jogo do bicho. Muitos desses apontadores são le
vados para a cadeia onde ocupam o lugar de crimi
nosos de alta periculosidade. Em alguns casos, es
ses indíviduos que encontraram no jogo do bicho um 
meio de ganhar dinheiro para sobreviver e garantir a 
alimentação de suas famílias são presos junto com 

marginais e acabam por se tomar verdadeiros mar
ginais. 

Quanto aos jogos de cassino, nos dias de hoje 
é possível, via Internet, jogar nos cassinos de Las 
Vegas ou nos navios que pelos mares navegam. Da 
sua residência, por intermédio do computador, os 
brasileiros já podem fazer esses jogos. 

A hipocrisia e interesses fazem com que se 
acobertem (!Ssas irregularidades e, ao mesmo tem
po, não permitem que sejam aprovados projetas 
como o que foi por mim foi apresentado. 

Ao aprovar-se um projeto dessa natureza, mais 
empregos·serão criados, e a Polícia deixará de ocu
par-se com o cidadão comum, o aposentado que, 
por necessidade, pratica essa contravenção. Com a 
aprovação desse projeto, essas pessoas estarão tra
balhando em uma ocupação legal. 

Quem não joga hoje no Brasil? A todo momen
to, vê-se pessoas jogando bingo ou outros jogos que 
não foram legalizados ríÔ Brasil. · 

Por isso, apresentamos o projeto que agora 
está nas mãos do Senador José lgnácio. Esperamos 
que S. Ex!' emita um parecer favorável. Esse projeto 
já passou nas mãos de alguns outros Senadores, 
que, por questão ética, não se pronunciaram sobre o 
assunto. Espero que, o mais rápido possível, o Se
nador José lgnácio emita seu parecer e que este 
seja favorável. 

Peço a compreensão de todos os Srs. Senado
res, para que aprove:m esse projeto e regularizem 
uma situação que é muito conhecida de toda a so
ciedade, ou seja, a existência de jogos clandestinos. 
Cassinos funcionam em quase todos os lugares do 
Brasil, às vezes, à vista da polícia, que, por um moti
vo ou outro, não os detecta. o jogo do bicho, como 
todos sabem, está presente em cada esquina. A tal 
ética propugnada, mascaradora, não nos permite 
derrubar essa incoc"ência que é a não legalização 
do jogo. 

. Por isso, solicitamos neste Plenário que, de 
uma vez por todas, se acabe com essa falta de von
tade e que se vote imediatamente esse projeto. Mui
to obrigado. 

O SR. PRESIDENTE (Geraldo Melo) - Conce
do a palavra ao nobre Senador Artur da Távola. 

O SR. ARTUR DA TÁVOLA (PSDB-RJ}- Sr. 
Presidente, pretendo fazer uma permuta com o Se
nador Jefferson Peres. Se a Mesa a permitir, falarei 
em seguida 

O SR. PRESIDENTE (Geraldo Melo) -A Mesa 
acolhe a permuta feita entre os nobres Senadores. 
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Dessa forma, concedo a palavra ao Senador Jeffer
son Peres. V. Exª dispôe de 20 minutos. 

O SR. JEFFERSON PERES (PSDB-AM. Pro
nuncia o seguinte discurso. Sem revisão do Orador) 
- Sr. Presidente, Srs. Senadores, no dia 28 de feve
reiro último, transcorreu o trigésimo aniversário da 
Zona Franca de Manaus. 

Em vez de fazer um pronunciamento, prefiro 
dar conhecimento ao Senado de um editorial sobre o 
evento feito, nessa mesma data, pelo jornal A Críti
ca -diário de maior veiculação em meu Estado. 

O editorial se intitula: Trinta Anos de Zona 
Franca. Hora de Luta e de Reflexão. 

"A Zona Franca de Manaus está com
pletando 30 anos, se contada sua existência 
a partir do Decreto-Lei n2 286. O que acon
teceu desde então é por demais sabido para 
ser repetido. Foi uma inflexão em nossa his
tória econômica, após meio século de estag
nação e decadência que não nos permitia 
vislumbrar a luz no fim do túneL 

De repente, corno por milagre, o ato de 
lucidez do Presidente Castello Branco sacu
diu· o torpor ·e deu início a um processo de 
renascimento, insuspeitado até pelos mais 
otimistas. Numa região periférica do País, 
marcada pelo extrativismo declinante, er
gueu-se um centro industrial moderno e de 
grande porte que afastou o destino de porto 
de lenha a que parecíamos condenados. 

Foi um feito do qual o Brasil deveria or
gulhar-se por se constituir na mais bem su
cedida experiência de desenvolvimento re
gional de nossas história. Por isso mesmo, 
deveria merecer do Governo Federal espe
cial atenção, no sentido de adotar medidas 
corretivas com vista a sua consolidação e ao 
seu apriri1oramento. 

Infelizmente, não é o que acontece. Ao 
longo desses 30 anos, com raras exceções, 
temos sido olhados com desconfiança e má 
vontade; às vezes, com rancor, corno se fôs~ 
semos um corpo estranho no organismo na
cional do qual gostariam de se livrar, se pu
dessem. Corno não podem, dispensam-nos 
um tratamento discriminatório e odioso, na 
forma de medidas restritivas de toda sorte, 
com mudanças de regras que nos subme
tem a incertezas e sobressaltos, extrema
mente desfavoráveis à atração de investi
mentos, sem que saibamos ao certo se tais 

ações são ditadas por preconceitos estúpi
dos ou por interesses inconfessáveis. 

Igualmente nociva, ou talvez pior, é a 
campanha sistemática de difamação que se 
pratica em determinada mídia do Sul contra a 
Zona Franca, apontada distorcidamente corno 
um modelo artifiCial e fracassado. A acreditar 
nelas, a ZFM seria um antro de corrupção e 
sonegação, composta exclusivamente de in
dústrias maquiadoras, sustentada por políticos 
mafiosos e empresários espertalhões. 

Essa campanha sórdida é permanente. 
Ora arrefece, ora recrudesce, como agora, em 
artigos, reportagens e entrevistas, muitas ve
zes publicadas a pretexto de nada, mal disfar
çando a sua natureza de matéria plantada, 
nunca se sabe se originadas em gabinetes mi
nisteriais ou salas empresariais. Talvez ein 
ambos, pois seus interesses freqüenternente 
se entrelaçam em condenável promiscuidade. 

Seus veiculadores são apenas de alu
guel, inocentes úteis e pelegos patronais. 
Os primeiros, maus jornalistas, que não se 
pejam de macular a profissão ao divulgarem 
notícias deturpadas ou mentirosas por sen
sacionalismo ou interesse pecuniário. Os se
gundos, articulistas e colunistas, alguns res
peitáveis mas preconceituosos, que já for
maram imagem negativa da ZFM e, por isso 
mesmo, acolhem como verdades absolutas 
as notícias que a desfavorecem. 

Os últimos são falsos líderes empresa
riais, encastelados em associações sem ne
nhuma representatividade, que defendem os 
interesses espúrios de empresas cartonais. 
Hipocritamente, criticam os privilégios da 
Zona Franca de Manaus - legítimos, em 
face das desigualdades regionais - esqueci
dos de que as empresas que defendem nas
ceram e floresceram à sombra de privilé
gios, estes sim, condenáveis, porque ceva
dos nas tetas fartas do Estado. Foram anos 
de orgia, sob a forma de reservas de merca
do, isenções fiscais, financiamentos favore
cidos e subsídios cambiais, às custas do 
contribuinte e do consumidor. Pois são es
ses mesmos arremedos de empresários, ca
ras-de-pau cínicos, que se arvoram em de
fensores dos defensores dos interesses na
cionais, em nome dos quais chegam a pre
gar irresponsavelmente a extinção da Zona 
Franca de Manaus. 
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Mas essa condenação aos que nos 
combatem de má-fé, lá fora, não deve anu
lar a nossa capacidade de autocrítica,· a 
qual, se rigorosa, não deixa imune nenhum 
segmento social. A classe política, à qual se 
impõe o dever de colocar de lado questões 
menores, para ter a grandeza de unir esfor
ços em prol de nossa terra; o mundo acadê
mico, lamentavelmente ausente no debate 
em tomo da Zona Franca de Manaus e na 
busca de soluções alternativas; a direção da 
Suframa, omissa na contestação às críticas 
falaciosas e deficiente na fiscalização das 
empresas infratoras; o empresariado do Dis
trito Industrial, também estranhamente silen
cioso ante as agressões que sofremos; o 
empresariado de raízes locais, mesquinha
mente aferrado à defesa apenas dos seus 
interesses corporativos; e, finalmente, as li
deranças sindicais, que precisam modern
izar o discurso e a pauta de reivindicações 
junto ao patronato. 

Necessário se toma, porém, ampliar a 
autocrítica aqui sugerida, para incluir uma 
ava•iação da Zona Franca de Manaus, a fim 
de ajustá-la à nova situação do Brasil e do 
mundo. Não confundamos as bolas. Uma 
coisa são os ataques inconseqüentes e de
sonestos dos nossos inimigos, que visam a 
nos destruir; outra, muito diferente, é a refle
xão crítica dos que temem pela sustentabili
dade do modelo, na forma atual, em face da 
nova realidade. 

Urge, portanto, criar um fórum, o mais 
aJll)lo possível, no qual se debatam, com isen
-ção e maturidade, as mudanças imprescindí
veis à inserção orgâniCa da Zona Franca de 
Manaus no contexto nacional. E, a seguir, 
numa posição de força, com unidade e compe
tência, negociar o novo modelo com o Governo 
federal e, quem sabe, com os demais Estados. 

Não repitamos o erro trágico, decorren
te da falta de visão histórica das nossas eli· 
tes, ao final do ciclo da borracha. Entre o ex
tremo daqueles que pretendem mudar tudo, 
para nos destruir, e o extremo oposto dos 
que, cegamente, pensam que nada precisa 
mudar, tenhamos o bom senso de com
preender que a mudança, quase sempre, é 
condição de sobrevivência. 

Este jornal, fiel à sua tradição e cons
ciente do seu peso na sociedade local, cum-

pre o seu dever, ao fazer o presente alerta, 
para que o aniversário dos 30 anos da Zona 
Franca de Manaus não seja uma data mar
cada por lamentações inúteis ou por come
morações vazias. Antes, manifestemos nos
sa disposição de defendê-la, mas também 
de transformá-la com coragem e lucidez. • 

Pela forma e pelo conteúdo desse edi· 
torial, solicito, r.a forma regimental, sua in
serção nos Anais desta Casa. 

Era o que tinha a dizer. 

DOCUMENTO A QUE SE REFERE O 
SR. JEFFERSON PÉRES EM SEU PRO
NUNCIAMENTO 

TRINTA ANOS DE ZONA FRANCA 
HORA DE LUTA E "'EFLEXÃO 

A Zona Franca de Manaus está completando 30 anos. se 
contada sua existência a partir do Dec:nrt>-Lei n" 288. O que 
aoon1aceu desde então é por demais sabido para ser repetido. Foi 
uma in11exã.o em nossa história econõmica, após meio século de 
estagnação 9 decadência que não nos J!Einnitia vislumbcar a luz 

no fim do túnel. 

De repente, axno ;:.or milagn:l, o ato de lucidez do pmsiden19 

caslello Branco sacudiu o tcper e deu inicio a 1m processo de re
nasciiiiBl'liD insuspeitado atá pelas mais otimislas. Numa região pe

riférica do Pais, man::ada pelo extra:tivismo declinanle aiou-se ln 

centro industrial modemo e de grande porte, que afas1Du o destino 

de pom de lenha a que parec!amos caldei l!ldos. 
Um feito do qual o Brasil deveria orgulhar-se por se consti

tuir na mais bem sucedida experiência de daseniiOiviment> regio
nal da nossa história."'· por isso mesmo, a merecer, do Gowmo 
federal especial atenção no sentido de adolar medidas corretivas, 

com vista a sua consolidação 9 ao seu aprimOI'an19rl1. 

lnfefiZITiflfliB, não é o que acon1ece. AD longo desses 30 
anos, com ~ 9xceções, ternos sido olhados com desconfiança 
e má von1ade às vezes com rancor, como se f6ssemos 1m C01J10 
esllanho no organismo nacional, do qual gostariam de se livrar, 

se pudessem. Como não podem, dispensam-nos 1m tralamanlo 

d~inalório 9 OÓIOSO, na forma de medidas restritivas de Ioda 
SOfia, com mudanças de regras que nos submelam a incer1Bms e 

sobressaltos, elCbemameniB desrawrá.veis a atração de inwsti

man1Ds. Sem que saibamos ao cem se tais ações são ditadas 
por preconceitDs estúpidos ou por interessas inccnfessáwis. 

Igualmente nociva, ou 1aMiz pior, é a campanha sistemálíca 
de dilanação que se pratica em delenninada mkia do Sul oon1ra a 

zona~ 8POOtiidii i:liStó!C:iCiãm9idB i:i:lmõli'fi medeio arliiiciâl a 
fmcassado. A acradilar nelas a ZFM seria 1m antro de corrupçiio e 
sonegação, composta 9lCCiusivamente de indüstrias maqUadoras, 

sustenlada por políticos mafiosos 9 ernpn!Sários espellalhões. 

Essa campanha SOitlida é pec11111111111!t. Ora arre!ece cm recru
desce, como agora em mtgos, mpor1agens e eniJevislas, ITlitas ve-
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zes ptüc:ada a pmtex1o de nada. mal dis!alçanclo a sua nature

m de ma1éria plantada Nooca se sabe se origi1ados em gabi

nelas rrinis1eriais ou salas ~ Talvez em ambos, pois 
seus k ila s s as fraqüentemente se en1re1açam em cooclená.wl 
promiscuidade. 

Seus veic:tlladot'!l são apenas de aluguel, inocentes úteis e 
peleg_os pelnA Mlis. Os primeiros, maus jomalislas, que não se pejam 

de m8cutar a profissão, ao diwlgarem notfcias delurpatas ou menti
rosas, por sensacionalismo ou interesse pecooiário. Os segundos, 

articulistas e eolunis1as, alguns respeitáveis. mas pniCOI'ICeituos, 

que já formaram imagem negativa da ZFM e por isso mesmo aco

lhem eomo ve!tlades absolutas as notfcias que a desfavorecem. 

Os outros são falsos lideres empresariais, encastelados 
em assoáações sem nenhuma represema1ividade, que defendem 

os interesses espúrios de empresas camriais. Hipoai1amente, 

criticam os privilégios da ZFM -legítimos, em face das desigual

dades regionais - esquecidos de que as empresas que defendem 

nasceram e ftoraceram à somb!a de prilrilégios, estes sim, conde
náveis, porque cevados nas tetas fartls do Estado. Foram anos 
de orgia, sob a forma de reservas de mercado, isenções fiscais, fi

nanciamentDs favorecidos e subsídios cambiais, as CUSiaS do 

conlribuin1a e do consumidor. Pois são esses mesmos arremedos 

e empresários, caras-de-pBu cínicos, que se IIJVOI'IUll em defen

sores dos interesses nacionais, em nome dos quais chegam a 
pregar irresponsavelmentB a extinção da ZFM. 

Mas essa condenação aos que nos combatem de má fé, lá 

. fora, não deve anular a nossa capacidade de auiDcritica, a qual 
se rigorosa, não deixa imune nenhum segmento social. A classe 
politica, à qual se impõe o dever de colocar de lado questões me

nores, para tar a grandeza de unir esforços em prol de nossa ter

ra; o mundo acadêmico lamentavelme111e ausente no debate em 
1DmO da ZFM e na busca de soluções allemalivas; a direção da 

Suftama, omissa na coniBstação as críticas falaciosas e deficientB 
na fiscalização das empresas infratoras, o empresariado do Distri
to Industrial, 1<!mbém estranhamell1e silencioso ante as egressões 

que sofremos, o empresariado de mfzes locais, mesquinhamente 

afan'ado à defesa apenas dos seus intaresses corporativos, e, fi

nalmente as lideranças sinõK:ais, que precisam modernizar o dis

curso e a pauta de reinvidicações junto ao patronato. 

Necessário se toma, porém ampliar a autocrítica equi su
gerida, para incluir· uma avaliação da ZFM, a fim de ajusla-la a 
nova situação do Brasil e do moodo. Não confundamos as bolas. 

Uma coisa são os ataques inconseqüentes e desonestos dos nos
sos inirrigos. que visam a nos deslruir: outra muito dileranl9, é a 
retlexão crítica dos que tamem pela sustentebilidade do modelo, 

na forma alUai, em face da nova realidade. 

Urge, portanto, criar um fórum, o mais amplo possfvel, no 
qual se debalam com Isenção e ma11Jridade, as mudanças irn

prescindfveis à inserção orgânica. da ZFM no contexo nacional • 
E, a seguir, numa posição de força, com .unidade e compelência, 

negociar o novo modelo com o Governo federal e, quem sabe, 
com os demais Estados. 

Não repitamos o erro trágico, decorrell1e da falta de visão 
histórica das nossas elites, ao final do ciclo da borraàla. En1re o 
extremo daqueles que pretandem mudar tudo, para nos destruir, 
e o extremo oposto dos que, cegarne111e, pensam que nada preci

sa mudar, tenhamos o bom senso de compreender que a mudan

ça, quase sempre, é condição de sobrevivência. 

Este jornal, fiel à sua tradição, e conscíell1e do seu peso na 
sociedade local, cumpre o seu dever, ao fazer o presell1e aleita, 

para que o aniversário dos 30 anos da ZFM não seja uma data 
marcada por lamentações inúteis ou por comemorações vazias. 
All1es, manifestemos nossa disposição de defendê-la, mas tam

bém de lr.msforrná-la, com coragem de lucidez. 

O SR. PRESIDENTE (Geraldo Melo) - Conce
do a palavra ao Senador Waldeck Omelas. (Pausa.) 

Concedo a palavra ao Senador José Roberto 
Arruda (Pausa.) 

Concedo a palavra ao Senador Artur da Távola 
O SR. ARTUR DA TÁVOLA (PSDB-RJ. Pro

nuncia o seguinte discurso. Sem revisão do orador.) 
- Sr. Presidente, S~s e Srs. Senadores, esta tribuna 
é um lugar de afirmações e eu t~nho talvez o péssi
mo hábito de trazer perplexidades, porque não me 
arvoro conhecimento necessário à compreensão da 
plenitude dos processos que se dão na contempora
neidade. Não tenho esse privilégio de conseguir ver, 
discernir com plena clareza no cipoal de contradiçõ
es da contemporaneidade • 

Nesses dias que passam, o Partido dos Traba
lhadores está a comemorar 17 anos. Aproveito para 
congratular-me com o Partido dos Trabalhadores 
pelo seu aniversário e dizer o quanto ele é importan
te na vida brasileira. 

Está sendo veiculado na televisão um filmete, 
aliás, são dois, ao que parece, com mensagens polí
ticas do PT. Essas mensagens políticas devem estar 
sendo veiculadas mediante um processo que hoje 
os partidos estão a fazer. Em vez de usar o tempo 
de uma hora, eles o subdividem em vária inserções 
pequenas de trinta ou sessenta segundos, o que 
pennite um número muito maior de aparições e até 
uma audiência maior para a mensagem. 

É sobre esse ponto que gostaria de fazer uma 
análise, como sempre na linha de perplexidade, 
mais do que propriamente na de afirmações. As tele
visões pressionaram de· tal forma os partidos que 
eles foram praticamente desistindo do seu tempo de 
uma hora. Em parte com razão pois a audiência caia 
muito, em parte porque os programas se tomam caros 
e em parte porque o público rechaça essa aparição. 

Analisemos, porém, a prática, por um outro ponto 
de vista A política vive da afirmação de idéias e a afir
mação de idéias não é facilmente capturável pelas fór-
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mulas do rnecanisroo publicitário. A rti.nha primeira 
conclusão é que, à medida em que os partidos políti
cos abrem mão de seu tempo, trocam-no por inser
ções de um, dois minutos ou trinta segundos, vai-se 
na esteira do tempo a possibilidade da discussão de 
idéias .. 

A natureza intrínseca da atividade política é di
ferente da natureza intrínseca da atividade de comu
nicação. A atividade de comunicação vive da urgên
cia, da simplificação, da síntese e da massificação 
de seus processos, seja da matéria publicitária, seja 
da matéria de programas. Isso ocorre principalmente 
na televisão brasileira, que tem o hábito norte-ameri
cano de não deixar uma imagem mais de três se
gundos no ar, o que a foma uma televisão extrema
mente agitada, maníaca, habituando também o te
lespectador a uma mutação constante. As pesquisas 
mostraram que a tendência do olho é cansar-se fa
cilmente, razão pela qual os programas são uma su
cessão de colagem de imagens expressivas e essa 
sucessão é que faz a linguagem televisual. 

Portanto, na medida em que as regras da co
municação télevisual, baseadas na cultura do mosai
co - isso que acabei de falar -, na urgência das 
mensagens, num certo grau de euforia necessário à 
captação da simpatia, na simplificação das mensa
gens, na sintetização das mesmas e a massificação 
do processo, ou seja, na medida em que esta reali
dade, que é da comunicação, passa para a política, 
que a meu juízo tem uma perda muito grande. 

Os tapes do aniversário do PT são um exem
plo interessante e, na minha opinião, adequado ao 
que estou a dizer aqui. Há um tape que é sobre a 
Vale. O PT possui, nos seus quadros, pessoas da 
mais alta qualificação técnica, política, ética e inte
lectual. A mensagem do PT sobre a Vale, no entanto, 
é a de um comercial que utiliza todas as formas de 
massifiCação que o próprio PT combate quando usa
das pelo Sistema, e este as utiliza para valorizar os 
seus produtos, as suas mensagens e os seus objeti
vos ideológicos últiroos. Estou usando o exemplo do 
PT, porém isso pode acontecer com qualquer partido. 

Assistimos, portanto, a um filmete, a um tape 
sobre a Vale, feito de afirmações altamente massífi
cantes, sem qualquer capacidade de análise, exclu
sivamente com afirmações, e falsas, num partido 
com uma enorme capacidade de argumentação. E 
mais, fortificando a grande falácia da sua tese em 
relação à Companhia Vale do Rio Doce. 

Uma coisa é ter posição altamente defensável. 
contrária à venda da Vale, uma matéria complexa; 
outra, é associá-la à falsa idéia de entrega das ri-

queza5 do País, o que, do ponto de vista desse tipo 
de comunicação massificante, toca o elemento pa
triótico profundo nas pessoas e, imediatamente, co
nota a venda da Vale com ó objetivo antipatriótico. 

É a repetição do esquema através do qual se ven
ae Sabonete apticàdo à Política. É a repetição do esque
ma através do qual se vende o Baú da Feicidade aplica
do à política. É a ênfase, a veemência, a euforia da peça, 
uma verdade própria criada pela natureza intrínseca do 
meio televisual a substituir a complexidade do real .. 

Já vivemos esse processo no Brasil. Eu me re
cordo que o parlamentarismo foi derrotado exata
mente IK)r um expediente dessa ordem. Quando a 
televisão 5e abriu para o debate parlamentarista/pre
sidencialista, enquanto os parlamentaristas, tripÚian
do uma tese mais complexa - o parlamentarismo 
exige um gmu de diferenciação de conhecimento 
muito maior-, os presidencialistas fomm pam a tele
visão com uma mensagem bási«a Era uma entre
vista permanente de 10 segundos, com várias pes
soas, na qual o repórter perguntava: "O senhor quer 
deixar .de escolher o Presidente da República?" Evi
dentemente, a pessoa diz que não. "O senhor dese
ja não mais votar pam a Presidência da República?" 
"Não". E aí vinha a mensagem do presidencialismo. 

Ota, se a questão parlamentarismo/presiden
cialismo se reduz a isso; om, se ·é fácil explicar o 
sentido profundo da democratização inerente ao sis
tema parlamentarista! Mas a comunicação é feita 
dessas falácias. 

Nós assistimos, no caso da reforma da Previ
dência, muito antes de sua chegada à Casa, a tele
visão mostrar passeata de idosos porque a eles foi 
passada a idéia de que a refonna da Previdência vi
nha pam -acabar com o direito dos aposentados. 
Esta imagem de comunicação aprisiona dentro do 
seu "sistema de verdade" a opinião pública. Aprisiona
da ali dentro, ela passa a mciocinar dentro desse ex
pediente. O mesmo acontece no caso das notícias, por 
exemplo. É o que costumo chamar de •a verdade da 
notícia" no lugar de "a notícia da verdade". 

A notícia possui uma dinâmica própria, inerente 
ao meio que a veicula. A televisão tem uma dinâmi
ca peculiar, o jornal, o rádio, e assim por diante. 
Conforme o modo pelo qual ela é veiculada, há uma 
verdade peculiar a ela, há uma verdade que lateja 
dentro dos seus limites. E se apenas essa ve!tfade, 
que, ou é um pedaço da verdade, ou meia ve_rçlade, 
nenhuma verdade, conforme o caso, ou até parte sig
nificativa da verdade, é a verdade da notícia que Passa 
a comandar a reação da opinião pública quando ~ 11Qtí-
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cia ela verdade, efetivamente, em muitos casos, tem 
o dever de apresentar uma complexidade muito 
maior. 

Por isso, ãsse aqui que faria minha fala, no lugar 
de tantas afirmações, com perplexidade, com dúvida, 
~ quando vejo o processo político ceder de 1al for
ma ao processo de comunicação que até incorpora os 
mecanismos ela publicidade a algo que, por sua nature
za, é diverso deste, a política, o pensamento, o jogo das 
idéias, quando tudo isso é reduzido a uma frase, a um slo
gan, a uma verdade lirritada, es1amos imitando o pensa
mento e todas as críticas, que sobretudo os se1ores de 
vanguarda fazem ao caráter de dorrinação ideológica pro
veniente dos meios de OOITUlicação em função de 1a1 pro
cesso, são petfeitamente aceilas, qualquer aítica é petfei
tamente aceila, incorporada à mensagem dos partidos. 

O Sr. Lauro Campos - V.ExA me permite um 
aparte? 

O SR. ARTUR DA TÁVOLA- Com prazer, Se
nador. Gostaria apenas de concluir a frase. 

Hoje é o PT a encapsular a complexidade de um 
problema em uma frase: • Vender a Vale é entregar o 
ouro aos bandidos. • Frase forte, bem feita sob o ponto 
de vista publicitário, tecnicamente correta. Verdade ela 
notícia, mas jamais notícia ela verdade. E na medida 
em que os partidos políticos cedem, também aí, aos 
meios de comunicação, eles abrem mão do seu patri
mõnio fundamental que é o de ter idéias com as quais 
debater e discutir. Idéias que, por certo, o Senador 
L.auro Campos, um dos mestres das idéias nesta 
Casa, terá no seu aparte. Com muito prazer. 

O Sr. Lauro Campos- V. ExA, nobre Senador 
Artur da Távola, analisa muito detalhadamente esse 
tema em seu discurso, como sempre costuma fazer, 
devido à-,argúcia de sua inteligência privilegiada. 
Mas eu - que não sou, longe de mim ser - que te
nho tão pouco acesso aos meios de comunicação, 
principalmente às 490 emissoras de rádio e televi
são que compõem um dos maiores complexos, de 
acordo com o Presidente ela Radiobrás, a serviço de 
uma batalha, de um guerrilha televisiva preparada 
para a reeleição de Sua Excelência, conforme decla
rou em entrevista à revista lstoÉ de janeiro do ano 
passado. Todo esse aparato televisivo e da impren
sa dão respaldo e abrem espaço, não de três minu
tos, mas de um tempo muito mais amplo para que o 
Governo possa realmente expor as suas posições, 
as mudanças de suas posições e até, muitas vezes, 
obscurecer essas mudanças de posições. De modo 
que quem sou eu, não me arvoro em um julgador 
que tenha um padrão de verdade, naquele que Karl 
Mannheim procurava colocar como um observador 

privilegiado, sem parti pris, sem nenhum compro
misso com os interesses de grupos e de classes so
ciais, que pudesse vislumbrar o mundo de uma for
ma fria, neutra e indiferente e colocar a sua verdade. 
Sei que realmente sou incapaz de fazer isso. Por isso 
mesmo, procuro interpretar por que aqueles que dispõ
em de apenas trinta segundos não podem desenvolver 
as suas teses e antíteses e resolver os problemas de 
suas próprias contradições num espaço grande, em que 
o seu discurso é colocado e recolocado. A televisão divi
de o tempo; como S. Ex!' falou, isso é uma prática ame
ricana. Esse tempo não é suficiente para transmitir uma 
rnensa9é.fu' em que o debate e a procura de uma proxi
midade maior com a realidade possam ser alcançados. 
Para terminar o meu aparte, eu apenas gostaria de lem
brar que o Tribunal Superior Eleitoral, que tem a neutraft
dade como obrigação e como regra de condufa, retirou 
ela televisão, talvez por considerar uma propaganda en
ganosa, aquilo que o Governo estava colocando em fa
vor de sua auto-reeleição. De modo que fico com o Tri
bunal Superior Eleitoou é com a sua medida muito posi
tiva, no sentido de procurar evitar, entre outros, o mono
pólio ela verdade e o dos meios de comunicação, que 
têm sido tão bem colocados pelo Sr. Maurilio Ferreira 
Uma no comando de uma batalha televisiva para que a 
"luz - diz ele - •que emana do Presidente Femando 
Henrique Cardoso seja bem vista, bem acot'\l)élllhacla. • 
Senador Artur da Távola, Muito obrigado. 

O SR. ARTUR DA TÁVOLA- Senador Lauro 
Campos, concordo com quase toda a fala de V. Ex-, ex
cluindo, evidentemente, as alusões pessoais; mas cha
mo a atenção de v. exa para o que estou procurando 
traduzir na minha fala: o fato de que a classe política, ao 
abrir mão do tempo destinado aos Partidos e ao trocá-lo 
por inserções tipo comercial, ao mesmo tempo tocada 
pela eficácia ela mensagem publicitá.ria, está sem o sa
ber, sem que o perceba, a abrir mão daquilo que é fun
damenlal à ação política: o debate das idéias. 

As idéias desaparecem nos comerciais. Os co
merciais são expedientes altamente poderosos para 
a tarefa do convencimento. Um comercial de televi
são busca passar por cinco etapas. Primeiro, busca 
a atenção, ou seja, sair do cipoal de informações 
que a televisão dá e aparecer no meio daquele ci
poal de modo claro. Após a atenção, ele busca um 
segundo passo: a motivação, ou seja, motivar, de 
modo favorável, o expectador a aderir ao que ali 
está sendo dito. O terceiro passo, que é o passo cen
tral do comercial, é o convencimento sobre a qualidada 
do produto- vamos chamar de produto, a politica ago
ra é produto ou passará a ser-; o quarto passo, depois 
do convencimento, é o da ação. No caso de um produ-
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to, a a"ção Seria a compra do produto. Não basta . c-zadà e que âeve seracatãâã,-poltfue é-orna fonna 
nem o convencimento, é preciso o ato de compra. renovada de pensamento democrático. 

No caso da propaganda de natureza política, Ombreia a democracia participativa com alguns 
dá·se o mesmo, exatamente o mesmo. E aquilo que institutos da democracia direta. No Congresso Nacio-
é a natureza profunda da vida política: a troca de nal, alguns de nossos membros tentaram a democra-
idéias, o debate. Por exemplo, graças à TV Senado, cia direta quando buscavam o referendum para a 
no mesmo episódio da Vale, tivemos, semana pas- questão da reeleição e os institutos da democracia 
sada, a possibilidade de ver, de um lado o Governo, representativa, esses aqui, nos quais nós, tendo ape-
através do Presidente do BNDES e do Ministro Kan- nas o verbo, tendo apenas as idéias, não tendo acesso 
dir, de outro, a posição do PT, através dos Senado- - a não ser agora, e mesmo assim de modo ainda 
res Eduardo Suplicy e José Eduardo Outra. Creio muito incipiente ao público, porque a mediação entre o 
que V. Ex!' esteve presente. que fazemos e o que sai não depende de nós mas de 

Foi um debate de alto nível, as idéias foram quem é o mediador, que por sua vez, disputa poder 
trocadas. É inteiramente diferente de um comercial a conosco e tem mais força. Sendo assim, estamos a vi-
que os Partidos são levados a fazer, como este da ver essa complexidade que desafia os pensadores do 
Vale, no qual são vendidas palavras-força, que são futuro, os organizadores da sociedade do futuro. 
repetidas, e sobretudo o caráter falacioso - esse, A democracia representativa - esta nossa -
sim, é falacioso- de identificação da idéia patriótica em crise, a meu juízo com muitos aspectos merece-. 
com uma das posições, como se o monopólio do pa- dores de transformação, muitos aspectos decaden-
triotismo estivesse num dos lados, como se todos os tes, a democracia participativa crescente, mas sem 
cuidados, ou tudo o que possa significar a recupera- o poder de decisão, porque o poder de decisão ain-
ção do Estado brasileiro não fosse patriótico, fosse da está com o Parlamento, mas um poder enorme 
impatriótico, fosse desmonte, como é a expressão de influência, um poder enorme de Convencimento 
usada, da máquina do Estado, quando é, a meu juí- da opinião pública, o domínio sobre a opinião públi-
zo, remonte - se me permitem a expressão - da má- ca; tanto que, no passado, quando apenas a demo-
quina do Estado, reorganização dela. cracia representativa, nem tão democrática assim, 

Mas isso é uma outra discussão. Isso faz parte existia, era o Congresso que pautava a Imprensa; 
da nossa pugna interna aqui na questão da discus- hoje, com o crescimento e a expansão da democra-
são da Vale. O que eu gostaria de analisar com a cia participativa, é a Imprensa que pauta o Congres-
Casa, talvez analisar já de antemão com a causa so. Quem observar grande parte dos discursos aqui 
perdida, é o fato de que a classe política está, não e na Câmara verificará que eles são fruto do que a 
só diariamente, a aceitar as imposições da mídia, imprensa noticia. A pauta é dada pela imprensa. 
como agora, a partir do momento em que abre mão Isso mostra que são institutos .com os quais a coo-
do tempo que a lei lhe deu e a Justiça garante·, que temporaneidade e a pós-modernidade lidam. Esse é um 
é um tempo de debate nacional, ainda que muitas dos típicos problemas da pós-modernidade não é ape-
vezes os programas possam ser cansativos, mas as nas no Brasil. E a pós-modernidade .terá de organizar 
idéias possam ser debatidas, como também a permi- um sistema democrático no qual os institutoS da demo-
tir que esse debate seja trocado por comerciais rápi- aacia representativa, esses que se originam do manda-
dos, eficazes, falaciosos, espertos. to popular, do voto, possam ombrear, possam se inter-

Não há dúvida de que vai aí um empobreci- relacionar com os institutos decorrentes da democmcia 
mento da vida política. Não há dúvida de que isso - particiPativa - a vigilância da imprensa, a presença dos 
até porque o comercial de TV não é o lugar do pen- sindicatos, a presença dos setores organizados da se-
sarnento, mas, sim, do convencimento e da busca ciedade - e com saudáveis institutos da democracia di-
da ação e nada mais - a vida política ainda e uina reta, que precisam ser incorporados ao processo. 
vez se empobrecerá com esse expediente. Hoje, o que vemos é a existência desses três 

Com isso, a democracia representativa, que é pontos isolados. Alguns defendem a democracia di-
esta que aqui empreendemos a cada dia, perde mais rela- setores radicais do Movimento dos Sem-Terra, 
um capítulo na história da evolução do processo demo- por exemplo. Tripulam uma causa justa, porém .1ão re-
crálico, que, hoje, de modo ainda obscuro, de modo ain- conhecem nenhum intermediário fora das suas , pró-
da não aprisionado suficientemente pelos teóricos, orn- prias regras, é a idéia radical de democracia direta;a de-
breia a democracia participativa que provém dos jornais, rnocracia participativa, já tão falada por mim aqui; e esta 
da revistas, da mídia, que provém da sociedade organi- nossa democracia representativa, que busca se aprimo-
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rar, operando hoje com organismos enormes, os 
Parlamentos, com dificuldades intemas de funciona
mento. E lá, do outro lado, a população a achar que 
a classe política é a causa, sem ccmpreender que 
ela é conseqüência de um processo social exlrema
mente complelco em relação ao qual tem um poder 
reduzido. 

O SR. PRESIDENTE (Aaviano Melo) - Sena
dor Artur da Távola, a Mesa comunica a V. Ex' que 
seu tempo já esgotou. 

O SR. ARTUR DA TÁVOLA- Deixo, portanto, 
a preocupação com os Srs. Senadores, se é que há 
motivos para tal. 

Na medida em que a classe política abre mão 
da sua única oportunidade de discutir idéias na tele
visão, que é o tempo do horário gratuito, e o troca 
por hábeis comerciais de televisão, ela pode estar 
sendo esperta, eficaz, pode estar atendendo aos in
teresses do momento, mas está a abrir mão de seus 
principais princípios e valores: ampla discussão das 
idéias, a consciência de que os problemas são com
plexos e de que não se pode reduzir a realidade da 
vida social e econômica de um País a um simples sJo. 
gan. Estamos na era do slogan; infelizmente, marcha
mos para essa mediocrização da vida política. 

Era o que tinha a dizer. 
Muito obrigado pela atenção. 

Durante o discurso do Sr. Artur da Tá
vota, o Sr. Geraldo Melo, 1ll Vice-Presidente, 
deixa a cadeira da presidência, que é ocu
pada pelo Sr. Raviano Melo, 3ll Secretário. 

O SR. PRESIDENTE (Aaviano Melo)- Concedo 
a palavra ao Senador Geraldo Melo, por 20 minutos. 

O SR. GERALDO MELO (PSDB-RN. Pronun
cia o seguinte discurso. Sem revisão do orador.)
Sr. Presidente, Srs. Senadores, vim hoje a esta tri
buna movido por um aspecto especial da questão 
dos precatórios. Sob a Presidência do eminente Se
nador Bernardo Cabral estamos realizando, alguns 
Senadores, pelo menos na minha maneira, a tarefa 
mais penosa que me coube desde que o povo do 
Rio Grande do Norte me concedeu a imensa honra 
de freqüentar esta Casa em seu nome. 

Não é que não haja o que dizer sobre os traba
lhos da CPI, pois há. Creio apenas que a tribuna não 
é o lugar onde, como Vice-Presidente daquela Co
nüssão,devafazer~o. 

Em relação à CPI, tenho apenas urna perplexida
de: vejo na Comissão um órgão designado pelo Sena
do pma realizar um inquérito, uma investigação e nós 
não tracassarerno:; se cumprirmos bem a nossa tarefa e 
não a dos outros. Não fracassaremos se encontrarmos 

todos os · desvios de compol1amento que existirem 
nesse caso no âmbito da nossa investigação e se 
conseguirmos provas tecnicamente tão correias que 
não dêem margem a que amanhã uma ou outra pes
soa, física ou jurídica, possa sentir-se caluniada pelo 
falo de ter sido apontada por membros da CPI ou 
Por ela pela prática de algum desses desvios de 
corJ'lX)I1ament. 

Imagino que· a CPI fracassará se não cumprir 
sua tarefa de fazer urna boa investigação e produzir 
provas tecnicamente corretas. Não é sufiCiente para 
corrigir esse fracasso que tenhamos sido capazes 
de cumprir, num determinado momento, a tarefa que 
cabe ao Banco Central. A CPI recomenda que seja 
fechada urna instituição, que urna corretora ou um 
banco sejam liquidados é um lado meio diletante da 
nossa tarefa, pois essa é uma responsabilidade de 
quem tem o dever de punir. A nossa é mostrar e pro
varo que existe para ser punido. 

Se não formos capazes de encontrar respostas 
para as dúvidas e de encontrar provas suficientes 
para demonstrar delitos e crimes, não será a CPI o 
órgão responsável pelo impeachment de nenhum 
governador. Não é pelo fato de sennos urna CPI que 
vamos substituir, assumir ou avocar para nós res
ponsabilidades que constitucionalmente pertencem 
a outras instâncias do Estado brasileiro. 

Por isso, tenho dito e repetido, precisamOs traba
lhar um pouco mais e, talvez, falar um pouco menos. 

Mas o aspec:IO que desejava destacar é outro, rela
ciona-se com a questão dos precatórios. Muitas vezes 
vin a esta triluna para conversar sobre uma inquietação 
permanente que me acol'11)al1ha como Senador e como 
cidadão brasileiro, qual seja, o imenso desamparo em 
que se E!IICOOira o cidadão ftente ao Estado brasileiro. 

A existência de precatórios, um grande esto
que de precatÓrios, justificou, na hora de elaborar 
urna Constituição, a instituição, no Ato das Disposi
ções Transitórias, de autorização para que o Estado 
parcelasse em oito anos esses precatórios. Isso 
para mim é algo que precisa de reflexão. 

Talvez o escândalo que significa a existência 
desses precatórios não pagos, o abuso, o insulto ao ci
dadão que representa dar ao Estado o direito de pagar 
em oito anos não tenham sido percebidos devidamen
te. Ou porque não se sabe ou não se presta atenção 
ao que significa a existência de precatórios não pagos. 

O que é um precatório? O precatório, simplifi
cadamente, poderíamos dizer, é o nome que se dá a 
um documento pelo qual a Justiça comunica ao Go
verno que ele está devendo urna conta e tem que 
pagar. FICO pensando nos benefiCiários do precató-
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rio, o cidadão comum, que tentou receber seu di
nheiro junto a urna prefeitura ou a um governo de 
Estado ou ao Governo Federal e não recebeu. E in
sistiu e penou e pelejou e lutou e pediu e implorou e 
não recebeu. E teve que recorrer à Justiça. Uma ins
tãncia após a outra. um recurso do Estado após o 
outro. E; esse credor do Estado, percorre a via-cru
eis, atravessa todas as instâncias judiciais, até que, 
no final, quando não há mais para onde correr, o Es
tado é condenado, em última instância, e o assunto 
se converte numa decisão formal, final, do Poder Ju
diciário, que aí, então, emite uma ordem ao Estado: 
pague a fulano de tal a quantia de tanto. 

No dia em que o País ganhou uma nova Cons
tituição, havia, pelas gavetas do Poder Público, um 
estoque tão grande de precatórios, isto é, de dívidas 
do Governo perante os brasileiros, pessoas físicas e 
jurídicas, dívidas não pagas, ordens judiciais não 
honradas pelo Governo, e tantas, que o Constituinte 
achou que era necessário criar algum tipo de facili
dade para que o Estado começasse a cumprir, e 
pennitiu, nos Atos das Disposições Constitucionais 
Transitórias, que aqueles pagamentos fossem par
celados em oito anos. 

Oito anos para quem já percorreu toda a via
crúcis do processo judicial, que já agüentou o abuso 
da indiferença da autoridade, a sua arrogância, a 
sua prepotência de receber o precatório e jogá-lo 
numa gaveta. Oito anos mais! Essa situação não es
ca.'1dalizou ninguém, isso não escandaliza ninguém. 
Eu volto à tribuna para tratar desse assunto somente 
para dizer que não creio que seja eu o único brasileiro 
a indignar-se com essa situação em que o Estado atri
bui, pela força que tem, a si mesmo o direito de pisar 
por cima-dos cidadãos, mesmo na vigência daquilo 
que o velho Ulysses Guimarães chamava ele Constitui
ção cidadã, outorgada ao povo brasileiro em 1988, por 
uma Assembléia Nacional Constituinte. 

Sei que a alegação do Estado para precisar de 
precatórios não chega ao cinismo de confessar que 
se considera diferente e superior a toda a humanida
de. Alegam aqueles que guardam, que protegem, 
que estruturam, que normatizam o uso do dinheiro 
público que o precatório é necessário porque a auto
ridade, o Poder Executivo, o Governo, o Estado não 
pode pagar aquilo que não tenha previsão orçamen
tária E se a Justiça condenou o Estado a pagar no 
meio de um exercício, não poderia haver, naquele 
exercício, dotação orçamentária para atender àquela 
despesa O que é uma falsidade, pois não é obriga
do que o orçamento preveja o pagamento de uma 
conta do Governo a fulano de tal. Bastaria que os or-

çarnentos consignassem, obrigatoriamente, todos 
eles, a dotação necessária na previsão de despesa 
- no que depois venha a se chamar na fixação de 
despesa -, ali estivesse urna dotação destinada ao 
pagamento de obrigações decorrentes de sentenças 
judiciais transitadas em julgado. A simples existência 
de urna dotação genérica desse tipo permitiria aos 
governos cumprirem as obrigações que a Justiça re
conhecesse que ·eram devidas. Se essa dotação não 
for suficiente, procede-se com essa dotação da mes
ma forma que se procede com qualquer outra: can
cela-se urna outra despesa, pede-se urna suplemen
tação de recursos e tudo funciona regularmente, 
como funciona nos demais assuntos quando a admi
nistração assim deseja. 

Quis, portanto, Srs. Senadores, aprovei1ar este mo
mento, o momento em que a socieQade brasileira es1á 
descobrindo a palavla precat6rio- muitos estão indo aos 
dicionários para procurar saber o que quer dizer essa pa
lavra que de repente ganhou as manchetes dos jornais -, 
para que a sociedade descubra que ela tanDém precisa 
erguer-se para começar a dar à noção de cidadania que 
se disseminou no seio do povo brasileiro algum sentido 
prático e alguma fonna. de eficácia. Da maneira como 
está, não vejo como falar-se em cidadania senão dentro 
dos discursos daqueles que querem fazer da demagogia 
uma prática e uma iusão para a população. 

O Sr. Bernardo C8bral - Senador Geraldo 
Melo, V. ex- me concede um aparte? · 

O SR. GERALDO MELO - Ouço V. Ex-, Sena
dor Bernardo Cabral, com muita honra 

O Sr. Bernardo C8bral - Senador Geraldo 
Melo, a sobriedade com que V. Ex- aborda um assun
to tão difíCil não retira a densidade do seu pronuncia
mento. E mais, v. ex- demonstra que o objetivo princi
pal dessa CPI, que ficou conhecida corno CPI dos 
Precatórios, é, ao cabo e ao fim, conseguir defender 
o grande contribuinte, o contribuinte sério, este que 
está a ser lesado. Todos nós, que ternos participa
ção nessa CPI- V. ex- com a mesma responsabili
dade que a minha-, nos preocupamos com a dimen
são que possa ter. Sabe V. ex- que o mercado fi
nanceiro é muito sensível. As notícias e os boatos -
as primeiras sendo prejudicadas pelos segundos -, 
podem, de qualquer sorte, acabar demonstrando 
que a proporção que a CPI venha a tornar acabe in
viabilizando o fim para o qual ela foi criada Quando 
V. ex-, com oportunidade, faz o seu registro da tribu
na, lembro-me de que o próprio Ministro da Fazenda 
declarou que a CPI dos Precatórios está permitindo 
-são palavras textuais de S. ExA- a faxina no Siste
ma Rnanceiro Nacional. Ora, nós que temos recebi-
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do essa contribuição do Ministério da Fazenda, da 
Receita Federal, do Banco Central, da Polícia Federal e 
da Procuradoria-Geral da República, sem tennos a ân
sia da busca do palco iluminado, ficamos aqui recolhidos 
à platéia obscura. Ainda assim, tanto V. EJcl quanto eu 
acabamos sofrendo restrição porque não aparecemos 
muito no noticiário, e aqueles que aparecem muito aca
bam sendo indigitados como quem busca um trânsito 
para essa ou aquela candidatura. A mim, não me impor
ta, Senador Geraldo Melo, muito menos a V. Ex:'l, quais 
sejam os comentários, se favoráveis ou desfavoráveis. 
O que ifll>Orta é que sejam apurados os efeitos danosos 
dessa emissão de títulos da dívida pública, que sejam 
descobertos os aproveitadores no meio de tudo isso, 
que se levem à cadeia os culpados, mas, talrtlém, que 

- não coloquemos no pelourinho um inocente. Disse a V. 
Exª que na quinta-feira passada o Deputado Federal -é 
bom que se registre o nome -, José Lourenço pediu-me 
que arranjasse uma hora, nesta semana. para poder re
ceber o V~ee-Presidente Executivo do Bradesco, o Sr. 
Agil Silva. Eu lhe disse que naqueles dois dias, quinta e 
sexta. não seria possível. Marquei para segunda-feira às 
11 horas e comuniquei a V. Exª, pela lealdade que existe 
entre mim e V. Exª, que havia um Colega Parlamentar 
que iria trazê-lo. Para minha surpresa, a procura é para 
colaborar com a CPI. No mesmo nível, recebí o telefone
ma do Dr. Márcio Thomás Bastos, ex-Presidente do 
Conselho Federal da Ordem dos Advogados do Bra
sil, comunicando que trará o Sr. Wagner Ramos 
para uma nova reinquirição. Da mesma forma, o ex
Presidente da Ordem dos Advogados do Brasil, Dr. 
Jose Roberto Batoc~io, também trará seu outro 
constituinte. O que se deduz disso é exatarnente a li
nha inicial do discurso de V. Ex'!: a cautela, sobretu
do a imparcialidade que devemos ter na apuração 
desses fatos. Se chegarmos ao final com a missão 
cumprida, tenho a certeza de que essa CPI será um 
divisor de águas neste País. Aquelas restrições fei
tas no começo de todas as CPis- e que tentaram 
fazer com a nossa - desaparecerão, quando soube
rem que todos esses órgãos caminham para uma só 
finalidade: denunciar aqueles que se aproveitaram, 
escandalosamente, do dinheiro púbfiCO. Interrompi V. 
EJcl para, acima de tudo, registrar a sua ponderação, 
sempre mantida, nessa Comissão Parlamentar de In
quérito. Mais do que isso, V. Exl, na V~ee-Presidência, 
honra este seu Colega e admirador que, por uma coinci
dência do destino, é o Presidente. Meus cumprimentos. 

O SR. GERALDO MELO - Agradeço sua inter- · 
venção, que não apenas completa, mas retoca mi
nhas singelas palavras com o brilho sempre presen
te de suas manifestações. 

Se considerarmos importante fazer - como diz 
o Ministro da Fazenda, na expressão citada pelo Se
nador Bernardo Cabral - unia faxina no Sistema Fi
nanceiro, só a faremos se tivermos capacidade de 
produzir provas tecnicamente sustentáveis contra 
aqueles que se comportam indevida e impropria
mente dentro do Sistema Financeiro. 

De ootro modo, nós, 1alvez movidos pela necessi
dade de apurar urna lesão de R$20, R$30, R$50 ou 
R$100 milhões ao Erário, terminemos sendo responsá
veis por urna lesão maior, se algum tipo de ir1lJropriedade 
nas~. colocações, ou se alguma forma de ac~osação 
não for provada, tal a velocidade com que se transforma 
um suspeito numa vítima; se tudo isso acontecer e, ama
nhã, o Poder Público for chamado a i1denizar e a pagar 
com dinheiro os danos que tenhamos provocado por não 
termos tido a serenidade e o senso de dever na realização 
de um trabalho de tal~ e responsabilidad. 

É o que vim dizer, Sr. Presidente. 

Durante o discurso do Sr. Geraldo 
.Melo, o Sr. Flaviano Melo, ~Secretário, dei
xa a cadeira da presidência, que é ocupada 
pelo Sr. Carlos Patrocínio, 2'2 Secretário. 

O SR. EPITACIO CAFETEIRA - Sr. Presiden
te, peço a palavra pela ordem. 

O SR. PRESIDENTE (Carlos Patrocínio) - Conce
do a palavra ao Senador Epitacio Cafeteira, pela ordem. 

O SR. EPITACIO CAFETEIRA PRo
NUNCIA DISCURSO QUE, ENTREGUE À 
REVISÃO DO ORADOR, SERÁ PUBUCA-
00 POSTERIORMENTE. 

Durante o disCurso do Sr. epilacio Cafe

teira, o Sr. Cattos Patrocínio, 211 Secretário, dei
xa a cadeira da presidência, que é ocupada 
pelo Sr. Antonio cartas Magalhães, Presidente. 

O SR. PRESIDENTE (Antonio Carlos Magalhães) 
- Sr. Senador Epitacio Cafeteira, esclareço a V. Ex'! 
que no disposto na Resolução n~ 09, de 1948, que 
autorizou a execução em bronze do busto de Rui 
Barbosa e que vigora sem alteração até a presente 
data, esta Presidência determinou ao Secretário-Ge
ral da Mesa e ao Diretor-Geral do Senado que ado
lassem as necessárias providências, no sentido de 
dar cumprimento ao disposto naquela resolução. 

Acredito que as determinações desta Presidência 
atendam ao desejado por v. EJcl e teremos, brevemente 
aqui no plenário, em lugar de destaque, o busto daquele 
ilustre tribuno e homem público brasileiro, a quem João 
Mangabeira, quando da sua morte, dizia: "Salve o 
sol!". Acredito que esse sol iluminará os traballos desta 
Casa. conforme os desejos de v. Ex,!!. 
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O SR. PRESIDENTE (Antonio Carlos Magalhães) - Sobre a mesa, 
mensagem presidencial que será lida pelo Sr. 12 Secretário em exercício, Senador 
Carlos Patrocínio. 

É lida a seguinte 

MENSAGEMN" 123,DE 1997-CN 
(n" U,l/97, na origem) 

Senhores Membros do Congresso Nacional, 

Nos termos do drtigo 6 I 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 da Seguridade Social da União, em favor do Ministério da Saúde, crédito especial até o 

limite de RS 191.513.000,00, para os fins que especifica". 

Brasilia, 27 de fevereiro de 1997 

EM o• 021/MPO 
Brasilia, 27 de feveire:i.xo de 1997. 

Excelentíssimo Senhor Presidente da República, 

Tenho a honra de submeter à consideração de Vossa Excelência a presente solicitação 
de_abertura de crédito especial até o limite de RS 191.513.000,00 (cento e noventa e um milhões, 
quinhentos e treze mil reais), em favor do Ministério da Saúde. 

2. O crédito em questão visa a incluir no orçamento vigente recursos destinados ao 
funcionamento do hospital Sarah Kubitschek, no corrente çxercicio, mediante o remanejamento de 
dotações, apresentando a seguinte configuração: 

• Mamnenção do Contrato de Gestão com o 
Serviço Social Autônomo das Pioneir'!S Sociais 

• Reserva de Contino;ência 
Total 

Em RS Mil 

191.513 

191.513 
191.513 191.513 

3. É importante esclarecer que a referida programação, alocada no Ministério da 
Fazenda, constante da peça orçamentária aprovada no Congresso Nacional. foi vetada por Vossa 
Excelência, quando da sanção da Lei n" 9.438, de 26 de fevereiro de 1997- Lei Orçamentária/97. 

4. Nessas condições, toma-se necessària a recomposição da programação em causa, em 
favor do Ministério da Saúde, a fim de que não haja solução de continuidade na prestação dos 
serviços por parte daquela instituição. 

19 
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5. O pleito viabilizar-se-a mediante Projeto de Lei a ser submetido à apreciação do 
Congresso Nacional, por se ttatar de crédito especial, fàce ao atendimento de despesas para as quais 
não constam dotações consignadas na Lei Orçamentária, em razão de veto, obedecidas as 
prescrições do art. 166, § ~. da Constituição, e em conformidade com o art. 43, § 1•, inciso Ill, da 
Lein'4.320, de 17 de março de 1964. 

6. Em fàce do exposto, encaminho à Vossa Excelência o anex:o Projeto de Lei, que visa 
a autorizar a abertura do referido crédito especial. 

Respeitosamente, 

Ministro de Estado do 
Planejamento e Orçamento 

ANEXO À EXPOSIÇÃO DE MOTIVOS DO MINISTÉRIO DO 
PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO N2 021 DE 27 I 02 /97 

I. Síntese do problema ou da situação que reclama providências: 
Inexistência de categoria de programação na Lei Orçamentária, em decorrência de veto, para 

atender a despesas voltadas à atividade de "ManuteoçãÕ do Contrato de Gestão com o Serviço 
Social Autônomo das Pioneiras Sociais" - Hospital Sarah Kubitsch'*' no Ministério da Saúde. 

2. Soluções e providências contidas no ato normativo ou na medida proPOsta: 
Abertura de crédito especial, objetivando a inclusão de categoria de programação ao 

orçamento vigente. 

3. Alternativas existentes às medidas ou atos propostos: I Tecnicamente e a alternativa viãvel. 

4. Custos: 
RS 191.513.000,00 (cento e noventa e um milhões, quinhentos e treze mil reais) provenientes 

do remanejamento de recur.;os, oriundos da reserva de contingência do Orçamento da Seguridade 
Social. 

S. Razões que justifiquem a urgência: 

6. Impacto sobre o meio ambiente: I Niohã. 

7. Altera~es Propostas: (a ser preenchido somente em caso de alteração de Medidas Provisórias) 
Texto Atual Texto Proposto 

8. Síntese do parecer do ónzão iuridico: 

Março 1997 
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Autoriza o Poder Executivo a abrir ao Orçamento da 
Seguridade Social da União, em làvor do Ministério 
da Saúde, crédito especial até o limite de RS 
191.513.000,00, para os fins que especifica. 

O CONGRESSO NACIONAL decreta: 

Art. I• Fica o Poder Executivo autorizado a abrir ao Orçamemo da Seguridade Social da 
União (Lei n2 9.438, de 26 de fevereiro de 1997), em tàvor do Ministério da Saúde, crédito especial até o 
limite de RS 191.513.000,00 (cento e noventa e mn milhões, quinhentos e treze mil reais), para atender a 
programação constante do Anexo I desta Lei. 

Art. 2• Os recursos necessários a execução do disposto no artigo anterior decorrerão de 
anulação parcial da dotação indicada no Anexo n desta Lei, no montante especificado. 

Art. 3• Em dc:conência do disposto no art. 1•, fica alterada a receita do Fundo Nacional de 
Saúde, na fonna indicada no Anexo m desta Lei, no montante especificado. 

Art. 4! Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação. 

Brasília, 
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380CX1 - UINIST'ERID DA $AUDE 
36go1 - FUti)Q N&CJDN.&L. DE SAUDE 

ANEXO lll 

RIECBlTA RECURSOS DE TODAS AS FOHTES E TRAHSFEREHCUS 

ESPEClF ICAÇÃD ESF. DESilOIIRloiElml FDNTE 

IOOO.DD.DD RECEITAS CDIIREHrES SEG 

1700.00.00 '!IWISfERE>CIAS alRRE>mS Sal Ul1613000 

1710.00.00 'IIWI$FO!E>CIAS IIITRAGDVElltWIEAIS Sal 191613000 

1711.01.23 TIWISI'EREJCIA Dl CCNTRIBUICÃD SDCit.L SCIII!E O CUCRO DAS SEG 191613000 
PESSOAS JURIDICAS 

TOTAL SEGlJ1UD-'DE 

LEGISLAÇÃO CITADA 

(Anexada pela Subsecretaria de Coordenação Legislativa do Congresso Nacional) 

LEIN°9.438, DE26 DE FEVEREIRO DE 1997. 

Março1997 

I 
Aa!ESCI"' ! 

(RS 1.00} 

ClTEGIJUA 
ECDIOIICA 

1915\3000 

191513000 

Estima a Receita e fixa a Despesa da União para 
o exercício fmanceiro de 1997. 

J 
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O SR. PRESIDENTE (Antonio Carlos Magalhães) 
- A mensagem que acaba de ser lida encaminha o 
Projeto de Lei n2 1, de 1997-CN, e será despachada 
à Comissão Mista de Planos, Orçamentos Públicos 
e Fiscalização. 

Nos termos da Resolução n2 2, de 1995-CN, a 
Presidência estabelece o seguinte calendário para 
tramitação do projeto: 

até 8/3 - publicação e distribuição de avulsos; 
até 1613 - prazo final para apresentação de 

emendas; 
até 21/3- publicação e distribuição de avulsos 

das emendas; 
até 31/1 -encaminhamento do parecer final à 

Mesa do Congresso Nacional. 
O SR. PRESIDENTE (Antonio Carlos Magalhães) 

- Encerrou-se sexta-feira o prazo para apresentação 
de emendas às seguintes matérias: 

- Projeto de Lei do Senado n2 45196, de rurtoria 
da Senadora Marina Silva, que acrescenta ao art. 161 
do Código Penal, o § 42 , e dá outras providências. 

- Proíeto de Resolução n2 22197, de iniciativa 
da Comissão Diretora, que estabelece eleição dos 
membros da Mesa do Senado pelo sistema eletrôni
co de votação na hipótese em que menciona. 

Aos projetas não foram oferecidas emendas. 
O Projeto de Lei do Senado n2 45196 será in

cluído na Ordem do Dia oportunamente. 
O Projeto de Resolução n2 22/97 vai à Comis

são de Constituição, Justiça e Cidadania, a fim de 
ser anexado ao Projeto de Resolução n2 66, de 
1995, em obediência à determinação da Presidên
cia, adotada em sessão de março de 1995. 

O SR. PRESIDENTE (Antonio Carlos Magalhães) 
-Volta-se_ à lista de oradores. 

Concedo a palavra ao nobre Senador Waldeck 
O melas. 

O SR. WALDECK ORNELAS (PFL-BA. Pro
nuncia o seguinte discurso. Sem revisão do orador.) 
- Sr. Presidente, Srls e Srs. Senadores, se um as
sunto, efetivamente, reúne a unanimidade é a cons
tatação de que o País se encontra num processo de. 
reconcentração espacial de sua economia. 

De forma que tomo aqui alguns exemplos: 
- Gazeta Mercantil, 7/1/97, "Aumenta a con

centração de renda regional". Estudo da CNI mostra 
que a Região Sudeste ampliou sua participação no 
PIB de 58,18%, em 1985, para 62,6%, 10 anos de
pois. 

A concentrarão regional da renda aumentou no 
Brasil no período 85/95. Isso resulta do estudo "Eco
nomia Brasileira, Comparações Regionais", elabora-

do pela Confederação Nacional da Indústria. Todas 
as demais regiões - Sul: 16%, Centro-Oeste: 6%, 
Norte: 3%, Nordeste: 13%- encolheram sua presen
ça no produto real. A pesquisa confirma a região Su
deste como a mais rica do País e a Nordeste como a 
mais pobre. Nos últimos 10 anos, revela o trabalho, 
mantém-se inalterado o perverso perfil da disparida
de regional brasileira. 

Na mesma data, coincidentemente, registrava 
O Globo: "Real Consolida a Economia do Sudeste". 
Pesquisa feita pela FGV. mostra que a região foi a 
que mais cmsceu durante o primeiro ano do piano. 
Apesar de· muitas empresas já haverem se mudado 
para o Nordeste, a região Sudeste foi a que mais · 
cresceu no primeiro ano do Real. De acordo com o 
levantamento que acaba de ser feito pela Fundação 
Getúlio Vargas, todos os seus quatro Estados regis
traram crescimento em 1995, quando a região au
mentou sua participação no PIB do Pais para 
62,97% contra os 62.60% de 94 e 60,79% de 90. 

A participação do Nordeste e do Centro-Oeste 
na renda nacional permaneceu estável em 1995 em 
relação ao ano anterior, enquanto a do Norte cres- ' 
ceu e a do Sul encolheu. A arrancada do Sudeste 
mostra que a região não só vem puxando o cresci
mento da economia brasileira mas também vem 
consolidando a sua posição corno concentradora de 
riquezas no País", acrescenta a matéria. 

Já na semana passada, foi a revista Veja que, 
na entrevista das suas páginas amarelas com a eco
nomista Lena Lavinas, do IPEA, nos falou do AUas 
Regional da Desigualdade, trabalho recém-i:oncluí
do por esse instituto do Ministério do Planejamento. 
O estudo mostra que os brasileiros estão vivendo 
cada vez mais tempo, mas que "os paraibanos nas
cem hoje com uma expectativa de vida vinte anos 
menor que a dos gaúchos". 

Diz a economista Lena Lavinas em sua entre
vista: 

•o Brasil atravessa uma fase em que 
as desigualdades regionais estão recrudes
cendo. Isso depois de quase quatro décadas 
em que a distância entre os Estados ricos e 
os Estados periféricos vinha encolhendo len
tamente. Os programas de desenvolvimento 
regional foram abandonados e as diferenças 
voltaram a crescer. E essa tendência pode 
ser vista em indicadores de renda, escolari
dade, exportação, ·emprego, finanças públi
cas -em quase tudo. • 

Uma indicação mais clara disso pode-se Mer 
nos Quadros de Desembolsos e Aplicações do siste-
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ma BNDES~ do Banco Nacional de Desenvolvimento 
Econômico e Social. · 

No período de 1979 a 1986, o Nordeste che
gou a ter picos de desembolso com uma participa
ção de 27"/o nos desembolsos do sistema. Observa
se que, no período de 1979 a 1985, a média ficou 
acima dos 20%. Mesmo no período de 89, 90 e 91, 
os desembolsos foram de 19%, 23% e 25% para o 
Nordeste respectivamente. Nos últimos anos houve 
uma queda continuada, a partir de 91, ficando em 
17"/o, em 92; e 14%, nos últimos dois anos. 

O quadro é mais preocupante quando se consi
deram as aplicações: observa-se que de 92 a 96 o 
Nordeste tem tido uma participação em tomo de 12 
a 13% ao ano. Por outro lado, em relação ao desem
bolso, a Região Sudeste cresceu, de 44% em 94, 
para 54% em 96. O que é mais grave: em relação às 
aprovações, ·o Sudeste cresceu, de 40o/o em 94, 
para 60% em 96. Houve um pico de 20%, acentuan
do que nos próximos anos os desembolsos refleti
ram, por conseguinte, esse crescimento. 

Observa-se, na verdade, que há uma tendên
cia muito clara em uma perspectiva de longo prazo. 
Um estudo realizado sobre Macrocenários do Brasil, 
focalizados ·no âmbito de atuação do Senai pela 
Confederação Nacional das Indústrias - e veja-se 
que aqui já trato de um outro estudo - estabeleceu 
três macrocenários para o País de 96 a 2010. 

No Cenário 1, de estabilidade integrado.J:a. em 
relação à organização do espaço diz: "moderada re
concentração espacial das atividades econômicas 
mais dinâmicas": 

No Cenário B, de estabilidade excludente, diz: 
"intensificação da tendência de reconcetração espa
cial das atividades econômicas dinâmicas". 

No Cenário C, de instabilidade e crise, diz: 
"moderada reconcentração espacial das atividades 
econômicas mais dinâmicas". 

Assim, o Cenário C, de instabilidade e crise, re
pete as mesmas características do Cenário A, de es
tabilidade integradora, que seriam mais graves ainda 
num cenário de estabilidade excludente. 

Ou seja, em qualquer dos três cenários, que 5e 
torne para uma projeção do crescimento nacional 
até o ano 2010, há um clara reconcentração da eco
nomia. 

No horizonte temporal da trajetória nacional 
rilais provável, síntese desses três cenários, no que 
diz respeito à organização do espaço, registra o do
cumento da CNI, que serve de base ao planejamen
todo Senai: 

"1996 - moderada tendência à recon
centração. 

Ano 2000 - acentua-se tendência à re
concentração. 

Ano 2005 - mantém-se tendência de 
reconcentração. 

Ano 2010 - moderada tendência de 
desconcentração. • 

Não consigo entender, apenas pela leitura do 
quadro-resumo, o que fundamentaria essa hipótese 
de moderada desconcentração em 2010, a não ser 
que seja para não se perder a esperança. 

Há, por conseguinte, Srs. Senadores, uma ten
dência muito clara, confirmada seja nos estudos que 
se realizam com base em dados presentes, seja nos 
estudos que se realizam com uma visão prospectiva 
da economia e do desenvolvimento nacional. 

Resta-nos urna incumbência, uma responsabili
dade:reverteressatendênc~. 

E qual o caminho para isso? Qual a solução? A 
solução é apoiar e estimular investimentos nas de
mais regiões do País. Vejam que-até a OMC, a temí
vel gerente da globalização, admite· incentivos de 
natureza regional. 

O fato é que, no País hoje, não há uma política 
regional, urna política de 'desenvoMmento espacial, 
uma política de desconcentração da economia Na 
medida em que essas políticas não existem e que o 
Executivo não propõe políticas dessa natureza. é 
preciso que o Poder legislativo não se omita. 

Hoje, venho· a esta tribuna para bater na mes
ma tecla em que tenho insistido tantas outras vezes: 
a-de que, por meio do Poder Legislativo, promova
mos medidas que visem à desconcentração da eco
nem~ e ao desenvoMmento mais equilibrado do 
País. 

Nesse sentido, quero chamar a atenção para 
duas propostas legislativas, cuja tramitação teve iní
cio neste ano, nesta Sessão Legislativa. Primeira
mente, refiro-me ao Projeto de Lei do Senado n2 22, 
de 1997, do Senador Beni Varas. S. Ex- propõe· que, 
a partir de 1998, as aplicações do sistema BNDES 
na Amazônia e no Nordeste se expandam, obser
vando uma progressão de 30% em 1998, 35% em 
1999, e de 40%, no mínimo, a partir do ano 2000. 

O projeto de lei, a que o Senador Beni Varas já 
fez reierência desta tribuna, um dispositivo bastante 
interessante que o toma imperativo. S. Ex& diz que, 
na medida em que nas operações normais do siste
ma BNDES, não se alcancem esses pisos, os recur
sos serão transferidos ao Fundo Constitucional do 
Nordeste e ao Fundo Constitucional do Norte, obri-
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gando-se, por conseguinte, a aplicação desses re-
cursos. 

Esse é um dispositivo que se faz necessário. 
Se é verdade que temos o Banco Nacional de De
senvolvimento Econômico e Social que é maior 
que o BID - Banco lnteramericano de Desenvolvi
me~o. é também verdade que no ano de 1996 so
brou no caixa do BNDES nada menos do que R$1 
bilhão e 300 milhões que não foram aplicados. 

Essa sobra de caixa é freqüentemente justifi
cada como não tendo havido demanda nessas re
giões periféricas, nas regiões menos desenvolvi
das, que nunca alcançam os valores que orçamen
tariamente lhes são, a priori, determinados. 

Na verdade, é preciso saber se não há uma 
inadequação de linhas de crédito e, mais funda
mentalmente, constatar e dizer que faltam políticas 
ativas que objetivem estimular e fomentar aplica
ções nas regiões menos desenvolvidas. Vejam 
que o próprio Banco lnteramericano de Desenvol
vimento, por regra estatutária, é obrigado a aplicar 
um certo percentual das suas disponibilidades nos 
países da América que tenham uma economia de 
menor porte. Isso, por conseguinte, não constitui 
nenhuma heresia econômica como, às vezes, pre
tende-se dizer no Brasil, quanto a determinar-se o 
piso mínimo de aplicações nas regiões menos de
senvolvidas. 

A segunda proposta legislativa trata do Proje
to de Emenda Constitucional n<~ 5, de 1997, de mi
nha iniciativa, que contou com o apoio de mais ou
tros 30 Srs. Senadores para a sua tramitação. O 
que se propõe é a redistribuição dos recursos do 
FAT que, pelo parágrafo 12, art. 239, da Constitui
ção de 1988, foram destinados ao BNDES. O míni
mo de 4Õ% desses recursos- do antigo PISIPA
SEP- hoje denominado FAT, foram destinados ao 
BNDES e constituem, atualmente, cerca de 21% 
dos recursos ordinários do banco. 

A proposta que apresentamos estabelece 
que ao BNDES permanecerá vinculada uma por
centagem de 25%, que 1 O% sejam transferidos 
para o Banco do Nordeste do Brasil e outros 5% 
para o Banco da Amazônia. Com isso, mantém-se 
o comprometimento de apenas 40% dos recursos 
do FAT destinados ao sistema de bancos de de
senvolvimento, ao financiamento das atividades 
produtivas e da infra-estrutura, mas se procura, de 
logo, assegurar que o Nordeste e o Norte terão 
uma participação mínima nesses recursos. Esta
mos falando de um funding da ordem de dois bi
lhões/ano. 

Dessa forma, o BNDES permanecerá com 
6~.5% desses recursos, algo que, na média, se situa 
E q$1 ,250 bilhão, deslocando-se R$500 milhões 
para o BNB e R$250 milhões para o Banco da Ama
zônia. Com isso, também se persegue o cumprimen-. 
to do que diz o§ 22, art. 192, da Constituição: 

"Os recursos financeiros relativos a 
programas e projetas de caráter regional, 
de responsabilidade da União, serão depo
sitados em suas instituições regionais de 
crédito e por elas aplicados. • 

Ora, Sr. Presidente, Srl!s e Srs. Senadores, 
não se esvai aí a fonte do BNDES que, como dis
se, é um banco maior do que o BID, mas se procu
ra estabelecer que outros bancos, também fede
rais e de desenvolvimento, como é o caso do BNB 
e do BASA, possam administrar recursos dessa 
vinculação do FAT, tomando, por conseguinte, 
mais equânime a distribuição esr'ilcial desses re
cursos que queremos assegurar. O BNDES conti
nuará assim com a maior parcela e não terá pre
juízo no cumprimento de suas funções. 

Para concluir, Sr. Presidente, quero retomar 
um tema que já tratei aqui relacionado à questão 
regional e que vejo agora na entrevista da Dr' 
Lena Lavinas. Refiro-me ao modelo alemão. Se
gundo ela, na Alemanha, depois da reunificação, a 
prioridade do governo federal é equalizar as condi
ções de vida nas duas metades do país. Por quê? 
Porque desigualdades muito grandes corroem a 
integridade nacional. 

No Biasil, as fronteiras internas estão se mul
tiplicando. As cidades mais ricas, de porte médio 
do Sul, fecham suas portas às correntes migrató
rias internas sempre que no resto do País a situa
ção·· aperta, para-não arriscar sua qualidade de 
vida com a entrada de brasileiros pobres, analfa
betos, desnutridos. 

É muito importante que o IPEA, em estudo 
que realiza, possa ver esse quadro que se agrava 
cada vez mais em nosso País. De nossa parte é 
preciso constatar que há um esforço muito grande 
no sentido de criar-se um novo Nordeste. Um Nor
deste que não quer mais ficar como o coitadinho 
do cenário nacional; um Nordeste que não quer fi
car choramingando a seca e a pobreza; um Nor
deste que quer ser competitivo; um Nordeste que 
quer investimentos produtivos; um Nordeste que 
quer a geração de riqueza no seu território. 

Essas propostas legislativas, a que acabo de 
me referir, inserem-se nesse contexto. Não são 
propostas que recorrem ao assistencialismo. Não 
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são propostas de natureza clientelista. Ao contrário, 
o que elas querem é exatamente criar condições 
para que o Nordeste possa se liberar, se libertar, su
perar essa pecha que tem marcado e que tem dene
grido a sua imagem no cenário nacional. 

Existem várias outras propostas em tramitação 
nesta Casa que requerem a nossa atenção e a nos
sa prioridade. Espero que neste ano de 1997 possa
mos dar-lhes curso, num esforço e num trabalho que 
hoje está representado pela Comissão de Políticas 
para o Desenvolvimento do Nordeste, mas que é um 
trabalho que tem reunido todos os Senadores do 
Nordeste, desde o início· desta Legislatura, e que, no 
entanto, não tem obtido as conseqüências e os re
sultados que se estimariam obter. 

E quando me refiro a isso, não me reporto ape
nas ao Nordeste, mas também ao Norte e ao Cen
tro-oeste, que têm manifestado sempre o desejo e a 
necessidade imperiosa de terem, por parte das auto
ridade do Governo federal, urna resposta clara para 
as suas necessidades de desenvolvimento. Esse é 
um desafio que haveremos de vencer a partir deste 
ano de 1997. 

Muito obrigado. 

O SR. PRESIDENTE (Antonio Carlos Magalhães) -
Conceclo a palavra ao Senador José Roberto Arruda. 

O SR. JOSÉ ROBERTO ARRUDA (PSDB-DF. 
Pronuncia o seguinte discurso. Sem revisão do ora
dor.) - Sr. Presidente, S~ e Srs. Senadores, há um 
assunto que tem merecido - e com justiça! - a aten
ção dos Srs. Parlamentares, Senadores e Deputa
dos, a atenção da imprensa de um modo geral des
de que o ·Senador Antonio Carlos Magalhães, em 
seu discurso de posse como Presidente do Congres
so Nacional, alertava o Congresso Nacional e a Na
ção brasileira sobre a importância de encontrarmos 
solução definitiVa para a tramitação de medidas pro
visórias no Congresso Nacional. 

Na verdade, as medidas provisórias, nascidas 
da Constituição de 1988, talvez como solução provi
sória para um certo viés parlamentarista contido na 
Constituição, vêm sendo usadas ao longo de suces
sivos governos como forma provisória, repito, de se 
restituir ao Poder Executivo poderes que, no regime 
presidencialista, devem lhe tocar. 

Hã números importantes a serem colocados 
nesta análise. O mais importante deles é que no Go
verno Fernando Henrique foram editadas 77 medidas 
provisórias, o que dá uma rilédia mensal de 2,96 cõn-

tra uma méd1a de 4,3 medidas provisórias editadas 
nos cem meses de vigência da nova Constituição. 

A primeira constatação de que o número de 
medidas provisórias vem diminuindo ao longo do 
tempo, principalmente a par:tir do instante em que 
as reformas constitucionais começam a produzir 
seus efeitos, não é bastante para eliminar o pro
blema das sucessivas reedições de medida provi
sórias. Em função deste alerta do Presidente do 
Congresso Nacional e de manifestações tanto no 
Senado Federal como na Câmara dos Deputados, 
estamos debruçados nos estudos que esta Casa 
produziu e naqueles em .que na Câmara dos Depu
tados se processam. 

Nos.próximos dias, deveremos ter alguns pon
tos de convergência, que poderemos levar ao Presi
dente do Congresso Nacional no sentido de qué a 
tramitação dessa matéria possa dar ao Congresso 
possibilidades reais de decisão sobre as medidas 
provisórias. 

De qualquer maneira, faço o registro da nossa 
absoluta convicção de que é efetivamente necessá
rio que se faça algumas adequações nos procedi
mentos internos das reuniões congressuais, a fim de 
que possa o Congresso Nacional, nas suas sessões 
deliberativas conjuntas, deliberar sobre essas maté
rias, que, efetivamente, estão sendo acumuladas. 

Uma das propostas contidas nos relatórios da
queles que estudaram essa matéria, que é o aumen
to do prazo de validade, o aumento do prazo de ad
missibilidade das medidas provisórias, merece áreas 
de consenso tanto no Senado quanto na Câmara. E, 
a partir daí, outras decisões poderão ser tornadas no 
sentido de que, de um lado, tenha o Executivo ins
trumentos que lhe são fundamentais no regime pre
sidencialista, mas, de outro lado, que o Congresso 
Nacional tenha condições efetivas de deliberar sobre 
essas matérias. 

Registro, aqui, Sr. Presidente, não só nossa 
boa vontade, como nossa total disposição de traba
lharmos em cima desses relatórios preliminares que 
já existem na casa, para contnbuir com o manifesto 
desejo de V. Ex!' de buscar solução definitiva que 
responda ao que é, hoje, um reclamo de toda socie
dade organizada no Brasil. 

Muito obrigado. 

O SR. PRESIDENTE (Antonio Carlos Magalhães) 
-Com a palavra o Senador Adem ir Andrade. 

O SR. ADEMIR ANDRADE (Bioco-PSB-PA. 
Pronuncia o seguinte discurso. Sem revisão do ora-
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dor.) -Sr. Presidente, Srfts e Srs. Senadores, às ve
zes, não compreendo as atitudes deste Governo. 
Estou encaminhando à Mesa mais um pedido de in
formação dirigido ao Ministro da Reforma Agrária, 
desta vez, relacionado a recursos que estão sendo 
tomados junto ao Banco lnteramericano de Desen
volvimento, que justificam, inclusive, a presença do 
Ministro Raul Jungmann e de Secretários de Esta
do dos Estados do Ceará, Pernambuco; Bahia, Mi
nas Gerais e Maranhão. 

O Ministro da Reforma Agrária está receben
do US$150 milhões do Banco lnteramericano de 
Desenvolvimento para aplicar em reforma agrária 
nesses cinco Estados do Brasil. Desses recursos, 
US$90 milhões serão utilizados na negociação -
não é desapropriação,- entre proprietários e traba
lhadores rurais, que será intermediada pelo Minis
tério da Reforma Agrária. Utilizar-se-ão US$90 mi
lhões na aquisição de terras para beneficiar os tra
balhadores nestes cinco Estados do Brasil, repito: 
Ceará, Pernambuco, Bahia, Minas Gerais e Mara
nhão. O restante, ou seja, US$60 milhões, será 
utilizado em investimento ou beneficiamento des
sas propriedades para que os trabalhadores pos
sam nela se assentar e conseguir sobreviver. 

A minha solicitação de informação é para que 
o Ministro Raul Jungmann explique ao Senado por 
que esses cinco Estados da Federação. Por que 
não o Estado do Pará, o mais conflagrado do Bra
sil? Por que o Pará não foi incluído no processo de 
aplicação de recursos externos para a concretiza
ção da reforma agrária no País? 

Esse é o terceiro pedido de informação que 
dirijo ao Ministro Raul Jungmann e, até agora, não 
recebi nenhuma resposta em relação aos outros 
dois pedidÕs. Quero entender se, por causa das 
mortes ocorridas no Pará, o Banco lnteramericano 
de Desenvolvimento deixou de considerá-lo um 
dos Estados merecedores desse recurso para apli
cação na reforma, agrária. Se assim ocorreu, há 
um verdadeiro contra-senso, pois as mortes e as 
violências ocorridas naquele Estado só se dão por 
falta de ação do Governo Federal, por falta de 
ação do próprio Ministro da Reforma Agrária e de 
seu superior, o Presidente Fernando Henrique 
Cardoso. 

Será que querem que as pessoas continuem 
a morrer em meu Estado? A serem assassinadas? 
Há uma semana, os •empregados•, os chamados 
pistoleiros de um fazendeiro morreram no Municí
pio de Curionópolis, no Estado do Pará. As notí
cias de mortes continuam a se acumular em nosso 

Estado, e não percebemos nenhuma providência 
concreta por parte do Ministro da Reforma Agrária. 
Agora, tomamos conhecimento de que S. Ex- está 
nos Estados Unidos a receber US$$150 milhões 
para serem aplicados em Estados que não são tão 
conflagrados quanto o nosso. 

Aproveito a oportunidade desta denúncia, em 
que apresento um requerimento de informação, 
para reiterar, e me dirijo também à Mesa do Sena
do, porque, pela quarta vez, estou nessa tribuna a 
cobrar a resposta do Ministro Raul Jungmann ao 
Requerimento n2 408, de 1996, que apresentei a 
esta Casa exatarnente no ,dia 7 de maio de 1996. 
Vai coffipletar quase um ano que esse requeri
mento· foi apresentado ao Ministro da Ref()rma 
Agrária e, até hoje, a resposta não veio a esta 
Casa. Já reiteramos na tribuna e já o fizemos me
diante ofício, ainda na gestão do Presidente José 
Samey. 

Queremos que a Mesa nos dê uma posição 
sobre este requerimento, que se refere à nossa 
busca de conhecirriénto para a forma de corno o 
Sr. Cecílio do Rego Almeida, dono da Empreiteira 
CR Almeida, conseguiu comprar no meu Estado 
do Pará 4,7 milhões de hectares de terra Quero 
saber como esse cidadão conseguiu comprar 4, 7 
milhões de hectares de terra no Estado do Pará. A 
Constituição da República determina que qualquer 
cidadão brasileiro que deseje comprar uma área 
superior a 2.500 hectares precisa da aprovação do 
Senado da República. Como é que um cidadão ad
quiriu 4,7 milhões de hectares de terras no Estado 
do Pará? · 

Já se passou quase um ano de nosso pedido 
de informações, e o Ministro Raul Jungmann até 
agora não deu a satisfação devida a esta Casa. 
Peço providências legais para que o Ministro res
ponda às perguntas que estamos fazendo. 

Outro requerimento, que talvez ainda esteja 
dentro do prazo de resposta do Ministro, é o se
guinte: nós do Partido Socialista Brasileiro quere
mos que S. ex- mande ao Senado da República 
informações sobre desapropriações ou negociaçõ
es ocorridas no Governo Fernando Henrique Car
doso, ou seja, de 12 de janeiro de 1995 até hoje. 
Em muitas negociações houve, na realidade, com
pra de terra e não desapropriação. Portanto, que
remos informações sobre cada uma das desapro
priações: área, número de famílias assentadas, 
quanto o Governo pagou pela propriedade em 
TOAs e em dinheiro e, acima de tudo, queremos 
saber qual era a situação da área no momento em 
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qu~ foi s:tesapropriada, ou seja, se estava ocupada 
ou livre, se o Governo teve a coragem de tirar o 
latifundiário para assentar o trabalhador ou se 
esse trabalhador já tinha ocupado anteriormente a 
terra. 

Tenho repetido da tribuna do Senado- quero 
que o Governo me desminta, quero que o Governo 
me prove que estou errado - que o Presidente 
Fernando Henrique Cardoso não assentou uma 
única família de trabalhador rural nesses dois anos 
de seu Governo. Tenho dito da tribuna do Senado 
Federal que o Presidente Fernando Henrique Car
doso simplesmente regularizou a situação daque
les trabalhadores rurais que com coragem e deter
minação ocuparam a terra, enfrentando pistoleiros, 
Polícia, latifundiários e a própria Justiça. Não fo
ram poucos os que morreram por causa dessa ou
sadia assim como não são poucos os que estão 
esperando a oportunidade de ocupar urna área de 
terra. 

No sul do Pará, região mais conflagrada do 
Brasil, há 37 municípios e, em nenhum dos sindi· 
catos de trabalhadores rurais dessas localidades, 
encontramos menos de mil famílias inscritas para 
receberem a terra para trabalhar. 

Desconheço que o Governo, por iniciativa 
própria, tenha dado um único lote de terra a uma 
única família de trabalhador rural em todo este 
Brasil. Desafio que me provem o contrário. A res
posta do Ministro Raul Jungmann, que estamos 
pedindo, haverá de mostrar se estou certo ou erra
do. Não conheço, na minha região, um único as
sentamento feito pelo Governo Fernando Henrique 
Cardoso. 

Sei que o Governo Fernando Henrique· Car
doso negocia depois que os colonos invadem a 
terra, brigam e morrem por ela; depois que o fato 
está consumado, o Governo regulariza a situação 
daqueles trabalhadores que invadiram determina
da terra. É isso que sei que tem sido feito. Fazer 
reforma agrária não é isso. 

Sua Excelência assumiu o compromisso de, 
ao longo do seu Governo, assentar 40 mil famílias, 
60 mil famílias, 80 mil famílias e 100 mil famílias·, 
no último ano do seu Governo, o que não repre
senta o atendimento de sequer 10% da necessida
de do povo trabalhador brasileiro, dos trabalhado
res rurais deste nosso País. Entendo que o Presi
dente Fernando Henrique tem que cumprir o seu 
compromisso, desocupando a terra, tomando a 
terra do latifundiário que não quer nela produzir e 
chamando o trabalhador rural para ocupá-la, sem 

que o mesmo tenha que enfrentar a Polícia, o pisto: 
leiro, aJustiça. 

Finalizo minhas palavras pedindo providências 
à Mesa com relação aos pedidos de informação que 
encaminhei ao Ministro da Reforma Agrária. 

Era o que tinha a dizer. 
Muito obrigado. 

Durante o discurso do Sr. Ademir An
drade, o Sr. Antonio Carlos Magalhães, Pre
sidente, deixa a cadeira da presidência, que 
é ocupada pelo Sr. Carlos Patrocínio, ? Se
cretário. 

O SR. PRESIDENTE (Carlos Patrocínio) - A 
Mesa informa ao eminente Senador Ademir Andrade 
que o Requerimento n!! 408196, de sua autoria, foi 
recebido pelo Ministério Extraordinário de Política 
Fundiária no dia 30 de janeiro próximo passado, às 
17 horas. Portanto, o prazo final expirou em 111• de 
março, sábado passado. Hoje, 3 de ma~ÇQ, expira o 
tempo para as respostas solicitas por V. ex-. 

O SR. ADEMIR ANDRADE - Sr. Presidente, 
permita-me fazer uma correção. 

O meu requerimento foi apresentado no dia 6 
de maio de 1995 e deve ter sido encaminhado ao 
Ministro um mês depois. Talvez o pedido a que V. 
J:xll faz referência seja a reiteração do pedido. Pelo 
que entendo, a reiteração do pedido de informaçéjes 
não tem prazo de 30 dias para resposta, deve ser 
respondido de pronto pelo Sr. Ministro. O prazo co
meça a ser contado a partir do momento em que a 
comunicação foi recebida pela Mesa do Senado Fe
deral, o que deve ter ocorrido em junho do ano pas
sado. 

O SR. PRESIDENTE (Carlos Patrocínio) - A 
Mesa informa que foi reiterada a solicitação do re
querimento de v. ExA em 30 de janeiro de 1997. Por
tanto, estão transcorridos - exatamente agora - os 
30 dias, já que o mês de fevereiro foi de 28. 

O SR. PRESIDENTE (Carlos Patrocínio) - Por 
permuta com o Senador Eduardo Suplicy, concedo a 
palavra à eminente Senadora Marina Silva. 

A SRA. MARINA SILVA (BiocoiPT-AC. Pro
nuncia o seguinte discurso. Sem revisão da orado
ra.) - Primeiramente gostaria de agradecer ao Sena
dor Eduardo Suplicy esta oportunidade. 

Sr. Presidente, quero registrar que, acompa
nhada do Senador Jefferson Peres, tivemos urna au
diência com o Presidente desta Casa, Senador An-
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tonio Carlos Magalhães, que recebeu uma carava
na de extrativistas da Amazônia vindos de todos 
os Estados daquela região. Os extrativistas reivin
dicam do Governo Federal uma política de preço 
justo para a borracha, bem como a garantia do es
coamento da produção, com o intuito de que essa 
política de preço assegure, pelo menos, um salário 
mínimo para cada família de seringueiro, aluai
mente com uma renda mensal de apenas 
R$13,50. 

Outra reivindicação do grupo é a que trata de 
uma linha de crédito para o extrativismo - prove
niente do Prodex e já aprovada pelo Basa - que 
precisa ser imediatamente implementada com ju
ros baixos e sem burocracia. Pedem, também, 
uma reforma agrária especial na Amazônia, con
templando as reservas extrativistas, principalmen
te os projetas de assentamento extrativista, que 
seria uma reforma agrária diferenciada, ao invés 
dos tradicionais lotes quadrados que o Incra tem 
feito durante esses tempos na Amazônia. 

Faço questão de deixar registrada aqui a for
ma original como o Senador Antonio Carlos Maga
lhães recebeu os extrativistas da Amazônia. Quan
do eles me pediram essa audiência, para tentar 
sensibilizar o Congresso Nacional, disseram que 
gostariam que todos fossem recebidos -e são 250 
extrativistas, do Acre, do Amazonas, do Amapá, 
de Roraima, do Tocantins, de Rondônia, do Pará, 
enfim, de toda a Amazônia. Confesso que ·lhes fa
lei que ia tentar, mas que não era um procedimen
to corriqueiro, porque, afinal de contas, eram mui
tas pessoas. O Senador Antonio Carlos Magalhã
es, sensível ao desejo dos extrativistas, que vie
ram de tã_<?_ longe, enfrentando muitas horas de 
barco, muitas horas a pé, andando nas piores con:. 
dições até chegar às cidades, ônibus, três dias na 
estrada até aqui chegar, S. Exa nos atendeu, quem 
sabe, já dando encaminhamento ao compromisso 
que assumiu quando da morte do Senador Oarcy 
Ribeiro de ajudar os extrativistas da Amazônia, fa
zendo valer as suas idéias por intermédio do Pro
jeto Caboclo. 

Sr. Presidente, Srs: Senadores, o que temos 
aqui são 250 representações, de seringueiros, de 
babaçueiros, de castanheiros, de pescadores, que 
se deslocaram do interior da Amazônia para, em 
solidariedade aos seringueiros, cobrar do Governo 
Federal, uma política de preço adequado para a 
nossa borracha. Essas pessoas já foram respon
sáveis por 40% das exportações deste País. A 
Amazônia já teve o seu período áureo. Recente-

mente, o Senador Bernardo Cabral fez um registro, 
nesta Casa, da opulência que foi a empresa extrati
vista na Amazônia quando construiu uma das 
mais lindas e belas obras de arte, que é o Teatro 
Amazonas, hoje recuperado, que faz parte da
quele período de grande fartura, como diziam os 
seringueiros, quando, muitas vezes escravizados 
por patrões inescrupulosos, tinham como ser 
aviados - por intermédio das casas aviadoras -
e tinham assim um meio de vida para suas famí
lias. Hoje, já não contam mais com nenhum tipo 
de apoio; estão abandonados. Faço questão de 
registrar a presença de quatro brayas mulheres: 
O. Raimunda de Oliveira e O. Francisca Moreira 
da Silva, de Brasiléia, ambas da Reserva Extrati
vista Chico Mendes; O. Raimunda da Silva, do 
Tocantins, que é da direção nacional dos serin
gueiros, uma mulher brava, valente, que tem tra
balhado junto às quebradeiras de coco e tam
bém é quebradeira de coco; e O. Neide Marques 
Coelho, do Laranjal do Jari, no Estado do Ama
pá. Essas mulheres vieram aqui para pedir soli
dariedade a esta Casa porque sabem do sofri
mento a que hoje as suas famílias estão subme-
tidas. · 

Tive a oportunidade, Sr. Presidente, de visi
tar casas de seringueiros que não puderam me 
receber porque não tinham roupas para vestir. 
Muitas pessoas, chorando, diziam que hoje não 
têm como comprar um quilo de sal para poder 
colocar no peixe ou na caça que matam para se 
alimentar. Muitos são obrigados a acender uma 
fogueira no terreiro durante a noite, porque já 
não contam com nenhum recurso para comprar o 
querosene que acenda suas lamparinas. Eu po-

- deria debulhar um rosário de mazelas que essas 
pessoas estão vivendo, muito embora já tenham 
feito muito por este País e continuem fazendo. 

As 160 mil famílias de extrativistas, de se
ringl.leiros que ainda vivem nos altos rios, que 
ainda vivem nos seringais, prestam um serviço 
muito importante ao Governo brasileiro. Se 
nós tivéssemos que pagar guardas florestais, 
fiscais do lbama nessa grande quantidade 
para tomar conta da floresta amazónica, para 
evitar a verdadeira espoliação, o verdadeiro 
saque que é feito por madeireiros inescrupulo
sos, o Governo iria gastar bilhões de reais. No 
entanto, essas pessoas, essas mulheres, 
aqueles homens meio-cidadãos, meio-cidadã
os porque não têm acesso à saúde, à educa
ção, a nenhum tipo de apoio por parte do Es-
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ta do brasileiro, tomam contada florestaamazôni
ca, garantem a presença do Brasil nas nos
sas fronteiras. E o tratamento que recebem, 
muitasvezes, é a indiferença. 

Contra essa indiferença, eles vieram pedir o 
apoio devido ao Congresso Nacional; do Presiden
te da República, uma política de preços para a 
borrà'cha, a modernização do extrativismo, a im
plementação dos sistemas agroflorestais ou o Pro
jeto Caboclo, do Senador Darcy Ribeiro, com o 
qual nós nos comprometemos a ajudar. 

Fiz questão de avisar a cada Senador da 
Amazônia que hoje teríamos essa manifestação. 
Muitos estão solidários. Tive o apoio do Senador 
Jefferson Péres, que nos acompanhou na au
diência. Espero que consigamos marcar uma au
diência com o Presidente Fernando Henrique 
Cardoso, que Sua Excelência faça o mesmo que 
fez o Presidente do Congresso Nacional, que 
não se negue a receber a representação dessas 
pessoas que, com muita dificuldade, chegaram 
aqui. Sabe Deus o que passamos para conseguir 
ônibus, alimentação e alojamento para essa via
gem. 

Espero que o Presidente da República, que 
tem dito, dentro e fora do Brasil, que pretende 
dar tratamento adequado aos problemas da 
Amazônia, comece por responder ao desafio de 
fazer justiça social aos 17 milhões de amazôni
das que vivem naquela região - nos 50% do ter
ritório nacional desconhecido pelo Brasil, mas 
que tem uma riqueza cultural, econômica, social 
e, acima de tudo, é um exemplo para o Brasil e 
para o mundo - mostrando como é possível de
senvolver um·região preservando-a, sem causar 
os problemas que sabemos já ter acontecido no 
resto do mundo. 

O Sr. Eduardo Suplicy- V. Ex- me permite 
um aparte? 

A SRA. MARINA SILVA- Com muito prazer. 

O Sr. Eduardo Suplicy - Expresso meu 
apoio e solidariedade a V. Ex- e a todos aqueles 
que trabalham na Amazônia com os seringais. É 
muito importante que possa hoje o Congresso Na
cional estar atento às reivindicações dos serin
gueiros e que o Presidente Fernando Henrique 
Cardoso venha a recebê-los. Não pude compare
cer à audiência com o PresideÍ'rte Antonio Carlos 
Magalhães porque tinha um compromisso em São 

Paulo e cheguei há pouco, mas acompanharei V. 
E~ na vigília que estarão fazendo perante o Pa
lácio do Planalto todos aqueles da Amazônia 
que vieram aqui com essa finalidade. Avalio que 
precisamos estar ainda acompanhando e levan
do adiante os ensinamentos de Chico Mendes, 
nós que tantas vezes aqui o homenageamos; o 
mundo inteiro tem reverenciado a sua memória 
pelo trabalho e sobretudo por ter mostrado como 
é possível as· pessoas viverem da exploração da 
borracha no meio da floresta, preservando-a, sa
bendo tirar o usufruto daquilo que é a sua rique
za, mas, ao mesmo tempo, fazendo com que 
essa floresta tenha condições, cada vez mais, 
de dar sustento digno às pessoas que ali traba
lham, com maior racionalidade. A forma coope
rativa, que tive a oportunidade de conhecer em 
Xapuri, não apenas com os que trabalham com a 
borracha, mas também com a castanha, está a 
indicar um caminho extremamente positivo e 
interessante. O Projeto Caboclo, do Senador 
Darcy Ribeiro, leva em conta exatamente a ex
periência das pessoas que ~ sabem conviver 
com a floresta, que sabem usufruir dos serin
gais, da borracha, da castanha, de todas as 
frutas, da caça e da pesca, de tudo aquilo que 
a floresta dá, sabendo aproveitar também a ri
queza da madeira, sem a destruição da flores
ta. Um dos aspectos importantes do Projeto Ca
boclo é o estímulo à forma cooperativa de produ
ção, condizente com os costumes, com os valo
res, por exemplo, da população indígena, como 
também de todos aqueles que miscigenaram 
com os índios, toda a população cabocla. As
sim, é muito importante darmos maior atenção 
àqueles que hoje comparecem a Brasília. Nosso 
apoio a V.~-

A SRA. MARINA SILVA - Agradeço o aparte. 
Sei que V. EJcll tem grande sensibilidade quanto aos 
temas sociais, principalmente no que se refere à 
questão ambiental. V.~ tem sido um aliado muito 
forte no Congresso Nacional. Agradeço sua presen
ça na nossa vigília em frente ao Palácio do Planalto. 

Convido também os Senadores da Amazônia, 
Senadores Bernardo Cabral, Ademir Andrade e to
dos aqueles que estão em seus gabinetes, para 
comparecerem à audiência com o Presidente Fer
nando Henrique Cardoso, caso ele nos receba. O 
Governador do Amapá ficará aqui até às 19 horas 
de amanhã e comprometeu-se a ir conosco à au
diência, para mostrar o quanto é importante uma po-
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lítica adequada para o problema da borracha no 
nosso País. 

Estamos apresentando diversas reivindicaçõ
es. Algumas delas precisam ser atendidas imediata
mente, mas as outras são de longo prazo, já que 
são estruturais, como a questão da modernização 
do extrativismo, a diversificação da nossa produção 
e a utilização adequada dos nossos recursos flores
tais. Sabemos que já temos pesquisa e tecnologia 
para extrair os nossos recursos madeireiros e as 
nossas riquezas florestais, sem destruir e nem de
vastar a floresta 

Um dia desses, numa conferência, um profes
sor amigo meu disse que eu precisava ter muito cui
dado quando falasse das" coisas da Amazônia, pois 
os pesquisadores ficam ouvindo e anotando para 
depois saírem pesquisando. Ele estava se referindo 
exatamente a uma batata citada como exemplo - já 
que o Senador Eduardo Suplicy mencionou nossos 
recursos biológicos - chamada surucucuína. Essa 
batata é utilizada como soro no combate ao veneno 
de animais peçonhentes, como é o caso da cobra e 
de algumas aranhas. Nesse caso, essa batata é utili
zada pelos seringueiros como um soro que faz o 
mesmo papel do soro antiofídico. Segundo ele ain
da, alguns pesquisadores já estão se emprenhando 
para descobrir como isolar o seu princípio ativo. 

Portanto, são muitos os que gostariam de tirar 
algum proveito das nossas riquezas; são muitos os 
que gostariam de tirar algum proveito dos nossos 
segredos, das nossas lendas, enfim, da nossa cultu
ra tradicional, do sooer da nossa população tradicio
nal. Mas são poucos ainda aqueles que estão verda
deiramente empenhados em dar uma resposta para 
o problema dos que não têm sequer como comprar 
roupa pará"êobrir seus filhos, sua filhas, suas espo
sas. 

Sr. Presidente, Sr"s e Srs. Senadores, estamos 
aqui nesta via crucis, saindo dos seringais, atraves
sando rios, florestas, lagos, nas piores dificuldades, 
para sensibilizar o Brasil dessa sua outra metade. 
Se Narciso acha feio o que não é espelho, seria bom 
que fosse refletir-se nas margens do rio Amazonas; 
seria bom que fosse refletir-se nos olhos das crian:. 
ças que, muitas vezes, lacrimejam por não terem o 
que comer. E se muitas vezes têm, é o peixe ou a 
caça que a mãe cozinha sem sal, sem pimenta-do
reino, sem alho, como muitas vezes reclamam para 
mim. É difícil trabalhar das quatro e meia da manhã 
às dezoito horas para um dia de serviço valer menos 
do que uma lata de leite em pó. Talvez essa lingua
gem pareça um pouco distante, mas é parte da reali-

dade do Brasil. Do Brasil que precisa conhecer o 
Brasil. 

E aqui, Dona Raimunda, Dona Francisca e 
Dona Neide trazem muita coragem, olhando em nos
sos olhos e, com certeza, dependendo das ações 
que tivermos, farão refletir nos olhos das demais 
companheiras a esperança de que o Presidente nos 
receba- espero - , que o Ministro da Reforma Agrá
ria encamiphe a reforma adequada para a Amazônia 
e que o Ministério do Meio Ambiente identifique nos 
seringueiros, nas quebradeiras de coco, nos casta
nheiros, nos pescadores, os verdadeiros aliados que 
poderão ajudar a desenvolver a Amazônia. 

Muitó i:l.brigada 

O SR. PRESIDENTE (Carlos Patrocínio) - Con
cedo a palavra ao nobre Senador Eduardo Suplicy. 

O SR. EDUARDO SUPLICY (PT/Bioco-SP. 
Pronuncia o seguinte discurso. Sem revisão do 
orador.) - Sr. Presidente, precisarei tratar de três 
assunto~, Em primeiro lugar, quero registrar urna 
notícia positiva a respeito do comportamento do 
Governo brasileiro, desta vez com respeito ao Ti
mor leste. 

Aqui, inúmeras vezes, ponderei que caberia 
urna ação muito mais positiva por parte do Gover
no brasileiro para apoiar a independência do povo 
'do Timor Leste, a sua autonomia e, em especial, o 
esforço dos laureados com o Prêmio Nobel da 
Paz, que estiveram no Brasil, como Belo e Ramos
HQrta. 

A Folha de S.Paulo de sábado registrou a se
guinte matéria de Rui Nogueira a respeito: 

•o Brasil vai ter, pela primeira vez, um 
contato direto com a resistência timorense, 
lá mesmo, em Timor. 

Do primeiro encontro deve sair um 
acordo para que o Brasil comece a prestar 
auxílio na área educacional aos timorenses. 

O encontro está marcado para o dia 5, 
em Dili, capital, e vai juntar o Subsecretári<t 
Geral para Assuntos Políticos do ltamaraty, 
Ivan Cannabrava, e o Bispo Católico Dom 
Carlos Ximenes Belo. 

A reunião acontece exatos ~ JB dias 
depois de o Presidente Fernando Henrique 
Cardoso ter recebido, no Planalto, outro li
der da resistência timorense, o advogado e 
diplomata José Ramos-Horta. 
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Belo e Ramos-Horta dividiram o Nobel 
da Paz de 1996. A premiação ressuscitou a 
causa de Timor, ex-colõnia portuguesa inva
dida em 75 pela Indonésia. Organismos de 
defesa dos direitos humanos calculam que, 
entre 1 00 mil e 200 mil habitantes, de um to
tal de 800 mil, tenham sido mortos pela tro
pa indonésia. 

A viagem da delegação foi anunciada 
ontem pela Diretora do Departamento da 
Ásia e Oceania do ltamaraty, a Ministra Vera 
Lúcia Machado. 'É uma viagem inaugural e 
marca uma posição equilibrada e inovadora 
do Brasil', disse. 

Antes de ir a Dili, Cannabrava estará 
em Jacarta, capital da Indonésia, com o 
chanceler indonésio, Ali Alatas, o núncio 
apostólico e a Comissão de Direitos Huma-
nos. 

Antes da concessão do Nobel da Paz 
e do encontro de FHC com Ramos-Horta, o 
Brasil tinha uma postura ambígua em rela
ção a Timor. Apoiava as moções da ONU, 
cóndenando a invasão e as constantes vio
lações aos direitos humanos, mas tinha uma 
posição apagada, quase omissa, nos de
mais foros internacionais. 

Esse apoio agora é importante. 
O auxílio na área da educação envolve 

a concessão de bolsas de estudos a alunos 
timorenses e o intercâmbio de professores. 
Se solicitado, o Brasil pode, em breve, pas
sar a ter uma posição de maior destaque na 
busca por uma solução para a inde
pendência do Timor Leste. 

Sr. Presidente, ainda hoje recebi uma comu
nicação por telefone e, depois, por fax de Frei 
João Xerri, Prior da Ordem dos Dominicanos em 
São Paulo, e da Sr! Lília Azevedo, ambos são diri
gentes do Clamor por Timor, Grupo Solidário São 
Domingos, que publicaram uma notícia sobre a ida 
do representante do ltamaraty a Timor Leste, que 
passo a ler: 

"Sábado dia 1/3, foi dia de festa para 
os amigos e amigas de Timor Leste aqui no 
Brasil e em Portugal. A imprensa acabava 
·de noticiar a ida de Ivan Canabrava, sub-se
cretário geral para assuntos políticos do lta
maraty, àquele país, nosso irmão de língua 
e religião, para estabelecer um programa de 
ajuda no campo da educação. Será o pri-

meiro cantata direto do Governo brasileiro 
com o povo maubere (corno são chamados 
os habitantes do Timor Leste) na pessoa de 
D. Carlos Ximenes Belo, Bispo de Dili. 

A notícia causou 'grande emoção' nos 
meios de comunicação portugueses, confor
me nos relataram membros da Associação 
de Ex-Presos Políticos Timorenses, em tele
fonema de Lisboa. A RTP estava interessa
da em conseguir entrevistas com membros 
dos grupos de solidariedade a Timor Leste 
no Brasil, para transmiti-las a Timor Leste. 

Concreftza-se a5sim aquilo que o Pre
sidente Fernando Henrique Cardoso escre
veu no dia 29 de novembro de 96 ao agraae
cer presente enviado recentemente por essa 
mesma Associação. 'Por meu passado políti
co e convicção ética, não posso deixar de ter 
sempre solidariedade em relação aos povos 
que são vítimas de violações de direitos hu
manos e estejam privados da liberdade'. 

O povo brasileiro que -a partir das visi
tas de pessoas ligadas ao Timor Leste, 
como o Professor Antonio Barbedo, da UnP 
versidade do Porto, o embaixador do povo 
do Timor Leste em Angola, Roque Rodri
gues, o Nobel da Paz, José Ramos Horta -
tem revelado grande interesse e preocupa
ção pela situação do Timor Leste, sente-se 
feliz por ver refletidos pelo seu mais alto rep
resentante seus anseios de justiça. 

Temos recebido cartas dos quatro can
tos do país, dos mais variados extratos so
ciais, manifestando o apoio dos brasileiros 
ao povo maubere e dizendo que estão en
viando ao Presidente abaixo-assinados pe
dindo a ajuda do Governo brasileiro aos 
nossos irmãos timorenses. • 

E é anexado pelo Frei João Xerri ofício de 
abaixo-assinado que foi enviado ao Presidente Fer
nando Henrique Cardoso na ocasião, em dezembro 
do 96, nos seguintes termos: 

'Nós, abaixo-assinados, nos dirigimos 
ao Senhor Presidente Fernando Henrique 
Cardoso como nosso representante máximo. 

Tendo em vista a trágica situação do 
povo timorense, massacrado pela ditadura 
militar indonésia; tendo em vista a amizade 
que os timorenses têm por nós bl"'!sileiros, a 
quem consideram seus irmãos e irmãs 
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maiores; tendo em vista a admiração e o ca
rinho que nutrem pelo Senhor Presidente, 
•que lutou pela liberdade, igualdade, justiça 
e paz•, como dizem em carta dirigida a V. 
Exl; tendo em vista as suas declarações em 
Usboa, em julho de 1996: •o Brasil apóia os 
esforços em prol da autodeterminação do 
povo do Timor Leste e do respeito aos direi
tos humanos nesse território"; e tendo em 
vista suas recentes declarações em Santia
go, em novembro de 1996, dizendo que o 
Brasil quer ter uma "posição mais construti
va• em relação a Timor Leste, pedimos: que 
o Brasil se tome mais um porta-voz dos ti
morenses na ONU, insistindo na libertação 
do líder Xanana Gusmão e no respeito aos 
direitos humanos por parte dos invasores in
donésios; que o senhor use de seu prestígio 
internacional para colaborar na implementa
ção de uma "solução pacífica, justa, abran
gente e aceitâvel internacionalmente•, ba
seada no livre exercício do direito inalienâvel 
do povo de Timor Leste à autodeterminação, 
em conformidade com as Resoluções rl's 384 
(1975) e 389 (1976) do Conselho de Seguran
ça da ONU; que o Brasil autorize o estabeleci
mento de um escritório de representação do 
povo de Timor Leste em Brasília. • 

Eu gostaria também de registrar que foi impor
tante a atitude do Presidente Itamar Franco, que 
apoiou a causa do povo de Timor Leste e que, como 
Embaixador do Brasil em Portugal, também se mos
trou favorável a esse assunto. O próprio Presidente 
Fernando Henrique designou a presença do ex-Pre
sidente e Embaixador Itamar Franco à solenidade de 
concessão do Prêmio Nobel da Paz ao Cardeal Car
los Filipe Ximenes Belo* e ao Professor José Ramos 
Horta. 

Assim, avalio que está havendo um passo na 
direção de maior.apoio àquele país. Será importante 
podermos ver o dia em que o povo do Timor Leste 
terá o direito de realizar um referendum, um plebi
scito sobre a forma de independência e de autono- ' 
mia. 

Sr. Presidente, St45 e Srs. Senadores, eu gos
taria de comentar outro assunto relativo à política 
externa brasileira, uma vez que os jornais da sema
na passada, de sexta, sábado e domingo comenta
ram que o ex-Ministro da Aeronáutica Mauro Gan
dra, que deixou o cargo em novembro de 1995, du
rante a crise do Projeto Sivam, recusou o convite do 

Presidente Fernando Henrique Cardoso para assu
mir o posto de Observador Militar junto à ONU, em 
Nova Iorque. 

Trata-se de um convite semelhante ao formula
do ao Embaixador Júlio César Gomes dos Santos, 
escolhido para representante do Brasil junto ao Fun
do das Nações Unidas para a Agricultura e Alimen
tação. 

Noticia a imprensa que o Presidente Fernando 
Henrique Cardoso enviou uma carta ao ex-Ministro 
Mauro Gandra dizendo que, ao recusar o posto em 
Nova Iorque, ele demonstrou a têmpera do caráter, 
declinando esse reconhecimento justo para evitar 
assemelharem-no a uma compensação. 

Ora, Sr. Presidente, o que nos vem à luz? 
Como é que o Presidente designa um e, posterior
mente, outro - ambos para cargos equivalentes e 
ambos afastados do Governo. Assim, o Ministro 
Mauro Gandra, de sponte propria, diante da cri5e 
envolvendo o problema Sivam, e o Embaixador Júlio 
César que não tinha outra alternativa, senão a de 
deixar o cargo, enquanto se fazia a averiguação. 

O Presidente Fernando Henrique Cardoso, ao 
elogiar a recusa do ex-Ministro Mauro Gandra, para 
o convite que lhe havia formulado, expressou-se 
nestes termos: "Demonstrou a têmpera do caráter, 
declinando esse reconhecimento justo, para evitar 
assemelharem-no a urna compensação." O que es
tará dizendo ao Embaixador Júlio César Gomes das 
Santos. Como fica o seu caso? Sua Excelência os 
nomeia e reconhece, pelos termos desta carta, que 
nenhum dos dois deveria ter aceito, pois elogia 
aquele que o recusou. Desta forma, devemos pen
sar sobre o que se passa com o outro designado. 

Outro aspecto é quanto à anâlise jurídica que a 
Assessoria do Senado Federal formulou diante de 
solicitação que formulei, indica que o Embaixador 
Júlio César Gomes dos Santos precisa ter a sua de
signação apreciada mediante prévia audiência pela 
Comissão de Relações Exteriores e de Defesa Na
cional e, em seguida, votada pelo Senado Federal. 

O Presidente Antonio Carlos Magalhães reite
rou, ainda hoje, que vai submeter a representação 
que fiz na forma de urna questão de ordem, que ele 
avaliou não se tratar de questão de ordem. Entende, 
sim, tratar-se de uma representação, que está bem 
formulada e que merece a atenção da Mesa, e este 
assunto será tratado na próxima reunião da Mesa. 
Eu, inclusive, estou encaminhando cópia da minha 
representação a todos os membros da Mesa, para 
que possam estudá-la e tomar a decisão que consi
derarem adequada no sentido de fortalecer as prer-
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rogativas do Senado Federal e não se pennitir que, 
estando definido no art. 52 da Constitúição Federal 
que é atribuição do Senado Federal analisar aqueles 
que são designados para representar o Brasil em 
missões permanentes, que, então, isso deva ser ob
jeto da aceitação do Senado Federal. 

Sr. Presidente, o terceiro assunto: como o novo 
Presidente do Senado Federal, o Senador Antonio 
Carlos Magalhães baixou norma no sentido de que 
não haja acampamentos no gramado defronte ao 
Congresso Nacional. JC\malistas perguntaram, há 
pouco, se isso signifiCa recusa de uma recepção ao 
Movimento dos Sem-Terra, o qual iniciou marcha 
rumo a Brasília no dia 17 de fevereiro último, de São 
Paulo e de outros pontos do País. 

Gostaria de dizer, Sr. Presidente, que tenho a 
convicção de que o Presidente Antonio Carlos Ma
galhães, assim como hoje recebeu os seringueiros 
do Amazonas, igualmente receberá os membros do 
Movimento dos Sem-Terra que aqui chegarão em 
número bastante grande no dia 17 de abril, ocasião 
em que se rememorará um ano do massacre dos 
trabalhadores rurais sem-terra em Eldorado dos C<it
rajás, no Pará. 

Coloquei-me à disposição do Presidente Anto
nio Carlos Magalhães para dialogar com a coorde
nação nacional do Movimento dos Sem-Terra. O 
Presidente assegurou que receberá os integrantes 
do Movimento em audiência. Então, estaremos dia
logando sobre quando serão recebidos com todo o 
respeito que merecem pelo Presidente do Senado e 
Presidente da Câmara e pelos Srs. Senadores e De
putados. 

Tenho a certeza de que este assunto será ad
ministrado adequadamente. O importante é que o 
CongresSo Nacional esteja dialogando com o Movi
mento dos Sem-Terra, que é, sem dúvida, um dos 
movimentos mais importantes da história do País. 

Ficamos de ter amanhã uma conversa entre os 
11 Senadores do Bloco de Oposição e o Ministro 
Raul Jungmann. Está para ser confirmado esse en
contro amanhã cedo. Nessa oportunidade, estare
mos reiterando ao Ministro quão importante é que o 
Governo Fernando Henrique Gardoso restabeleça o 
diálogo com o Movimento dos Sem-Terra, que não 
negue a possibilidade do diálogo direto, pois que su
perintendentes do Incra, em todo o País, estão pro
curando o entendimento com o Movimento dos Sem
Terra. 

Ainda na tarde de ontem, no Pontal do Parana
panema, junto à Fazenda São Domingos, participa
mos, com Luís Inácio Lula da Silva, Presidente de 

Honra dó PT, o Deputado José Genoíno, o Deputa
do Federal João Paulo Cunha, outros Parlamentares 
do Partido dos Trabalhadores e membros da Dire
ção Nacional da CUT, de uma manifestação em 
apoio ao Movimento dos Sem-Terra. 

Na ocasião, Lula comentou que o Presidente 
Fernando Henrique Cardoso deveria estar contente 
por haver no País um movimento sério e de qualida
de, pois em outros lugares do mundo os campone
ses se mudam para a cidade porque não querem 
mais trabalhar no campo. E se hã no Brasil um nú
mero tão grande de pessoas que preferem trabalhar 
a terra a irem para os grandes centros viver embaixo 
da ponte ou em favelas, deveria o Presidente estar 
dando vivas ao Movimento dos Sem-terra. 

Com vontade política e determinação, não será 
difícil fazer o assentamento, na velocidade devida, 
daqueles que estão acampados junto às estradas, 
como é o caso na Fazenda São Domingos. Espera
mos que haja logo uma solução pacífica. 

Sr. Presidente, visitamos os trabalhadores feri
dos que se encontram hospitalizaqos. O Sr. Antonio 
Levino Levis felizmente saiu do estado grave, e a Sr4 
Miriam já está reestabelecida. Ambos, assim como 
outros quatro trabalhadores, foram feridos a bala 
num tiroteio havido na Fazenda São Domingos. 

Estou tentando, Sr. Presidente, conversar com 
o Sr. Osvaldo Fernando Paes, proprietário da Fa
zenda São Domingos sobre a colheita de 289 hecta
res de milho e de outra porção de terra cultivada 
com arroz plantados por aqueles trabalhadores. É 
preciso que haja uma forma de a colheita ser feita 
em paz. 

Vamos dialogar, portanto, com esse fazendei
ro, cujo filho, Manoel Domingos Paes Neto, e quatro 
outros seguranças estão detidos por terem atirado e 
ferido os trabalhadores. Não se justifica que uma 
pessoa atire em outra a não ser que esteja a primei
ra sendo ameaçada de morte. A legislação diz com 
clareza que, mesmo quando um pessoa entra na 
propriedade, se ela não estiver armada, não pode o 
proprietário usar de arma de fogo para atirar com in
tuito de ferir e eventualmente matar se a sua própria 
condição de vida não está sendo ameaçada 

Há testemunhas atestando que os trabalhado
res não estavam armados naquele dia e que, portan
to, não deram tiros, em que pese o depoimento do 
fazendeiro. Segundo jornalistas que estavam domin
go retrasado na Fazenda São Domingos, e confor
me demonstra com clareza imagem do cinegrafista 
da TV Globo, não houve tiros por parte dos trabalha
dores antes ou depois dos tiros vindos da Fazenda, 
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porque eles não estavam com a,rmas de fogo naque
le dia Mas o que, obviamente, será inteiramente es
clarecido pela perícia policial. Muito obrigado, Sr. 
Presidente. 

O SR. PRESIDENTE (Carlos Patrocínio) • O 
Sr. Sen~or Odacir Soares enviou discurso à Mesa 
para ser publicado na forma. do disposto no art. 203 
do Regimento Interno. 

S. Ex- será atendido. 
O SR. ODACIR SOARES (PFL-RO) - Sr. Pre

sidente, S~ e Srs. Senadores, a propósito de refor
ma da Previdência, tomei conhecimento, dias atrás, 
desta declaração taxativa do Ministro Reinhold Step
hanes, estampada na Folha de S.Paulo, de 19 de 
fevereiro: 

•A aposentadoria por tempo de servi
ço, precisa acabar de uma vez, sem um pra
zo mínimo de transição. Se é para ter um 
prazo, então é melhor ficar como está e 
mais dois ou tres anos estoura tudo. Da(, vai 
ter de reformar de todo o jeito•. 

Decididamente, o que precisa acabar, antes de 
mais nada, Senhor Presidente, é esse tom apocalíp
tico, às vezes adotado pelo governo, quando este 
quer enfatizar a urgência das refonna e medidas ou
tras por ele engendradas. 

Talvez os agentes do Poder não se tenham 
dado conta de que por detrás dessa linguagem, pa
rece disfarçar-se o uftfmatum dos que prefeririam 
decidir, sem ouvir quem precisa ser ouvido; reformar 
sem ponderar todas as conseqüências das refor
mas; governar sem consultar os governadores; exer
cer o Poder sem tornar conhecimento de outros po
deres. Isso -~ o pressuposto, consciente ou in
consciente assumido, de que tudo o que arquitetam 
os esforçados governantes em seus projetos e pro
posições, é irretocável, portanto, intenso às críticas 
e contribuições da sociedade. 

Tal linguagem costuma ser utilizada por aque
les que experimentam dificuldades em conviver num 
regime político onde, a determinadas instituições 
cabe o exercício do governo, a outras, o poder de le
gislar e de fiscalizar o cumprimento das leis por ' 
aqueles que governam; a outros, finalmente, a com
petência para interpretar as leis e julgar aqueles que 
as violam. 

Senhor Presidente, um episódio não muito re
moto, ocorrido na vida pública francesa, e que agora 
passo a relatar, bem assimilado, pode propiciar ao 
operoso Ministro da Previdência e a outros propulsores 
das reformas governamentais ensinamentos valiosíssi-

mos, tanto. mais que tal episódio retraia conjunturas, 
sob certos aspectos, muito semelhantes às nossas, 
não vivêssemos nós na era da "globalização". 

Quem teve o ensejo, em meados de 96, de as
sistir pela TV a cabo os telejornais franceses, terá 
podido acompanhar, dia a dia, as cenas da colossal 
resistência que as organizações sindicais da França, 
com o apoio da opinião pública, opuseram ao plano 
de reforma previdenciária do Primeiro-Ministro Alain 
Juppé. 

lá como cá, o projeto de refonna tomou-se 
alvo de intensa polêmica, não pelas medidas elogiá
veis que continha, não pelos abusos e privilégios 
efetivamente inaceitáveis que intentava eliminar, 
mas pelas propostas radicais e arbitlárias que pre
tendia impingir, fazendo tábua rasa dos direitos de 
muitos, de longa data consolidados. 

lá como cá, o governo esperava ver aprovado 
o projeto sem emendas substanciais, sob a· alega· 
ção de que qualquer alteração de caráter substanti
vo imposta ao projeto poderia cof'J)rometer irreme
diavelmente o saneamento da previdência, aceleran
do o seu colapso iminente. Não tardou muito, .e deu
se o confronto. 

A principio, as reações dos trabalhadores fo
ram bastante moderadas. Passeatas, manifestações 
públicas, mensagens ao parlamento e envio de dele
gações ao Primeiro-Ministro, visando à negociação. 
O governo. fàchado na muralha da inflexibilidade, 
negava-se a fazer a mfnima concessão aos pleitos 
dos representantes das-classes trabalhadoras. 

Nem mesmo as sucessivas greves de adver
tência pareceram abalar a impertubãvel detennina
ção do Primeiro-Ministro de levar a cabo sua refor
ma, sem tomar em conta as modificações propostas 
pelas classes trabalhadoras. Veio a greve geral. A. 
França parou. Foi-se adensando, pouco a pouco, 
uma atmosfera de tensão e de turbulência que muito 
lembrava aquela que precedeu os tumultuados 
acontecimentos de maio de 1968, que abalaram Pa
ris e quase precipitaram a França no caos. 

Foi quando o Primeiro-Ministro abriu os 
olhos, decidiu recuar e passou a negociar com as 
representações sindicais ;o abrandamento de cer
tos rigores e a supressão de outros tantos radica
lismos que tornavam seu projeto de reforma previ
denciária inaceitável pela esclarecida e politizada 
classe trabalhadora gaulesa Só então a França 
voltou à normalidade, e o gabinete do Premier 
Alain Juppé recuperou sua estabilidade, até então 
seriamente ameaçada 
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E não me consta, senhor Presidente, que após 
esse desfecho pacífico, para consecução do qual fo
ram feitas concessões por ambas as partes confli
tantes, algum cataclisma, ou alguma catástrofe polf~ 
tica ou econõmica haja abalado a próspera república 
gauleza. 

Senhor Presidente, Senhores Senadores. 

Não relatamos esses episódios, porque nos 
opomos ao governo ou porque impugnamos em seu 
todo a reforma previdenciária do Ministro Reinhold 
Stephanes. 

FIZemo-lo, em primeiro lugar, para esfriar a ca
beça dos que pensam que reformas da envergadura 
da reforma previdenciária e da reforma administrati
va - que mexem a fundo com a vida e com os pla
nos de vida de milhões de brasileiros - possam ob
ter bons resultados quando conduzidas •a ferro e 
fogo" e votadas •a toque de caixa" por maiorias nem 
sempre suficientemente sensíveis à sorte dos traba
lhadores e assalariados. 

FIZemo-lo, também, para lembrar ao governo 
que reformas impostas sem consulta à opinião pú
blica não vingam. Mais cedo ou mais tarde, elas 
vêm abaixo, derribadas por alguma contra-refor
ma. O arguto ministro Reinhold Stephanes não pa
rece ignorar esse dado, tanto assim que, ao cifar 
em seu "Livro Branco da Previdência Social", a 
profunda reforma previdencária ocorrida na Itália, 
em 1995 enfatiza o fato de esta ter sido obtida" a 
partir de um acordo entre o governo e as confede
rações sindicais". O mesmo livro Branco do Minis
tro Stephanes relembra-nos, outrossim, que além 
de ter sido "fruto de amplo acordo suprapartidário" 
a reforma italiana foi aprovada em plebiscito popu
lar". Não custa inferir, portanto, Senhor Presidente 
que faltam à reforma brasileira, para que ·esta te
nha uma decolagem "à italiana•, estas três condi
cionantes fundamentais: 

1 - acordo entre o Governo e as entidades sin-
dicais; 

2- acordo Suprapartidário; 

3 - plebiscito popular. 

É o que penso, Senhor Presidente. 

Muito Obrigado. 

O SR. PRESIDENTE (Carlos Patrocínio) -
Nada mais havendo a tratar, a Presidência vai en
cerrar os trabalhos, designando para a sessão deli
berativa ordinária de amanhã, às 14 horas e 30 mi
nutos a seguinte: 

ORDEMDODIA 

-1-

PROJETO DE LEI DA CÂMARA N2 40, DE 1996 

Discussão, em turno único, do Projeto de lei 
da Câmara n2 40, de 1996 (n2 3.653193, na Casa de 
oljgem), que acrescenta. parágrafo ao art. 2ll da lei 
n2 5.553, de 6 de dezembro de 1968, que dispõe so
bre a apresentação e uso de documentos de identifi
cação pessoal, tendo 

Parecer favorável, sob n2 691, de 1996, da 
Comissão 

- de Constituição, Justiça e Cidadania. 

-2-
PROJETO DE LEI DO SENADO N2 26, DE 1995 

Discussão, em turno único, do Projeto de lei 
do Senado n2 26, de 1995, de autoria do Senador 
João França, que institui o Estatuto dos Garimpeiros 
e dá outras providências, tendo 

Pareceres: 
- sob n2 650, de 1996, da Comissão de Consti

tuição, Justiça e Cidadania (em virtude de solicita
ção da Comissão de Assuntos Sociais), favorável ao 
Projeto, com emendas n!!s 1 a 1 3-CCJ, que apresen
ta; e 

- proferido em Plenário, Relator: Senador Ade
mir Andrade, em substituição à Comissão de Assun
tos Sociais, favorável, nos termos do parecer da Co
missão de Constituição, Justiça e Cidadania 

-3-

PROJETO DE LEI DO SENADO N2 207, DE 1995 
(Incluído em Ordem do Dia nos termos do 

art 172, I, do Regimento Interno) 

Discussão, em turno único, do Projeto de Lei 
do Senado n2 207, de 1995, de autoria do Senador 
Júlio Campos, que altera dispositivos do Decreto-lei 
n!! 2.848, de 7 de dezembro de 1940 - Código Penal, 
e determina outras providências, tendo 

Parecer proferido em Plenário, em substituição 
à Comissão de Constituição, Justiça e Cidadania, 
Relator: Senador Ramez Tebet, favorável, nos ter
mos de substitutivo que oferece. 

O SR. PRESIDENTE (Carlos Patrocínio)- Está 
encerrada a sessão. 

(Levanta-se a sessão às 17h20min) 



--~ ----------------

'-
_M_ar~ço_l_99_7 ________ _:AN=·.;.:;;AI~S~DO=SE:=N;;;;;;;ADO=~FE~D;;::;ERAL='=-------------'~· ?,7 ----~-

Agenda cumprida pelo Presidente Antônio Carlos 
Magalhães 

03/03/97 
Segunda-feira 

11:00 h - Ministro da Fazenda, Pedro Malan 

11:30 h- Presidente da Radiobras, Maurílio Ferreira Lima 

14:30 h - Sessão não deliberativa do Senado Federal 

17:30 h- Integrantes do" National Council ofWorld Affairs 
Organizations - NCW AO" 
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Ata da 11! Sessão Deliberativa Ordinária 
em 4 de março de 1997 

3ª Sessão Legislativa Ordinária da 50ª Legislatura 

Presidência dos Srs. Antonio Carlos Magalhães, Geraldo Melo e Lucídio Portel/a 

ÀS 14 HORAS E 30 MINUTOS, ACHAM-SE 
PRESENTES OS SRS. SENADORES: 

Abdias Nascimento - Ademir Andrade - Anto
nio Carlos Magalhães - Antonio Carlos Valadares -
Artur da Tavola - Bello Parga - Benedita da Silva
Beni Veras - Bernardo Cabral - Carlos Bezerra -
Carlos Patrocínio - Carlos Wilson - Casildo Malda
ner- Coutinho Jorge - Edison Lobão - Eduardo Su
plicy - Élcio Alvares - Emília Fernandes - Epitácio 
Cafeteira - Emandes Amorim - Esperidião Amin -
Fernando Bezerra - Raviano Melo - Francelina Pe
reira - Freitas Neto - Geraldo Melo - Gerson Cama
ta - Gilberto Miranda - Gilvam Borges - Guilherme 
Palmeira - Hugo Napoleão - Humberto Lucena - lris 
Rezende- Jefferson Peres- João França- João 
Rocha - Joel de Hollanda - Jonas Pinheiro - Josap
hat Marinho - José Agripino - José Alves - José 
Bianco - José Eduardo - José Eduardo Outra -
José Fogaça - José lgnácio Ferreira - José Roberto 
Arruda - José Serra - Júlio Campos - Júnia Marise 
- Laura Campos - Leomar Quintanilha - Levy Dias 
- Lucídio Portella - lúcio Alcântara - Marina Silva -
Marluce Pinto - Mauro Miranda - Nabor Júnior -
Ney Suassuna - Odacir Soares - Onofre Quinan -
Osmar Dias- Pedro Simon- Ramez Tebet- Regi
na Assumpção - Renan Calheiros - Roberto Freire 
- Roberto Requião - Romeu Turna - Ronaldo Cu
nha lima - Sebastião Rocha - Sergio Machado -
Teotônio Vilela Filho- Valmir Campelo- Vilson Klei
nubing- Waldeck Omelas. 

O SR. PRESIDENTE (Geraldo Melo)- A lista 
de presença acusa o comparecimento de n, 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 Ra
viano Melo, procederá à leitura do Expediente. 

É lido o seguinte 

EXPEDIENTE 

PROJETOS RECEBIDOS DA CÂMARA DOS 
DEPUTADOS 

PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO N" 22, DE 1997 
(N• 312196, na Câmara dos Deputados) 

Apzova o t.!ald:.O do Acordo. por 1'raca 
de Notaa. que J:eq".:lu.anu. a caa•ào de 
uma ~a de Inf"anl:an.a der tx•r
Cl. to à ap.ra~o O. Paz na ONU .. Mo
Çdlb:.que (a«M:lZ) • c.lebndo •nete o 
Go1ntftiO da a.p\;sblic& F.O.rat1V. do 
B.:aa.l • a O.z:'9Ul.zar;io d.u Na~ 
UrU.daa. 

O CClNGIU:SSO NACtcNAL dQc:reta: 

Art. 1" • Fica aprovado o eex:o do Aco:c:lo, po:r: Troca 

~ Not:.aa , qua ra'iJUlam.nt:a a C81•aào ct. uma CCimpar.l.tu.a de 

I~anun.;a. cio Exiarc:o. eo .i Operaç:io ele Paz na aru .a Moçambl.qua 

{altMOZ) • eal..brado onu• c Gov.:mo da lWpúbl:o.ca Federauva de 

Bn.a:o.l o • orqaru.:z:aç;io ci&a Naç6ea on:o.ciaa. 

Pariçnfo UnJ.co. Ficam sa)el.t:.oa j, aprcvac;:i.o do 

Conqresso Nae1on:al quuaquor atoa qu• possam raauJ.tar am 

tev1a.lo do ret'•r:o.d.o Acard.o. bom eomo quaJ.aquar a)uaua 

eompleme:u:aroa que. ncs taJ:mOs do in~•o I do are. 4 g da 

Conati tw.ç;ão F.ctenl. ac:arre'1:U!. anc:arvoa ou ccmpJ:Ct~U.aaos 

Art. 2•. taU Ilacrato :t..q.1.a.lab.vo enu:a. em V190r na 

data cia sua t>ubl.:o.car;io. 

MENSAGEM N' 1.037, DE 1995 

De confottnldade com o disposto no .uti!O 49. inc:sso I. da Co~ Fedcr:il. 
submeto .i elevacta considetaçio de. YOSsU E.xcc.l!ncias. acompanhadO de Ex~ de Mocivos 

Scnbor Mirrisuo de EstaCo das Rclaç6es E1u:riorts. o teXto do Acordo. por Trcca. de Notas. 
.ando a rc~W' a cessSo de uma Companhia de W~wia do Extn:ikl A Operaçlo de Pu 

ONU em MQÇ~mmque (ONUMOZ). celebtado entre o Govano da República FedcratiYa do 

=• c a Orpm.zaçia du NaçOcs Unidas. 

Br.ufiia. 3 de oueubro 4e 19!>S. 

Femando Henrique Cardoso 
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E"XPOe;CÃO DE MOTIVOS ~ SJS. DE ~ DE SETEl\~BRO DE a99!. , . 
DO SR. MINISTRO DE ESTADO f.\iTERISO D.~S RELA(:OES EXTERIORES. 

SE.BASTIÁO DO REGO 8.-\RllOS 

Exc:elentissimo Senhor Pres:.dente d.a RepUblica, 

Elevo a ccnsidermção d.e voaca Excalãncia o inclu•c 

prcjeto " Kaftllaqam pelo qual são subme:t.iôos ao refer•ndo do 

Conqr.••o Nacional os textos do Acord.o por t:rcca de Hotatr. 
celCralio en'tre 0 o;ovorno bra•l.lel.rO e a orqan1:ac;:ão das Nações 

Unidas visando a requlamentar a c~~~:ssiio de uma compzr.nhia de 

:tnfant.ari4 do ExercitC) a operação de Pa.z da ONU em Koc;:amDiqua 

(ONtJMOZ), na ano passa..to. 

2. N'.lo .. bs.UJ.nt:e c empGnho ao cevamo brasl.le:.:-c em 

neqociar 0 referido Acordo coe grande an't.~cedencaa, ::.r.clus1ve 

~Wmatand.o ant:epro)e:t.o so!:lre o a.ssu:nto. as Nações :Jn.1aas se 

eolocaraa ~ consl.aer&çáo d::l R~rpresent:ante a: Brasi! )Unte a 

Orqatii%b.çào um t:li:xtO !inal em ncvetlb:ro de 1994. I$tO se: deveu a 

:falta. da axpe:rJ.âncl.a das areas juridica e administrativa do 

sec:re.uriado em lidar cc:11 os direitos e as obriq.l2içóas dos 

Es'tlldoll-Melll.bros • da ONU no c:mapo das OparaçO.S da Paz. o 

mcdelo padrão qua asta sendo ad.Otadc ja d.avera ser revis<2ido em. 

1995 para a1:a:adar 1!1 cC)lllple:xidade das novas situaçôaa c:om qua se 

d~a.ra. as Haçãas Unidas. A ONU solicita .a c~ansao dos 

Utadoa-Hattlros pelo envl.o tardio ver:.ticadc r.10 trato da• 

quut6ea leqau. 

J. A participação do Brasil na ONOKOZ~ com tropa. 

aneerrou-aa a: novamb:rc de 1994, apoa o cu=prlJI&Ilto de Wll t~a 

ela -rviçCI de cerca de cinco aeaa&. o envio do continqanta 

k)raaileiro armacio. bem c: ==o a :-::-J.aç.âo da dotação orçamentaria. 

toraa autorizados pelo congrass;:: Nac:J.onal. c0111 .base r.os pedidos 

anc:aainhad.os pala Presid4U1cia da RepUblica, no~ te:rm.os da 

eautituição Federal. 

TRADUÇÁO OFICIAL 

Exc:al,nC:l.a. 
Tanho a honra de acuur o recebimento d.e sl.Ul 

carta. datDd.a ele 4 de novamtJrl) d.e l.994, na qual, e:11 nome elo 

secr•~ariado das Naçóes Unidas. Vossa Exeelé:nc1a prop6a IJ:::I acordo 
por me~o da- uoa troca de Notas para rec;ular a cont.rlbUl.ç.\o elo 

Bra~til ii ONUMOZ. 

Fu1 a:Jt.orlzado a tran:st:lt!.: a ·:os.s.a Excela:"'CUI a 

aprovaç:iiao do 1:ext:o pelo Governo ~rastleJ.ro. eoaseada nos seçu.tnt:~:s 

ent.endJ.::~entos ~ 

a) o acordo produ:t.tra et:e.ttos a 1:1llrt.i~ d..l .:1a~a da 
part:.ida do cont.:~.nqente brasl.leJ.ro C:: Sra~l.l. 
para ~oca:~l:l:a.que: 

!:: • de co:-::ont..tdade co~ os preo:el.tos cons~1~U:=1cna:s 
bras:t.le.:t.ros, c /Jcordo e~~=-ara e:"' v1o:::- .,pos 
ccz:~unJ.cacao, pe.i.o Gover:'l: :::-a:alelre. ~e que os 
;:trocedJ.men'Cos .eaa.:t.s :::"~:;:J.leJ.ro:;: :::ram 
cumprl.dos. · 

Ace.lt€. !.xcelCncl.a, ::s prot.est:~•s -à~ :tu1!l.a r:a.:.s 
alta consider:ção. 

?.':!~:t.!..t'O ~0':',\ SAFC!:!ISeRZ 
:::-:Co4J.Xa::10:' 

Represe:u::am:lll ~er=nen~e do ~ras1l ::u:-;":.:::: as Na-::êes l.'r.J.d!!IS 

;o. Sua Exc~lencJ.;,. o Senhor 
I.QB1L Jt:%.17.~ 
Secrcta:lo .. Ceral-Assl.S'I:ent:e par11 
Operaçoes de Manutencáo da Paz. 

Tl!ADUÇAO OFICIAL 

Excelénc:t.a. 

:-e:u:o a ;:onr;,. de :-eterl:-~:::e .l Oceracac c:..:s t:açóes 

.:n:t.c:!as e::z ~:lC3':'!'..Cl.Ç".Je rommo'Z) e'!õcabeJ.ec::.o::..l pelol KcsoJ.:.,u;.:ic '='=7 

· 19921 e.= c::::~se.U:c cc Sequrança, ac :-s ~e aezer..:::':::: :::e 49~2. 

.1;::;:a::.ada pe~a i<esc.l.:.:;:J.:::: 988 rl9!HI, oc :J ~a s;everllll:'O .::e 19'94. 

A e.st:e p~pos:tt.:l, e cm .11:c~d.~111Cnto .1. solic:itaç.io 

do sec:reta.r::.o~ceral t.:-ansm;J.tl.dil pe.la car":.& de 1• Ce )unhO ae 

1994, o Brasil colocou a dJ.s;.as.tç.io da OUOMOZ uca companhia 

reforçada de 1nt~nr::ar1.a de ace 170 ::tilit.ares de todas os postos. 

Consequen:.'l!rmence. Vl.SClJIS rec;ular A 

:ontrl.bUl.C<l:l co ilrDsl.l ., Oll't.:MOZ. prcponno o seçu.1nte: 

~· o .\cerco conc!.Ul.C::O e~ H de tlal.o de 1993 entre as uac:àe:i 

·.:nl.das ~=ça::DJ.quc son:e cst:.ar::u~.:~ da o:ruxoz ("Stllt:t.ls 
;.;sreement." J .:afl..t':ll.a a nar::ureza l.n-c.erna.cJ.on.ll .... ~Co3 OJl'UMOZ C::OJ:lO \1:1 

crqAo s~s:.d.J.ar~o C4s ::açoes t.:n.l.das e de!J.ne os prJ.VJ.leql.os e 

:.:::!Un.Lclacie$, ~J.re.:~.r::os e vanta~er:s. DCI!I c=:~t:o os aeveres a& OHUMOZ e 

seus :necDrcs. !:le~u for:~a. o contl.nçenc .. c.J.lir::ar torneiCJ.do ;.e.lo 
3ra:!al ~oza:., c:::s p:-:~.•.r:t.leçlos e .l.::.Unl.Clades. dl.rl!!:.ltos e •.tantaqans. 

::•.J:::pr:.ra ::o:. as cbrl.qaçoes ~st~alec:l.aas pe.l.o •sta"tUS 

.;~rel!lllent ... 

wrante seu perJ.od:o de servl.ç:o na ommoz. o cont~nqanta 

:ornecl.elo pelo .Sra:a!. pernanecera e.1:1 seu scrvl.ç:o "''li..Cl.ono!J..l. mas 

es~ara sot:l o comllll.d:o o;:~eracl.onal das Na.çoc=o Un.1das, l.nves.tl.clO no 

secra'l:ario-c•ra.!., sob 4 autorl.d.aàa do Conselho d.e Se<;u:rança. 
oesta !erma. o sccrl!l:tArl.o-Garal d.as Naçóas Unid.&s tara. plana 

aotorJ.c:lal:le so.bre o et:~preqo, orqan.Lz:.açâc. · conduta e :üração ~.., 

:ot:UMOZ, i11clUSl.Ve do contl.nqente tornecl.do pelo Bras11. Na araa 

a e operaço~ ~s. copndo oper&cl.onal s:era exercl.~o pelo 

Represant..an"L'I! Espcc.l.al do secretarl.d'-Ger:ll, 
respon=oavel perante o secre~arl.o-Gera.l. o Represencante Especial 

:::.o s~c:ret!!lrl.o-Garal aec,l.d~ra :anter ou deJeq&r ®ntrola 
operacl.onal di!!is: untciades ml.ll.t.ares atou do pess:oal. As def.iniçóas 

:11! comanoo e Controla estio e:pacl.flcad.as no Anexo l. 

3. o Reprasantance Espacial d::~ secrctar::.o-Geral tara 

:-esponsal:ll.lid&d• qara.L pala boa orâe:n e d.isC'l.plina da OllUMOZ. A. 

:aspons:abl.ll.daâa por aç:óes disciplinares no que di: respeita ao 

p•ss.lal t:lili'C:ar fornecido pelo Brasil pe~necera coe uc oficial 

deSl.".1nado pelo Caverno do Brasil para esse proposito. 

~. As t:unçóes C.::t O!l'UMOZ s.io exclus1va:aen~e Ult:.ernaCl.Cinais • o 

:::nan9ent:e _ tcr:~:~.ecl..:to pe~~- Bras_l.l_ p_a_!,;,t;~:r;_a. _sua condu~.l -;,endo ~ 
::ns1acraç.io so::en~e os 1nt:.erasse::11 cUI:s Nacoes Unl.das.. Excet:o no 

-:-:~cante l. r.:aterl.as ad.:::t::.nls'l:::.:l.~lvas ni!!lcl.onais. o ccnt.l.nqent.e n.io 

;=~eal.ra r.e::s acat.a.ra l.ns-:ruçóes relat;tvas ao cucprl.l:ent:o ae seus 

:teveres ae :1.ennu:a aucorl.dAde estranha as Na;óes llnl.diJS. nem; o 

::overn? oo Br!!ISl.l =.ar~lb:::-a tais J.nsr::ruçóes. 

O Coverno ao Bra:al podara sus.c:.t:.:ar perante o Secretario-

c:;er&! qua.lquer &ssunt:.:~ _r.~.la.t.:t.vo a~ illliiU pessoal a ~erviço d.a 

::!:t.'Y-OZ. 

:>. o Governo :i~ Bra::;l.!. assequrar.:a que o pessoal !.:~rnecJ.d.o 

:::!=1=lr.:t c:l:::~ os p.l.droes eseacalecl.cios pelas Nacóes t.rnid.as l'ar!!l 

:e:VlC:: :-:.:1 ONUMOZ. ~::~ ~o::ante, .. :.nter al.1a•. a:~ poato, 

r:xpe.rJ.e.nc.:.~ ,. _ =p~~.d..lo ~- !::.f_l._c_a, ___ ~sp~~l..~.l,.l._;,=.ç.io e _co,n~eç:l.~.n_t.Q. d,jt 

~:::.oma.::;, e atendar,:, c"..!.,l.S:que: ::rl.en~çóes é proctotd.lmentos que 

.,e.r.na.1: a ~e: e~tanelocJ.d:os: ;:elas ~l.:aç:':les t.:nuJ. ... so :;.!.:~::.vos. a 

:~·.-al:.a.c~es c.ed.:o.c~s ou de oc.c::-:~o ~n:iole, -.·;,.c:.r.as. ·.·1aqe::.. e::.carq~.~e, 

~::-.a:1sporte. :. :.cano::a ou our::r::ls .:l:.re::.tos. 

:.:ur~nte o perlodo de seu servl.c;o n:l ON".n!CZ, o Governo do 

~::a:o:.l sera J:esponsave.l. p.elo p:sqamen~o áe q-.,:a1.squer rc:~uneracQes, 
va.nr::aqens e Denet:.c:.os. aevl.d.os ao seu pessoa.! i=lO::" :orça d.e 

.:l,J,SpO&l.Ç'ÓCS (14Cl.Onal.S. 
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s. As Naç6es Ur:l.cias 1:riln:su--::.:.r.io ao Governo do Br.:\s:,: :OCI.as a:; 

.:.:ttO%'lllac::ões per:.:tnen"Ces :e:l.lc.tva.s ao tornec;:l.cen't.O -::.:1 pessoal 
Olc;..ca l!ll~l"lc::l.OtlAao, l.:tC.lUSl.Vt as:sunt:os ae rcspons~C::.ll;aO.e por 

::eraa ou d.ano a oens d.as Nacoes Unl.d.as c pcd1dos ac 1r:.::~en .. ::açóes 

:el3t:..v.,s a =.cr.c.. te:'l.me:n::os ou en:~:er:nl.à.,àc:s ::.:'C"~'t.ava:~.s ~o 

.;crvl.~o;, prestad.o as N;scoes Un:.a.1..s etou ocra.s de ccns pesso&l.$. 

! ~nó:llnccu:as qera:ts 
.!;; ... .:.::;;:r,vel.s ao ~or:-:ecl.::~ent:.o :::: :om:::.noc::nce ::::.11':..:::.:- ser.io aquelas 

~:CVl,:;t.õlS no .. Al.de-Memo:.rc" p3r_;s pal.ses que c:m-:.:::-:.tn:le:) co::1 cropa• 

~ .lS d.l.::P~sl.çOes-ood.Q.iC ai)!.:c.3Vel.s ao pcsso.:o l ::..:li'C:&r. 

..... .i\s nacOe:: U:1:.c:!.:as. e::~ cor:.SU1t~ :to caverno do ~r.:J:::..:.. t.ocuu:Ao 

.1s P:-ovl.dónc-l.as p~:ra o t:ansp::-'t.e de :.:1.l C3r:J c ·:ol::.:s ::~. -::~mrn.o; 

::o co:1.::l.nqern:e :al:l.-:.a:- o:raslJ.elro e s""~ oaq~oem. As tlacOcs unl.das-

:eeebol.sOJrâo ~ cevemo ao BrOJs.l.l. de acordo co=:~ os n1v•l.s 

paclrCn1:z:ados cstabelec:Ldos pela AsselllbleJ.a-Geral para 

r-emuneraçtlo e au};:..lios pacunl.ar:l.QS. paquont:.os :;up.leJDen1:ares a 

especial:i.sc:as:, !at.or de uso de vesw:.uar1o : apet.nebos. 

equ.lpamentos ;::.es.SOAl.::;, Ce111 como a:n:usment.o pe$soa.L, u'lclus1ve 

munit;:.io. Os rete:rld..t"ls n1va1s padronl.:Z:ados de "-e~~~t~olso sio uss 
988 raensal.s por- pesso11 COJIIQ re~uneraçào e aux1llo peetmi.trl.o 
(t.oc:Ua.~ as pa.c:enc:esl: US$ 291 :uensaJ.S ~:~or pessoa p.sra paq•:enc:os 

suplctmencl!res a es!=ICCl.llll.Stas, a'to. u:~ m:z.rumo dê 25 por cento das 

unl.Gacies loq~st~ca• • ato 10 por cento d• outras un1d:a:ies: US$ 65 

m~:z.s por p~s:oa para fator Oa us.:o do vestuario, apet.r•cbos • 

equl.pament.os pcssolu.s (t.od.<~os .;~.s; pateratc:s): US!'; 5 11•ns&l.s por 

p•s•oo~~. para ar.:am.cnt.o pascoal. :.:"lclus:z.ve: mutuc;:ão {t.oà.aa Aa 

patentes)· r.s Haçô~s l.!nl.dils 'ti!l~em conced.eril,o AIJ:Xl.l.l.o peetmiàrl.o 

dia:no dta: uss !. 2? p:a· pcu:s:oa para ::obrJ.r despesa: p•saoais 
c::z.rcunst~ncio~~.is. Cond.l.cCos .aproprlacia$ oc alo)ament:o e randl.o 

serão forne:cl.das pe:.Las Nac::ócs Unl.d.as. tios localS cm que as n.&çó4u 
:Jnioias consl.d.erare::: l:::ooss:z.vel ou :.ne~equ1"eJ. o ~ornec~ento d.• 

::~~.1S condições. ser~ pa<;o um aUXJ..l..;.o po:cutu.ar.lo de m1.aa•o. 

1~. o va"-or de todo o equ1puento ele prc:JPt'l.ed&d.• d.o cont:.l.nç•nta 

torn•cl.dO as Nac;:Ces Un1clas sera d.at.enl.naao n:t. Cf'leqad..IL • na 
part:~od.a d.A ONUMOZ. A quant.:.a ree1IU)OlSa.vol ao ·Cevemo do Brasil 
p•1•a Na~6es Unida:s lliarll o :cn'l:&nt.a da dJ.!eren(!a ant.re o v.alor ao 

eq\U.p•mento :t.o tua):lo c:m que ter trazido e o valor reSl.c1u.a1 quando 

for repatr1ado. 

:.2.. Questões relat.ivas .slaqa&;ões de at:Cis c:r:iaincsos • 

ra•ponsal::lilidad• civil d.O cont:lnqen'l:.e tornecJ.d.o Pe.Lo araail 

seria resolVidas d.• conto:raid.ac1• eom. cs Prccad.illlen~• 

estatlelec:icios no •status Aq:r:ee .. nt.•. 

ll. O Brasil cor.c:o:r:d.a ata exercer ')Ur.s.sGJ.c;:ão no qu• d.11 reepei'tO 

a. c::riaes ou 1.nfraçóas que v•nh4• a sar c;:omatl.das por seu pasaoal 

:ilitar a ae:cV.iço da oNtmO:. o Brasil tt~~.nt:a:n, o R•?r•s•nt:an~• 

tspecial d.cr-S•cratarl.o-Ga:al in~o.raaclo a r11spes.to d.o ~tasultad.o da 
tal axarc::1cio de )url.sdiç.io. 

l'. o Caverno ào eras.1l n.io rew:::.r:srt~. sou pes•oa.l. d.a oNUMO~ ... 
;:1ar ad.aquaâa not:..:;.c:ac.il.o prav1.a ao Sacrata:no-ceral ct;J.S NAções 

t:n.:~od.as. 

!S. o SacretarJtO-Ga~ta.l das NaçOas Un1"s aa~ta •àaquacla 

nct.itl.c:tt;:.ão prav.t._ ao covarno ao Bras.1.1 para & sua rat:.r•csa. uao 

os serviços d• ·qualquer parta ou da c:otall.ciade do ccn<t.1nqattca 

to:necl.d.O pelo Bctl.sl.l nao ••1am mal.$ nec::as&a:r::z.o~. 

l.&. A ONUMOZ o.~;~s•::vara e respeu:ara os Pr.J.nc.:Lp:z.os e o t~sp.a.r:.t:o 

daa convanc;ões o.nt:crnll.cl.t'!nal.S qerAl.s a.plicavc:.s a ccndu~a.:- de 

paaaaal. ::il1~. ,\s convençCes :.f\ternac:z.cnas.s ac.'l.ca rc!ar1áaa 

1nclu•• a• quatro ccnvenç:Ces de C•n.ern:a de J.2 de .aqo:11:o d• 1949 • 

seus Protocolos lldl.Cl.Cn!ll-S de 8 d.e lunho a• 1.'977. • a convençto 

da t1NI:SC:0 ela H d.a ma.:z.o de 1'15' so.ore 4 Protcr:;:ào de Bens 
::Ult.ura.ts em caso a• cor.::e!.:.to a:r:-:nad.o. Por conscqu:~onte, o Braa1l 

~rOVl.danc1arà para que os t:l~ros ~e se\1 cont:.1nqen1;a nacaonat a 

sct"Vl.ÇO d.a. ONUMOZ &st•1ac. P.l.enam•nte ~:!:ul.i.Arl.:Z:ados CO!II os 

pr1nc1pios • o es;~trl-:.o dessas c:cnvcnçócs. 

17. o\s cont.rov•rss.as •nt:ra a:S ~acoes Unl.~s e o erss1l r•.Lat..1vas 
4 l.!ltcrp,:.t:açao OU llpll.Caça.o dcst:• ~C:O:t"do que ni$C po•-ft ••r 

reaol.vicl&S.. mediante ncqocl.ac;ó•s ou ouc:ra fana ela sol.uc;io 
ac:orci~da---&cria- subl!itit1du-4 ~- aioi:t."Ci&4•& d --Pila1CSO -ali" quãlej\i•r -d.aa 

pa.r1:es. cacta part• cle•s.q:nara ~ artatro, • os deis ar.bl.troa asa1.111 

dea.tqnadc:'IS des:l.Qnollra:~ U:l t.c:rcCJ.:t'Q, que $era o Pret:l.~Sc, 

da.nt.ro de lO d.l.as a C01'1tar do pcdulo de s"r.o:.ert&q•=:· qualq;.aer os 
panes :rAo nauver--c:~c:slq:nad~ c= .&t'bl.~:'o, ou se.· d.an~ro ele 15 4.i.as 

--a-contar da d.es.tqrut.c:Ao c!os dais ar~'-tr=s, o t:cr:ce.lro .irbi~ra n;.;o 
houver sido escolhido. q".1alquer da$ panes pocie.ra solicitar ao 

_ Pr••iden"te da Cot"te tno;ernac:~.:a::al. .:le JuSt.-lÇ,) que àesl.;ne um 

_ ártll.tro. o ):!recesso c!a :~r=:~.~raqeg ser'l !1:.caao p~los arbl.tros c as 

das=pasas aa a.:::::."t: :tl!fe:: se:-;1;1 c~:;::e~t.a:as: t:le"'as. pllncts n11 tol:ma 

c!et.-er:m:Ln;$C~ peLos ar:at.ros. ;, s.en"Cenc.a .arc:.tr.:~.l -::ont•ra \UIII 

__ e~~-~-~ç~~ d_a__! _ra:z:.JeS so.~;~re as cr-.~a:.s se: tundamcnc:a e ser.o. acaua 
palas partes eo::::~ 1 :::e.::uaO' E~.t ·a.sQJ.-Wtiiã:; 

18. As Nacoes t:e :1a;: e o caverno do B~tas.i.l poàcr.i.o o::onel.u1r 

&)u•tes ~uplement::a: es ao prcsen:e acOrdo. 

a, o present:e a.::orao pc:t""CU~nec:era etl v~qor at.e ii pan~c!a de 

MoçambJ.que ::~.o c::-,T.J.nqc:nt:e :::~rr.ec~=:~ pe.l.o trasl.l, "Canto de 

confo:t"&l.d&d.e c::oa os t.anos ctos panqrafos 14 ou 15 qu.aat:o ao 

t•raino da OM'IJMO:t, salvo ;as d.l.:Sposl.ç:Qcs do paraqrato 17 acta. 
~· pe%'11J!nece:t.t •• ViCjlor at• que tollas •* rcclasaçôes pa!ll:\eft'Ua 
sajaa resolv:Lctas. 

20. se •• dispoa:Lções i!!.Cl.ma cc:~ntarea coa a apr~çáo ela VOM& 

Excal6nc!a, suCJi:ro qu• esta no'l:.a • ~•us anexo11, ]un~• caa • 
confiruaçio per asc:ri:t.o de sua aceJ.tat;:it.O das suas dispaaiçltes. 

constitua• u.a acord:l entra as: NaçQes Unidt&s e o covarno c\o Bn.:U 

a surtir •t•it:o • p&rtl.r da· data c:m que o conti%)9ente fornac:ic!o 

pelo sou GoVerno as:~ s;:aus d•veres na Ol'NK:OZ. 

Ac::ei'l:.e, ExcelénC:ia, o:~ prot•st:os d& ainha ui• 
alta con:udcraçio. 

A sua Ex~el6nci.a o sennor 
Em!l&J.X&Iior ROK1ü.DO !tO'tA sARD!:'NB!::t.a. 
Re'Presenun~• P•raan•n~• do Bras1l )l:nto ,.. Nac;:àes Urliclaa. 

- íQBAL RI-iA 
seer•till:1o-ceral-Ass1st.enta para 

Ope:r:a..;o•s ae t1anut:.l!::nça.o IIi• Paz 

ANEXO I 

COMANDO E CONmOLE. DAS NAÇÕES UNIDAS 

Unidas, as tropas: P•rwana.eeri~ ca seu aerviço ttaCiCft&lo -• 

eatarAo aob o C~nclo Op•rac:ional d.as Na~Qes unj.d.as.. invueic!o no 
Secret.trio~ral sob a autoridade do Cons•lho d• Sequra~ .. 

con&aquentaa~tntc. o Secret:ar.lo-G•'t'al das Nações. Untdas terá 
pleroa ~utcri&de sc1::1r11. o emp_rec;o. orq:anizaçiao, conctuta c <!J.rwçio 

das oparaç~ ... Na araa ele oper•«;õas. ~al •utorid~de se:ra den::id& 

p•lo Ch•f• da ttisaio. que .. era dir•tat~.•nte responsaval pe~t• o 

s•cret&r:io-<eral. 

-~ __ cnafe _da_~l_!C-o!_o devera_ reqular a ulteS'.l.or daleqat;io da 
a~.~eorl.~:t.ad.•- o Cc:~~anàAnte d.a Força. 1ndllpti1d.e1i~emen~• --<1-.- ser- ou 

ni!lo o C!'l.•f• ela. .M.1ss.ào, te.ra o controla e~pcra.:::~oonal da: tod&a as 

! orça a no t-tro dt operações. o c:oaando pleno das tropaa 
!orn•c•das por var,.os Est:~dos-+tesbros c:Xl.Stira sempre no iJUJito 

de ••us rcspect:1vos S•rvir;:cs ti.lllcional.s. 

~. Det1niç6e•: 

a. COMANDO PLElfO 

AU'tOrldad• • respcns&bilid;:r.d• millt.lr d.e u.111 gficia.l sgntrriar 

p;s.ra emitir ordens a um s~oJ.I:lord.:Lnado, ccl:lr• todos ~· ~ da& 

operacées militares c: o:!.a &clmln:.stra~ào. EJ(J.st.e so~J.&nte no .illbito 
-<ios Serv1c;:os H&Cionais. 

b. COMANDO QpE;RAc:IONAS.. (NU} 

r~l..S.t:t"l.bu:.r fo~aa e ••nter ou delegar cof!'C.rolc OfJeracJ.onal. e/OU 

t:..t1co quandc neeesaarl.o. lnelui responsabilidade por apo.i.o 

loc;:.~t~c:o. 
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o:::. CCNTRC!.E OPERACIONAL nnn 
Au"t.cr.tdade delaqad.a a u::1 caaand.ante para d:.ru;.tr torc:a• 

d.esJ.qnadas. ae tor1:1a a que o ccmandan't.lt possa CUIIIPrlr m1saO.s ou 

tara~as cs~cl.tl.c&s que cio u:ualacntc l;.:utadas pela tunt;ja~ 

te1:1po ou loc:!l.:.:z:ac.io: pa~ ct:tpracyar unu1ad.ea envo.Lvl.àõLs a aantar 

ou dalaqar controle tat.ico daaus un:a.dadaa. Nlo inclui 

autorJ.dada para da'ta:ral.nar o <IQrego separado de co:qxment.aa. 

tnclu1 o controla ada:a.nis"t:r&tl.YO • loql.St.ico. 

d. COMANDO TiTICO Ctn1) 

Aueoridada dal~ada a Ull coaanct.anta para daatinar tanll:aa a 

::orc;as sob aau coaando para o c:ual)ru .. nto da a::.aaão data?:Winac:1& 

por uma autorl.c:1ac:la aa.ta alavacla. 

a. CONTRQL& TATICO (NU) 

A clirac•o e o cont.rola detalhados •· habieuala.nu. locais. 
da aovim.n.toa ou aano!:lr.a nacaaa&rios para o ~::W~~Prl.aanta da 

a:1.aaóaa ou tantas ctat•rzl.nadaa. 

! . APOlO LOGtS'riCO (NtJ} 

o apo1.o loq1&t:1ca das unl.dadas colocadas •ob o ca.and.o 
O?•racl.onal do Chata da ru.aaão c raapona&bil1c1acl.e das Nações 

unidaa. 

o apo1.0 lo;1atica inclui: 

- uaat.acl..aan:r;o. 

- sanut.enç.lo. 

- t.ranaporta. 

- apoio aádico .. 

LEClSLAC~O CITADA. 

CONSTITUICÃO 
UPúJUCA J'EDEUt'IVJL D!Dau. ---- ---

Olpllliol 
DO PODER LEG!SlA'm/'0 

-· _ .. - - - - -- -- - -- --
M. 49. e:da~adulivodoCongrasa-1--. -~ l<>btr oraLidos.- ou 
.ras ftll!ft\ICIDI'\AIS Que' ec:eneem encargos cu comp&cwa.....OS. 
~ ao p!llm'léx110 rloiCICIIII: 

(.À Comissão de Relações Exteriores 
e Defesa Nacional) 

PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO W 23. DE 1997 
(N"' 329/96~ na Câmara dos Deputados) 

Aprova o tut.o do Acc:IMD an.tre o Go
v.tao da Repübl.l.ca Eodarauva do Bra
sil. e o Govarno da Repúbl.ica Franca
••• ralat.:.vo ao Empreqo A.aaaJ.anado 

csoa FU11.liana doa Aqaneaa ~ Mia
ac!lea Ofic.a1.a c:t. cada Eataao no ou
t:c. celebrado .m. Parta. em 28 ela 
m&l.O de USil&. 

A.rt.. ::." • rica aptoVado o ~ d.o Acordo en.tre 0 

Gon!rno da Ropú.bl.ica Federauva do Bn.a2.l e o GcnN:mo à& 

~ca. Franceaa. relatl.vo õi.O tmpnqo Asaalarl.ado doa 

Fua.lurea doa At;rant:aa d.aa MuaO.a O!ic:iua de cada Eat&do no 

outro. ca.lttbrado Q!!l Parl..a. ora. 29 da mal..o do 1996. 

Pariqrafo Un1c:o. Ficam suJel.tos ;i. apravaç:Ao do 

Conqreaao NaC1onal qual.aquer a tos cru
revl.~o do r•~•r:.do Aoordo, baB come 

c:crapl.411ft.ene&r•• qu•. no a t.•EmOa d.o l.n.Cl.ao 

eon.u tu:.ç.io Fad.e.ral ~ &c=arr.tcam ancarqoa 

t;zoavoaoa ao p&ul.mên:.o nae2.onal. 

qu&l.•qu•r aJuates 

I do art. 4' da 

ou 

Art. 2•, Est. Docret.o LGq~slat.l.vc •nt.ra am ~qcr na 

data C. aua publicaç:ic. 

De contomudlde com C' dupaS1o no aru;o _.9, inc:do I. da COftlriruteio Fedlnl. 

submeto a elevada cormdençia de Vossas Excelm:lu, acompmhado de ExpGSIÇio de MotrYOI do 

Sc:Mor M•msuo de Estado das RefaeóeS E~enores. o te.'Cto do Acendi) entre o Govunc da 

Rep\lblu:a Federam:a do Bras~ i e o Governo da. ~ca Francesa rdmvo ao ~ AssalaniCo 
dos Famdiues dos A~ das \1Jssões Ofic~.\IS de: czd& Estado no OUtrO. celdKado em Pans. ~ 

:a de ma•o de t996 

8fDilla. 11 de julbo de 1996 

Femando Henrique Cardoso 

f:XPOSI(' \o Df; '\IO'fi\'(IS "'i• .316. DF. 09 Of: Jl'I.IIO DE 1996. 
DO~R. \II'I""TRO DE l:S r \tMJ 0\S REL\('(Jt:s EX rERIORES. 

IXI7. fELIPll .. \ "HPRI::IA 

~xceie:1t:.:::s:t.:o Senhor ?=-es:t.aen-r::e ~.:t Recual:t.ca. 
Subz•c.o J. c:onsu!.erae.:lo ce vossa txeeJ.IIincl.a o an•xa 

t.exto de .\cor:to encre o cove~o ã.:t aen~l.:.c.). redarat:~.va ~o 

8rasil e o covernQ da RepublJ.c:l r:-ancesa relat.:1vo 110 Empr.qo 

Msalar:.:ld.C. dos Fa%ulJ.ares d.os Aqentes elas M:.ssocs ot:i.Cl..!ll.S de 

cada t:st:ad.CJ :'ICJ out::-:. cei.e.tn•acto e:a. Parl.s. ea 2B d• mal.o d.e 

1!196-. 

;:re:ser:t::c ,;co:::. :::;:.::.:..:..:~.: :sos Jlss:.naa.cs c::a os 

c:oe o::~ Ara:t!r:~:.:-. .::. te: 1~~::.., :::::= e c::.:.l.t. :J CalQ:.c:.a e : t:ruoua1 

tem 199::!1 e c:::: a :-:.naaar::: . ·:enezuela e AUSt.r.:ll!.JI cem 199~~ e 

Rapuel.:.:::.:l :::c::~:.n:.c3r.a te:: ::95~, ;:e!le~e .::. '!:enattnc:..). a~::.al no 

sentado cie es~enaer aos : ·penQt!:ft"C.es ::.cs aQen~es das ~lssóes 

ofl.C:l&l.S a c;:c~-:::naaoe ::.c ":.rabalhar •·o ex1:er:.::::. par:u~:~.no.o

Lhes o enr~quec:.::~en-:o de :::..~~ ex:::er:~.enc::..J. pro::.ss:1onal. 

~- cem e~e:.:.:. as novas qer.scoes. ;::~o ser.-:eo .:l:.1=Ji.0::.3."::.:::: 

~ras:t.leu·: =-e:.v:t.n:l:.e3= eapar:::: ;:ro!l.Ssl.CJr.a:. autánomc. no 

IX't:.er.:.::::, para setos ca~enàent:.es - :::Onjuqes e:a especl..al - que 

raclaaam llt.l..Vl.clad.as o::.r;ras que .. :era !:Jnc;:,o ae ;acompann•=•nto 

d.o func:.oMrl.o c.ransterl.êa ;a aut:o ;~a1.s. 

::xcelêne:..1. ::: anex:t ;:::::-:e1:o cte ~e~saqe=t a::: c:~nÇ~ress:~ ::ac:.onal. 
;un;3aen":.e c::::a as c:::~:.35 .J.Ut::dnt:.::s :::~ Accr::. :::::::: ~~stas a seu 

enc.:~.::~:.r~~en':::: 3 apre::::..:~.c.:~.o ;:te Pc:e: ~eq1S.l..:lt1vo. 

-.-. ; - -:.__.;:... __..._ .. 
:.:::: :!::.:~ :..;.!~PR!::,; 

:~:.:~:.::.;.:-::: =~ ~::~.::o ::..:~.s i.e-.1.-.1e~e:s ~r:;e::.:.:res 
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!COROO D·-rR& o C"",.(')\IR.XOQA REPl"BI fÇ'-\ EEPER.rrJ\'" MHRõ:iU
E o ("".("W'EB~O DA REP\.'BIIC,•\ FR:\...:ÇE'S" BEL-\ID'O At' E\ [pREGO 

:\SS.U.ARIADQ [)OS f-\\WJc\&ES DOS àQE",TES Q.'\~ :O..IlSSots 
OfJCWS QE C:\PA tsr;oo SC>C>LDÇ) 

O Go"-erno d:. Rc:pubbc:1 feder:tU\'3 do Brasil 

• 
O Gtwemo d:~. Rcpublic.:t Fr::ln=es.a.. 

Considcr:mdo o es~1o p:J.rúcukr.nncnu:: elc\'adu de entenÓ\mcnto e 
tomprccnsâo c:asterue entre os do~ p:u.scs: e · 

No 1nruuo de esubc:lcccr no"os me=Ju~mos p:sr.l tOrt:~.iecsmcato C:a.$ 
suas rei.:lçõc:s Ó!plom:iue:u. 

Acordam o seg.umt.e'. 

Os dependenle$ dos 1unc1onanos de ~ um dos t.sudos. scr.1ndo 
em um::t. Mtss.io olict3l de seu (i-l.wemn no outro Esl3(io no qu:sl n:itJ rcstdc de 
Iorm:tpenmmeme s.:io :autaflZ,"ldos :a. exercer u.':l:l :lU\'Kbdc remuner~õl nesse p,:us. 
desde que precneh:im os rcq.utsuos lc~m:l.::atn-os e ~ul:l:mencrcs e:'C11;.td.as para o 
e:cercicto de SU3 proússão. s:~.h·o se hou\-er mou'-os de ordem pubhC3 e de 
se~;a~. 

ARTIGO li 

Pua efeito do pracnte Acordo entcnóc--se: 
por .. Missões o6ciais-. as Missões diplom&tic.as f'C!ri.das pc:b. 
Conven>ão de v;..,. sobre Relações Díplomauc:as. de 18 de abril 
de 1961' as Repartições Cououlares r.;idas pel• Con..,çio de 
v- sol= Rcla;ões CoasuJ.arcs. de ·~ de abril de 1963, e as 
repn:scmaç:Ocs p:I'1ZWlentcs cic: ada um cios Eswlos junto ás 
Ül'!&niuç:ées mtr:macionms que CQnciumun um Acordo de Sede 
eom o outro Esaado: 

por .. A!!:enles ··. os membros aess:l.S Mtssôcs o.bc;ats. naetonaas do 
Esraao acreduante e que possuam o documento espectai cie 
permanCncta concechdo pelo Mmtsteno das Relações ElClenores 
b!'U1ir:1ro ou pelo MtntS~cno aos Ne~oQo.s Estr:m~etros trances. 

por ·•ncpcnàcnu:s·· 

&l O C:ÓftJUgc: 

b 1 os iilhos âepc:ndentcs cic:íieacmes ÜSIC:O!> ou menuus soitcuos. 

c 1 os filhos àcpt!'lóentes so!teuos çom menos de 2l anos 
ARTIQQ III 

No C3SO de os dependentes desc;:uem ter um empre~o remuncr.J.do no 
Bmsll ou na t:ranç:L um pcdtdo oUcia:i de,-era ser ::~prcsent3cio. em c:Jcia caso. pela 
Embaixada da Repúblic:a Feàer.ur.-a do Br::~sd na fr.tnc:.:t. .:t.n t)rolOColo do 
Minis1eno dos N~óci.os Esuan~euos ou pc:b Emixu:c:aó.1 da RcpubhQ FranCCS.:~. 
no BrasiL ao Cenmonmi do. Ministerio d:ls Rebções E."(tcricres. 

ART!QQIV 
O pedido de ... cr=. tnàlc:..3r .:1. lcicnHd:lde óo postulante::. !lssmt como a 

naturc:Z3 do emprC'I.!o asssianado sohcttado. Apos haver ,-cmi(:;loo se :1 pessoa 
atende 3s condtç~s ae.te Acordo c sausi:lz :as lonnailó~dcs ncccssanas. os 
referidos Mmtstcnos deverão comuntç;tr i Emb:uxaéa correspondente. no tncDOr 

prazo pcnsivc::l. se o dcpc::ndenu: est:l .:t.utonudo a ocupar o em1""Cgo solic:u.ado ·. 
Nos 3 (três) meses scg.wntes 01 d:ua do tc:cci:nm~to d:1 auton2.:lç:ão para o· 
empt~o. a Embalx:lda fomec:c:-:1 ao rc:ierido Mintsteno a flT0'\"3 de que l:lnto o 
em~óor como o em;nc!-aClo eStio ae acordo tom as obn!!õlções que lhes nnpQe 
a. ie~çio prc'\1dene1.:t.nn cio E.sudo de rcsadéne1:1 

ARTIGO V 

Os Estados concord:un. n.:~. base da rccsoroctci:lde. cm autonzar os 
respectivos depenaetUeS cios ~entes de uma Mtssào oficial cie urn Estado no outro 
Esw:l() a ocuopn.r. neste úiumo. qualquer em~e~o aprotm.:~.do. com a condtçio de 
que possuam os d1plomas c c;ualiücações ~roüsssonats corrcspond.cntes ao 
cm;nc~o soitcalô:Ldo. Os cilsposltll'OS do presente Aeorao não poderão ser 
tnter;m:~os como reconhccanento. pcia. outr.1 Pane. de dtpiomas com o objeu\'0 
de exercer uma profissio. 

ARTIGO VI 

Nos ~s de prOUSi6es cuJo ac:esso- este~a cOrldiCtOmii:io a úmã 
regulantc:nução espcciíic:a o oepcndcnte n~o estar.i cilspens.ado de eum;m-ia. 

ARTIOOVll 
No que dsz respeito aos dependentes que obtiver:un .autonzaç:ão para 

exercer uma all\1ÓAÓc: remuneracia em "\1rrudc Co ~ntc Acordo e que se,am 
~eiic1anos das tmumdacie$ cic JUnscilç;io cm m:ucn::r. ttvii c aómmsstram-a. óe 
a~ido COm -os A.ru;os 31 e 37 da Convenção de V1ena. soDre Rciações 
DipiomaUC:lS. o Estado acrecbtante rcnuncsari a essa tmunadad.c para todas J:S 

ques~ões reianvas a anVKtade do cicpenac:nt~. Em Lats easos. o Estado acrcdttante 
_ re:nuaewa. tambem. a lmuntdade de execução de sentenças. para a qual uma. 

renwu:t.a cspc:eifiea serâ nccessana. 
ARTIGO vi!! 

No caso de uma ~oa que se bcndicic: da imunidade cie _1urisc:bçoio 
pela t.plic:açio da Conven~o de Viena soorc Relações Otpl<Jmauea1i ser acusada 
de tct comendo uma uliração penai cm rci.3çio c.om sua auvtdade. ::r. ununidadc de 
Jurisdição penai scr.s suspensa 'J)Clo Esw:to acn:dnante caso o ~do ac~itado o 
solicne e se: o Estado :tcm:ht:mte JUtpr que a. suspensão dessa tmunidade nio C 
connna a seus tntcresses esse~. 

AAIJG01X 
Todo processo _iudici:U de-..·e ser conduzido sem que se fira a 

inVJobblJu:iade cb pessoa ou da casa. 
ARTIGO X 

A renuncta a tmutllClade de .iurisdtÇão ~nal não ser.a interpretada 
coinOUiiii-tcnUtiCiâa-unUntdadc de exec::ução da sentcnç&. para a qual uma 
renuncta cbsunta ser.i sohctlada. O E.sw:io acrcdnante tevara cm eonstaeraçào um 
tal !)Ceiido óe renUncia 

A.~JJGOX! 
Os depc:ndentes autonuoos a ocupar um cmoreg:o .3SS&ianar.io deixam 

de bcnciicxar·se óos pn\IÜC~tos aauanc1ros prcvtstos pc:los Ani!IOS 36 c 37 da 
Con'i'Cns;ào de Vic:n& sobr~ Rdaç:ões D1picma=as c. cio ArU~o 50 cb Con't'CtlÇio 
de Vien::t sobre Relações Consuiares. 

ARTIGO Xll 

Um dependente que assuma um empretZ.o scra submetido ao re&rittte 
previdenciãrio cm vigor no Estado de resldCncia. - -

ARTIGO XII! 

': pessoa autorizada a .ocupar um emprego em '\1nude do presente 
Acordo fica tsenta de qualquer obn!PJ~O pre\1su pelas lels e r~ul:unentos do 
Estado _de rcsidCnct:t relaU\'OS ::r.o rcgtsUO de cstrangcsros e a autonzaç:ão de 
pcnuanc:nc:J.:l. 

ARTIGO XIV 
A autoriz.., io pa:ra ocupar um emprego. pmlSta peio !'rcscnte 

Acordo. concedida a um dependente dt:: um af!ente. cessa na data do tCnntno das 
funções: deste ou. se ror o easo~ a parnr do momento em que o bencfic:iãno óeixc 
de ter a qualidade de depend~tc:. 

ARTIGO XV 
~ pessoas autorii.adas a ocupar um emprego assalariado. no âmbito 

d., ~te Acordo. podem remeter para o menor O$ seus salãrios e outras 
fonnas de rcmuncraçio nas condições pte"nstas para trabalhadores estrangeuos 
pela ~.U.ção do Estado de =idéucia. 

ARTIGO)ÇY! 

1. Cada um dos Estados not:Wcarí. o outro do cumprimento dos 
procedimentos requeridos para a entrada em ~1gor do prescme Acordo. a qual 
ocorrera no onme~ro dia do scaunâo mCs SCIZUJDte 3 data ác recebimento da última 
destas notüi~ - · 

2. O prescnt·: Acortio opcrmanceerâ em vigor atê a expiração de um 
pruo .:ie 180 (eento e oitcnta) dias depois da data de notifieação escrita de um ou 
de outro Estado que cx:prcsse sua Intenção de denuncii-io. 

Feito em Paris. em ~,; 7 de tnaJO áe 1996. em do1s exemplares 
originais. nos idiomas port1lgllés c ir:::..ltês. sendo ambos os tc:xtos 1guaimentt 
&JJ.tênticos. 

(Z:;.__.prz_ ~ 
P.ELO GOVER.\1'0 O .... REPLi E:iCÃ 

fEO!lRATIV A 00 BRAS; • 

J -
i---F' 

PEI.O CiOVERJ'oiO/DA REPUBUCA 
FltANi:EsA 

(À Comissão de Relações Exteriores. 
e Defosa Nacional) 
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O SR. PRESIDENTE (Geraldo Melo) -O expe
diente lido vai à publicação. 

O SR. PRESIDENTE (Geraldo Melo) -Nos ter
mos do art. 376, •c•, do Regimento Interno, combina
do com o art. 42 da Resolução n2 37, de 1995, do 
Senado Federal, os Projetas de Decreto Legislativo 
n% 22 e 23, de 1997, lidos anteriormente, terão, pe
rante a Comissão de Relações Exteriores e Defesa 
Nacional, o prazo de cinco dias úteis para recebi
mento de emendas, findo o qual a referida Comissão 
terá quinze dias úteis, prorrogáveis por igual perío
do, para opinar sobre as proposições. 

O SR. PRESIDENTE (Geraldo Melo)- A Presi
dência recebeu Mensagem nº 67, de 28 de fevereiro 
último (n2 267/97, na origem), pela qual o Presidente 
da República envia relatório das visitas de trabalho 
ao Reino Unido da Grã-Bretanha, Irlanda do Norte, 
Estado da Itália e ao Vaticano, no período de 8 a 15 
de fevereiro último. 

A mensagem será anexada ao Processado n2 

.59, de 1997. 
O SR. PRESIDENTE (Geraldo Melo) - O Se

nhor Presidente da República enviou ao Congresso 
Nacional a Medida Provisória n2 1.531-3, adotada 
em 27 de fevereiro de 1997 e publicada no dia 28 do 
mesmo mês e ano, que "dá nova redação aos arts. 
24, 26, 57 e 120 da Lei nº 8.666, de 21 de junho de 
1993, que regulamenta o art. 37, inciso XXI, da 
Constituição, institui normas para licitação e contra
tos da Administração Pública, e ao art. 15 da Lei n2 

8.987, de 13 de fevereiro de 1995, que dispõe sobre 
o regime de concessão e permissão da prestação de 
serviços públicos•. 

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: 

SENADORES 

Titulares 

Edison Lobão 
RomeroJucá 

Jáder Barbalho 
Nabor Júnior 

Suplentes 

PFL 

Freitas Neto 
Joel de Hollanda 

PMDB. 

Gerson Camata 
Carlos Bezerra. 

PSDB 

José Serra Sérgio Machado 

Bloco Oposição (PTIPDTIPSBIPPS) 

José Eduardo Outra Roberto Freire 

Emília Fernandes 

írtulares 

PTB. 

Valmir Campelo 

DEPUTADOS 

Suplentes 

Bloco (PFLIPTB) 

José Carlos Aleluia 
Raul Belém 

Ricardo Barros 
Osvaldo Coelho 

Bloco (PMDB/PSD/PSL) 

Simara Ellery Ricardo Rique 

Bloco (PPBIPL) 

Felipe Mendes Júlio Redecker 

Salvador Zimbaldi 

Agnelo Queiroz 

Sérgio Arouca 

PSDB 

Itamar Serpa 

PCdoB 

Sérgio Miranda 

PPS 

Augusto Carvalho 

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

Dia 4-3-97- designação da Comissão Mista 
Dia 5-3-97- instalação da Comissão Mista 
Até 5-3-97- prazo para recebimento de emen

das e para a Comissão Mista emitir o parecer sobre 
admissibilidade 

Até 14-3-97- prazo final da Comissão Mista 
Até 29-3-97- prazo no Congresso Nacional 

O SR. PRESIDENTE (Geraldo Melo) - O Se
nhor Presidente da República enviou ao Congresso 
Nacional a Medida Provisória nº 1.563-2, adotada 
em 27 de fevereiro de 1997 e publicada no dia 28 do 
mesmo mês e ano, que "dispõe sobre a incidência 
do imposto de renda na fonte sobre rendimentos de 
beneficiários residentes ou domiciliados no exterior, 
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: 

Titulares 

Carlos Patrocínio 
Gilberto Miranda 

SENADORES 

Suplentes 

PFL. 

Bernardo Cabral 
José Agripino 
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Jáder Barbalho 
Nabor Júnior 

PMDB 

Gerson Camata 
Carlos Bezerra 

PSDB 

Beni V eras Coutinho Jorge 

Bloco Oposição (PTIPDT/PSBJPPS) 

José Eduardo Outra Roberto Freire 

PPB. 

Epitácio Cafeteira 

Titulares 

Eliseu Resende 
lberê Ferreira 

Leomar Ouintanilha 

DEPUTADOS 

Suplentes 

Bloco (PFL/PTB) 

Betinho Rosado 
Átila Lins 

Edinho Bez 

Bloco (PMDBIPSDIPSL) 

Paulo Ritzel 

Bloco (PPBIPL) 

Ushitaro Kamia José Teles. 

PSDB 

Alzira Ewerton Aécio Neves. 

PV 
Fernando Gabeira 

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 4~97- designação da Comissão Mista 
Dia 5-3-97- instalação da Comissão Mista 
Até 5-3-97- prazo para recebimento de emen

das e para a Comissão Mista emitir o parecer sobre 
a admissibilidade 

Até 14-3-97- prazo final da Comissão Mista 
Até 29-3-97- prazo no Congresso Nacional 

O SR. PRESIDENTE (Geraldo Melo) - O Se
nhor Presidente da República enviou ao Congresso 
Nacional a Medida Provisória n11 1.566-1, adotada 
em 27 de fevereiro de 1997 e publicada no dia 28 do 
mesmo mês e ano, que 'excepciona o contrato cele
brado entre o Banco Nacional de Desenvolvimento 
Econômico e Social e a Companhia Docas do Rio de 
Janeiro de exigências fixadas em lei, ou ato dela de
corrente'. 

De acordo com as indicações das lideranças, e 
nos termos dos§§ 42 e 52 do.art. 2º da Resolução ng 
1/89-CN, fica assim constituída a Comissão Mista in
cumbida de emitir parecer sobre a matéria: 

Titulares 

SENADORES 

Suplentes 

PFL. 

Gilberto Miranda 
Guilherme Palmeira 

Bernardo Cabral 
Carlos Patrocínio. 

Jáder Barbalho 
Nabor Júnior 

PMDB 

Gerson Camata 
Carlos Bezerra 

PSDB 

Artur da Távola Coutinho Jorge. 

Bloco Oposição (PTIPDTIPSBIPPS) 

José Eduardo Outra Roberto Freire 

PTB 

Regina Assumpção Emilla Fernandes 

Titulares 

DEPUTADOS 

Suplentes 

Bloco (PFLIPTB) 

Rubem Medina Carlos Alberto Campista 
José Carlos Coutinho Aldir Cabral 

Bloco (PMDBIPSD/PSL) 

Moreira Franco 

Odelmo Leão 

Paulo Feijó 

José Machado 

Noel de Oliveira 

Bloco (PPBJPL) 

Gerson Peres. 

PSDB 

Alexandre Santos 

PT 

Nilmário Miranda 

PDT 

Matheus Schmidt Sílvio Abreu 

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

Dia 4-3-97- designação da Comissão Mista 
Dia 5-3-97- instalação da Comissão Mista 
Até 5-3-97- prazo para recebimento de emen

das e para a Comissão Mista emitir o parecer sobre 
a admissibilidade 
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Até 14-3-97- prazo final da Comissão Mista 
Até 29-3-97- prazo no Congresso Nacional 

Será feita a devida comunicação à Câmara dos 
Deputados 

O SR. PRESIDENTE (Geraldo Melo)- A Presi
dência convoca sessão solene conjunta a realizar-se 
quarta-feira, dia 12 do corrente, às 10h45, no Plená
rio da Câmara dos Deputados, destinada a homena
gear o Senhor Jacques Chirac, Presidente da Repú
blica Francesa. 

O SR. PRESIDENTE (Geraldo Melo) -Sobre a 
mesa, projetas de lei que serão lidos pelo Sr. 1º Se
cretário, Senador Ronaldo Cunha lima. 

São lidos os seguintes 

PROJETO DE LEI DO SENADO N2 2:1, DE 1997 

Dispõe sobre a comercialização de 
produtos através de vasilhames, reci
pientes ou embalagens reutilizáveis e dá 
outras providências. 

O Congresso Nacional decreta: 
Art. 12 - O titular da marca inscrita em vasilha

me, recipiente ou embalagem reutilizável, não pode
rã Impedir a livre circulação do produto neste comer
cializado, ainda que por empresa concorrente, asse
gurando-se ao consumidor final plena liberdade de 
troca do mesmo, de uma marca por outra marca, 
sem qualquer restrição, em qualquer posto de ven
da, desde que: 

I - o vasilhame, recipiente ou embalagem seja 
de tipo padrão, utilizado por todas as marcas do pro
duto; 

11 - o vasilhame, recipiente ou embalagem ~r
tença, de fato, ao consumidor final. 

Parágrafo Único - Na comercialização do GLP 
para consumo doméstico, adotar-se-á o procedimen
to seguinte: 

a) a empresa que recebe, através de seus pos
tos de venda, botijão de marca diferente da sua in
formará a ocorrência ao titular da marca, para efeito 
de destroca; 

b) o titular da marca deverá proceder à destro
ca no prazo máximo de 30 (trinta) dias a partir da in
formação, considerando-se o não cumprimento, au
torização tácita de reutilização do botijão pela em
presa que o tenha recebido; 

c) a empresa que reutilizar botijão de marca di
versa da sua, fica obrigada a nele empregar lacre in
violável, à prova de fogo, onde se identifique a pró
pria marca. 

Justificaçao 

Há produtos que são comercializados em reci
pientes-padrão, utilizados por todas as marcas que 
operam no mercado, recipientes estes de proprieda
de do consumidor final, que os adquire, pagando-os 
à parte, como pré-condição de adquirir o produto ne
les contido, a exemplo dos botijões de GLP para 
consumo doméstico. 

A modalidade de comercialização de tais pro
dutos, em regra, é a de troca dos vasilhames, atra
vés da qual o consumidor traz o seu vasilhame vazio 
e recebe do vendedor um vasilhame cheio, pagando 
apenas pelo valor do produto nele contido. 

Ocorre que, em muitos casos, tais recipientes, 
embora sejam de propriedade do consumidor final, 
trazem inscrita marca legítima de um determinado 
fornecedor. Esse fato acarreta complicações que 
precisam ser resolvidas em nível legislativo, quais 
sejam: 

- Se por um lado a lei coíbe a vinculação obri
gatória do consumidor a um único fornecedor para. 
aquisição de produto oferecido ao mercado por vá
rios fornecedores, por outro, ela veda que o fornece
dor de determinado produto utilize embalagem, reci
piente ou vasilhame de marca que não seja a sua. 

Instalado tal impasse, não lhe cabe solução, à 
luz da legislação pertinente em vigor, sem ofensa à 
lei, à liberdade de mercado e ao interesse do consu
midor. As grandes empresas, abusando do poder 
econômico, poderão, dada a venda maciça de vasi
lhames com sua marca, criar reserva de mercado do 
produto comercializado, vinculando ilegalmente os 
consumidores ao produto que comercializa através 
de sua marca no vasilhame obrigatório. Eliminar-se
iam do mercado as empresas menores. 

O consumidor, por sua vez, preso a um único 
fornecedor pela marca exclusiva do vasilhame, não 
poderá ter livre acesso ao produto, pois estará impe
dido pela marca inscrita no vasilhame de. sua pro
priedade, de buscar o produto onde lhe seja mais 
conveniente. Estará sempre pfEi!So a um. único forne
cedor, sem alternativa de mercado. 

·O incluso projeto visa a eliminar esse impasse, 
criando mecanismos que permitam tanto ci respeito 
à marca dos fornecedores de produtos como a liber
dade de escolha dos consumidores. 

Sala das Sessões 04 de março de 1997.- Se
nador João Rocha. 

(A Comissão de Assuntos Econõmicos 
- decisão terminativa.) 
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'PROJETO DE LEI DO SENADO N2 28, DE 1997 

AHera a Lei n2 9.263, de 12/01/96 
(planejamento familiar) e dá outras provi· 
dências. 

O Congresso Nacional decreta: 
Art. 1º A Lei n2 9.263, de 12/01/96, passa a vi

ger acrescida dos seguintes dispositivos: 

"Art. 10. Somente é permitida a esterili
zação nas seguintes situações: 

I - em homens e mulheres com capaci
dade civil plena e maiores de vinte e cinco 
anos de idade ou, pelos menos, com dois fi
lhos vivos, desde que observado o prazo mí
nimo de sessenta dias entre a manifestação 
da vontade e o ato cirúrgico, período no qual 
será propiciado à pessoa interessada aces
so a serviço de regulação da fecundidade, 
induindo aconselhamento por equipe muHi
disciplinar, visando desencorajar a esteriliza
ção precoce; 

11 - risco á vida ou à saúde da mulher 
ou do futuro concepto, testemunhado em re
latório escrito e assinado por dois médicos. 

§ 12 É condição para que se realize a 
esterilização o registro de expressa manifes
tação da vontade em documento escrito e 
firmado, após a informação a respeito dos 
riscos da cirurgia, possíveis efeitos colate
rais, dificuldades de sua reversão e opções 
de contracepção reversíveis existentes. 

§ 22 É vedada a esterilização cirúrgica 
em mulher durante os períodos de parto ou 
aborto, exceto nos casos de comprovada 
necessidade, por cesarianas sucessivas an
teriores. 

§ 32 Não será considerada a manifes
tação de vontade, na forma do§ 12 , expres
sa durante ocorrência de alterações na ca
pacidade de discernimento por influência de 
álcool, drogas, estados emocionais altera
dos ou incapacidade mental temporária ou 
permanente. 

§ 42 A esterilização cirúrgica como fné,. 
todo contraceptivo somente será executada 
através da laqueadura tubária, vasectomia 
ou de outro método cientificamente aceito, 
sendo vedada através da histerectomia e 
ooforectomia 

§ 52 Na vigência de sociedade conju
gal, a esterilização depende do consenti
mento expresso de ambos os cônjuges. 

§ 62 A esterilização cirúrgica em pes
soas absolutamente incapazes somente po
derá ocorrer mediante autorização judicial, 
regulamentada na forma da Lei. • 

"Art. 11. Toda esterilização cirúrgica 
será objeto de notificação compulsória à di
reção do Sistema Único de Saúde. 

"art. 14 .................................... . 

Parágrafo único. Só podem ser autori
zadas a realizar esterilização cirúrgica as 
instituições que ofereçam opções de meios 
e métodos de concepção reversíveis. • 

"Art. 15. Realizar esterilização cirúrgica 
em desacordo com o estabelecido no art. 10 
desta Lei. 

Pena - reclusão, de dois a oito anos, e 
multa, se a prática não constitui crime mais 
grave. 

Parágrafo único. A pena é aumentada 
de um terço se a esterilização for praticada. 

I -durante o período de parto ou abor
to, salvo o disposto no inciso 11 do art. 1 O 
desta Lei. 

11 - com manisfestação da vontade do 
esterilizado expressa durante a ocorrência 
de alterações na capacidade de discern
imento por influência de álcool, drogas, esta
dos emocionais alterados ou incapacidade 
mental temporária ou permanente; 

III - através de histerectomia e oofo
rectomia; 

IV - em pessoa absolutamente inca
paz, sem autorização judicial; 

V - através de cesária indicada para 
fim exclusivo de esterilização. • 

Justificação 

Os dispositivos em pauta foram vetados pelo 
presidente da República, em 12-1-96, confonne a 
Mensagem n2 85, de 1996-CN. 

O clamor da opinião pública compeliu Sua Ex
celência a declarar, através dos meios de comunica
ção, haver sido juridicamente mal orientado, oportu
nidade em que solicitou ao Congresso a "derrubada" 
do Veto. 

Conhecendo de perto a dificuldade de reinserir 
o assunto entre os temas prior::ários atualmente em 
discussão, decidi reapresentar os referidos dispositi
vos à análise, em separado, das Duas Casas Legis
lativas. 

Sala das Sessões, 4 de março de 1997.- Se
nador Carlos Patrocínio. 
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LEGIISLAÇÃO CITADA 

LEI N2 9.263, DE 12 DE JANEIRO DE 1996 

Regula o § 72 do art. 226 da Consti
tuição Federal, que trata do planejamento 
familiar, estabelece penalidades, e dá ou
tras providências 

O Presidente da República. 
Faço saber que o Congresso Nacional decreta 

e eu sanciono a seguinte Lei: 

CAPÍTULO I 
Do Planejamento Familiar 

Art. 12 O planejamento familiar é direito de todo 
cidadão, observado o disposto nesta lei. 

Art. 22 Para fins desta Lei, entende-se planeja
mento familiar como o conjunto de ações de regula
ção da fecundidade que garanta direitos iguais de 
constituição, limitação ou aumento da prole pela mu
lher, pelo homem ou pelo casal. 

Parágrafo único. É proibida a utilização das 
ações a que se refere o caput para qualquer tipo de 
controle demográfico. 

Art. 32 O planejamento familiar é parte inte
grante do conjunto de ações de atenção à mulher, 
ao homem ou ao casal, dentro de uma visão de 
atendimento global e integral à saúde. 

Parágrafo único. As instâncias gestoras do Sis
tema Único de Saúde, em todos os seus níveis, na 
prestação das ações previstas no caput, obrigam-se 
a garantir, em toda a sua rede de serviços, no que 
respeita a atenção à mulher, ao homem ou ao casal, 
programa de atenção integral à saúde, em todos os 
seus ciclos vitais, que inclua, como atividades bási
cas, entre outras: 

I - a assistência à concepção e contracepção; 
11 -o atendimento pré-natal; 
III - a assistência ao parto, ao puerpério e ao 

neonato; · 
IV - o controle das doenças sexualmente 

transmissíveis; 
V - o controle e prevenção do câncer cérvico

uterino, do câncer de mama e do câncer de pênis. 
Art. 42 O planejamento familiar orienta-se por açõ

es preventivas e educativas e pela garantia de acesso 
iguafrtário a informações, meios, métodos e técnicas dis
poníveis para a regulação da fecundidade. 

Parágrafo único. O Sistema Único de Saúde 
promoverá o treinamento de recursos humanos, com 
ênfase na capacitação do pessoal técnico, visando a 
promoção de ações de atendimento à saúde repro
dutiva. 

Art. 52 É dever do Estado, através do Sistema 
Único de Saúde, em associação, no que couber, às 
instâncias componentes do sistema educacional, 
promover condições e recursos informativos, educa
cionais, técnicos e científicos que assegurem o livre 
exercício do planejamento familiar. 

Art. 6º As ações de planejamento familiar serão 
.exercidas pelas instituições públicas e privadas, fi
,lantrópicas ou não, nos termos desta Lei e das nor
mas áe funcionamento e mecanismos de fiscaliza
ção esttabelecidos pelas instâncias gestoras do Sis
tema Único de Saúde. 

Parágrafo único. Compete à direção nacional 
do Sistema Único de Saúde definir as normas gerais 
de planejamento familiar. 

Art. 7º É permitida a participação direta ou indi
reta de empresas ou capitais estrangeiros nas ações 
e pesquisas e planejamento familiar, desde que au
torizada, fiscalizada e controlada pelo órgão de dire
ção nacional do Sistema Único de Saúde. 

Art. 82 A realização de experiência com seres 
humanos no campo da regulação da fecundidade 
somente será permitida se previamente autorizada, 
fiscalizada e controlada pela direção nacional do 
Sistema Único de Saúde e atendidos os critérios es
tabelecidos pela Organização Mundial de Saúde. 

Art. 92 Para o exercício do direito ao planeja
mento familiar, serão oferecidos todos os métodos e 
técnicas de concepção e contracepção cientifica
mente aceitos e que não coloquem em risco a vida e a 
saúde das pessoas, garantida a liberdade de opção. 

Parágrafô-úhico. A prescrição a que se refere o 
caput só poderá ocorrer mediante avaliação e 
acompanhamento clínico e com informações sobre 
os seus riscos, vantagens, desvantagens e eficácia. 

Art. 10. (Vetado). 
Art. 11. (Vetado). 
Art. 12. É vedada a indução ou instigamento in

dividual ou colativo à prática da esterilização cirúrgica 
Art. 13. É vedada a exigência de atestado de 

esterilização ou de teste de gravidez para quaisquer 
fins. 

Art. 14. Cabe à instância gestora do Sistema 
Único de Saúde, guardado o seu nível de competên
cia e atribuições, cadastrar, fiscalizar e controlar as 
instituições e serviços que realizam ações e pesqui
sas na área do planejamento familiar. 

Parágrafo único. (Vetado). 

CAPíTULO 11 . 
Dos Crimes e das Penalidades 

Art. 15. (Vetado). 
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Art. 16. Deixar o médico de notificar à autorida
de sanitária as esterilizações cirúrgicas que realizar. 

Pena - detenção, de seis meses a dois anos, e 
multa. 

Art. 17. Induzir ou instigar dolosamente a práti
ca de esterilização cirúrgica. 

Pena - reclusão, de um a dois anos. 
Parágrafo único. Se o crime for cometido con

tra a coletividade, carateriza-se como genocídio, 
aplicando-se o disposto na Lei n~ 2.889(1), de 12 de 
outubro de 1956. 

Art. 18. Exigir atestado de esterilização para 
qualquer fim. 

Pena - reclusão, de um a dois anos, e multa. 
Art. 19. Aplica-se aos gestores e responsáveis 

por instituições que permitam a prática de qualquer 
dos atos ilícitos previstos nesta Lei o disposto no ca
put e nos §§ 12 e 22 do art. 29 do Decreto-Lei n2 

2.848( • ), de 7 de dezembro de 1940 - Código PenaL 
Art. 20. As instituições a que se refere o artigo 

anterior sofrerão a seguintes sanções, sem prejuízo 
das aplicáveis aos agentes do ilícito, aos co-autores 
ou aos participes: 

I - se particular a instituição: 
a) de duzentos a trezentos e sessenta dias-multa 

e, se reincidente, suspensão das atividades ou descre
denciarnento, sem direito a qualquer indenização ou 
cobertura de gastos ou investimentos efetuados; 

b) proibição de estabelecer contratos ou con
vênios com entidades públicas e de se beneficiar de 
créditos oriundos de instituições governamentais ou 
daquelas em que o Estado é acionista. 

11 - se pública a instituição, afastamento tem
porário ou definitivo dos agentes do ilícito, dos ges
tores e responsáveis dos cargos ou funções ocupa
dos, sem P.!Yjuízo de outras penalidades. 

Art. 21. Os agentes do ilícito e, se for o caso, 
as instituições a que pertençam ficam obrigados a 
reparar os danos morais e materiais decorrentes de 
esterilização não autorizada na forma desta Lei, ob
servados, nesse caso, o disposto nos arts. 159, 
1.518 e 1.521 e seu parágrafo único do Código Civil, 
combinados com o art. 63 do Código de Processo 
PenaL 

CAPÍTULO III 
Das Disposições Finais 

Art. 22. Aplica-se subsidiariamente a esta lei o 
disposto no Decreto-Lei n2 2.848, de 7 de dezembro 
de 1940- Código Penal, e, em especial, nos seus 
arts. 29, caput e§§ 12 e 22; 43, caput e incisos I, 11 
e III; 44, caput e incisos I, 11 e III e parágrafo único; 
45, caput e incisos I e 11; 46, caput e parágrafo úni-

co; 47, caput e incisos I, 11 e III; 48, caput e parágrafo 
único; 49, caput e§§ 12 e 22; 50, caput, § 12 e alíneas 
e§ 22; 51, caput e§§ 12 e 22; 52; 56; 129, caput e§ 
12, incisos I, 11 e 111, § 22, incisos I, 111 e IV e§ 32• 

Art. 23. O Poder Executivo regulamentará esta 
lei no prazo de noventa dias, a contar da data de 
sua publicação. 

Art 24. Esta Lei entra em vigor na data de sua 
publicação. 

Art 25. Revogam-se as disposições em contrário. 
Fernando Henrique Cardoso - Presidente da 

República - Adib Jatene. 

(À Comissão de Assuntos Sociais de
cisão terminativa.) 

O SR. PRESIDENTE (Geraldo Melo) -Os pro
jetas serão publicados e remetidos às comissões 
competentes. 

Sobre a mesa, requerimento que será lido pelo 
Sr. 12 Secretário, Senador Ronaldo Cunha Lima. 

É lido o seguinte: 

REQUERIMENTO N2 160, DE 1997 

Senhor Presidente, 
Nos termos regimentais e com fundamento no 

disposto no § 1 º do art. 12 e no § 22 do art 22 da Re
solução n2 84, de 1996, requeiro a Vossa Excelência 
que submeta à Mesa Diretora proposta de publica
ção. em homenagem ao Ex-Senador vírgílío Távola, 
neste ano, dentro da Coleção Grandes Vultos que 
Honraram o Senado. 

Justificação 

Virgnio de Moraes Fernandes Távola, foi Depu
tado, Senador por dois mandatos e também Gover
nador de Estado por duas vezes. 

O ex-senador agia com a segurança de que 
sabia quem era e o que buscava. Perseguiu, com 
obstinação, a realização do bem comum finalidade 
suprema da política e o grande objetivo dos que a 
ela se dedicam acionado pela preocupação de bem 
servir ao povo. 

Foi esta personalidade, complexa, mas bem 
forjada, que serviu à Nação com dedicação, deixan
do marcas inapagáveis de sua atuação. Um sopro 
de renovação à vida partidária, à organização das 
companhias eleitorais, à utilização dos meios de co
municação e à administração pública. 

Nada mais justo que reverenciarmos a obra de 
Virgílio Távola dentre os Grandes Vultos que honra
ram o Senado Federal. 
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Sala das Sessões, em 4 de março de 1997.
Senador Lúcio Alcântara 

(À Mesa para decisão.) 

O SR. PRESIDENTE (Geraldo Melo) -O re
querimento vai ser submetido à apreciação da Mesa, 
em obediência ao disposto no § 1 2 do art. 22 da Re
solução n2 84, de 1986. 

Sobre a mesa, requerimento que será lido pelo 
Sr. 12 Secretário, Senador Ronaldo Cunha Lima. 

É lido o seguinte: 

REQUERIMENTO N2 161, DE 1997 

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, re
queiro seja encaminhada a S. Exª o Ministro Extraor
dinário da Reforma Agrária e Política Fundiária a se
guinte solicitação de informações: 

1 - Que Unidade da Federação terão acesso 
aos recursos de US$150,000,000.00 que estão sen
do contratados junto ao BIRD pelo Ministério da Po
lítica Fundiária e com base em que critérios foram 
escolhidos? 

2- Como será a distribuição dos recursos? 
3- Quais são os valores por U. F., e a que se 

destinam? 
4 - Caso se confirme que o Estado do Pará 

não receberá partes destes recursos, quais as razõ
es que fizeram com que fosse excluído do programa 
a que se destinam essas verbas? 

Justificação 

O problema fundiário ainda é o maior problema 
a ser resolvido neste país, apesar de sua solução 
ser menos complexa do que quer fazer crer este go
verno. Somos de opinião que os principais entraves 
para a efetiva execução de uma reforma agrária são 
a falta de verdadeira vontade dos governantes, alia
do à ineficiência da máquina administrativa do Incra, 
que burocratiza e assim emperra a tramitação de 
processos. 

Recursos existem na União e são desviados 
para outros fins, menos urgentes que a reforma 
agrária. O governo continua apenas em busca de re
gularizar as ocupações já realizadas pelos trabalha
dores rurais, que enfrentam o latifúndio armado, os 
pistoleiros, a Polícia e setores do próprio judiciário. 

Não se pode admitir que quando há um aporte 
extra de verbas para financiar programas de reforma 
agrária, o Pará, que é o Estado com maiores e mais 

graves conflitos fundiários, seja excluído da distribui-
ção desses recursos. · 

Por esta razão, desejamos obter as informaçõ
es acima relacionadas, do Ministro da Política Fun
diária. 

Sala das Sessões, 4 de março de 1997.- Se
nador Ademir Andrade. 

(À 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, Senador Ronaldo Cunha Lima. 

É lido o seguinte: 

REQUERIMENTO N2 162, DE 1997 

Senhor Presidente, 
Requeiro, na forma regimental, que seja, enca

minhado ao Tribunal de Contas da União ofício soli
citando a seguinte informação: 

-Cópia do relatório de inspeção Técni
ca Contidas no Processo TC-003 974/96-0 
referente ao Projeto Sivan. 

Justificação 

o Relatório da Decisão n2 806/96 - TCU faz 
referência a informação da equipe de inspeção so
bre modificações na concepção e configuração do 
Sivam, que podem ser percebidas frente a compara
ção entre a proposta final da empresa Raytheon 
Company, apresentada em julho de 1994, e o Anexo 
XIII ao contrato nº 01-CCSIVAM/Raytheon. Tais alte
rações constam do Relatório de lnspeção Técnica 
cuja cópia é requerida, cabendo seu exame na ins
trução da atividade de fiscalização e controle do Se
nado Federal, a vista a observância do princípio da 
economicidade. 

Sala das Sessões, 4, de março de 1997.- Se
nador Ernandes Amorim - Rondônia. 

O SR. PRESIDENTE (Geraldo Melo) -O expe
diente lido vai à publicação. 

O SR. PRESIDENTE (Geraldo Melo) - Em 
sessão anterior, foi lido o Requerimento n2 155, de 
1997, do Senador Emandes Amorim, solicitando, 
nos termos regimentais, informações ao Tribunal de 
Contas da União referentes ao Contrato CC-Sivam e 
Raytheon. 

A Presidência esclarece ao Plenário que os 
avulsos da referida matéria se encontram à disposi
ção dos Srs. Senadores nas suas bancadas. 

Passa-se à votação do requerimento. 
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· Os Srs. Senadores que o aprovam queiram 
permanecer sentados. (Pausa.) 

Aprovado. 
Será cumprida, assim, a deliberação do Plenário. 
O SR. PRESIDENTE (Geraldo Melo) - Sobre a 

mesa, ofícios que serão lidos pelo Sr. 1 º Secretário, 
Senador Ronaldo Cunha Lima. 

São lidos os seguintes 

Brasflia, 21 de fevereiro de 1997. 
Senhor Presidente, 
De acordo com o disposto no§ 1º do art. 81 do 

Regimento Interno e de acordo com o cálculo da 
propon::ionalidade partidária, venho através desta, 
como Líder do Partido Trabalhista Brasileiro - PTB, 
comunicar a Vossa Excelência a nova composição 
de nossa Bancada nas Comissões Permanentes do 
Senado Federal: 

COMISSÃO DE ASSUNTOS SOCIAIS 

Titular: Senador Valmir Campelo 
Suplente: Senadora Emília Fernandes 

COMISSÃO DE ASSUNTOS ECONÓMICOS 

Titular: Senador José Eduardo 
Suplente: Senador Valmir Campelo 

COMISSÃO DE EDUCAÇÃO 

Titular: Senadora Emnia Fernandes 
Suplente: Senadora Regina Assumpção 

COMISSÃO DE CONSTITUIÇÃO, JUSTIÇA E CI
DADANIA 

Titular: Senadora Regina Assumpção 
Suplente: Senador Valmir Campelo 

COMISSÃO DE INFRA-ESTRUTURA 

Titular: Senadora Regina Assumpção 
Sup~nte: Senadora Emília Fernandes 

COMISSÃO DE RELAÇÕES EXTERIORES E DE-
FESA NACIONAL 

Titular: Senadora Emma Fernandes 
Suplente: Senadora Regina Assumpção 

COMISSÃO DE FISCALIZAÇÃO E CONTROLE 

Titular: Senador Valmir Campelo 
Aproveito a oportunidade, para reiterar a Vossa 

Excelência, protestos de elevada estima e distinta ccm
sideração. - Senador VaJmir Campelo, Líder do PTB. 

OF. GLPMDB N2 64/97 

Brasília, 3 de março de 1997 
Senhor Presidente, 
Tenho a honra de dirigir-me a Vossa Excelên

cia para, de acordo com o art. 78 do Regimento ln-

terno do Senado Federal, indicar os Membros do 
PMDB que integrarão as Comissões Permanentes 
para o biênio 97/98. 

COMISSÃO DE ASSUNTOS ECONÓMICOS- CAE 

Senadores Titulares 
Gilvan Borges 
Fernando Bezerra 
Ney Suassuna 
Onofre Quinan 
Carlos Bezerra 
RamezTebet 

Senadores Suplentes 
Jáder Barbalho 
Marluce Pint.o 
Mauro Miranda 
Roberto Requião 
Pedro Simon 
Casildo Maldaner 
Gerson Camata 

COMISSÃO DE EDUCAÇÃO- CE 

Senadores Titulares 
José Fogaça 
lris Rezende 
Roberto Requião 
Gerson Camata 
José Samey 
João França 
Marluce Pinto 

Senadores Suplentes 
RamezTebet 
Onofre Quinan 
Ney Suassuna 
Nabor Júnior 
Renan Calheiros 

COMISSÃO DE INFRA-ESTRUTURA- Cl 

Senadores Titulares 
Nabor Júnior 
Mauro Miranda 
Renan Calheiros 
Gerson Camata 
Fernando Bezerra 
Marluce Pinto 

Senadores Suplentes 
Roberto Requião 
RamezTebet 
Carlos Bezerra 
lris Rezende 
JoséSamey 
Humberto Lucena 

COMISSÃO DE FISCALIZAÇÃO E 
CONTROLE- CFC 

Senadores Trtulares 
Onofre Quinan 
Ney Suassuna 
Humberto Lucena 

Jader Barbalho 

Senadores Suplentes 
Gilvam Borges 
João França 

COMISSÃO DE RELAÇÕES EXTERIORES- CRE 

Senadores Titulares Senadores Suplentes 
José Samey Marluce Pinto 
Humberto Lucena Fernando Bezerra 
Pedro Simon Mauro Miranda 
Casildo Maldaner Gerson Camata 
Jader Barbalho lris Rezende 

COMISSÃO DE ASSUNTOS SOCIAIS- CAS 

Senadores Titulares 
Carlos Bezerra 
Gilvam Borges 

Senadores Suplentes 
José Fogaça 
Humberto Lucena 
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João França 
Casildo Maldaner 
Mauro Miranda 
Nabor Júnior 

Onofre Quinan 
JoséSamey 
Renan Calheiros 

COMISSÃO DE CONSTITUIÇÃO, JUSTIÇA 
E CIDADANIA 

Senadores Titulares 
lris Rezende 
José Fogaça 
Roberto Requião 
RamezTebet 

Senadores Suplentes 
Jader Barbalho 
Ney Suassuna 
Carlos Bezerra 
Casildo Maldaner 

Pedro Simon Fernando Bezerra 
Renan Calheiros Gilvam Borges 

Aproveito a oportunidade para renovar a Vossa 
Excelência protestos de alta estima e consideração. 
- Senador Jãder Barba lho, Líder do PMDB. 

Brasília, 21 de fevereiro de 1997 
Senhor Presidente, 
Cumprimentando-o cordialmente,. venho à pre

sença de Vossa Excelência, na condição de Líder do 
Partido Trabalhista Brasileiro - PTB, indicar a Exce
lêntíssima Senhora Senadora Regina Assumpção, 
para ocupar o cargo de Vice-Líder deste Partido. 

Na oportunidade renovo a Vossa Excelência os 
protestos de alta estima e distinta consideração. -
Senador Valmir Campelo, Líder do PTB. 

O SR. PRESIDENTE (Geraldo Melo)- Serão 
feitas as substituições solicitadas. 

O SR. PRESIDENTE (Geraldo Melo) - Passa
mos à lista de oradores. 

Concedo a palavra ao nobre Senador Coutinho 
Jorge, por cessão do Senador João França, por vin
te minutos. 

O SR. COUTINHO JORGE (PSDB-PA. Pro
nuncia o seguinte discurso. Sem revisão do orador.) 
- Aproveito a oportunidade para tecer três comentá
rios a respeito da ação do Governo Federal na Ama
zônia, particularmente no meu Estado, o Pará. O pri
meiro refere-se à energização de toda a região oes
te do meu Estado; o segundo é relativo ao sanea
mento da região metropolitana de Belém; o terceiro 
e último comentário vou fazer a respeito da reforma 
agrária no Pará. --

Em relação à energização do meu Estado, vale 
lembrar que o Pará tem em seu território a maior hi
drelétrica tipicamente brasileira, Tucuruí. Essa hidre
létrica gera quatro milhões de quilowatts de energia, 
e pode ser duplicada. Creio que no Governo do Pre
sidente Fernando Henrique Cardoso ela produzirá 
oito milhões de quilowatts. O fato interessante é que 
essa hidrelétrica foi implantada no período dos go-

vemos militares. Inequivocamente, ela é muito im
portante, porque, como se sabe, foi responsável 
pelo atendimento de energia para o Nordeste; viabili
zou projetas importantes de alumínio no Pará, a AI
brás, e, no Maranhão, a Alumar. Portanto, Tucuruí 
mudou o quadro socioeconômico da região, mas la
mentavelmente parte da população paraense não foi 
privilegiada com essa energia da Hidrelétrica de Tu
curuí. É verdade: praticamente toda a região oeste 
do Pará foi esquecida em termos da energia forneci
da por essa usina, mesmo sabendo-se que ela man
dava energia para o Nordeste. 

Lembro ainda que, nesse mesmo período, o Go
verno militar implantou a Transamazônica. Como to
dos sabem, tratava-se de um projeto de colonização 
que atraiu populações do Sul para a Amazônia, parti
cularmente para o meu Estado. Como diziam, era 
uma região de terra sem homens para atender ho
mens que não tinham terra no Centro-Sul brasileiro. 

Apesar da sua importância, seguiu-se o aban
dono do Governo Federal em relação a essa rodo
via. Mas o problema crucial foi, sobretudo, a ausên
cia de energia na grande Transamazônica. 

Eu era ainda Secretário de Planejamento na 
década de 70, meu caro Presidente, quando se de
fendia a implantação de uma grande indústria de ci
mento face à oferta abundante de calcário naquela 
região. Há quinze anos, o Governo Federal prome
teu que; dentrodeumano,-implantaria enel'gia elé
trica para atender a esse e a outros projetas. 

Lamentavelmente, passaram-se quinze anos, e 
a Transamazônica, na parte oeste do Pará, conti
nuava sem energia, mesmo estando a Hidrelétrica 
de Tucuruí localizada naquele Estado. Hoje, faço 
justiça ao Presidente Fernando Henrique Cardoso, 
C' Jjo Governo começa a resgatar a dívida com a nos
sa região. 

Recentemente, em visita à Transamazônica, o 
Ministro Raimundo Brito autorizou o início da cons
trução do linhão que vai de Tucuruí à Altamira e vai 
chegar, inclusive, a ltaituba e ao baixo Amazonas, 
em Santarém. 
--- Realmente, com a implantação dessa energia 

vamos ter uma verdadeira revolução naquela grande 
região do Pará. É o resgate que o Governo Federal 
presta ao povo do Pará, àquela grande Amazônia, 
não há dúvida nenhuma, colocando esse projeto 
como prioritário entre os quarenta e dois projetas do 
Plano Brasil em Ação. Ele prevê investimentos de 
R$2 - milhões, o que começa a se materializar nes
sa grande decisão do Governo Federal. 
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Da mesma forina acontecia com o baixo To
cantins: a água geradora de energia nas turbinas de 
Tucuruí passava por aquela região, enquanto ela 
permanecia às escuras, sem o privilégio de receber 
essa energia. Hoje, o Governo Federal também defi
niu como prioridade a energização de todo o baixo 
Tocantins. 

Tal mudança é fundamental para o meu Esta
do, é um resgate justo, pois essa era uma dívida que 
o Governo Federal tinha há mais de quinze anos e 
que está sendo definitivamente implementada pelo 
Presidente Fernando Henrique Cardoso. Portanto, é 
importante fazer-se o registro de algo que vai trazer 
conseqüências altamente alvissareiras para o meu 
Estado. 

A Sr! Martuce Pinto - Permite-me V. Exl' um 
aparte, Senador Coutinho Jorge? O assunto é energia 

O SR. COUTINHO JORGE - Concedo o apar
te a V. Exª. 

A Sr' Marluce Pinto - Ao ouvir atentamente 
suas palavras sobre a energização do Estado do 
Pará, quem me solidarizar com V. Exl', porque toda 
a região Norte sofre desse sério problema. Mas, fe
lizmente, o Presidente Fernando Henrique Cardoso 
não só vai conduzir a energia para o seu Estado -
agora, poderemos dizer que em toda a Transamazô
nica haverá um grande desenvolvimento -, como 
para toda a Região Norte. O problema mais sério de 
meu Estado, Roraima - com tanta terra e com tão 
poucos habitantes -. é exatamente o energético. Fe
lizmente, neste ano, já foi assinado um contrato en
tre o Governo brasileiro e o Governo venezuelano, 
para dar início à construção da linha de transmissão 
de energia de Guri para Boa Vista. Será feita a aqui
sição de energia daquela hidrelétrica - que não é 
brasileira mas vai solucionar o problema do nosso 
Estado. A energia elétrica virá desde a BV-8 até a 
nossa Capital, e de uma hidrelétrica que já foi cons
truída, com recursos do Estado de Roraima, pelo ex
Governador. Então, o nosso problema vai ser solu
cionado integralmente, porque com a linha de trans
missão de Guri ·e a energia da hidrelétrica do Jatapu, 
dentro de muito pouco tempo o nosso será um Esta
do totalmente viável. Após a conclusão da transmi&
são da Unha de Guri, certamente muitos empresá
rios, principalmente do Nordeste, terão interesse na 
implantação de suas indústrias. Hoje, com uma 
energia deficitária como a nossa - ainda termoelétri
ca -, nada se pode fazer. Fico satisfeita com essa in
tegração total da Região Norte, porque tenho certe
za de que com as riquezas naturais ali existentes, 
com o trabalho dos políticos daquela Região e com 

a anuência do p-resil:re-lfte' Fernando Hénrique Car
doso, o qual tem demonstrado querer, de uma vez 
por todas, diminuir a desigualdade social existente 
no País, só poderemos louvar e nos juntar para que 
todos possamos realizar nosso ideal, que já vem de 
tantos anos. Essa tem sido uma luta constante e in
glória, mas até 1998, temos certeza, tudo estará mu
dado para o progresso e desenvolvimento da nossa 
Região. 

O SR. COUTINHO JORGE - Senadora Mar1u
ce Pinto, agradeço seu aparte, o qual me dá oportu
nidade de também tecer alguns comentários sobre o 
que V. Exil disse, de forma clara e precisa, e que 
mostra que o Governo Federal tem uma proposta de 
energização da Amazônia. 

Eu falava apenas sobre a hidrelétrica de Tucu
ruí e sua necessidade de expansão para atender, 
pelo menos, o Estado do Pará, já que atende o Nor
deste e grandes projetas da Região. 

Há uma estratégia de médio e longo prazo 
montada para energização da Amazônia e V. ExB to
cou em alguns pontos, os quais gostaria de alinhar, 
mais uma vez, lembrando que, primeiro, há uma pro
posta de duplicação da hidrelétrica de Tucuruí - de 
quatro para oito milhões de quilowatts -; segundo, 
pretende-se energizar toda a margem esquerda do 
rio Amazonas, não com recursos energéticos de Tu
curuí, mas, sim, com gás de urucum, que tem uma 
grande viabilidade. O próprio Ministro Raimundo Bri
to informava que em 1998/99 começará a implanta
ção da energização, com gás de urucum, de toda a 
região da margem esquerda do Amazonas. 

V. ExA também lembrou que há um acordo en
tre o Brasil e a Venezuela para receber energia da 
hidrelétrica de Tucuruí, pois há excesso de oferta 
para a pequena demanda existente. Portanto, há so
lução para essa região tão afastada e com tantas di
ficuldades. 

Cara Senadora Marluce Pinto, há uma propos
ta global de energizar a Amazônia, quer via duplica
ção da Tucuruí, quer por meio do gás de urucum, 
quer através da compra de energia da Venezuela. 
Essas são alternativas que o Govemo de Fernando 
Henrique Cardoso programou e vai implementar 
nesses dois próximos anos, complementado-as, 
com certeza, nos próximos quatro anos, quando, por 
certo, será reeleito pelo povo brasileiro. Pot'canto, 
podemos nos tranqüilizar, pois há uma pr-:-posta e 
uma estratégia de investimentos definidos pelo Go
verno Federal, através do Ministério de Minas e 
Energia, que darão a toda a Amazônia condições de 
ter energia. A Amazônia, que é ofertante de energia, 
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hoJe~ lamentavelmente, tem grande parte de sua po
pulação dependente da chamada energia diesel. 

Sr. Presidente, no final do meu pronunciamen
to, em vez de fazer comentários sobre o problema 
do saneamento, prefiro aproveitar o tempo para te
cer algumas considerações a respeito da problemáti
ca da reforma agrária no sul do meu Estado. 

Todos sabem que hoje é emblemático se falar 
sobre El-dourado do Pará, onde tivemos um conflito, 
com morte de sem-terras, no dia 17 de abril do ano 
passado. Ao lado da região de São Paulo, possivel
mente o sul do Pará é a região mais conflituosa com 
relação ao problema agrário. 

Decisões importantes devem ser tomadas na 
região, por isso, na semana retrasada, participa
mos, em Marabá - o grande pólo da região sul do 
Pará -, de um encontro com mais de trinta Prefei
tos, que compreendem toda a região sul e sudeste 
parétense, onde comumente se dão os conflitos 
agrários. Esse encontro visava encontrar soluções 
para a pacificação agrária no sul do Pará - região 
rica onde está implantado o Projeto Carajás e futu
ramente será instalado o maior pr.:>jeto de Cl)bre 
da América Latina, o Projeto Salobo -,que precisa 
de tranqüilidade e harmonia no campo para que os 
investimentos continuem crescendo, contribuindo 
para o desenvolvimento daquela região. Por isso, 
os próprios prefeitos, através da Associação dos 
Prefeitos de Araguaia e Tocantins reuniram-se em 
Marabá, discutiram com o INCRA e com os repre
sentantes do Ministério da Reforma Agrária na 
tentativa de montar o que se chama de municipali
zação do processo de reforma agrária. Acredito 
ser uma solução correta, viável e operacional para 
o nosso Estado. Entre as propostas ali apresenta
das, estava a implantação de conselhos munici
pais de reforma agrária, que ·funcionaria com 
membros do governo estadual, da prefeitura muni
cipal, da Câmara de Vereadores, do Sindicato dos 
Trabalhadores Rurais, do Sindicato de Emprega
dores, dos representantes dos Sem-Terra, do IN
CRA e de todos os agentes interessados na solu
ção dos problemas. E por que, meu caro Presiden
te? Porque, naquela região, é importante decidir, 
de forma racional e coerente, quais as áreas de 
terra que devem ser desapropriadas, quais os 
sem-terra que deverão ser alocados para esses 
projetas de assentamento e colonização. 

Nobres Senadores, é muito difícil, daqui de 
Brasília, o Ministro Raul Jungmann, através do IN
CRA, o próprio governo estadual, definir com clareza 
e precisão esses fatores fundamentais. 

Ora, esse CdolSelhO,"'"que não seria deliberativo, 
mas sim opinativo da comunidade e do município, 
poderia, de forma firme, definir e informar as áreas 
que poderão ser desapropriadas com tranqüilidade, 
e quais são os sem-terra, não os aventureiros, aque
les do município que precisam de terra para plantar 
e produzir. Acredito que melhor do que o prefeito, os 
vereadores e as lideranças comunitárias não há. 

Portanto, acredito que esse instrumento é mui
to importante. Foi proposta essa ação entre outras. 
O próprio Ministro acha importante que assim seja 
feito. Inclusive propôs a criação de um grande con
selho regional na região sul e sudeste do Pará que 
iria compatibilizar as decisões desses conselhos mu
nicipais. Essa decisão foi tomada há dias lá em Ma
rabá, e é um avanço muito importante na reforma 
agrária. Também foi postulado a implantação das 
comarcas agrárias para ·resolver o problema da Jus
tiça, sobretudo nessas regiões conflituosas. Além 
disso, a proposta dos Municípios que querem se en
gajar na municipalização dessa reforma agrária é 
exatamente participarem dos assentamentos e da 
colonização que será feita naquela região. V. Exl's, 
como outros Senadores que foram qovemadores e 
prefeitos, sabem que aqueles que estão na região 
têm possibilidade de investir a custo mais baixo. Por 
exemplo, um assentamento precisa de escola, de 
saúde, de vicinais, e a prefeitura tem condições de 
implantar isso de forma mais rápida e muito mais ba
rata, como se provou em relação à discussão com o 
INCRA. 

Portanto, significa avanços, não só operacio
nais, mas na redução de custos importantes para 
esse programa de reforma agrária. Temos que tentar 
operacionalizar, tomando-nos objetivos, saindo do 
discurso para a prática, para as ações de reforma 
agrária. 

Sabemos que o Presidente tem o maior inte
resse em resolver esse problema. Mas, penso que, 
da mesma forma como se procura resolver o proble
ma da educação, da saúde, municipalizando-as, por 
que também não envolver os municípios nesse pro
grama fundamental de reforma agrária? Os proble
mas agrários estão lá no Município, e o prefeito -
como até hoje a maioria deles - está omisso; a 
maioria dos Municípios entendem que o problema é 
apenas do Governo Federal. Não. O problema é dos 
três níveis de governo. E o exemplo que o sul do 
Pará dá, de que os Municípios querem e precisam 
participar desse programa de reforma agrária dando 
a sua colaboração, a sua participação através des
ses conselhos municipais já referidos, ajudarão o Mi-
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nistro a tomar decisões, ajudarão o INCRA a tomar 
mais operacional a reforma agrária. 

Não temos dúvida, Sr. Presidente, Srªs e Srs. 
Senadores, que é um avanço, em que passamos de 
um mero discurso para a ação objetiva e prática. 

Espero que a visita do Ministro ao sul do Pará, 
como foi combinado para a primeira quinzena do 
próximo mês, abril, quando S. Exª assinará uma sé
rie de atos, alocará recursos, grande parte deles já 
acordados com os prefeitos e com os municípios, 
para que essa integração Município, Estado e União 
permita que se resolva, de forma firme, a problemáti
ca da reforma agrária no Brasil que, na região sul do 
Pará, é muito grave e séria. 

Portanto, Sr. Presidente, Sr's e Srs. Senado
res, acredito que foi um avanço. Espero assomar no
vamente à tribuna, após a visita do Ministro Raul 
Jungmann ao sul do Pará - onde ocorreram, no ano 
passado, os conflitos que todo o Brasil não se es
quece -que tomará decisões em nome do Presiden
te, e com isso progressivamente essa problemática 
será resolvida no meu Estado. Assim sendo, o in
vestimento voltará para aquela região e o Governo 
Federal cumprirá a sua parte, mas também os go
vernos estadual e municipal deverão ser aliados, cc
participantes desse processo de mudança. 

Eram essas considerações, Sr. Presidente, 
Sr"s e Srs. Senadores que queria fazer nesta oportu
nidade. 

Muito obrigado. 
O SR. PRESIDENTE (Geraldo Melo) - Conce

do a palavra ao nobre Senador Emandes Amorim. 
S. Exª dispõe de 20 minutos para o seu pro

nunciamento. 
O SR. ERNANDES AMORIM (PPB-RO. Pro

nuncia o seguinte discurso. Sem revisão do orador.) 
- Sr. Presidente, Sr"s e Srs. Senadores, temos, na 
pauta de trabalho desta Casa, a aprovação do Proje
to de Lei do Senado n2 26, de 1995, de autoria do 
ilustre Senador João França. 

Esse projeto foi aperfeiçoado na Comissão de 
Constituição, Justiça e Cidadania pelo ilustre Sena
dor Esperidião Amin, e recebeu parecer favorável do 
ilustre Senador Ademir Andrade, substituindo, em, 
Plenário, a Comissão de Assuntos Sociais. 

Agora, esse projeto se encaminha para a apro
vação. 

Sr. Presidente e Sr"s e Srs. Senadores, esse 
projeto institui o Estatuto dos Garimpeiros. 

Sua aprovação resgata a cidadania de mais de 
300 mil brasileiros que vivem dos garimpos penden
tes de regularização em todo Brasil, brasileiros lan-

çados à marginalidade pela incapacidade do Depar
tamento Nacional da Produção Mineral, DNPM, e do 
Instituto Brasileiro de Meio Ambiente e Recursos Na
turais Renováveis, o IBAMA. 

Conforme foi verificado na CPI da Mineração, 
esses órgãos não se mostraram capazes de dar 
cumprimento à Lei 7.805, de 1989, no que diz res
peito à criação e regularização de áreas de garimpa
gem. 

Ao que consta, não demonstraram qualquer in
teresse em cumprir essa lei; lei que extinguiu o regi
me de matrícula para a administração da garimpa
gem e instituiu um novo regime de permissão de la
vra garimpeira. 

No regime de matrícula, a legalização do ga
rimpeiro depende de sua inscrição no órgão fiscal e 
do cumprimento das normas determinadas pelos ór
gãos estaduais de meio ambiente. 

No novo regime, a legalização do garimpeiro 
passou a depender da criação de áreas de garimpa
gem pelo DNPM e pelo lbama. Mas esses órgãos 
não conseguiram nem regularizar as áreas já ocupa
das pela garimpagem, como manda o art. 14 daque
la lei, e, menos ainda, estabelecer novas áreas para 
essa atividade económica. 

Não conseguiram nem se entender sobre 
quem deveria custear os estudos ambientais exigi
dos para a criação das áreas de garimpagem. 

Sr. Presidente, Sr"s e Srs. Senadores, o resul
tado foi a marginalização dos mais de 300 mil garim
peiros existentes no Brasil. Passaram a depender da 
interpretação da lei, feita por funcionários da admi
nistração, delegados, agentes da Polícia Federal, 
promotores e juízes, funcionários que muitas vezes 
foram assediados por advogados de empresas mi
neradoras interessados na caracterização da ilegali
dade da atividade garimpeira, para obterem os direi
tos de lavra, onde os garimpeiros descobrem o mi
nério. 

Ainda agora enfrento uma luta judicial porque 
um juiz de Rondônia, ligado por relações de amiza
de aos advogados de uma mineradora, sentiu-se 
ofendido por declarações que fiz na imprensa. 

Mas esta é uma outra questão. 
No momento, falo da redenção do garimpeiro. 

O que estou salientando é que, através do Estatuto 
do Garimpeiro, além de se restabelecer o regime de 
matrícula, que é uma forma simples para a legaliza
ção da atividade de garimpagem, estabelecemos as 
bases das relações de trabalho nos garimpos, com a 
instituição da Carteira Profissional do Garimpeiro. 

Mas há uma correção a ser feita. 
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Na Lei nº 7.805, de 1989, além da extinção do 
regime de matrícula, que se restabelece com o Esta
tuto do Garimpeiro, também se regulamentou o prin
cípio constitucional da prioridade de os garimpeiros 
obterem titularidade do direito minerário onde atuem. 

Esta preferência foi instituída no arl 174 da 
Constituição, e está asségUtãda r\o-art. g-aã Lei n2 

7.805, de 1989. 
Além disto, o regime de permissão de lavra ga

rimpeira, instituída nesta Lei nº 7.805, de 1989, aten
de o pequeno empreendedor, aquele que evoluiu da 
situação de garimpeiro para empresário de minera
ção. 

Por tudo isto, entendo que o art. - do projeto 
deva ser modificado, excluindo-se a revogação ex
plícita da Lei nº 7.805, de 18 de julho de 1989, e 
mantendo-se a revogação das normas em contrário 
ao dispositivo no Estatuto dos Garimpeiros. 

Sr. Presidente, S~s e Srs. Senadores, essa 
questão garimpeira atinge aproximadamente quatro 
mil garimpeiros em todo o Brasil. 

Criou-se a CPI da mineração, e foi recomenda
do ao DNPM que tomassem providências junto ao 
Ministério de Minas e Energia para regularização 
desses garimpeiros. A documentação, já desde a 
Constituição de 1988, autorizou que fosse regulari
zada a situação dessa gente trabalhadora; e nenhu
ma providência foi tomada. 

O Projeto n2 26, ora em pauta para ser votado, 
embora venha auxiliar, melhorar, documentar os ga
rimpeiros, prejudica a Lei n2 7.805, que teve como 
vantagem, quando instituída, manter aos garimpei
ros que estivessem trabalhando, produzindo em de
terminados setores da mineração, o direito de per
manecerem trabalhando, mesmo contra alvarás pa
rados, ou contra interesse de mineradoras. Esses 
garimpeiros tiveram a guarida da Lei nº 7.805. Ago
ra, o art. - , do Projeto n2 26, pode acabar com esse 
direito, prejudicando vários garimpeiros, a exemplo 
do que ocorre no garimpo Bom Futuro, no Estado de 
Rondônia, que lá estão trabalhando, assegurados 
por esta Lei nº 7805. 

Por outro lado, nas discussões aqui em plená
rio, chamaríamos para opinar aqueles Senadores 
mais ligados a determinadas áreas. Por exemplo: 
nas situações que envolvessem delito, Polícia Fede
ral e outros, chamaríamos o Senador Romeu Tuma; 
nos casos que envolvessem legalidade, constitucio
nalidade de determinados artigos, o Senador Ber
nardo Cabral. 

No caso dessa causa garimpeira - chamo a 
atenção dos nobres colegas Senadores -, é um as-

sunto que me diz respeito, até porque foi lá no ga
rimpo que exert:i também a profissão de garimpeiro 
e conheço esse assunto a miúdo. É uma luta de 
mais de 20 anos no Estado de Rondônia, acompa
nhando a vida desses homens marginalizados, dis
tantes do alcance das leis. Portanto, temos um certo 
conhecimento. 

O Projeto n2 26, se chegar a ser aprovado, 
será de grande utilidade, mas o seu art. - vem de 
encontro aos interesses dos garimpeiros. Por isso, 
entramos hoje com um pedido de votação em sepa
rado desse artigo, e na hora da votação vou solicitar 

-aos nobres pares que votem contra o art. - , por
que, na realidade, ele é prejudicial à classe garim
peira do nosso País. 

Muito obrigado. 
O SR. EPITACIO CAFETEIRA- Sr. Presiden

te, peço a palavra para uma comunicação de lide
rança. 

O SR. PRESIDENTE (Geraldo Melo) - Para 
uma comunicação de liderança, concedo a palavra 
ao nobre Senador Epitacio Cafeteira. V. Exª dispõe 
de 5 minutos, Senador. 

O SR. EPITACIO CAFETEIRA (PPB-MA. Para 
uma comunicação de liderança.) - Sr. Presidente, 
S~s e Srs. Senadores, se V. Exªs têm estado aten
tos, verão que as lideranças desapareceram do ple
nário. Hoje temos aqui o Líder do Governo, Senador 
Elcio Alvares, que veio a plenário, mas os dos parti
dos maiores desapareceram. Deveriam as lideran
ças se reunir para discutir como iriam ser ocupadas 
as comissões técnicas da Casa, mas, parece-me 
que o negócio está sendo resolvido en petit comite. 
Os partidos pequenos não são sequer ouvidos; a 
matemática - ora, a matemática! -, nos diz o quê? 
Que a Comissão mais importante da Casa, a Comis
são Diretora, tem sete vagas, e, nas sete vagas, o 
Partido Progressista Brasileiro tem direito a uma. 
Esse foi o cálculo feito pela Casa. 

As comissões permanentes são em número de 
sete, exatamente o número da Mesa. Mas, resolvem 
então criar um artifício de cálculo. Não é mais em 
função do majoritário, é proport:ional, desde que não 
se dê nada aos partidos pequenos. Isso é uma injus
tiça! 

Quero registar aqui, porque, na hora em que o 
Governo precisa de votos, na hora que a maioria 
precisa de votos, lembra-se dos partidos pequenos. 
Na hora de organizar as comissões, os partidos pe
quenos não existem, não merecem, não são sequer 
considerados para uma reunião, até para se dizer 
que não. 
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Oficiei, Sr. Presidente, a todos os líderes de 
partidos no Senado, fazendo ver que a proporciona
lidade examinada para a Mesa deveria ser a mesma 
para as Comissões. Sete lugares na Mesa, sete co
missões permanentes. 

Então, que fosse dada a Comissão menos im
portante ao meu Partido; não teria importância, o im
portante seria a consideração, o cumprimento de um 
dispositivo, que não está sendo realizado. 

Ando pela Casa em busca desses Líderes e 
não os encontro, não os vejo. Às vezes, leio nos jor
nais que o PFL ganhou duas comissões, que o 
PMDB ganhou duas comissões. Isso é mantido 
como segredo de Estado, mas todos opinam e até 
sabem quem vai ser o presidente. 

O nobre Senador Jefferson Péres, aqui presen
te, parece que pleiteava uma comissão e já estão 
lhe dando bilhete azul. Não é possível que continue
mos nesta Casa a fazer de conta que não temos a 
nossa independência. É preciso entender, Srs. Se
nadores e Sr. Presidente, que o meu Partido não 
aceita isso. O meu Partido não está aqui para dizer 
amém. Na hora em que precisarem de nós, sabere
mos dar a resposta. 

Era o que tinha a dizer. 

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

V. EX! disporá de vinte minutos para o seu pro
nunciamento. 

O SR. JOSAPHAT MARINHO (PFL-BA. Pro
nuncia. o seguinte discurso.)- Sr. Presidente, Sr-'s e 
Srs. Senadores, anuncia-se para esta semana a pu
blicação do edital destinado à venda da Companhia 
Vale do Rio Doce. Não há fato novo que argüir em 
contrário à decisão do Governo. Há, porém, razões 
que sustentar, para que se definam, na história, as 
devidas responsabilidades. 

Ainda na última semana, nesta Casa, a maioria 
rejeitou requerimento de urgência que visava a tra
zer a debate a proposição relativa a garantir ao Se
nado o exame d;;~quele edital. Disse-se aqui, e com 
ênfase, que era inconstitucional o projeto de resolu
ção que assegurava ao Senado a prerrogativa de 
examinar o edital. 

Ora, Sr. Presidente, Srs. Senadores, precisa
mente o contrário diz a Constituição. Nela está de
clarado no art. 49, X, que compete ao Congresso 
Nacional fiscalizar ou exercer controle, diretamente 
ou por intermédio de qualquer de suas Casas, sobre 
os atas do Poder Executivo, inclusive os da adminis· 
tração indireta. 

Se o Congresso pode, diretamente ou por in
termédio de qualquer de suas Casas, examinar os 
atos do Poder Executivo, inclusive os da administra
ção indireta, podia e pede, tranqüilamente, decidir 
sobre a regularidade do edital a ser expedido. O Se
nado, porém, como em tantas outras oportunidades 
o tem feito, declinou do seu poder de fiscalização. 
Cabe, por isso mesmo, que se ocupe esta tribuna 
para salientar que decisões dessa natureza não en
trarão tranqüilamente na história. 

Se não há fato novo, há razões que sustentar, 
repito. Por que vender a Vale do Rio Doce? Quais as 
razões que justifiquem a alienação? Afirma-se, de 
modo geral, que as empresas devem ser privatizadas 
quando não são lucrativas ou não têm competi!Mdade. 
A Vale do Rio Doce é lucrativa e tem competitividade 
incontestável. Ainda no último biênio, a empresa teve 
lucro de US$1 bilhão. Não há quem lhe negue compe
titividade. Recentemente mesmo, e com muita insus
peição, o Sr. Antônio Ermírio de Moraes, visitando Ca
rajás, salientou o êxito da empresa e fez questão de 
assinalar sua inquestionável competi!Mdade. 

Há que notar, por outro lado, o volume das ativi
dades a que se dedica essa empresa. Embora os ele
mentos sejam conhecidos do Senado, vale repeti-los 
para que constem dos Anais da Casa. Essa empresa 
tem atividades que se estendem a minas, como as mi
nas de ltabira, Mariana e Ouro Preto; estrada de ferro 
Vitória-Minas, duplicada com ramais para Congonhas 
e Belo Horizonte; portos de Tubarão e Praia Mole; usi
nas de pelotização em associação com empresas de 
seis países diferentes; minas de ferro de Carajás; es
trada de ferro Carajás; porto de ltaqui; complexo indus
trial de alumínio, incluindo mineração de estrada e por
to em Oriximiná; complexo mineral e industrial para a 
produção de manganês, cobre, titânio e nióbio nos Es
tados de Mato Grosso do Sul e Minas Gerais; minera
ção e metalurgia de ouro no Pará, Minas Gerais, Bahia 
e Tocantins; sistema de transporte transoceânico cor.1 
navios graneleiros de maior porte do mundo; desenvol
vimento de tecnologia mineral e industrial; complexo 
mineral e industrial e portuário para produção e embar
que de potássio em Sergipe; desenvolvirnent<> de tec
nologia e manutenção de reservas naturais para a pre
servação do meio ambiente; mapeamento, prospecção 
e pesquisas geológicas, complexo industrial e florestal 
inclusive de cen::a de 500 mil hectares de florestas 
plantadas e regeneradas e as indústrias de papel e ce
lulose. 

Esses, além de outros, são os elementos de 
atividade a que se dedica a Companhia Vale do Rio 
Doce. A só enumeração dessas atividades bastaria 
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para despertar no ânimo do Governo um mínimo de 
prudência e que, pelo menos, adiasse pelo tempo 
razoável a decisão de privatizar a empresa. 

Mas não é só. Os dados que são do nosso co
nhecimento, do conhecimento da Casa, e outros da
dos mostram como se revela inteiramente inconve
niente o processo de venda. Para não entrar em por
menores em demasia, até porque o tempo não per
mitiria, vale assinalar a observação feita com muita 
circunspecção pelo economista Celso Furtado, em 
artigo recente sobre a dívida social e a degradação 
do Estado. Nesse estudo - estudo que, embora em 
forma de artigo, tem a dimensão cultural de um en
saio - o ilustre Professor observa que •uma empresa 
estatal que é considerada modelo mundial no seu 
setor", a Vale do Rio Doce corre- o risco de ser priva
tizada. E acrescenta: "Se renunciannos à Vale do 
Rio Doce, por exemplo, estaremos nos desfazendo 
da única empresa brasileira capaz de participar do 
processo de globalização. Uma empresa do porte da 
Vale - acentua -, se privatizada, cairá fatalmente 
nas mãos de outro Estado, tomar-se-á uma empresa 
pública dos japoneses, ou dos australianos. A Light, 
por exemplo, não foi privatizada, passou simples
mente para a LDF, uma empresa pública francesa. • 

Esses elementos são corroborados até por 
aqueles que o Governo levanta e apresenta a título 
de justificar o processo de venda. Recebi - e os no
bres colegas de certo hão de ter recebido - o docu
mento "Privatização da Vale do Rio Doce - Direitos 
Minerários•, distribuído pelo próprio Governo. Quem 
lê esse documento, quem nele observa o número de 
empresas nacionais e estrangeiras que foram con
vocadas para proceder à avaliação dos direitos mi
nerários da Vale do Rio Doce, quem lê esse docu
mento de mais não precisa para concluir pela impos
sibilidade moral da venda dessa empresa. 

São dezenas de empresas enumeradas para 
que fizessem a avaliação dos diversos aspectos dos 
direitos minerários. A relação é tão grande que não 
procederei a sua leitura e, de certo, os eminentes 
colegas hão de ter atentado nos ponnenores ao co
nhecer deste documento. 

A Sr! Júnia Marise - Pennite-me V. E~ um 
aparte? 

O SR. JOSAPHAT MARINHO - Concedo o 
aparte à nobre Colega. 

A s..- Júnia Marise - Agradeço a oportunidade 
do aparte, nobre Senador Josaphat Marinho. V. Exl' 
tem sido, nesta Casa, um exemplo da postura de 
dignidade, seriedade e ética nos debates das ques-

_ tõ_§s _que dizem respeito aos interesses nacionais. 
Quando V. Exª assume a tribuna para fazer uma 
análise, uma reflexão, e mais do que isso, penso eu, 
faz um alerta às autoridades deste País; autoridades 
que, em nosso entendimento, significam Governo e 
Governo significa Presidente Fernando Henrique 
Cardoso. Muitas vezes, Senador, quando vimos à 
tribuna para defender os interesses nacionais, 
principalmente a preservação da Companhia Vale 
do Rio Doce, muitos de nós somos até considera
dos ultrapassados, porque a modernidade significa 
o Estado despojar-se de todos os seus bens, de 
todo o seu património, para que a modernidade 
possa vir a ser encarada como plataforma de um 
programa neoliberal. V. Exª toca num assunto da 
maior importância para o País. Embora o plenário 
não conte com todos os 81 Srs. Senadores neste 
momento em que V. Exl' trata de assunto da maior 
importância, o Brasil inteiro está ouvindo V. Exl', 
através da TV Senado, que chega hoje a todos os 
Estados. V. Exª mais uma vez detecta, nos pró
prios argumentos apresentados pelo Governo no 
documento distribuído ao Senado Federal, aos 
parlamentares e, certamente, às demais entidades 
de classe, as razões e a fonna pela qual pretende 
o Governo privatizar a Vale do Rio Doce. Cumpri
mento V. Exl' pelo pronunciamento. Não vou entrar 
no mérito da questão, porque V. ExD já está fazen
do as observações necessárias, uma verdadeira 
devassa sobre todos os pontos relacionados à 
Companhia Vale do Rio Doce, demonstrando sua 
postura e a posição que adotará na defesa dos inte
resses desse património. A Vale, sintetizo, significa 
a soberania do nosso País e não podemos aceitar 
entregá-la da fonna como pretende o Governo, in
clusive tentando impedir que nós, Senadores, te
nhamos a oportunidade de examinar o edital. No dia 
da votação do requerimento de urgência, o voto de 
V. Exª encaminhado à Mesa foi muito claro, basea
do exatamente nas prerrogativas constitucionais do 
Senado Federal e do Congresso, de examinar, sim, 
com toda legitimidade, os procedimentos e as prá
ticas que dizem respeito aos atas do Poder Execu
tivo e das empresas estatais, porque elas são con
sideradas um património da sociedade brasileira. 
Deixei o meu Gabinete no momento em que V. Exª 
iniciou o seu pronunciamento para vir saudar V. 
Exª e cumprimentá-lo. 

O SR. JOSAPHAT MARINHO- Agradeço-lhe 
as referências que me fez, nobre Senadora Júnia 
Marise, e saliento, particularmente, o conteúdo do seu 
aparte, e nele me baseio para fonnular uma conclusão: 
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para o atual Governo, modernidade no plano econô
mico é alienação do patrimônio nacional. 

Isto, aliás, não tem importância para o Gover
no, tanto que os seus Líderes na Casa não fazem o 
diálogo democrático. Podemos ocupar esta tribuna e 
fazer todas as críticas. O silêncio é constante. Não 
se faz aqui mais a argüição da crítica e da defesa. 
Há, normalmente, a crítica. A defesa é o silêncio. É 
o silêncio porque não têm defesa, de modo geral, as 
medidas que estão sendo adotadas. 

Mas, embora já haja feito referência à manifes
tação do Sr. Antônio Ermírio de Moraes, desejo fri
sar, sobretudo agora, quando ele é um dos prová
veis concorrentes à compra da Vale do Rio Doce, o 
que dela disse no artigo a que já me referi e a que 
retomo: 

A Cia. Vale do Rio Doce apresenta em 
Carajás, diariamente, um verdadeiro show 
de racionalidade. Mostra que sabe competir. 
Afinal, há 50 anos que o minério de ferro 
não aumenta de preço (cerca de US$17 por 
tonelada). Apesar disso, a empresa ampliou 
sua produção e aumentou seus lucros. 

É essa empresa, entretanto, que está exposta 
a venda. Não houve argumento possível, razoável, 
de todas as áreas da sociedade, que pudessem con
vencer o Governo pelo menos de transigir no tempo, 
alargando o prazo para o processo de venda. A im
prensa noticia - e como notícia originária do Gover
no - que esta semana será publicado o edital para a 
venda da Vale do Rio Doce. 

Decerto que não prevalecerão as ponderações 
de quantos nesta Casa e fora dela se manifestaram 
a respe~o. 

O SR. PRESIDENTE {Geraldo Mele-) - Sena
dor Josaphat Marinho, cumpro o dever regimental de 
interromper o pronunciamento de V. Exi' para comu
nicar-lhe que· prorrogo a Hora do Expediente para 
que V. Exi' disponha do tempo necessário para con
cluir o seu discurso. 

O SR. JOSAPHAT MARINHO- Já estou con
cluindo, Sr. Presidente. 

Mais não precisaria dizer para ressalvar, ·nos 
Anais da Casa, a minha responsabilidade de repre
sentante da Bahia quanto à venda da Vale do Rio 
Doce. Não se trata propriamente de uma decisão: 
trata-se de um ato de teimosia do Governo. O Go
verno deliberou encerrar a existência da Vale do Rio 
Doce e vai encerrá-la. 

O Sr. Epitacio Cafeteira - Permite-me V. Exi' 
um aparte? 

O SR. JOSAPHAT MARINHO· Concedo a V. 
Exi' um aparte rápido, porque o Presidente já me ad
vertiu do encerramento do tempo. 

O Sr. Epitacio Cafeteira - É apenas para re
gistrar, nobre Senador Josaphat Marinho, que aqui 
fizemos tudo para ver se o Governo dialogava com o 
Senado a respeito da venda da Vale. Tudo em vão. 
O Governo recusou-se a ouvir esta Casa Mas, de 
repente, mandou o Ministro Kandir para conversar 
sobre a venda da Vale. Não veio o Governo ouvir o 
Senado; o Senado é que ouviu o Governo. Nessa 
ocasião, recusei-me a ir à reunião. A Comissão esta
va repleta de Senadores que não queriam discutir o 
assunto, mas queriam ouvir qual era o posiciona
mento do Governo. Congratulo-me com V. Exª pela 
sua bravura, demonstrada em todos os momentos. 
V. Ex'! é um grande Senador da Repúblico.. 

O SR. JOSAPHA T MARINHO - Muito obrigado 
a V. Ex!'. 

O Sr. Pedro Simon - Permite-me V. Exª um 
aparte, Senador? 

O SR. JOSAPHAT MARINHO- Ouço o Sena
dor Pedro Simon. 

O Sr. Pedro Simon - Senador Josaphat Mari
nho, não é a primeira vez que V. Ex!! fala sobre essa 
matéria. Mas, na verdade, estamos chegando, pelo 
que a imprensa publica, ao final. Dizem os jornais 
que sai o edital esta semana. E, pelas informações 
trazidas aqui pelo Ministro e pelo Presideryte do 
BNDES, a privatização é uma realidade. E uma 
pena, Sr. Presidente! É uma pena, primeiro, com 
todo o respeito, que esta Casa .1ão tenha sustentado 
o debate que deveria. Até os Parlamentares que são 
favoráveis à venda deveriam ter facilitado um maior 
debate, uma maior discussão, um seminário em que 
nós ouvíssemos praticamente toda a sociedade. 
Isso não aconteceu. Esta Casa vai votar praticamen
te por ouvir dizer. Tem razão o Senador Epitacio Ca
feteira. O Ministro veio e disse o que pensava Mas, 
na verdade, esta Casa não se preocupou em saber 
o que pensavam pessoas como Antônio Errnírio de 
Moraes, a que V. Exª se referiu, a sociedade brasi
leira, a intelectualidade brasileira, os cientistas brasi
leiros, os universitários brasileiros. Nem o Governo, 
nem esta Casa se preocuparam em tomar conheci
mento do pensamento deles. Senador Josaphat Ma
rinho, o mundo dá voltas. As alterações em uma so
ciedade são as mais fantásticas. Eu nunca imaginei 
assistir, domingo, o Sr. José Samey, diretamente de 
Paris. no programa "Cc.nexão Internacional", dizer 
que é uma loucura a venda da Vale, que não passa 
por sua cabeça que se possa vender a Vale. Que a 



Março 1997 ANAIS DO SENADO FEDERAL 59 

Vale é um patrimônio nacional. Nunca me passou terminava a vinda a esta Casa, e Sua Excelência ve-
pela cabeça que o Senhor José Samey defenderia tau o artigo que tinha o compromisso de todo o Coo-
essa posição. Que o Senhor Fernando Henrique gresso Nacional de que não seria vetado. V. Exª fala 
Cardoso, com o seu passado, com a sua biografia, em nome de um Senado que, infelizmente, não é o 
estaria fanatizado; considera que é um ato de sobe- que nós estamos vivendo. Nós estamos vivendo 
rania, um ato de poder; acha que vender a Vale dá uma outra realidade. E a Vale do Rio Doce parte 
prestígio, dá credibilidade perante o mundo, perante para a privatização com o dramático silêncio do Se-
a humanidade inteira; acha que demonstra coragem nado Federal. O Senado pelo menos deveria ter a 
por estar aderindo ao novo modelo, que é o da inter- coragem de votar o requerimento da Senadora Júnia 
nacionalização. É pena que pronunciamentos como Marise, votar o projeto do Líder do PT, votar a maté-
o de V. Ex", com a sua tradição, com a sua história, ria. Mas omite-se e faz como a avestruz: enterra a 
com a sua biografia, com a sua luta pelo petróleo, cara no chão e deixa as coisas acontecerem! E o 
pelo Brasil, não tenha uma resposta, não tenha uma Governo do Senhor Fernando Henrique Cardoso, o 
discussão à altura do Senado Federal. Não tenho b1avo e soberano Senhor Fernando Henrique Cardo-
nenhuma dúvida de que o mundo dará voltas e ana- so deixa o seu passado, a sua biografia, e parte 
lisaremos os dias que estamos vivendo. Analisare- para rasgar o que temos de mais caro, que é a tradi-
mos não só as privatizações, não só o fato de ter Ção-dã-Vãlê.SOuaaqueies que defendem o debate, 
sido privatizado o aço, mas analisaremos a maneira Sr. Presidente, defendo inclusive uma discussão no 
como foi privatizado. Analisaremos a situação da sentido de se partir para a privatização de setores. 
empresa que era estatal, brasileira, e continuou sen- Mas tirar a Vaie do monopólio do Estado para entre-
do estatal, mas de outro país. Analisaremos as em- gá-la ao monopólio japonês, chinês, australiano, 
presas às quais foi dado de presente mais dinheiro americano é crime de lesa-majestade! Se é para ha-
do BNDES. Analisaremos os momentos trágicos que ver monopólio, que fique no País; caso contrário, se 
estamos vivendo. Nobre Senador, não tenho nenhu- quiserem partir para as privatizações, que abram o 
ma dúvida de que os nossos sucessores haverão de leque, que façam como acontece no mundo: venda-
criar comissões para debater, nesta CaSa., onâe és~-·· ---se a-empresa âe ouro para a empresa ·x•, venda-se 
távamos quando essas coisas aconteceram. E vai a empresa de minério para a empresa "y", e o Brasil 
aparecer como triste o papel do Senado, porque o fica com o controle, com a coordenação de todo o 
Senado não quis, o Senado rejeitou votar o projeto, setor, para nãó tertncrs, de repe-nte, uma empresa ja-
rejeitou debater a matéria, rejeitou que voltasse para ponesa em solo brasileiro. Custo a crer! Mas é o Se-
o Congresso Nacional a questão. Foi apresentada nhor Fernando Henrique Cardoso o comandante 
pela Senadora Júnia Marise uma convocação para o desse processo. 
Ministro vir ao plenário desta Casa. Ele foi correndo O SR. JOSAPHAT MARINHO- Agradeço-lhe 
à Comissão, a uma comissão que-né-nf exlsle;-por=- -pelo aparte, nobre senador Pedro Simon. 
que não foi instalada, e ainda está com o Presidente Já-ao têrmírfõ oeste discurso, quero apenas sa-
do ano passado, para fugir, para não vir ao plenário. lientar que V. Exª não aguarde o debate. Os próprios 
Nobre Senador, uma CPI está analisando o negócio Líderes do Governo sabem que não adianta debater 
dos títulos. Essa CPI vai ter de analisar o Senado o assunto. Não se trata mais de uma decisão de Go-
Federal. Ela não tem autoridade para cobrar de go- vemo, repito, mas de uma decisão de teimosia. É 
vemador, de secretário e do Banco Central se não um ato de teimosia que o Governo vai praticar ven-
analisar o comportamento deste Senado, meu, de V. dendo a Vale do Rio Doce. Mas fica assinalado que 
Exª, dos Senadores, de nós todos: a nossa co-res- esse ato de teimosia também é um ato de fraqueza, 
ponsabilidade no que aconteceu. O Senado, que tanto mais doloroso porque prejudicial à soberania 
vota correndo, que vota sem ler, que vota sem tomar política e econômica do País. 
conhecimento, vota sem ter preocupação, que virou, Durante 0 discurso do Sr.Josaphat Ma-
como já disse muitas vezes, um cartório de registro rinho, 0 Sr. Geraldo Melo, 19 Vice-Presiden-
- e um cartório que não tem credibilidade. Pelo me- te, deixa a cadeira da presidência, que é 
nos nos cartório que eu conheço, de registro, lá de ocupada pelo Sr. Antonio Carlos Magalhães, 
fora, os documentos registrados são verdadeiros. Presidente. 
Aqui, são falsos, como foi falso o documento com 
que se votou a licença para que o Sr. Coiior pudesse 
privatizar. Mas se votou também um artigo que de-

O SR. PRESIDENTE (Antonio Carlos Magalhães) 
- Eu gostaria de apelar aos Líderes dos partidos que 
ainda não enviaram os nomes dos integrantes das 
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comissões permanentes que o façam, porque hoje é 
o último dia para recebermos esses nomes. 

O SR. PEDRO SIMON - Sr. Presidente, peço 
a palavra pela ordem. 

O SR. PRESIDENTE (Antonio Carlos Magalhã· 
es) -Concedo a palavra pela ordem ao nobre Sena
dor Pedro Simon. 

O SR. PEDRO SIMON (PMDB-RS. Pela or
dem.) - Sr. Presidente, creio que hoje não será pos
sível, porque nós, do PMDB, ainda não fizemos reu
nião de Bancada para essa escolha. Creio que V. 
ExA terá de marcar outra data. Estamos aguardando 
o momento de nos reunirmos e, como tradicional
mente se faz, escolhermos os membros que irão 
para as comissões. 

Com todo o respeito, quero apenas avisar que V. 
ExA não poderá receber hoje que os nomes do PMDB. 

O SR. PRESIDENTE (Antonio Carlos Magalhães) 
-Lamento informar a V. ExD que o seu Partido já in
dicou e já foram lidos os nomes dos integrantes da 
Mesa. O problema de V. ~ agora não é com a 
Mesa do Senado, mas com o seu próprio Partido. 

O SR. PEDRO SIMON - Posso ver uma cópia 
desse documento? 

O SR. PRESIDENTE (Antonio Carlos Magalhães) 
-Será encaminhado a V. ex-. 

O SR. PEDRO SIMON- Peço perdão. V. Ex' 
está certo, mas quero informar à Casa que eu e a 
Bancada do PMDB não fomos informados, não tive
mos reunião nenhuma, não tomamos conhecimento 
a esse respeito. Estamos sendo informados agora, 
por intermédio de V. Ex'. 

O SR. PRESIDENTE (Antonio Carlos Magalhã
es)- A Ata vai registrar o protesto de V. Ex'!. 

O SR. PRESIDENTE (Antonio Carlos Magalhã
es)- Esgotado o tempo destinado ao Expediente. 

Passa-se à 

Item 1: 

ORDEM DO DIA 

PROJETO DE LEI DA CÃMARA 
N2 40, DE 1996 

Discussão, em turno único, do Projeto 
de Lei da Câmara n2 40, de 1996 (n2 

3.653/93, na Casa de origem), que acres
centa parágrafo ao art. 22 da Lei n2 5.553, 
de 6 de dezembro de 1968, que dispõe so
bre a apresentação e uso de documentos de 
identificação pessoal, tendo 

Parecer favorável, sob n2 691, de 
1996, da Comissão 

- de Constituição, Justiça e Cidadania. 

Ao projeto não toram oferecidas emendas, nos 
termos do art. 235 do Regimento Interno. 

Passa-se à discussão do projeto, em turno único. 
Em discussão. (Pausa.} 
Não havendo quem peça a palavra, encerro a 

discussão. 
Em votação. 
Os Srs. Senadores e Senadoras que o apro

vam queiram permanecer sentados. (Pausa.) 
Aprovado. 
A matéria vai à sanção. 

É o seguinte o projeto aprovado. 

PROJETO DE LEI DA CÂMARA 
N240, DE 1996 

(N2 3.653/93, na Casa de origem) 

Acrescenta parágrafo ao art 211 da 
Lei n2 5.553, de 6 de dezembro de 1968, 
que dispõe sobre a apresentação e uso 
de documentos de identificação pessoal. 

O Congresso Nacional decreta: 
Art. 12 O art. 22 da Lei n~ 5.553, de 6 de de

zembro de 1968. passa a vigorar acrescido do se
guinte§ 22, renumerando-se como§ 12 o atual pará· 
grafo único: 

"Art. 22 ............................................... . 

§ 12 ·••··••••·•••·•••·••·•·••·••••··•··•••••·•·••••••••· 
§ 22 Quando o documento de identida-

de for indispensável para a entrada de pes
soa em órgãos públicos ou particulares, se
rão seus dados anotad,..c; no ato e devoMdo o 
documento imediatamente ao interessado. • 

Art. 22 Esta Lei entra em vigor na data de sua 
publicação. _ . 

Art. 32 Revogam-se as disposições em contrário. 

PROJETO ORIGINAL 

O Congresso Nacional decreta: ·· ·· · 
Art. 12 O artigo 22 da Lei n2 5.553 de 6 de de

zembro de 1968, passa a vigorar acrescido de um§ 
22, com a redação abaixo, renumelando-se corno§ 
1!1, o atual parágrafo único. · ·· 

• Art. 22 .............................................. . 
§ 1!! ................................................ : ••. 
§ 22 Quando o documento de identida

de for indispensável para a entrada de pes
soa em órgãos públicos ou particulares, será 
ela anotada no ato e devolvida imediata
mente ao interessado". 

Art. 22 Esta lei entra em vigor na data de sua 
publicação. 
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Art. 32 Revogam-se as disposições em contrário. 

O SR. PRESIDENTE (Antonio Carlos Magalhães) 
-Hem 2: 

PROJETO DE LEI DO 
SENADO N2 26, DE 1995 

Discussão, em turno único, do Projeto 
de Lei do Senado nº 26, de 1995, de autoria 
do Senador João França, que institui o Esta
tuto dos Garimpeiros e dá outras providên
cias, tendo 

Pareceres: 
- sob nº 650, de 1996, da Comissão de 

Constituição, Justiça e Cidadania (em virtu
de de solicitação da Comissão de Assuntos 
Sociais), favorável ao Projeto, com emendas 
n2s 1 a 13-CCJ, que apresenta; e 

- proferido em Plenário, Relator: Sena
dor Ademir Andrade, em substituição à Co
missão de Assuntos Sociais, favorável, nos 
termos do parecer da Comissão de Consti
tuição, Justiça e Cidadania. 

Ao projeto não foram oferecidas emendas, nos 
termos do Regimento Interno. 

Em discussão o projeto. (Pausa.) 
Não havendo quem peça a palavra, encerro a 

discussão. ' 
Sobre a mesa, requerimento que vai ser lido pelo 

Sr. 1 º Secretário, Senador Ronaldo Cunha Uma. 

É lido o seguinte 

REQUERIMENTO N2163, DE 1997 

Senhor Presidente, 
Nos termos do art. 312, alínea b, do Regimento 

Interno, requeiro destaque, para votação em separa
do, das expressões "a Lei n2 7.805, de 18 de julho 
de 1989, e demais" contida no art. 36 do Projeto de 
Lei do Senado n2 26, de 1995. 

Sala das Sessões, 4 de março de 1997. - Se
nador Emandes Amorim. 

O SR. PRESIDENTE (Antonio Carlos Magalhães) 
- Em votação o requerimento. -

Os Srs. Senadores que o aprovam queiram 
permanecer sentados. (Pausa.) 

Aprovado. 
Votação do projeto, sem prejuízo de seu desta

que e das emendas apresentadas. 
Os Srs. Senadores que o aprovam queiram 

permanecer sentados. (Pausa.) 
Aprovado. 

É o seguinte o projeto aprovado. 

PROJETO DE LEI DO SENADO N2 26, DE 1995 

Institui o Estatuto dos Garimpeiros e 
dá outras providências. 

O Congresso Nacional decreta: 

CAPÍTULO I 
Do garimpeiro e do garimpo 

Art. 12 As relações de trabalho referente à ativida
de de exploração garimpeiro reger-se-ão por esta Lei. 

Art. 22 Considera-se garimpeiro, para os efeitos 
desta Lei, toda pessoa física que diretamente extrai 
substâncias minerais garimpáveis, em qualquer das 
seguintes condições e formas: 

1- em regime cooperativista; 
11 - em regime de economia familiar, sem em

pregados permanentes; 
III - em regime de trabalho associado, sem 

empregados permanentes; 
IV- em regime de trabalho assalariado; 
V -em regime de trabalho autônomo e individual; 
VI - em regime de prestação de serviços, me-

diante remuneração de qualquer espécie; 
VIl - o título de até uma permissão de lavra, 

desde que não se utilize do trabalho permanente de 
terceiros a nenhum título, salvo as hipóteses defini
das nos inCisos 11 e III deste artigo; 

§ 12 ressalvados o regime de trabalho assala
riado, os demais regimes não caracterização vinculo 
empregatício. 

§ 22 O garimpeiro que desenvolver sua atividade 
profissional sob o regime de trabalho assalariado terá 
assegurados todos os direitos previstos na legislação 
trabalhista, além dos especificados por este EstaMo. 

§ 3º Considera-se cooperado o garimpeiro asso
ciado a uma cooperativa de garimpeiros e que exerça a 
sua atividade de garimpagem de forma indépendente, 
sem vínculo empregaticio com a cooperativa 

Art. 32 Inclua-se os regimes de aproveitamento 
das substâncias minerais constantes do art. 12 do 
Decreto nº 227, de 28 de fevereiro de 1967, o regi
me de_matrícula do garimpeiro. 

Art. 42 Dependem de permissão do Governo 
Federal a garimpagem, a faiscação ou a cata. 

§ 12 A permissão constará da matrícula do ga
rimpeiro, renovada anualmente nos órgãos da Fa
zenda Estadual que jurisdicionam os Municípios 
onde forem realizados os trabalhos de garimpagem 
e será válida somente para a região jurisdicionada. 

§ 2º A matricula, que é pessoal, será feita gratui
tamente a requerimento verbal do interessado e regis
trada em livro próprio do órgão da fazenda Estadual. 
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§ 32 Ao garirilpeiro matriculado será fornecido 
um Certificado de Matrícula, que será o documento 
oficial para o exercício da atividade dentro da zona 
nele especificada e do qual constarão o nome, a na
cionalidade e o endereço do requerente. 

§ 42 Será apreendido o material de garimpa
gem, faicação ou cata quando o garimpeiro não pos
suir o necessário Certificado de Matrícula. 

§ SI O material de que trata o parágrafo ante
rior será devolvido ao garimpeiro após regularizada 
sua situação. 

CAPÍTULO 11 
Da identificação profissional 

Art. 52 O garimpeiro será identificado pela Car
teira Profissional de Garimpeiro, expedida pelo Sin
dicato da Classe a requerimento do interessado, a 
qual conterá o retrato bem corno seus dados pes
soais e será válida em todo o território nacional. 

Art. 6'2 Para expedição da Carteira ProfiSsional 
de Garimpeiro, o interessado deverá apresentar, 
além dos documentos necessários à comprovação 
de sua situação civil, comprovação de filiação a um 
dos sindicatos da classe. 

Art. 72 A Carteira Profissional de Garimpeiro é 
indispensável para o regular exercício da atividade 
garimpagem. 

Art. 82 Além do interessado ou procurador ha
bilitado, os empregadores poderão promover o an
damento dos pedidos de expedição da Carteira Pro
fissional de Garimpeiro, vedada a intervenção de ter
ceiros ou intermediários. 

Art. 92 A Carteira Profissional de Garimpeiro 
será entregue pessoalmente ao interessado, me
diante recibo. 

CAPÍTULO III 
Do contrato de trabalho 

Art. 1 O. . Do contrato de trabalho do garimpei-
ro deverão constar: 

I - a e~écie de trabalho a ser prestado; 
11-a forma ele apuração ou avaliação do trabalho; 
III- a duração da jornada de trabalho, obedeci-

dos os princípios definidos pela legislação trabalhista; 
IV -a remuneração. 
Art. 11. Independentemente da forma, tipo ou 

natureza do contrato de trabalho, nenhum garimpeiro 
assalariado poderá perceber remuneração inferior ao 
salário mínimo ou outro fator que venha a substituí-lo. 

Art. 12. A remuneração mínima do garimpeiro 
que trabalha como parceiro corresponderá a 8% {oito 
por cento) da produção que venha a ser auferida 

Art. 13. A todo·garimpeiro que exerça sua ativi
dade na modafldade conhecida corno "meia-praça" será 
assegurada alimentação e abrigo, mais 50"/o {cinqüenta 
por cento) da produção que venha a ser auferida. 

Art. 14. O garimpeiro que receba remuneração 
em percentagem não poderá ter seu contrato rescindido 
unilateralmente pelo contratante-parceiro, salvo com sua 
expressa anuência e assistido pela respectiva entidade 
de classe assegurada, em qualquer hipótese, indeniza
ção correspondente a 50% (cinqüenta por cento) da mé
dia por ele auferida no último mês, para cada ano de 
serviço ou fração igual ou superior a seis meses. 

Art. 15. O garimpeiro maior de catorze anos 
tem direito à remuneração igual á do adulto. 

Parágrafo único. É vedado o trabalho do menor 
de dezoito anos em atividade de exploração mineral 
em local insalubre ou perigoso. 

Art. 16. Do total da remuneração a que tiver 
direito a garimpeiro somente poderão ser desconta
das parcelas correspondentes a adiantamentos e à 
Previdência Social. 

Art. 17. Ao garimpeiro será sempre assegura
do transporte, abrigo e alimentação condizentes com 
a atividade, independentemente de quaisquer des
contos em sua remuneração. 

CAPÍTULO IV 
Da higiene e da segurança do trabalho 

Art. 18. As normas de higiene e segurança 
do trabalho previstas em lei serão observadas em 
todos os locais em que se realizarem atividades de 
exploração mineral, independentemente das relaçõ
es de trabalho estabelecidas. 

CAPÍTULO V 
Da defesa da saúde do garimpeiro 

Art. 19 Cabe ao Poder Público assegurar aos 
garimpeiros os direitos sociais devidos a cada cida
dão, independentemente e sem prejuízo dos servi
ços prestados por organizações privadas, contrata
dos pela categoria através do respectivo sindicato, 
entidade de classe ou cooperativa. 

§ 12 Serão proporcionadas às entidades de 
classe, sindicato e COO!)erativas as necessárias con
dições à instituição e manutenção de fundações as
sistenciais aos garimpeiros e seus familiares. 

§ 22 É obrigatório o seguro por acidente de traba
lho em todo empreendimento de exploração mineral. 

CAPÍTULO VI 
Da organização sindical 

Art. 20 É livre a organização de entidades 
representativas da categoria garimpeira, a elas ca-
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bendo a d"efesa dos direitos e interesses coletivos ou indi
viduais, inclusive em questões judiciais e administrativas. 

Art. 21. A assembléia geral é o órgão sobera
no da categoria na respectiva entidade de classe, a 
ela se submetendo todos os filiados. 

Art.22. Constituído o sindicato, as normas rela
tivas á sua administração, eleição, fiscalização, fon
tes de receita e dissolução serão aquelas definidas 
pelo respectivo estatuto. 

Art. 23. Para efeito de enquadramento sindical, 
deverão ser observados as normas previstas no Ca
pítulo I desta Lei. 

Parágrafo único - Os garimpeiros passarão a 
pertencer à categoria profissional diferenciada deno
minada "trabalhadores na extração de substâncias 
minerais garimpáveis". 

CAPÍTULO VIl 
Das cooperativas 

Art. 24. O Estado favorecerá a organização da 
atividade garimpeira em cooperativa como forma de al
cançar a promoção sócio-económica da categoria. 

Parágrafo único. A cooperativa de garimpeiro 
se organizará com qualquer número, respeitado o 
mínimo de cinco membros. . 

Art. 25. Todo e qualquer pleito formulado por 
cooperativa de garimpeiros terá tratamento favoreci
do junto aos órgãos do Poder Executivo incumbidos 
da normalização, execução e defesa da política mi
nerária e dos recursos minerais. 

Art. 26. FICa vedada a autorização_de pesquisa ou 
lavra em área superior aquela que possa ser racional
mente explorada pelo concessionário ou a prazo supe
rior a dez anos, salvo ás cooperativas de garimpeiros. 

Art. 27. Os órgãos encarregados da politica mi
nerária não poderão sonegar quaisquer-informações 
solicitadas por cooperativas de garimpeiros, salvo as 
atinentes à propriedade e exploração de substâncias 
de competência exclusiva da União. 

Art. 28. O empregador ou a cooperativa, que 
mantenha a ser serviço ou trabalhando em áreas a 
si permissionadas para pesquisa ou lavra mais de 
trinta famílias em atividades de qualquer natureza é 
obrigado a manter em funcionamento escola de pri
meiro grau com a 1a a 4a. séries), inteiramente gratui
ta para os filhos desta, com tantas classes quantos se
jam os grupos de quarenta crianças em idade escolar. 

CAPÍTULO VIII 
Do meio ambiente 

Art. 29. O empregador, a cooperativa e o ga
rimpeiro não poderão utilizar ou permitir o uso de 
substâncias ou atividades degradantes, sem obser-

vância de medidas acauteladoras da preservação 
ambiental. 

Art. 30 - O Poder Público promoverá ampla e 
constante campanha educacional quanto à necessi
dade de preservação do meio ambiente, inclusive 
oferecendo Projetos técnicos básicos e de fácil exe
cuçao: 

Parágrafo único -Até que se cumpra o dispos
to neste artigo, ficam vedadas autuações e penalida
des á categoria de que trata esta Lei. 

CAPÍTULO 
Das disposições gerais 

Are 3r Em nenhuma hipótese será admitido 
contrato entre parceiros visando à exclusividade de 
venda do produto auferido pelo garimpeiro. 

Art. 32. Prioritariamente e em caráter de urgên
cia serão atendidas pelo órgão responsável as rei
vindicações de interessados na aferição de instru
mentos usados para medida e peso de gemas e me
tais preciosos, bem como . de toda e qualquer subs
tância mineral garimpável. 

Art. 33. A prescrição dos direitos dos garimpei
ros somente começará a correr dois anos após expi
rado o contrato de trabalho. 

Art. 34. Fica instituído o Dia Nacional tlo Ga
rimpeiro a ser comemorado no dia 21 de julho. 

Art. 35. Esta lei entra em vigor na data de sua 
publicação. 

Art. 36. Revogam-se a Lei nº 7.805, de 1e de 
julho de 1989, e demais normas em contrário. 

O SR. PRESIDENTE (Antonio Carlos Magalhães) 
-Votação da parte destacada. 

Concedo a palavra ao nobre Senador Ernan
des Amorim, autor do requerimento. 

O SR. ERNANDES AMORIM (PMDB-RO. Para 
encaminhar a votação.) - Sr. Presidente, Srs. Sena
dores, apresentei pedido de destaque relativo à vo
tação do Projeto nº 26, de interesse da classe garim
peira. Hoje no Brasil existem aproximadamente 400 
mil garimpeiros. Por ocasião da Lei nº 7.805, aprovada 
em 1989, eles ficaram sem documento, sem identida
de, na clandestinidade, considerados marginais. 

O eminente Senador João França, porém, me
diante seu projeto, pretende criar o estatuto dos ga
rimpeiros, tendo por base a legalização dessa classe 
de trabalhadores e a criação do instituto de identifi
cação. 

Por outro lado, segundo o art. - desse Projeto 
n2 26, deve ser revogada a Lei n2 7.805, de 1989, 
justamente a lei que, embora tenha subtraído dos 
garimpeiros o direito de tirarem seus documentos, 
deu a eles seguran@ de que_ aquele que trabalhas-



64 ANAIS DO SENADO FEDERAL. Março 1997 

se nas frentes de serviços, embora sem documen
tos, embora trabalhando em área titulada com alvará 
- mesmo que ela não estivesse sendo explorada -
poderia permanecer trabalhando. 

Sendo aprovado o Projeto nº 26, no seu total 
teor, esse direito dos garimpeiros é eliminado. E, a 
exemplo do Garimpo Bom Futuro, em Rondônia, 
onde milhares de pessoas trabalham asseguradas 
por essa lei, todos os outros ficariam em situação in
certa, sem legalidade. 

Por essa raZão, solicito aos nobres Pares que 
rejeitem o art. - do Projeto nº 26, que ora está sen
do apreciado. 

O SR. PRESIDENTE (Antonio Carlos Magalhães) 
-Em votação a expressão a Lei nº 7.805, de 18 de 
julho de 1989, e demais, contida no art. - do projeto. 

Os Srs. Senadores que a aprovam queiram 
permanecer sentados. (Pausa.) 

Rejeitada. 
O SR. PRESIDENTE (Antonio Carlos Magalhã

es) - Em votação em globo, as emendas de nºs 1 a 
13, da Comissão de Constituição, Justiça e Cidada
nia, que têm parecer favorável. 

Os Srs. Senadores que as aprovam queiram 
permanecer sentados. (Pausa.) 

Aprovadas. 
A matéria vai à Comissão Diretora para a reda

ção final. 

São as seguintes as emendas aprovadas: 

EMENDA N2 1 - CCJ 

Suprima-se o art. 51! do PLS n2 026/95. 

EMENDA N2 2- CCJ 

Suprima-se o art. 61! do PLS nl! 026195 

EMENDA N2 3- CCJ 

Suprima-se o art. 12 do PLS nl! 026195 

EMENDA N2 4- CCJ 

Suprima-se o art. 13 do PLS nº 026/95 

. EMENDA N2 5- CCJ 

Suprima-se o art. 14 do PLS n2 026/95 

EMENDA N2 6- CCJ 

Suprima-se o art. 19 do PLS n2 026/95 

EMENDA N2 7- CCJ 

Suprima-se o art. 20 do PLS n2 026/95 

EMENDA N2 8- CCJ 

Suprima-se o art. 21 do PLS nº 026195 

EMENDA N!! 9- CCJ 

Suprima-se o art. 22 do PLS n2 026/95 

EMENDA Nº 1 O- CCJ 

Suprima-se o art. 23 do PLS n2 026195 

EMENDA N2 11 - CCJ 

Suprima-se o art. 26 do PLS nº 026/95 

EMENDA N2 12- CCJ 

Suprima-se o art. 27 do PLS n2 026/95 

EMENDA N2 13- CCJ 

Suprima-se o art. 30 do PLS n2 026/95 
O SR. PRESIDENTE (Antonio Carlos Magalhães) 

-Item 3: 

PROJETO OE LEI DO 
SENADO N2 207, DE 1995 

(Incluído em Ordem do Dia nos termos 
do art. 172, I, do Regimento Interno) 

Discussão, em turno único, do Projeto 
de Lei do Senado nº 207, de 1995, de auto
ria do Senador Júlio Campos, que altera dis
positivos do Decreto-lei nº 2.848, de 7 de 
dezembro de 1940 - Código Penal, e deter
mina outras providências, tendo 

Parecer proferido em Plenário, em 
substituição à Comissão de Constituição, 
Justiça e Cidadania, Relator: Senador Ra
mez Tebet, favorável, nos termos de substi
tutivo que oferece. 

Ao projeto não foram oferecidas emendas nos 
termos do art. 54. 

Passa-se, assim, à discussão. 
Discussão, em conjunto, do projeto e do substi

tutivo. (Pausa..) 
Não havendo quem peça a palavra, encerro a 

discussão. 
Sobre a mesa, requerimento que será lido pelo 

Sr. 12 Secretário, Senador Ronaldo Cunha Lima. 

É lido o seguinte: 

REQUERIMENTO N2 164, DE 1997 

Senhor Presidente, 
Nos termos do art. 311, alínea d, do Regimento 

Interno, requeiro preferência para o Substitutivo, a 
fim de que seja apreciado antes do Projeto de Lei do 
Senado nº 207, de 1995, de autoria do Senador Júlio 
Campos, que altera dispositivos do Decreto-Lei nº 
2.848, de 7 de dezembro de 1940 - Código Penal, e 
determina outras providências. 

Sala das Sessões, em 4 de março de 1997.
Senador Ramez Tebet. 
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O SR. PRESIDENTE v\ntonio Carlos Magalhães) 

-Em votação o requerimento. (Pausa.) 
Aprovado o requerimento, passa-se à votação 

do substitutivo. 
Em votação o substitutivo, em turno único. 
Os Srs. Senadores que o aprovam queiram 

permanecer sentados. (Pausa.) 
Aprovado. 
Aprovado o substitutivo, fica prejudicado o pro-

jeto. 
A matéria vai à Comissão Diretora a fim de que 

seja redigido o vencido para o turno suplementar. 

É o segL•inte substitutivo aprovado; 

SUBSTITUTO AO PROJETO DE LEI 
DO SENADO N2 207, DE 1995 

Dispõe sobre crimes contra a orga
nização do trabalho e dá outras providên
cias. 

O Congresso Nacional decreta: 
Art. 12 Os arts. 149 e 203 do Decreto-Lei nº 

2.848, de 7 de dezembro de 1940 - Código Penal, 
passam a vigorar com as seguintes alterações: 

"Art. 149 .............................................. .. 
Pena: reclusão de três a oito anos, e 

multa, além da pena correspondente a vio
lência. 

Parágrafo único. Se a pessoa reduzida 
a condição análoga à de escravo é obrigada 
a praticar ato ilícito imoral: 

Pena: reclusão, de seis a dez anos, e 
multa, além da pena correspondente a vio
lência. 

Art. 197 •..•.•...•..•...............•..•..••..••.•..••••.• 

I - ························································· 
Pena: reclusão, de um a dois anos, e 

multa, além da pena correspondente a vio
lência. 

Violação de direito constitucional ou le-
gal. 

Art. 203. Violar direito assegurado pela 
Constituição Federal ou pela legislação tra
balhista, social ou previdenciária: 

Pena: reclusão, de um a dois aos, e 
multa, além da pena correspondente a vio
lência. 

Art. 207 ..•.•..•..•...•....•...•......•..•...•..••••.••.•. 
Pena: reclusão de um a três anos. 

Parágrafo único. Se os trabalhadores 
aliciados são reduzidos a condição análoga 
a de escravo (art. 149), ou submetidos a tra
balhos forçados: 

Pena: reclusão de dois a seis anos.• 
Art. 22 Constituem crime de redução a 

condição análoga à de escravo (Código Pe
nal, art. 149), entre outros: 

I - obrigar o trabalhador ou pessoas sob seu 
controle à prestação _indefinida de serviços, como 
garantia de pagamento de uma dívida contraída com o 
patrão ou preposto, por meio de fraude ou extorsão; 

11 - coagir o trabalhador a utilizar mercRdorias 
ou serviços de estabelecimentos monopolizados 
pelo empregador direto ou indireto, imobilizando a 
mão-de-obra por dívida; 

III - sujeitar o trabalhador a condições penosas 
de trabalho, sem a salubridade mínima necessária à 
proteção da vida, saúde e segurança do ser humano; 

IV - isolar fisicamente o trabalhador ou pessoa 
sob seu controle, negando informações sobre a lo
calização e vias de acesso do local em que se en
contram, ou implantando servidão de trânsito terres
tre, fluvial ou aéreo que dificulte ou tome impossível 
a liberdade de locomoção do trabalhador e de sua 
família; 

V - privar a pesSoas de sua liberdade de ir e 
vir, mediante a retenção de documentos pessoais ou 
contratuais, bem como o emprego de ameaça, força 
física, guardas armados ou animais no local de tra
balho e moradia. 

Art. 32 Se o crime do artigo anterior ocorrer em 
propriedade rural localizada em área agrícola, de pe
cuária, extrativista vegetal ou de mineração, a pro
priedade será expropriada, sem qualquer indeniza
ção ao proprietário, devendo reverter em favor da 
União para fins de reforma agrária 

Art. 42 Constituem crime de violação de direito 
constitucional ou legal (Código Penal, art. 203), en
tre outros: 

I - frustrar a aplicação do direito mediante frau
de ou violência; 

11 - denegar esclarecimento, socorro ou outra 
forma de auxílio, possível de prestar, sem ônus ex
cessivo; 

III - recusar admissão ao trabalho, constran
gendo ou despendindo por motivo discriminatório, 
inadmitido expressamente na Constituição Federal e 
na legislação trabalhista; 

IV - protelar ou criar obstáculos de qualquer 
natureza, manifestamente ilegais ou improcedentes, 
à concessão-âe-direitos em processos judiciais ou 
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administrativos, em repartições públicas, em institui
ções financeiras, sociais, hospitalares ou previden
ciárias. 

Art. 52 Consideram-se crimes contra a organi
zação do trabalho, nos termos do art. 109, VI, da 
Constituição Federal, além dos crimes previstos no 
Título IV da Parte Especial, o crime previsto no art. 
149, todos do Código Penal. 

Art. 62 Esta Lei entra em vigor na data de sua 
publicação. 

O SR. PRESIDENTE (Antonio Carlos Magalhães) 
-Esgotada a matéria constante da Ordem do Dia. 

Sobre a mesa, parecer oferecendo a redação 
final que será lido pelo Sr. 12 Secretário, Senador 
Ronaldo Cunha Lima. 

É lido o seguinte: 

PARECER N2 75, DE 1997 
(Da Comissão Diretora) 

Redação final do Projeto de Lei do 
Senado n2 26, de 1995. 

A Comissão Diretora apresenta a redação final 
do Projeto de Lei do Senado n2 26, de 1995, que ins
titui o Estatuto dos Garimpeiros e dá outras provi
dências. 

Sala de Reuniões da Comissão, 4 de março de 
1997. -Antonio Carlos Magalhães, Presidente
Geraldo Melo, Relator - Ronaldo Cunha Lima -
Junia Marise. 

ANEXO AO PARECER N2 75, DE 1997 

Institui o Estatuto dos Garimpeiros e 
dá outras providências. 

O Congresso Nacional decreta: 

CAPÍTULO I 
Do Garimpeiro e do Garimpo 

Art. 12 As relações de trabalho referente à ativida
de de exploração garimpeira reger-se-ão por esta lei. 

Art. 22 Considera-se garimpeiro, para os eÚ~itos 
desta lei, toda pessoa física que diretamente extrai 
substâncias minerais garimpáveis, em qualquer' das 
seguintes condições e formas: 

I -em regime cooperativista; 
11 - em regime de economia familiar, sem em

pregados permanentes; 
III - em regime de trabalho associado, sem 

empregados permanentes; 
IV - em regime de trabalho assalariado; 
V -em regime de trabalho autõnomo e individual; 

VI - em regime de prestação de serviço, me
diante remuneração de qualquer espécie; 

· vn - o tltufar-ae ate IJmã permissão de lavra, 
desde que não se utilize do trabalho permanente de 
terceiros a nenhum título, salvo as hipóteses defini
das nos incisos 11 e III deste artigo; 

§ 12 Ressalvado o regime de trabalho assala
riado, os demais regimes não caracterizarão vínculo 
empregatício. 

§ 22 O garimpeiro que desenvolver sua ativida
de profissional sob o regime de trabalho assalariado 
terá assegurado todos os direitos previstos na legis
lação trabalhista, além dos especificados por este 
Estatuto. 

§ 32 Considera-se cooperado o garimpeiro as
sociado a uma cooperativa de garimpeiros e que 
exerça a sua atividade de garimpagem de forma in
dependente, sem vínculo empregatício com a coo
perativa. 

Art. 32 Inclui-se entre os regimes de aproveita
mento das substâncias minerais constantes do art. 
22 do Decreto n2 227, de 28 de fevereiro de 1967, o 
regime de matrícula do garimpeiro. 

Art. 42 Dependem de permissão do Governo 
Federal a garimpagem, a faiscação ou a cata 

§ 12 A permissão constará da matrícula do ga
rimpeiro, renovada anualmente nos órgãos da Fa
zenda Estadual que jurisdicionam os Municípios 
onde forem realizados os trabalhos de garimpagem 
e será válida somente para a região jurisdicionada. 

§ 22 A matrícula, que é pessoal, será feita gra
tuitamente a requerimento verbal do interessado e 
registrada em livro próprio do órgão da Fazenda Es
tadual. 

§ 32 Ao garimpeiro matriculado será fornecido 
um Certificado de Matrícula, que será documento 
oficial para o exercício da atividade dentro da zona 
nele especificada e do qual constarão o nome, a na
cionalidade e o endereço do requerente. 

§ 42 Será apreendido o material de garimpa
gem, faiscação ou cata quando o garimpeiro não 
possuir o necessário Certificado de Matrícula. 

§ S2 O material de que trata o parágrafo ante
rior será devolvido ao garimpeiro após regularizada 
sua situação. 

CAPITULO 11 
Da Identificação Profissional 

Art. 52 A Carteira Profissional de Garimpeiro é 
indispensável para o regular exercício da atividade 
de garimpagem. 

Art. 62 Além do interessado ou procurador ha
bilitado, os empregadores poderão promover o an-
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damento dos pedidos de expedição da Carteira Pro
fissional de Garimpeiro, vedada a intervenção de ter
ceiros ou intermediários. 

Art. 72 A Carteira Profissional de Garimpeiro 
será entregue pessoalmente ao interessado, me
diante recibo. 

CAPÍTULO III 
Do contrato de trabalho 

Art. 82 Do contrato de trabalho do garimpeiro 
deverão constar: 

I -a espécie de trabalho a ser prestado; 
11 - a forma de apuração ou avaliação do traba-

lho; 
III - a duração da jornada de trabalho, obedeci

dos os princípios definidos pela legislação trabalhista; 
IV - a remuneração. 
Art. 9'l Independentemente da forma, tipo ou 

natureza do contrato de trabalho, nenhum garimpei
ro assalariado poderá perceber remuneração inferior 
ao salário mínimo ou outro fator que venha a substi
tuí-lo. 

Art. 10. O garimpeiro maior de catorze anos 
tem direito à remuneração igual à do adulto. 

Parágrafo único. É vedado o trabalho do menor 
de dezoito anos em atividade de exploração mineral 
em local insalubre ou perigoso. 

Art. 11. Do total da remuneração a que tiver di
reito o garimpeiro somente poderão ser descontadas 
parcelas correspondentes a adiantamentos e à Pre
vidência Social. 

Art. 12. Ao garimpeiro será sempre assegurado 
transporte, abrigo e alimentação condizentes com a 
atividade, independentemente de quaisquer descon
tos em sua remuneração. 

CAPÍTULO IV 
Da higiene e da segurança do trabalho 

Art. 13. As normas de higiene e segurança do 
trabalho previstas em lei serão observadas em todos 
os locais em que se realizem atividades de explora
ção mineral, independentemente das relações de 
trabalho estabelecidas. 

CAPÍTULO V 
Da cooperativas 

Art. 14. O Estado favorecerá a organização da 
atividade garimpeira em cooperativa como forma de 
alcançar a promoção sócio-econômica da categoria. 

Parágrafo único. A cooperativa de garimpeiro 
se organizará com qualquer número, respeitado o 
mínimo de cinco membros. 

Art. 15. Todo e qualquer pleito formulado por 
cooperativa de garimpeiros terá tratamento favoreci
do junto aos órgãos do Poder Executivo incumbidos 
da normalização, execução e defesa da política mi
nerária e dos recurso minerais. 

Art. 16. O empregador ou a cooperativa, que 
mantenha a seu serviço ou trabalhando em áreas a 
si permissionadas para pesquisa ou lavra mais de 
trinta famílias em atividades de qualquer natureza, é 
obrigado a manter em funcionamento escola de pri
meiro grau (com 1!! a 4ª séries), inteiramente gratuita 
para os filhos destas, com tantas classes quantos 
sejam os grupos de quarenta crianças em idade es
colar. 

CAPÍTULO VI 
Do meio ambiente 

Art. 17. O empregador, a cooperativa eo ga
rimpeiro não poderão utilizar ou permitir o uso de 
substâncias ou atividades degradantes, sem obser
vância de medidas acauteladoras da preservação 
ambiental. 

CAPÍTULO VIl 
Das disposições gerais 

Art. 18. Em nenhuma hipótese será admitido 
contrato entre parceiros visando à exclusividade de 
venda do produto auferido pelo garimpeiro. 

Art. 19. Prioritariamente e em caráter de urgên
cia serão atendidas pelo órgão responsável as rei
vindicações de interessados na aferição de instru
mentos usados para medidas e peso de gemas e 
metais preciosos, bem como de toda e qualquer 
substância mineral garimpável. 

Art. 20. A prescrição dos direitos dos garimpei
ros somente começará a correr dois anos após expi
rado o contrato de trabalho. 

Art. 21. É instituído o Dia Nacional de Garim
peiro a ser comemorado no dia 21 de julho. 

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

Art. ~3. Revogam-se as normas em contrário. 
O SR.. PRESIDENTE (Antonio Carlos Magalhães) 

- Esgotada a matéria constante da Ordem do Dia. 
Sobre a mesa, parecer oferecendo a redação final 
que será lido pelo Sr. 12 Secretário , Senador Renal
do Cunha Uma. 

É o seguinte: 

REQUERIMENTO N2 165, DE 1997 

Senhor Presidente, 
Nos termos do art. 321 do Regimento Interno, 

requeiro a dispensa de publicação, para imediata 
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discussão e votação, do Parecer referente à redação 
final do Projeto de Lei do Senado n2 26, de 1995, de 
autoria do Senador João França, que institui o Esta
tuto dos Garimpeiros e dá outras providências. 

Sala das Sessões, 4 de março de 1997.- Se
nador Ernandes Amorim. 

O SR. PRESIDENTE (Antonio Canos Magalhães) 
-Aprovado o requerimento, passa-se imediatamente 
à discussão da redação final. 

Em discussão a redação final. (Pausa.) 
Não havendo quem peça a palavra, encerro a 

discussão. 
Em votação. 
Os Srs. Senadores que a aprovam queiram 

permanecer sentados. (Pausa.) 
Aprovada. 
Aprovada a redação final, o projeto vai à Câ

mara dos Deputados. 
O SR. PRESIDENTE (Antonio Carlos Magalhães) 

- VoHa-se à lista de oradores após a Ordem do Dia. 
Com a palavra o Senador Ney Suassuna. 
O SR. NEY SUASSUNA (PMDB-PB. Pronun

cia o seguinte discurso.)- Sr. Presidente, Srs. Sena
dores, a imprensa brasileira, a argentina e a espe
cializada em divulgar matérias relativas ao Mercado 
Comum do Sul, Mercosul, vêm dando destaque, nós 
últimos meses, à existência de um contencioso entre 
o Brasil e a Argentina no que diz respeito à interna
cionalização de algumas resoluções acordadas no 
âmbito daquele bloco económico •. 

Autoridades e industriais argentinas vêm fazen
do publicamente críticas injustificadas à Secretaria 
Nacional de Vigilância Sanitária do Ministério da 
Saúder.dando ampla divulgação a um impasse entre 
os nossos dois países, não só com relação aos req
uisitos para registro de produtos farmacêuticos, 
como, mais recentemente, com respeito às normas 
de controle sanitário dos alimentos importados pelo 
Brasil. 

Sr. Presidente, Srs. Senadores, consciente de 
que as críticas são exageradas, não pertinentes e 
atingem profissionais brasileiros da maior com~tên
cia e seriedade, venho à tribuna desta Casa, nã tar
de de hoje, para falar sobre os problemas existentes 
no setor de produtos de saúde, problemas esses 
que, injusta e desnecessariamente, prejudicam a 
imagem do nosso País e vêm estremecendo as rela
ções entre o Brasil e a Argentina. 

Existem no Brasil leis e códigos que contem
plam patamares tecnológicos, éticos e produtivos 
bastante elevados, e são freqüentemente mais rigo-

rosos e modernos do que os dós· nossos parceiros 
de bloco económico. 

A sociedade brasileira já dispõe, entre outros, 
de um avançado Código de Defesa do Consumidor 
e de uma modema Lei de Patentes que protegem os 
cidadãos, respeitam a propriedade intelectual e re
fletem o quanto nos preocupamos em aperfeiçoar as 
normas que regem as relações comerciais do nosso 
País. 

No que concerne a produtos para a saúde, 
como medicamentos e alimentos, objetos do conten-

. .. cioso em questão neste pronunciamento, todos sa
bemos que existem no País, há pelo menos 20 
anos, leis que estabelecem claramente como eles 
devem ser tratados. 

A legislação brasileira em vigor determina que 
esses produtos sejam submetidos a rigorosa análise 
de controle de qualidade, e ela vem sendo aplicada 
e respeitada tanto por nossas indústrias quanto pe
las dos países que aqui os comercializam. 

É preciso mencionar, porém, que durante muito 
tempo o rigor desse controle era bem menor. Havia 
uma certa descontinuidade administrativa e os órgã
os de vigilância sanitária não estavam conveniente
mente estruturados para realizar essa tarefa tão im
portante para a preservação da saúde dos nossos 
cidadãos. 

O SR. PRESIDENTE (Antônio Car1os Magalhães. 
Fazendo soar a campainha.) - Chamo a atenção do 
Plenário para lembrar que há um orador na tribuna. 

O SR. NEY SUASSUNA - Nos dois últimos 
anos, entretanto, o controle tomou-se muito mais 
efetivo e os problemas aumentaram, tomando-se 
mais agudos em 1996. 

A Secretaria Nacional de Vigilância Sanitária -
que só entre 1993 e 1994 esteve sob o comando de 
nove secretários distintos, com uma média de per
manência de apenas três meses para cada um -
passou a ter como gestor, nos últimos dois anos, o 
Dr. Elisaldo Carlini, profissional da maior competên
cia e seriedade. 

Ocorreu, desde então, uma profunda mudança 
na forma de atuação da vigilância sanitária brasilei
ra. Foi realizada urna real inspeção em todos os la
boratórios farmacêuticos aqui existentes, seguindo 
as recomendações da Organização Mundial de Saú
de - OMS, ação que só veio dar maior qualidade e 
credibilidade aos medicamentos produzidos no País. 

Com a implantação do Programa Nacional de 
lnspeção das Indústrias Farmacêuticas e Farmoquí
micas, mais de cem laboratórios tiveram suas autori
zações de funcionamento canceladas e cerca de du-
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zentos foram interditados até que adaptassem suas 
instalações às boas práticas de fabricação. 

Essas medidas evitaram que muito "lixo tera
pêutico" continuasse a ser vendido no mercado bra
sileiro. 

Desde janeiro de 1995, a atual direção da Se
cretaria Nacional de Vigilância Sanitária vem se pro
pondo a atuar prioritariamente nas áreas onde o vá
cuo de fiscalização sanitária era mais evidente. Im
plantou-se, sem dúvida alguma, uma vigilância mais 
rigorosa e os problemas começaram a surgir, contra
riando os interesses de vários países e não apenas 
da Argentina. 

Ocorre, porém, que as pressões da Argentina 
são as que vêm tendo maior destaque, por iniciativa 
de industriais ligados ao CILFA - Centro das Indús
trias de Laboratórios Farmacêuticos Argentinos -, 
que se consideram prejudicados e impedidos de co
mercializar seus produtos como similares no merca
do brasileiro, por excessivos entraves burocráticos e 
pelo suposto "invencível labirinto" existente naquela 
Secretaria. 

O Sr. Lúcio Alcântara - Permite-me V. Ex' 
um aparte, nobre Senador Ney Suassuna? 

O SR. NEY SUASSUNA - Com muita satisfa
ção, Senador Lúcio Alcântara. 

O Sr. Lúcio Alcântara -O assunto que V. Ex' 
está trazendo ao debate é muito importante, porque, 
por melhor que seja a nossa intenção de integração 
econômica, como é o caso do Mercosul, acredito 
que esse seja um caminho muito seguro para apro
ximação entre os países, tanto na área econõmica, 
como na política ou cultural. É claro que devemos 
ter certas regras que garantam a segurança e a qua
lidade dos produtos, principalmente dos que disse
rem respeito à nossa vida - no caso, produtos ali
mentícios, medicamentos e produtos farmacêuticos. 
Então, ou há uma mesma regra para todo o Merco
sul - que, portanto, seria uma regra transnacional, 
que valeria para todos -, ou certos países podem, e 
devem, adotar procedimentos que resguardem suas 
populações de produtos prejudiciais à saúde ou, em 
certos casos, até inócuos, sem a qualidade exigida 
para o consumo humano. Penso que, além do pro
blema político que está sendo levantado com rela
ção a essa questão, é preciso se fazer um exame de 
natureza técnica, um exame isento. Se amanhã qui
sermos exportar medicamentos para os Estados 
Unidos, certamente vamos nos deparar com exigên
cias da Food and Drug Administration, como ocor
re com alimentos. Por exemplo: com relação a frutos 
que são exportados do Nordeste para os Estados 

Unidos, há exigências enormes, mas feitas em defe
sa da saúde e da integridade daquela população. É 
preciso colocar essa questão num patamar técnico, 
pois não se trata meramente de urna questão políti
ca de comércio entre esses países. Todos queremos 
incrementar, aumentar, fazer com que esse comér
cio prospere e que nos aproximemos cada vez mais 
dos países do Mercosul, mas ninguém pode abrir 
mão de exigências quanto ao padrão de fabricação, 
pois, do contrário, muitas vezes vamos nos entregar 
nas mãos de indústrias e pessoas inescrupulosas ou 
sem idoneidade, que colocarão em risco nossa pró
pria população. 

O SR. NEY SUASSUNA - Essa é exatamente 
a sintonia de nossa declaração. Queremos a Argen
tina cada vez mais próxima, queremos cada vez 
mais integração, mas algumas normas são prioritá
rias e devem ser mantidas, por isso deve haver um 
entendimento. Nessa linha faço este pronunciamen
to. Muito obrigado. 

Eles reclamam o imediato cumprimento das 
normas acordadas no âmbito do Mercosul para te
rem abreviados seus procedimentos de registro de 
medicamentos novos e poderem comercializá-los 
mais rapidamente como similares no mercado brasi
leiro. Porém, basta ler os arts. 38, 40 e 42 do Proto
colo de Ouro Preto, adicional ao Tratado de Assun
ção, sobre a estrutura institucional do Mercosul, para 
se verificar que não assiste razão aos argentinos. 

Pelo mencionado Protocolo de Ouro Preto, 
toda resolução do grupo do Mercado Comum tem 
que ser intemalizada nos quatro países-membros, 
tendo sido estabelecido apenas que a vigência efeti
va e simultânea ocorrerá "quando todos os Estados
partes tiverem informado sua incorporação aos res
pectivos ordenamentos jurídicos internos•, devendo 
o fato ser comunicado a cada Estado-parte. 

Ficou estabelecido também que, até que se dê 
a harmonização das legislações dos quatro países, 
deverá ser tomada como referência, dentre as nor
mas nacionais dos mesmos, a norma mais exigente 
e próxima dos padrões internacionais, prevalecendo, 
também, a legislação vigente no país de destino dos 
bens e serviços em circulação. 

Sr. Presidente, Sr's. e Srs. Senadores, men
cionei essas disposições apenas para tomar mais 
evidente o quanto são descabidas as críticas feitas 
por autoridades e empresários argentinos neste mo
mento. 

A Resolução GMC n2 23195, que estabelece 
requisitos para o registro de produtos farmacêuticos 
registrados e elaborados em um Estado-membro 
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produtor, similares a produtos regi_strados no Esta
do-membro receptor, só foi intemalizada na Argenti
na e no Uruguai. No Paraguai e no Brasil, ela ainda 
está pendente. Assim sendo, deve prevalecer a legis
lação mais rigorosa, que é a nossa O Brasil é o país 
que respeita as normas mais avançadas, adotando as 
"Boas Práticas de Fabricação e Controle", de 1992, da 
Organização .Mundial de Saúde, enquanto que os 
nossos parceiros aceitam somente as de 1975. 

Cumpre destacar também que, no Brasil e na 
Argentina, o sistema de registro de novos medica
mentos é muito diferente. A legislação argentina é 
bastante flexível e adota um sistema de registro de 
patentes rápido, que não é aceito pelo Brasil, nem 
por muitas outras nações. 

Pelas leis daquele país, os medicamentos 
aprovados em cerca de quinze países considerados 
como de referência pelo seu grau de desenvolvi
mento científico e técnico - tais como Estados Uni
dos, Alemanha, França, Reino Unido e outros -, po
dem ser registrados lá em um prazo de sessenta 
dias, sendo dispensados de uma análise detalhada. 

Em nosso País, para se registrar um medica
mento novo, mesmo sendo proveniente desses paí
ses, esse produto tem de passar por um rigorosO 
exame de toda a documentação e da literatura cien
tífica, feito por uma comissão de quinze peritos per
tencentes a sociedades científicas e médico-farma
cêuticas nacionais. 

Sr. Presidente, Sr!s e Srs. Senadores, há 
quem pense que todos esses ataques fazem parte 
de um plano orquestrado por industriais daquele 
país vizinho para acelerar a comercialização de seus 
produtos, mesmo desrespeitando as leis brasileiras 
e atropelando as decisões acordadas no âmbito do 
Mercosul. 

Tendo tido a honra de ter sido Relator da Lei 
de Patentes na Comissão de Constituição, Justiça e 
Cidadania - CCJ, não me surpreendo com proble
mas como esses, que hoje surgem na área de medi
camentos riovos, gerando um contencioso entre o 
Brasil e a Argentina. 

Segundo matéria de página inteira publicada 
no jornal Folha de S.Paulo, de 17 de fevereiro, sob 
o título "Remédio - Amarga Relação com a Argenti
na•, as patentes são o pomo da discórdia na chama
da •guerra dos remédios•, que se trava entre os dois 
países. Representantes de entidades que repre
sentam laboratórios no Brasil, como a Alanac e a 
Abifarma, têm afirmado publicamente que os argen
tinos estão escondendo o verdadeiro jogo e querem 
se aproveitar do fato de a Argentina ainda não reco-

nhecer patentes para copiar medicamentos estran
geiros e rapidamente entrar com eles como similares 
no mercado brasileiro, prejudicando os laboratórios 
nacionais proibidos de fazê-lo pela nossa atuallegis
lação. 

Não há dúvida de que aqui é muito mais sim
ples registrar um medicamento comq "similar" do 
que como "novo", pois seria repetitivo e desnecessá
rio proceder à minuciosa análise indispensável no 
caso dos similares. 

Tendo êxito em suas pressões, a Argentina po
deria colocar no mercado brasileiro um enorme arse
nal terapêutico de última geração muito mais rc:pida
mente do que os laboratórios aqui existentes. 

Assim que ocorresse o registro de um medica
mento "novo• no Brasil, aquele país solicitaria o re
gistro de seu "similar", lá aceito sem maiores exigên
cias, e teria tempo suficiente para conquistar o mer
cado, pois os nossos laboratórios levariam bastante 
tempo para começar a produzi-lo. 

Sr. Presidente, o Brasil, sem sombra de dúvi
da, não faz nenhuma restrição aos produtos argenti
nos. Porém, não pode abrir mão das exigências rigo
rosas de nossa legislação referente a produtos de 
saúde, pois esses não são produtos quaisquer. 
Como afirmou o Professor Elisaldo Carlini, "permitir 
a entrada de remédios, sem analisá-los, seria abdi
car da nossa soberania científica•. 

Nosso País está aberto aos laboratórios argen
tinos, desde que esses se submetam às exigências 
da nossa legislação. O Uruguai não tem feito críticas 
desse tipo e registra, sem problemas, seus produtos 
aqui. 

A grande verdade é que um mercado como o 
nosso, de 159 e cinqüenta e nove milhões de habi
tantes, desperta o interesse de qualquer país do 
mundo. 

Na área de medicamentos, nosso rnercadu, 
apesar de reconhecidamente reprimido, movimentou 
cerca de US$10,5 bilhões, em 1996, com a comer· 
cialização de cerca de 1. 780 mil unidades. 

Não obstante, o atual subconsumo dEO medica
mentos, que é pequeno, temos um mercado três ve
zes maior do que o da Argentina, que movimentou, 
no ano passado, cerca de US$3,6 milhões, comer
cializando 500 milhões de unidades, e o preço mé
dio de nossos produtos é duas vezes menor do que 
os dos argentinos. 

Sr!s e Srs. Senadores, não poderia concluir 
este pronunciamento sem manifestar, da tribuna 
desta Casa, meu total apoio ao Professor Elisaldo 
Carlini, profissional de inegável competência e digno 
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de maior respeito, que vem sendo vítima de críticas 
tão injustificadas. 

Seu curriculum vitae o qualifica, seguramen
te, como o titular com maior bagagem de conheci
mentos que já ocupou aquele importante órgão do 
Ministério da Saúde. 

Professor e titular de Psicofarmacologia da Es
cola Paulista de Medicina, Membro do Conselho In
ternacional do Conselho de Narcóticos das Nações 
Unidas, por indicação da Organização Mundial de 
Saúde, o Dr. Carlini já presidiu diverSa.s si:lcleaadês 
científicas no Brasil, inclusive a Sociedade Brasileira 
de Vigilância de Medicamentos. 

O Dr. Elisaldo Cariini vem adotando medidas 
acertadas que se inserem numa política de defesa 
dos reais interesses brasileiros, tanto dos consumi
dores quanto da indústria farmacêutica e das socie
dades médico-farmacêuticas aqui existentes. 

É inadmissível que agora, por contrariar inte
resses económicos da indústria farmacêutica argen
tina, esse competente profissional venha a ter a sua 
permanência no cargo ameaçada por pressões e a 
ser criticado pelo rigor do sistema de registro de no
vos medicamentos. 

As medidas defendidas por ele contam com o 
apoio público não só das sociedades científicas, 
mas também das entidades que representam os la
boratórios existentes no País, como evidenciam as 
declarações vinculadas pela mídia. 

Sr. Presidente, a matéria publicada na Folha 
de S.Paulo, no dia 25 de fevereiro passado, de
monstra bem o quanto são justificadas as exigências 
brasileiras com relação a produtos argentinos ou de 
qualquer outro país. 

Segundo o artigo, que se refere especificamen
te ao nosso vizinho, o controle sanitário efetuado na
quele país deixa muito a desejar e sua infra-estrutu
ra de controle ainda é bastante deficitária. 

Nada ilustra melhor as deficiências de controle 
de nosso parceiro de bloco económico do que a de
claração dada pelo Sr. Guilherme Zucal, Coordena
dor-Chefe da ADELCO - Ação dos Consumidores, a 
maior associação de defesa do consumidor daquele 
país, com relação ao controle de alimentos. 

Disse ele: "Nossos resultados demonstram que 
30% dos alimentos comercializados no país têm al
gum problema. E 6% deles têm falhas críticas, arris
cando a saúde de quem os adquire•. 

Segundo a mesma matéria, lá, o controle sani
tário não é rigoroso. Durante os àhos- de 1992 e 
1993, a Argentina viveu uma onda de denúncias de 
produtos contaminados, cujo caso mais grave foi o 

do vinho misturado c;om metanol~ que causou 27 
~mortes~ ForcmLdE:!1~cl9§_també_m problemas com 
queijos, sorvetes, iogurtes, sucos, água mineral e 
outros produtos que descumpriram as normas. 

Sr'ls e Srs. Senadores, ao invés de alimentar 
contenciosos desnecessários no seu âmbito interno, 
o Brasil e a Argentina precisam unir-se para, graças 
ao controle e à qualidade dos seus produtos, pode
rem concorrer, junto com o Uruguai e o Paraguai, 
em pé dé igualdade com seus verdadeiros adversá-

- nos, qulnsão ·os gtanâes-mercaâos internacionais. 

Ao concluir, faço um apelo ao Ministério das 
RelaÇões- Exteriores para que adote uma postura fir
me em prol da uniformização das leis patenteárias e 
na defesa do âmbito do Mercosul, de medidas que 
visem , antes de tudo, a proteção dos consumidores. 

Essa provocação da indústria farmacêutica ar
gentina, que considera o controle sanitário exercido 
no Brasil como uma barreira não tarifária ao comér
cio entre os nossos países, precisa ter um fim. 

É preciso, sem demora, dar um basta a esse 
desnecessário e injustificado contencioso que tanto 
vem prejudicando nosúltimos tempos as boas rela
ções que precisam ser cada vez maiores e que tem 
existido sempre entre a Argentina e o BrasiL 

Muito obrigado. 
O SR. PRESIDENTE (Antonio Carlos Magalhães) 

- Concedo a palavra ao Senador Lúcio Alcântara. 
O SR. LÚCIO ALCÂNTARA (PSDB-CE. Pro

nuncia o seguinte discurso.)- Sr. Presidente, Srl's e 
Srs. Senadores, a Campanha da Fraternidade, neste 
ano de 1997, é dirigida a uma das mais "graves feri
das da sociedade", como tal conceituados "os pro
blemas dos presos e tudo a eles relacionado". Com 
o lema "Cristo liberta de todas as prisões", a Campa
nha quer promover a "libertação dos cativos•, apon
tando-lhes •o caminho da vida nova, da liberdade 
verdadeira" e, a todos os brasileiros, endereçando a 
conclamação à solidariedade e à atitude participati
va, frente às situações "tristes e degradantes como a 
de tantos presídios•. 

No fundo, sugere à sociedade a exaltação do 
Direito e a discussão de uma reforma da política cri
minal, de sorte a enfrentar providencias duradouras 
que, no mínimo, libertem dos cárceres os que lá es
tão injustamente, que contenham a violência urbana, 
que apaguem de nossas cadeias, detenções e peni
tenciárias o estigma de que não passam de verda
deiras escolas de criminalidade. 

--- -----

Já se disse que a liberdade, constituindo a pró
pria essência do individuo, não pode ser dele arran-
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cada, mesmo ·riã hipótese da sua restrição, quando 
necessária a garantia da liberdade dos outros. 

A nossa vigente Lei de Execução Penal estipu
la que ao recluso deve ser assegurado o recolhi
mento em cela com espaço mínimo de 6m•. Não é, 
porém, o que se constata, em todo o País. Na Capi
tal da República, o presídio e outras dependências 
policiais abrigam de 200 a 400 presos além da sua 
capacidade, juntando, indevidamente, os presos de 
maior e de menor periculosidade, e os sentenciados 
sem culpa declarada pelo órgão judicial. 

A recuperação do detento, em tais circunstân
cias, é objetivo inatingível, segundo os especialistas. 

Nas prisões, que teriam por fim a recuperação 
dos internos, registra-se a ocorrência de toda a es
pécie de violência, por força mesmo dessas irregula
ridades. Registra-se, mensalmente, a elevada média 
de três rebeliões, como produto da superpopulação 
carcerá.ria e das condições físicas das instalações e 
equipamentos prisionais, revelando a incapacidade 
de a autoridade pública administrar satisfatoriamente 
a penalização imposta pelo Estado. 

Don Cândido Padim, Jurista e Bispo emérito de 
Bauru, Estado de São Paulo, descreve essa cruel 
realidade que é a de assistirmos "com mais freqüên
cia e em trágicos resultados, aos casos de insunrei
ções coletivas de presos nas penitenciárias e ca
deias por toda a parte. 

Quase sempre a origem dessas revoltas está 
na superlotação dos estabelecimentos penitenciá
rios, criando condições intra-humanas de· convivên- -
cia com os presos". 

Os que praticaram atos anti-sociais devem ter 
a oportunidade de se corrigir para recompor sua ver
dadeira imagem humana, contando com a colabora
ção do POder Público e da sociedade. 

Trata-se de imposição da "ordem jurídica em 
que se fundamenta a sociedade brasileira". 

E aconselha o prelado: •o excesso da popula
ção carcerá.ria poderia ser diminuído por um proces
so de individualização da pena, previsto na Consti
tuição, descartando a condenação em regime fecha.; 
do e transformando-a em prestação social alternati-
va. ' 

A prestação de um serviço à sociedade, duran
te algumas horas do dia, tem maior probabilidade de 
contribuir para a reeducação do infrator, por sentir 
ele o benefício que está oferecendo à comunidade, 
corrigindo o abuso que cometeu anterionnente. Tem 
também a vantagem de permitir o exercício do traba
lho remunerado, favorecendo a manutenção do elo 
afetivo do apenado com sua família. 

é: bom acrescentar que a Lei de Execução Pe
nal tem o sentido fundamental de "proporcionar condi
ções para a harrnõnica reintegração social do conde
nado". Essa finalidade, todavia, raramente é atingida, 
face às notórias condições de nossos estabelecimen
toe prisionais, que inviabilizam "a regeneração do con
denado", como pretende a Lei n2 7.210, de 1994. 

O censo penitenciário nacional, do mesmo ano, 
divulgado pelo Ministério da Justiça, informa a exis
tência de 129.169 presos em todo o País, sendo 
124.403 homens e 4.766 mulheres. Como o número 
de vagas situa-se em pouco mais de 54 mil, temos, 
em média, mais de dois presos para cada vaga em 
nossas penitenciárias. 

Porém, "em nenhuma outra época houve uma 
situação tão lastimável", como observa Dom Paulo 
Evaristo Ams, 85% dos detentos não têm dinheiro 
para pagar advogado; 95% são pobres ou muito po
bres, e 48% estão presos irregularmente. Quarenta 
e três por cento de todos os prisioneiros praticaram 
assalto e furto; 17% cometeram homicídio; e 10"k 
traficaram drogas. Circunstancialmente, não há in
formação de presos por exploração de trabalho es
cravo, por sonegação de contribuição previdenciária 
dos empregados, por má administração do patrimõ
nio público, pela utilização do dinheiro para corrom
per políticos e funcionários públicos. 

Além do espaço, deve-se considerar as condi
ções físicas dos prédios, que freqüentemente se en
contram muito deterioradas. As precárias condições 
de ventilação e luminosidade prejudicam a saúde e 
provocam várias doenças. A falta de espaço vital 
acaba violando também outros direitos das presas· e 
dos presos, como, por exemplo, o direito de traba
lhar e estudar. 

Até a arquitetura da prisão leva o preso a não 
se sentir gente: tudo é feito para que não haja ne
nhuma privacidade e se instale um clima de intimida
ção, ou seja, o próprio prédio faz o preso se sentir 
humilhado e perceber que está totalmente à mercê 
de outros, sem poder reivindicar um mínimo de inti-

-midade. 
A citada Lei de Execução Penal "dispõe que ao 

condenado serão assegurados todos os direitos não 
atingidos pela sentença Estabelece a assistência 
básica a ser prestada como dever do Estado, objeti
vando prevenir o crime e orientar o retomo à convi
vência da sociedade. • As modalidades dessa assis
tência correspondem a necessidades humanas fun
damentais. 

Consiste no "fornecimento de alimentação, 
vestuário e instalações higiênicas", bem como na 

'(-;b 
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disposição de instalações e serviços que atendam 
os presos nas suas necessidades pessoais, além de 
locais destinados à venda de produtos permitidos e 
não fornecidos pela Administração." 

Paulo VI, ao iniciar-se o ano de 1977, senten
ciava que "quando um homem é ferido em sua digni
dade, toda a Igreja sofre". E João Paulo 11, há um 
ano, apelava "à Administração da Justiça para que o 
sistema carcerário seja sempre respeitoso da condi
ção do homem, isto é, que se promovam, neste e 
nos demais centros penitenciários, condições de 
vida mais conformes com a dignidade humana; que 
se favoreça a reeducação e formação dos detidos e 
jamais consintam vexações nem tratamentos desu~ 
manos". 

Em síntese, a Campanha da Fraternidade -
1977 - prossegue intentando 'a formação da cons
ciência das pessoas, a fim de que encarem os pre
sos como seres humanos, possuidores de direitos e 
deveres. O lema 'Cristo liberta de todas as prisões' 
lembra que há muitos tipos de prisões, de cadeias 
que tiram a liberdade das pessoas: falta de condiçõ
es mínimas de vida digna, o consumismo, drogas, 
alcoolismo e trabalho escravo, entre outros.' 

Já o tema, 'faz rever as causas da criminalida
de, da infração da lei, da quebra do convívio social, 
que leva à prisão. Sem negar a responsabilidade 
pessoal, deve-se considerar a situação concreta de 
cada indivíduo no seu contexto social: sistemática 
destruição de valores e indução à violência, desem
prego, fome, impunidade'. 

Exige-se, assim, o 'aprofundamento da atual 
prática da justiça: a quem é aplicada a lei com rigor? 
A quem não se aplica com o mesmo rigor? São as 
graves questões da impunidade e da morosidade" 
da prestação jurisdicional. Não se poderá, no entan
to, "esquecer as vítimas do crime, estejam ou não 
presos os seus autores: estupros, roubos, assaltos, 
homicídios' e todas as espécies de corrupção. 

Enfim, despertada a sensibilidade e a solidarie
dade dos cristãos e de todos os homens e mulheres 
de boa vontade para com as vítimas e para com os 
encarcerados, conta-se ajudar os primeiros "a perce
berem a realidade carcerária do Brasil e a se com
prometerem na realização das mudanças necessá
rias, colaborando com as autoridades legislativas, ju
diciárias, policiais e penitenciárias na sua tarefa de 
fazer as reformas e as leis necessárias. • 

Por derradeiro, a CNBB recorda que "a história 
dos cristãos começou com per5egúições e cárce
res'. Não são os reclusos, portanto, seres estranhos, 

mas companheiros de infortúnio em muitas situaçõ
es, com o correr da história. 

Diariamente nos deparamos com notícias dos 
mais diversos tipos de crimes e delitos, cujos auto
res são pessoas de carne e osso e cujas vítimas 
igualmente o são. Ficamos chocados com as denún
cias sobre superlotação de cadeias e prisões, maus
tratos infligidos aos presos, torturas, massacres, fu
gas, chacinas, exce5sos de guardiões da ordem, re
voltas nas prisões, dificuldades de reintegração ao 
convívio social dos que saíram .•• 

Na sociedade, existem inúmeros preconceitos 
sociais e raciais com respeito aos encarcerados e 
aos egreSsOS das prisões: MUitas vezeS, publica
mente ou em particular, julga-l)e com dois pesos e 
duas medidas. Os meios de comunicação que veicu
lam amplamente a violência (filmes, novelas, repor
tagens policiais no rádio, na televisão ou na impren
sa), exibem as reações das vítimas e de seus fami
liares e fazem apelos insistentes aos sentimentos, 
dificultando a serenidade necessária para refletir e 
perdoar. 

Os fatos violentos mexem com sentimentos 
profundos do :::er humano, como o medo ou o desejo 
de vingança. e despertam atitude~ carregadas de 
emotividade, que vão da indiferença ou da rejeição 
até a misericórdia e a compaixão. É muito fácil ceder 
ao medo ou deixar-se levar por preconceitos. É fácil 
confundir justiça com dureza ou com a necessária 
proteção da sociedade. 

O problema levanta muitas perguntas sobre os 
encarcerados. Não foram eles próprios que construí
ram essa situação? Por que compadecer-se deles, 
se eles não tiveram compaixão? Por que interessar
se por seus direitos, se eles não respeitaram os di
reitos dos outros? Outras perguntas questionam a 
administração de justiça: Como é aplicada? Por que 
há tanta impunidade. São essas as únicas pessoas 
que merecem estar na prisão? Quais os direitos dos 
presos e das presas? Há também muitos questiona
mentos sobre a atuação de policiais, o atendimento 
aos presos e às presas, o trabalho dos agentes pe
nitenciários. São perguntas que todos podem levan
tar. Mas cada um e toda a sociedade deve questio
nar-se frente à realidade dos encarcerados. 

A Igreja quer colocar-se a serviço da sociedade 
e ajudar a aprimorar a convivência humana. É preci
so ajudar as vítimas de qualquer tipo de violência. 
Elas precisam sentir que são acolhidas peJa comuni
dade e acompanhadas nos seus sofrimentos; sentir 
a -sOlidariedade dos irmãos; recuperar-se dos trau
mas e feridas que tenham sofrido; recuperar a ale-
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gria e, em suma, retomar o caminho da conversão, 
da realização pessoal e da felicidade. 

Quanto aos presos, pensamos que todas pes
soa é maior que sua culpa e que todos são recupe
ráveis. "Cremos, com Jesus, que não se corrige a 
violência com outra violência e cremos também que 
detestar o pecado não inclui abandonar o pecador. 
Cremos que se supera a violência com o amor, a 
bondade e o perdão." 

Muito obrigado. 
O SR. PRESIDENTE (Antonio Carlos Magalhães) 

-Concedo a palavra, para uma comunicação inadiá
vel, à Senadora Emilia Fernandes. S. Exi' disporá de 
cinco minutos. 

A SRA. EMÍUA FERNANDES (PTB-RS. Para 
uma comunicação inadiável. Sem revisão da orado
ra.) - Sr. Presidente, Srl's e Srs. Senadores, neste 
espaço regimental que temos para uma comunica
ção breve, gostaríamos de fazer alusão à lei da doa
ção de órgãos, à Lei n2 3.934, de 1997, que foi san
cionada recentemente pelo Presidente da República, 
mais precisamente no dia 4 de fevereiro deste ano. 

Todos sabem que, a partir desta lei- já em vi
gor, embora não esteja sendo ainda aplicada devido 
ao período de 60 dias de regulamentação -, todos os 
brasileiros são doadores, a não ser que se manifes
tem em contrário junto aos órgãos oficiais de identifi
cação civil ou aos Departamentos de Trânsito. 

Sabemos que esta lei foi bastante polêmica, 
mas é importante, e ainda muito questionada. Aqui 
mesmo no Congresso Nacional, no Senado, a dis
cussão foi travada muito em cima de posições éti
cas, religiosas, ideológicas, enfim, o que é normal e 
aceitável num parlamento. 

Temos questionamentos por parte do Conselho 
Federal da OAB, por exemplo, que aponta a incons
titucionalidade; temos alguns setores da Igreja Cató
lica dizendo que era importante que se reservasse a 
doação, talvez até, através de um testamento elabo
rado pelas pessoas; temos o Conselho Regional de 
Medicina, que, de certa forma, questionou alegando 
a falta de estrutura da rede de saúde e de especia
listas. São ponderações respeitáveis mas que, em 
princípio, nós, que votamos favoravelmente a esta 
lei, não concordamos. 

Temos a ressaltar a importância de depoimen
tos de pessoas que foram ouvidas mediante muitas 
consultas e pesquisas feitas por todo o Brasil. Em 
Brasma, temos dados importantes. Pessoas de to
das as idades, de todas as profissões. Como o caso, 
por exemplo, de uma jovem de 25 anos que disse 
concordar com a lei porque tem muita gente que 

precisa ser transplantada para continuar vivendo; 
pessoas como um aposentado de 68 anos que disse 
ser favorável também porque há muita dificuldade 
no sistema atual da doação de órgãos; outro caso, 
de um servidor público que disse ser a lei muito im
portante para quem precisa de transplante. Podería
mos discorrer ainda sobre a posição de muitas pes
soas. 

Sabemos, Sr. Presidente, que muito ainda pre
cisa ser feito. Precisamos criar a Central Nacional de 
Transplantes e um banco de doadores de medula 
óssea. E é necessário organiza; o funcionamento ar
ticulado dessa central com as centrais estaduais e 
os hospitais. Temos que adaptar o sistema de infor
mática dos Departamentos de Trânsito para que 
conste das carteiras de habilitação a informação so
bre ser ou não doador de órgãos. O mesmo precisa 
ser feito com relação aos institutos de identificação. 
Precisamos também de uma ampla campanha de 
esclarecimento, além de estudar uma forma prática 
de resolver os casos dos não doadores e daqueles 
que já têm documento. 

Sr. Presidente, sabemos que muitas iniciativas 
estão sendo tomadas. São Paulo, por exemplo, já 
baixou portarias normalizando a atuação do Detran 
e do Instituto de Identificação. 

O que nos traz à tribuna, neste momento, é o 
desejo de saudar o Estado do Rio Grande do Sul, 
pois este sai à frente e, no dia 6 de fevereiro - e a lei 
foi sancionada no dia 04 de fevereiro-, o Governa
dor do Estado, no Palácio Piratini, numa solenidade 
oficial, anunciou a criação da Central de Doação de 
Órgãos, que pretende tomar mais ágil as doações. 
Acredita S. ExB que em 40 dias a Central já estará 
funcionando e poderá, assim, agilizar o processo de 
doação de órgãos. 

Existem estudos técnicos da Secretaria de 
Saúde do Estado do Rio Grande do Sul, com dados 
de que aproximadamente 600 . mortes cerebrais 
ocorreram em 1996. Entretanto, apenas 20% desses 
casos foram encaminhados para transplante. Houve 
impedimentos os mais diversos: grandes distâncias, 
dificuldades na comunicação, falta de condições 
adequadas, pequeno número de hospitais habilita
dos para a captação de órgãos etc. 

Estamos fazendo este registro, Sr. Presidente, 
pois entendemos que há necessidade de o Governo 
Federal, os Governos Estaduais e os hospitais co
meçarem a se agilizar, para que formem especialis
tas; adaptem o sistema de infonnática e a estrutura 
dos hospitais para aumentar o número de pessoas 
beneficiadas pelo transplante. 
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Neste momento, cumprimentamos a iniciativa nanceiro de integração regional, com estrutura de 
do Governo do Estado do Rio Grande do Sul, que, banco, de caráter autônomo e aberto à participação 
entendendo a importância da Lei de Doação de Ór- de países extra-regionais, de organismos multilate-
gãos, sai à frente e se compromete-J:n.lblfcamente --- ráis-ae-creaifo e -delnstituições financeiras públicas 
com a organização do sistema no Estado do Rio e privadas, cujo sistema decisório, estrutura de capi-
Grande do Sul. tal, regras operacionais, facilidades de crédito e 

Muito obrigada. modo de funcionamento estejam de acordo com prá-
0 SR. PRESIDENTE (Antonio Carlos Magalhães) ticas consagradas em entidades financeiras interna-

-Concedo a palavra ao Senador Ramez Tebet. cionais. 
O SR. RAMEZ TEBET (PMDB-MS. Pronuncia A nova entidade sucederá o Fonplata em todas 

o seguinte discurso. Sem revisão do orador.) - Sr. as instâncias: financeiras, legais e administrativas, 
Presidente, Sf!s e Srs. Senadores, o assunto que de conformidade com disposições a serem consig-
me traz à tribuna hoje é o Mercosul. nadas em instrumento diplomático específico. 

O Mercosul é uma história de sucesso no mun- Sr. Presidente, sr-s e Srs. Senadores, em ra-
do, pois é um dos seus mais recentes blocos comer- zão desse documento, firmado em 16 de dezer.1bro 
ciais e já alcançou números de comércio exterior im- de 1996, em que os Estados-membros se compro-
pressionantes, sendo o quarto maior bloco comercial metem a criar mecanismos financeiros de integração 
do mundo. regional, encontrei inspiração para vir à tribuna dizer 

Nos poucos anos desde a assinatura do pri- que, representante que sou do Estado de Mato 
meiro tratado, o comércio intra-regional entre Brasil, Grosso do Sul, que o meu Estado, dentro do contex-
Argentina, Paraguai e Uruguai já aumentou mais de to do Mercosul, tem uma posição privilegiada; ele é 
300% e o comércio extra-regional do bloco, maiS de o- centro geogralico ao Mercosul, é um Estado que 
80%, provando que todos os países membros estão tem a sorte de fazer divisas com dois países que 
hoje em melhor situação do que antes da adesão ao também integram o Mercosul, mais precisamente 
Mercosul. com o Paraguai e com a Bolívia. 

Esses números foram suficientes para que o No instante em que os países que integram o 
Chile e a Bolívia já tenham assinado acordo para en- Mercosul se comprometem a fundar um instrumento 
trada efetiva no bloco. E a Venezuela, que ainda financeiro com características de banco para premo-
está na fase inicial das negociações diplomáticas, ver o maior desenvolvimento, a maior integração 
certamente será um dos sócios do Mercosul antes tanto no campo das importações como das exporro-
da virada do século. ções, para sUbstituir o · F<:lnpiata, ·que tem sede na 

Além do incremento no comércio exterior, o Capital da Bolívia, La Paz, ocorre-me, Sr. Presiden-
Mercosul tem servido para fornecer aos consumido- te, dentro das regras diplomáticas, ocupar a tribuna 
res de todos os países membros maior escolha de para fazer um apelo à diplomacia, mais precisamen-
produtos, fortalecendo ainda a indústria nacional te ao Ministro das Relações Exteriores, ao ltamaraty, 
através da competição. na esperanÇa âe-qlle; ria hora da concretização des-

Todos os dias, empresas dos países membros se organismo internacional e também regional de to-
expandem seus negócios para além da fronteira. Ex- mente e desenvolvimento - caso essa disputa venha 
portam, importam, abrem filiais. O Mercosul fez e privilegiar o nosso País, caso a sede dessa institui-
continuará fazendo crescer a economia dos países ção financeira com características de banco venha 
membros, melhorando a qualidade de vida de suas instalar-se no País - que o Ministério das Relações 
populações pelo aumento no fluxo de mercadorias, Exteriores e o Governo Federal a localizem no Esta-
riquezas e culturas. do de Mato Grosso do Sul pelas razões que levantei 

Nesse contexto, para financiar a importação e aqui. 
exportação e novos investimentos entre os países Sr.-Presidimte, srs. Senadores, o metiEstãâo _______ _ 
do Mercosul, representantes dos cinco membros tem posição geográfica privilegiada, é talvez o único 
efetivos - Argentina, Bolívia, Paraguai, Uruguai e Estado da Federação brasileira que não dispõe de 
Brasil- assinaram, no dia 16 de dezembro de 1996, uma instituição financeira oficial, de um banco esta-
a Declaração sobre Mecanismos Financeiros de ln- dual comercial. Hoje, a sociedade sul-mato-grossen-
tegração Regional. se não reivindica isso, mas um Banco de Desenvoi-

Por intermédio desse documento, os países vimento de caráter regional e internacional seria 
decidiram concretizar a criação de um mecanismo fi- bem-vindo. 
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Nesta oportunidade, estou emiiànoo, como rep" 
resentante do meu Estado e convencido da importân
cia que essa instituição financeira pode representar 
para o Brasil e, especialmente, para Mato Grosso do 
Sul, um ofício ao Ministério das Relações Exteriores 
para fazer as presentes reivindicações. Quero registrar 
isso nos Anais do Senado da República. 

Tenho absoluta certeza e confiança de que, em 
assim procedendo, será feita justiça para o Brasil e 
para um Estado que, no mapa geográfico do Brasil e 
da América do Sul, ocupa essa posição privilegiada: 
o Estado de Mato Grosso do Sul. 

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

DOCUMENTO A QUE SE REFERE O 
SR. RAMEZ TEBET EM SEU DISCURSO 

OFÍCIO RT N° 53197 

BrasHia, 3 da março da 1997 

Senhor Ministro. 

No dia 16 de dezembro de 1996, representantes dos cin

cos países membros do Mercosul assinaram a "Declaração SObre 

Mecanismos Financeiros de Integração Regional'. Considera o 

documento que o processo de integração da sub-região, da qual 

consti1uam exemplos principais o Tralado da Bacia do Praia e o 

Marcosul, exige um maior dinamismo na geração de instrumentos 

de financiamento destinados a atendar à crescente demanda de 

capilais para projetes de infra-estrutura, expansão do comércio in

tm·regional e o desenvolvimento económico e social dos países 

daãrea 

Focou decidido, neste evento, a criação de uma instituição 

que suceda o Fundo para o Desenvolvimento da Bacia do Praia

FONi"lATA em todas as instâncias financeiras. legais e adminis

trativas, de confunnidade com disposições a serem consignadas 

em instrumento diPlomático especifico. 

Permito-me, Senhor Ministro, dirigir-me a Vossa Excelência 

para consultar quanto à possibilidade da candidatura do Brasil 

para sediar, mais precisamente no Estado de Mato Grosso do 

Sul, a futura entidade de fomento internacional. 

Convencido da importância que essa instituição financeira 

pode represenlar para o Brasil e muito especialmente para o meu 

Estado, além obviamente das vanlagens estratégicas de localiza· 
ção geográfica que berieficia en1re outras coisas os pafses inte

grantes do Mercosul, estou certo da atenção especial que Vossa 

Excelência dispensará ao exposto. 

Aproveito o ensejo para encaminhar, em anexo, cópia do 

pronunciamento que fiz na Tribuna do Senado Federal SObre o 

assunto. 

Respeitosamente, Ramez Tebet- Senador. 

O SR. PRESIDENTE (Antonio Carlos Magalhães) 
-Concedo a palavra ao Senador Valmir Campelo. 

O SR. VALMIR CAMPELO (PTB-DF. Pronun
cia o seguinte discurso. Sem revisão do orador.) -

Sr. Presidente, Srl!s e Srs. Senadores, o assunto 
que me traz à tribuna desta Casa não é novo, mas 
nem por isso deixa de agravar-se a cada dia, porque 
em sua essência ele é parte integrante do nosso 
maior problema: a desigualdade social. 

Refiro-me, Sr% e Srs. Senadores, ao sistema 
penitenciário brasileiro, que está longe de ser ape
nas um mero problema de estrutura física, mas sim 
uma afronta à dignidade humana. 

Sob o título "A Fraternidade e os Encarcera
dos", a Conferência Nacional dos Bispos do Brasil, a 
CNBB, oportunamente levou para dentro dos lares 
brasileiros, através de uma admirável p~ publicitá
ria, a dramática situação do preso em nosso País, 
cujo problema nossa sociedade simula não existir. 

Privar criminosos da liberdade é uma prática 
que se perde na noite dos tempos. Ao longo da his
tória, as sociedades sempre se valeram desse recur
so para se protegerem dos indivíduos nocivos e sem 
condições de viver em coletividade. Modernamente, 
cabe ao Estado a responsabilidade de afastar tem
porariamente o indivíduo infrator do convívio social. 

O Estado, no entanto, tem igualmente o dever 
de preservar a vida e a dignidade de quem privou da 
liberdade e, mais que isso, tem a obrigação de pro
porcionar ao cidadão preso as condições para recu
perar-se e reintegrar-se à sociedade. 

Contudo, o que emerge do fundo das imundas 
e desumanas prisões brasileiras é estarrecedor! As' 
cruéis condições de vida a que estão submetidos os 
presos nesta terra de Betinho e Chico Xavier nos en
che de vergonha e indignação. 

Nosso sistema carcerário não oferece ao inter
no a menor possibilidade de recuperação. Em mui
tos casos, inexistem até as condições mínimas de 
sobrevivência em nossos presídios. Degradação, 
tristeza e desesperança compõem o dia-a-dia das 
nossas prisões. 

Precisamos encontrar caminhos para modifi
carmos esse quadro, Sr. Presidente! Agora mesmo, 
nesse último final de semana, mais uma rebelião de 
presos, dentre as centenas que presenciamos nos 
últimos anos, fez seis vítimas fatais em um presídio 
de Pernambuco. 

. O Governo Federal tem manifestado intenção 
de promover uma completa reforma em nosso siste
ma penitenciário, tendendo para a privatização do 
conjunto de prisões que não consegue administrar a 
contento. 

Mas, enquanto as mudanças não ocorrem, os 
presídios agonizam e pedem socorro, completamen
te à míngua dos recursos necessários para garantir, 
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pelo menos, a vida de milhares e milhares de presi
diários. 

Urge, igualmente, uma ampla reforma judiciá
ria, capaz de dar agilidade aos nossos tribunais e 
juizados, de minorar o sofrimento de cidadãos que 
aguardam, presos, por uma decisão sobre crimes 
menores, convivendo com perigosos assaltantes e 
criminosos, em cadeias públicas sem as mínimas 
condições de abrigar seres humanos. (Isso, no en
tanto, é tema para uma outra abordagem que apre
sentarei oportunamente.) 

O Sr. Ramez Tebet- Senador Valmir Campe
lo, V. Exª me permite um aparte? 

O SR. VALMIR CAMPELO- Ouço V. Exª com 
muito prazer, nobre Senador Ramez Tebet. 

O Sr. Ramez Tebet - Nobre Senador, este é 
um assunto, sem nenhuma dúvida, arrebatador e 
apaixonante, por se tratar de um tema secular. A si
tuação caótica de nossos presídios agride a dignida
de do ser humano, principalmente quando se aborda 
a superlotação neles existente. Os dados demons
tram que, nos presídios brasileiros, está reservado 
um espaço geográfico de menos de um metro qua
drado por preso, o que, por si só, já demonstra a 
condição degradante em que vive o encarcerado, 
aquele que teve a infelicidade de cometer um crime 
e está recolhido aos fundos de uma cela No seu 
pronun~amento, V. Exª indaga bem: qual é o cami
nho? E preciso buscar caminhos para contornar 
essa situação. Estou de acordo com V. EJ<l!: acredito 
que o caminho é a diminuição das desigualdades 
sociais; o caminho é dar melhores condições de vida 
ao povo brasileiro; o caminho é o combate ao de
semprego; o caminho é a construção de escolas; o 
caminho é a solidariedade, é tirar os meninos que 
estão perambulando pelas ruas. Ou seja, o caminho 
é a solução dos problemas sociais do nosso País. 
Mas quero congratular-me com V. Ex-. Este tema 
está dominando a opinião pública brasileira. A Con
federação Nacional dos Bispos do Brasil, em campa
nha, está agitando esse problema, e não há brasilei
ro que não se sensibilize com um assunto dessa en
vergadura. Quero cumprimentar V. Ex- e formular 
votos. Mas quero, também, deixar aqui registrado o 
meu ponto de vista Entendo, Senador Valmir Cam
pelo, que a solução desse problema passe efetiva
mente- como V. Ex' ia dizer quando pedi este apar
te - por uma reforma do Poder Judiciário, porque há 
presos que já cumpriram as suas penas e, por falta 
de condições de pagar um advogado, ainda conti
nuam presos; outros, ficam aguardando por um tem
po muito longo o julgamento dos seus processos. 

Mas, antes de qualquer questão, precisamos resol
ver á~q:m>fi.Jridãsdesigtialdãdes-sóCiãis. quê -eXistem 
no Brasil. 

O SR. VALMIR CAMPELO- Agradeço a V. Ex", 
nobre Senador Aamez Tebet, pela colaboração que 
deu ao meu pronunciamento, por sua sensibilidade 
social e pela visão ampla que tem sobre o assunto, 
como ex-Governador e como advogado que é. De 
forma que incorporamos, com muito prazer, essa 
contribuição que V. ExB prestou ao meu pronuncia
mento, endossando-o. Muito obrigado. 

Sr. Presidente, Srªs e Srs. Senadores, em 
1996, tive a iniciativa de apresentar nesta Casa um 
projeto de lei que visa a amenizar o grave problema 
penitenciário brasileiro, tomando mais humana a pri
vação da liberdade em nosso País. 

Trata-se de proposta que faculta aos Estados e 
ao Distrito Federal o direito de outorgar à iniciativa 
privada a construção ou instalação de presídios, 
bem como a execução de sentenças penais conde
natórias. 

Vejo em minha proposta um meio viável de ca
nalizarmos recursos da iniciativa privada para a 
construção de novos presídios, albergues e casas 
de detenção, bem como o seu reaparelhamento, já 
que os cofres públicos não dispõem de recursos su
ficientes para suprir a demanda do sistema peniten
ciário. 

Sr. Presidente, Srªs e Srs. Senadores, não ali
mento a pretensão de resolver, através da proposta 
de privatização dos presídios, a totalidade dos pro
blemas do sistema penitenciário brasileiro. Não te
nho dúvidas, entretanto, de que a aprovação desse 
projeto aliviaria o déficit carcerário em nosso País, 
melhoraria as condições de vida em nossas prisões 
e tiraria do Governo um ônus que, há muito, ele não 
tem sido capaz de suportar. 

Privatizar presídios não é idéia nova A iniciati
va mostrou-se eficaz nos Estados Unidos e na Fran
ça, para citar apenas duas democracias do Ociden-
te. · 

Dessa forma, Srªs e Srs. Senadores, diante 
das atuais dificuldades do nosso sistema prisional, 
peço aos meus nobres Pares que se dignem a anali
sar as propostas já apresentadas nesta Casa sobre 
o assunto, inclusive a minha, que considero uma 
contribuição positiva no sentido de eliminarmos essa 
vergonha nacional, que são as condições desuma
nas dos nossos presídios. 

Quero, também, Sr. Presidente, congratular-me 
com a Igreja Católica, que, por intermédio da CNBB, 
dá um exemplo de extrema sensibilidade ao ocupar-
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.i 
se de tema de tamanha magnitude social e, sobretu
do, de tamanha magnitude humana. 

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

Durante o discurso do Sr. Valmir Cam
pelo, o Sr. Antonio Carlos Magalhães, Presi
dente, deixa a cadeira da presidência, que é 
ocupada pelo Sr. Lucídio Portel/a, 4º Secre
tário. 

O SR. PRESIDENTE (Lucídio Portella)- Tem 
a palavra o nobre Senador Carlos Patrocínio. 

O SR. CARLOS PATROCÍNIO (PFL-TO. Pro
nuncia o seguinte discurso. Sem revisão do orador.) 
- Sr. Presidente, Sr% e Srs. Senadores, há pouco 
mais de trinta anos a Coréia do Sul e as Filipinas 
eram iguais em renda e população. Atualmente, a 
Coréia do Sul é dez vezes mais rica que as Filipinas, 
cuja população é 40% maior. Os dois países investi
ram em saúde e educ.<lção, mas as Rlipinas, devido 
à influência de várias instituições, não fizeram plane
jamento familiar. 

Essa história, senhores, foi citada como exem
plo por uma das maiores autoridades mundiais em 
população, a ginecologista paquistanesa Nafis Sa
dik. Coordenadora dos Programas de Planejamento 
Familiar das Nações Unidas, a Dr' Sadik presidiu a 
Conferência Internacional de População e Desenvol
vimento, no Cairo, em 1995. 

E por que lhes trago esta informação, nobres 
Colegas? Porque, como sabem, o PLC n2 114/94, 
que regula o § 72 do art. 226 da Constituição Fede
ral, concernente ao planejamento familiar, teve al
guns dos seus dispositivos mais importantes veta
dos pelo Presidente da República. 

Porque a Lei n2 9.263, de 12 de janeiro de 
1996, que daí resultou, encontra-se deformada, mu
tilada, por lhe haverem subtraído os artigos e pará
grafos referentes à esterilização. 

Porque a saúde de milhões de mulheres brasi
leiras e o direito de decisão quanto à própria fecun
didade merecem todo o nosso respeito e atenção. 

Porque, segundo a imprensa, está ocorrendo 
um movimento, no Congresso Nacional, para impe
dir a derrubada dos vetos. Tal notícia não nos sur
preende, uma vez que o bispo responsável pelo se
ter da família, D. Cláudio Hummes, declarou textual
mente que a Igreja não concorda com a esterilização 
humana, seja masculina ou feminina. 

O raciocínio desenvolvido pela Ora. Sadik é 
claro, óbvio, linear. quando um país consegue man
ter seu crescimento demográfico em patamares bai
xos, ele pode fornecer serviços básicos à sua popu
lação e criar condições para o desenvolvimento. 

Assusta-nos constatar que o crescimento po
pulacional brasileiro é de um Uruguai por ano, isto é, 
cerca de 3 milhões de crianças, com sérios agravan
tes. Os pais da maioria desses novos brasileiros não 
têm condições de mantê-los. O ônus pass;:. .. ser dr
Governo, que assiste, impotente, ao aumento pro
gressivo dos contingentes de meninos de rua. Sem 
família, sem escola e sem comida, esses menores 
se tomam, a partir dos cinco ou seis anos, os "aviõ
es•, crianças que entregam drogas aos usuários. 
Participam inocentemente do estímulo à violência, 
ingressam cedo na criminalidade, de onde, provavel
mente, jamais sairão. 

Não me alongarei nessa cadeia seqüencial 
perversa, resultante do que foi denominado "lnsânia 
Demográfica" por um jornalista. Em seu curto artigo, 
no qual condena o veto presidencial, ele ressalta 
que há necessidade de reformas estruturais e inves
timentos maciços em educação para dar início à re
versão dos desequilíbrios sociais do País. Antes, po
rém, é preciso fechar a torneira demográfica. 

Na condição de católico pra~icante, respeito o 
princípio ético fundamental do catolicismo: a defesa 
da 11ida como um dom de Deus. Creio que todos 
acatamos esse preceito, precisamos, porém, consi
derar a necessidade de serem empregados os méto
dos modernos de contracepção. 

Condena a Dr' Nafis Sadik a alta incidência 
mundial de abortos ilegais, o que mostra a necessi
dade de se tomarem medidas para evitar a gravidez 
indesejada. Pondera a ginecologista que se as mu
lheres tiverem acesSo ao planejamento familiar e 
aos métodos de contracepção, o aborto se tomará 
desnecessário na maioria dos casos. 

Insisto, Sr. Presidente, que as mulheres recor
rem ao aborto em última instância, não porque prefi
ram essa forma, mas porque, muitas vezes, não lhes 
resta outra alternativa. 

Em três décadas, a taxa de fecundidade do 
Brasil caiu de 5,76 filhos por mulher para 2,7- índi
ce próximo dos registrados nos países desenvolvi
dos. Entretanto, enquanto na Região Sudeste o 
crescimento foi de 1, n%, nas Regiões Norte e Cen
tro-Oeste alguns estados apresentaram taxas de 
crescimento de até 9,63%. 

Com base no censo de 1991, o IBGE informou 
que, no Nordeste, a taxa de fecundidade, que era de 
5,8% em 1980, caiu para 4%. Segundo os técnicos, 
os casais estão reduzindo o tamanho da família não 
por conscientização, mas em razão de fatores eco-

-nômicos, como o desempregg.O método mais em-
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pregado tem sido a esterilização, feita, geralmente, 
de forma clandestina. 

Sr. Presidente, Srªs. e Srs. Senadores, segun
do informes da Organização· Mundial de Saúde 
(OMS}, estima-se que o Brasil apresente uma das 
mais altas taxas de abortos clandestinos no mundo: 
5 milhões ao ano. A maioria deles é realizada em 
condições miseráveis, com pouca ou nenhuma hi
giene. As razões são conhecidas: as mulheres não 
podem arcar com os custos da criação dos filhos; a 
relação com o marido ou o companheiro não é está
vel; já foram abandonadas anteriormente; têm pro
blemas de saúde; já têm muitos filhos ou os filhos 
estão crescidos. 

Afirmam os especialistas em reprodução hu
mana que a grande maioria das mulheres não sabe 
usar corretamente os contraceptivos. Além disso, al
guns dos métodos não se mostram inteiramente efi
cazes, resultando em gravidez não desejada. A úni
ca solução nesses casos é o aborto, acarretando, 
freqüentemente, infecções generalizadas, paradas 
cardíacas, perfurações uterinas, hemorragias e mor
tes. Estima-se que em cada 100 mulheres que fa
zem aborto, de 30 a 45 sofrem complicações que 
podem lesar-lhes a saúde irrecuperavelmente. 

Por todas essas razões, comunico aos precla
ros Colegas que optei por apresentar Projeto de Lei 
que altera a Lei nº 9.263, de 12 de janeiro de 1996, 
referente ao planejamento familiar. 

Sr. Presidente, tendo em vista o veto que deve
ria ter sido aposto à Lei n2 9.263 e que nunca acon
teceu no âmbito do Congresso Nacional, estou rea
presentando exatamente a parte vetada pelo Presi
dente da República como novo projeto de lei. Se por 
acaso o Congresso Nacional vier a derrubar aqueles 
vetos com a plena concordância do Presidente da 
República, evidentemente que estarei, na oportuni
dade, retirando o meu projeto de lei. 

Reapresento à apreciação das duas Casas do 
Congresso os artigos vetados pelo Presidente Fer
nando Henrique Cardoso, porque, pela longa expe
riência de médico do interior, sei que a esterilização 
será o método mais seguro para evitar os riscos a 
que se submetem, diariamente, milhares de mulhe
res, nas periferias das cidades e nos casebres da 
zona rural. 

O articulista que redigiu o texto intitulado lnsâ· 
nia Demográfica concluiu sua matéria afirmando 
que com a torneira demográfica escancarada a 
questão social continuará sendo como Washington 
Luiz a classificou há 66 anos: um caso de polícia. E 

a saída será investir na construção de presídios e na 
compra de camburões. 

Precisamos conceder à mulher o direito de de
cidir ter um número de filhos condizente com suas 
expectativas e possibilidades financeiras. Respeitan
do-lhe o planejamento da prole, estaremos reduzin
do o crescimento das levas de menores abandona
dos que vagueiam pelas ruas no aprendizado da vio
lência. 

Reitero, senhores, não se trata aqui de controle 
de natalidade. Este é imposto às famílias pelo gover
no, como na China, onde cada casal só pode ter um 
só filho, sob pena de restrições. Empenho-me na 
concretização do planejamento familiar, acolhendo 
todos os modernos métodos de contracepção. 

É a melhor forma de reduzir o número de abor
tos e se constitui, portanto, numa atitude em defesa 
da vida, Sr. Presidente. 

Espero que a aprovação deste projeto seja a 
homenagem que se presta às mulheres do nosso 
País, cujo dia será comemorado neste plenário ama
nhã, o Dia Universal da Mulher. 

Muito obrigado, Sr. Presidente. 
O SR. PRESIDENTE (Lucídio Portella} - Con

cedo a palavra ao nobre Senador Ademir Andrade, 
para uma comunicação inadiável, pelo prazo de 5 
minutos, nos termos do art. 14, inciso VIl, do Regi
mento Interno. 

O SR. ADEMIR ANDRADE (PSB-PA. Para 
uma comunicação inadiável. Sem revisão do ora
dor.) - Sr. Presidente, Srs. Senadores, a questão 
social no Brasil é cada dia mais grave. Creio que 
grande parte do banditismo que existe no nosso 
País é conseqüência da falta de oportunidade, de 
emprego, de trabalho e de justiça social. 

Quero ressaltar, Sr. Presidente, que o que é 
comum no Rio de Janeiro, em São Paulo, nas gran
des capitais de nosso País, começa a acontecer 
agora também nas regiões mais pobres. 

Domingo à noite, no município de Tucuruí, foi 
seqüestrado o jovem empresário Alexandre Barbosa 
por uma quadrilha de bandidos que o esconderam 
em uma reserva indígena nas proximidades daquele 
município. 

A ação firme do prefeito daquela cidade contou 
com a participação da Polícia Federal de Marabá, 
que, no mesmo instante, se deslocou para a área. 
Tive a oportunidade de tratar do assunto pessoal
mente com o Ministro Nelson Jobim; com o Diretor 
da Polícia Federal, Sr. Vicente Chelotti; e essa inter
ferência firme desestruturou o seqüestro. A pessoa 
encarregada da negociação foi presa e o seqüestra-
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do, filho de um empresário que possui uma rede de 
supermercados na região, conseguiu escapar hoje 
pela manhã. 

Fico preocupado, Sr. Presidente, porque esse 
tipo de ação, tão comum no Rio de Janeiro, nunca 
aconteceu em meu Estado. E agora começa a ocor
rer. Isso é conseqüência - repito - de problemas so
ciais sérios que o nosso País enfrenta. 

Ainda ontem ouvimos chocados a notícia de 
dois jovens brasileiros que tentavam atravessar a 
fronteira entre o México e os Estados Unidos para 
irem trabalhar naquele país. Lá, qualquer trabalha
dor, por menos qualificação que tenha, consegue 
angariar um salário, no mínimo, de US$1.500,00 e 
pode variar até US$3.000,00 ou US$4.000,00 por 
mês. Aqui, no Brasil, devido à má condução do pro
cesso político, é difícil arrumar-se emprego e a 
maioria do nosso povo ganha um salário insignifi
cante, que não atende às necessidades de um único 
cidadão, quanto mais de toda uma família. 

É lamentável que tenhamos de assistir um jo
vem brasileiro morrer afogado ao tentar atravessar o 
rio de um país para buscar oportunidade de trabalho 
que não encontrou na nossa pátria. 

Portanto, é preciso ficarmos alertas para isso. 
Precisamos perceber que o Governo Fernando Hen
rique Cardoso não é nenhuma maravilha, que Sua 
Excelência não é nenhum salvador da pátria que 
justifique estar-se falando em reeleição com o entu
siasmo com que se fala e muito menos se admite a 
subserviência com que este Congresso Nacional 
vota os desejos desse Presidente da República. 

É preciso estarmos atentos para a realidade 
que estamos vivendo, é preciso termos conhecimen
to de que este País tem gente melhor que Fernando 
Henrique Cardoso para dirigir os destinos de nossa 
pátria, gente que enxergue essas coisas pequenas 
que estão acontecendo. 

Finalmente, quero fazer uma reclamação ao 
Ministro da Fazenda com relação à Funai, Fundação 
Nacional do Índio. No Estado do Pará, a Funai não 
rece~u recurso algum no ano de 1997 e está de
vendo R$300 mil a fornecedores. 

Depois, quando os índios se reúnem e tomam 
uma atitude como as que foram tomadas por aque
les índios do Maranhão, que destruíram duas torres 
de transmissão de energia, quando os índios se reú
nem e tomam uma ação mais radical devido à falta 
de atenção do Governo para com eles, dizem que os 
mesmos são inconseqüentes, radicais e intolerantes. 
Na verdade, o Governo não está alerta para as coi
sas que estão acontecendo e não cumpre com seus 

compromissos e com suas obrigações, ~ermitindo 
que atas de violência, como os que aqui foram cita
dos por nós, ocorram. 

Espero que recursos sejam imediatamente 
destinados à Funai de Brasília, para que esta possa 
repassá-los à Funai do Estado do Pará, para evitar 
uma atitude mais violenta por parte dos índios da
quele Estado. 

Era o que tinha a dizer, Sr. Presidente. 
Muito obrigado. 
A SRA. BENEDITA DA SILVA- Sr. Presiden

te, peço a palavra como líder. 
O SR. PRESIDENTE (Lucídio Portella) - Con

cedo a palavra a V. Exª, como Líder, por vintE minu
tos, para uma comunicação de interesse partidário, 
nos termos do art 14, inciso 11, alínea "b", do Regi
mento Interno. 

A SRA. BENEDlTA DA SILVA (Bioco/PT-RJ. 
Pronuncia o seguinte discurso. Sem revisão da ora
dora.) - Sr. Presidente, Srªs e Srs. Senadores, ocu
po esta tribuna para registrar o retomo do Senador 
pelo Estado do Rio de Janeiro, sociólogo, economis
ta, historiador, Abdias Nascimento, esta Casa. 

Abdias Nascimento, conhecido por nós como c 
Guerreiro Negro, é o nosso Zumbi. Assume o man
dato com o afastamento do titular, em 1991 e, a par
tir de então, começamos a ter uma representação da 
comunidade afro-brasileira neste Senado Federal. 

Mais tarde, sua produção, tudo que aqui fez 
serviu-me de orientação. Temos um carinho e um 
respeito muito grande por ele. Defensor de várias 
causas, mas numa é radical e não abre mão, o que 
é importante para nos dar a força necessária para não 
calarmos, mas falarmos enquanto tivermos fôlego. 

Tenho em mãos o discurso que Abdias fez 
quando da sua posse, em 1991, do qual vou ler al
guns trechos: 

• .. a esta tribuna não ascende apenas 
um Senador do Partido Democrático Trat..a
lhista, representante do Estado do Rio ele 
Janeiro, nem tampouco o economista ou v 
teatrólogo, antes entregador de doces que 
sua mãe fazia, ou o faxineira que estudava à 
noite, nem o professor universitário e artista 
plástico, autor de obras sociológicas e políti
cas, que lecionou e trabalhou nos Estados 
Unidos e na África, ainda que exilado e per
seguido. Ocupa esta tribuna um afro-brasi
leiro, um homem comum, consciente de sua 
origem africana e que jamais abdicou aos 
seus direitos de cidadão brasileiro ... Um filho 
desse povo heróico, construtor de civilizaçõ-
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es milenares, que veio acorrentado para as 
terras "recém-descobertas' das Américas. E 
é esse povo que quero invocar em primeiro 
lugar, pois é em nome dele que estou aqui 
neste momento. Evoco aqueles que me an
tecederam nesta luta que me traz hoje a 
esta tribuna: na pessoa de Zumbi de Palma
res, rendo minhas homenagens a todos os 
africanos e afro-brasileiros que batalham e 
batalharam por amor a seu povo e ao Brasil, 
seguindo a longa tradição africana que re
monta à linha das rainhas-mães e guerreiras 
Kentake, da antiga Núbia, Yaa Asaantewa, 
de Ghana, Nzingha, da Angola, chegando 
ao Brasil nas pessoas de Dandára, Aqualtu
ne e Luiza Mahin". 

Essas foram palavras do Senador Abdias do 
Nascimento, em 1991, da tribuna do Senado Federal. 

O Sr. Ademir Andrade - V. Exi! me permite 
um aparte? 

A SRA. BENEDITA DA SILVA- Concedo o 
.aparte a V. Exª, Senador Ademir Andrade. 

O Sr. Ademir Andrade - Senadora Benedita 
da Silva, desejo associar-me a V. Exª nesta home
nagem ao nosso colega Abdias do Nascimento. Fico 
feliz de vê-los aqui. Fui colega do Senador Abcilas 
do Nascimento na Câmara dos Deputados. Conheço 
a sua dedicação, o seu trabalho, o seu envolvimento 
na causa dos negros, no combate ao racismo. Co
nheço a sua história e o seu trabalho. Portanto, acho 
justíssima a homenagem que V. Exl' faz a ele neste 
momento, considerando inclusive o fato de ser o Se
nador Abdias do Nascimento do PDT e integrar o 
nosso Bloco, o Bloco da Oposição no Senado da 
República. Creio que sua presença e sua participa
ção vão ampliar a força desse Bloco. Concluo o meu 
aparte, Senadora Benedita da Silva, dizendo que te
mos que caminhar para melhorar cada vez mais. 
Nós, neste Parlamento, no Senado Federal e na Câ
mara dos Deputados, temos que ter uma repre
sentação do povo na proporção do próprio povo. So
mos hoje 81 Senadores da República e temos V. 
Exªs, os dois Senadores negros desta Casa, que es
tão aqui cumprindo o seu papel e que merecem e 
têm merecido de todos nós, em todo momento, o 
respeito. V. Exª mesma já passou aqui algumas difi
culdades e recebeu a solidariedade dos seus com
panheiros e desta Casa pelo valor que tem o seu 
trabalho. Entendo que devemos caminhar para que 
um dia a representação de negros no Senado seja 
tão grande quanto é a sua população. Da mesma 
forma, a representação das mulheres. De 81 Sena-

dores, apenas cinco são mulheres, num País que 
tem a maioria de mulheres. Digo sempre, com muita 
franqueza e sinceridade, que o Congresso brasileiro 
será muito melhor, muito mais eficiente, muito mais 
competente no dia que tiver na sua formação uma 
proporção de mulheres condizente com a quantida
de de mulheres do nosso Brasil. Porque as mulheres 
são, realmente, mais sensíveis, mais corajosas, 
mais conhecedoras dos problemas, mais responsá
veis, porque acumulam dupla responsabilidade, na 
maioria das vezes. Fico feliz em ter V. Exi!s aqui co
nosco e espero que ampliemos a participação não 
só dos negros como também das mulheres nesta 
Casa. Creio que nesse dia, quando alcançarmos 
isso, estaremos caminhando para o aperfeiçoamen
to político e para a verdadeira conqu.ista da justiça 
social pela qual tanto lutamos. Muito obrigado. 

A SRA. BENEDITA DA SILVA- Agradeço o 
aparte de V. Exª, Senador Ademir Andrade, e sei 
que o Senador Abdias do Nascimento é uma pessoa 
querida de todos nós. 

Eu gostaria também de dizer que esse homem, 
mais do que o Senador, comprometido com a causa 
social, comprometido com a defesa intransigente do 
negro brasileiro, do negro no mundo, mereceu uma 

-- -homenagem simples na Câmara de Vereadores, 
quando fui eleita vereadora na cidade do Rio de Ja
neiro. Eu não tinha visto outra pessoa senão Abdias 
do Nascimento para prestar uma homenagem a to
dos os negros, que tiveram a coragem, que ajuda
ram e que me fizeram representante da cidade do 
Rio de Janeiro. Lembro-me bem da homenagem fei
ta, do fundo da alma, do coração, do meu sentimen
to, do meu respeito, da minha solidariedade, porque 
esse homem faz escola no País. 

O rico currículo de Abdias do Nascimento reve
la um pouco de sua trajetória política. Filho de José 
Ferreira do Nascimento e de Georgina Ferreira do 
Nascimento, nasceu em 14 de março de 1914, em 
Franca, São Paulo. Neto de escravos, seu pai sapa
teiro e sua mãe doceira. 

Esse homem deu a volta por cima e chega com 
um currículo invejável. Não é o fato de chegar ao 
Senado, Senado foi conseqüência de todo o acúmu
lo dessa luta que ele travou ainda no seio familiar, 
dadas suas condições sociais. 

Abdias do Nascimento participou das revoluçõ
es de 1930 e 1932, nesta última como 'cabo de es
quadra'. 

Por suas atividades políticas durante a carreira 
estudantil, em 1937 foi condenado pelo Tribunal de 
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Segurança Nacional por lutar contra o Estado Novo, 
em defesa do patrimônio nacional. 

Também na década de 30 participou das lutas 
do Movimento Negro, integrando a Frente Negra 
Brasileira. Foi ele que, em 1944 - quando eu estava 
ainda no meu caixote, no meu berço que era um cai
xote - fundou o Teatro Experimental do Negro, 
criando espaço no teatro para o negro, até então ex
cluído do meio teatral. Em 1968, fundou o Museu de 
Arte Negra. 

Temos orgulho de Abdias do Nascimento. Em 
decorrência do golpe militar de 1964, foi obrigado a 
deixar o País, permanecendo nos Estados Unidos 
como professor catedrático da Universidade de 
Nova Iorque, onde fundou a cadeira de culturas afri
canas, e na Nigéria, como professor visitante do De
partamento de Línguas e Literatura Africana da Uni
versidade de lfe. 

Com a abertura política no Brasil, Abdias do 
Nascimento fundou, na Pontifícia Universidade Cató
lica de São Paulo, o Instituto de Pesquisa e Estudos 
Afro-Brasileiros, o lpeafro. 

Participou da Fundação do PDT e, em 1983, foi 
eleito Deputado Federal. 

Esse homem merece todas as homenagens. 
Abdias do Nascimento foi responsável - e a 

minha alegria é que eu também estava junto - pela 
criação da Fundação Cultural Palmares e pelo tom
bamento da Serra da Barriga. É Presidente do Me
morial Zumbi, órgão da sociedade civiL 

Com o retomo de Abdias do Nascimento, o Es
tado do Rio de Janeiro passa a ser o único Estado 
brasileiro, e o primeiro da História, a possuir duas 
representações nesta Casa. É altamente significati
vo para nós. 

Sr. Presíâente, Srls e Srs. Senadores, o Sena
dor Abdias do Nascimento tem afirmado que sua 
atuação pariamentar dará prosseguimento a sua vida 
pública, dedicada à.defesa e à promoção dos direitos 
humanos e civis da população afro-brasileira. 

Tenho t.erte:za de que, desta tribuna, ouvire
mos ecoar mai' um grito de Zumbi dos Palmares 
através da voz desse grande cidadão brasileiro. 

Em discurso que fará dia 21 de março próximo, 
tenho certeza de que esta Casa receberá dele uma 
brilhante aula do conhecimento da vida do povo 
afro-brasileiro e também do conhecimento formal da 
história do negro no mundo. 

O Sr. Pedro Simon - Permite-me V. Ex' um 
aparte? 

A SRA. BENEDITA DA SILVA- Ouço V. Ex' 
com orazer. 

O Sr. Pedro Simon - Nobre Senadora, em pri
meiro lugar, reconheço que o Rio de Janeiro é o pri
meiro Estado a ter dois representantes negros no 
Senado e é também o primeiro Estado a ter maioria 
na sua representação no Senado, porque o outro é 
minoria e deve se colocar no seu lugar, respeitando 
a maioria, que é representada por V. Exª e pelo ilus
tre Senador Abdias do Nascimento. Fico emociona
do com o seu pronunciamento. V. Exª sabe de todo 
o carinho, todo o respeito e toda a admiração que te
nho pelo seu trabalho, pela sua luta e pelo esforço 
que vem fazendo, na tribuna do Senado Federal, no 
debate das questões sociais, da gente sofrida, do 
nosso povo. E, dentro do social, não há corno deixar 
de reconhecer, lamentavelmente, o percentual dra
mático e cruel dos negros, que são os mais injustiça
dos e os mais esquecidos na história deste País. 
Mas V. Ex' hoje faz um discurso diferente, trazendo 
sua saudação à presença do extraordinário compa
nheiro Abdias do Nascimento. É claro - e S. Exª 
sabe disso - que todos nós já festejamos. Já tive a 
oportunidade de fazer um pronunciamento saudan
do-o quando, em 1991, S. Exª chegava a esta Casa. 
É claro que todos nós gostaríamos de fazer esta 
saudação em outras circunstâncias. Todos sentimos 
a queda e a morte daquele que era um homem inter
nacional e que, embora branco, defendia os interes
ses dos negros de todas as injustiças, um homem 
acima do bem e do mal, o Senador Darcy Ribeiro. 
Não tenho dúvida de que o Senador Abdias do Nas
cimento vem para ficar. S. Ex' vem com uma men
sagem, com uma bandeira, com uma história e com 
uma biografia. V. EJci! tem toda razão. Neto de escra
vo, seu pai um homem humilde, sua mãe uma docei
ra, começando lá de baixo, subiu esse degrau e che
gou a uma condição que o toma o grande líder, o 
grande nome e o grande chefe, exatamente como V. 
Exi', da causa do negro no Brasil. Dessa causa que 
não deve ser apenas o debate da poesia, ou apenas 
o debate da demonstração de que as coisas são as
sim. Deve ser a constatação da crueldade da reali
dade, onde os negros são o maior número na favela, 
na prisão, em condenações, o maior número de in
justiçados sociais. Esse debate tem que vir. A res
ponsabilidade de V. Ex', e agora de um modo espe
cial do Senador Abdias do Nascimento, é cobrar do 
Senado, do Congresso Nacional e das elites brasilei
ras a irresponsabilidade do seu silêncio, a sua hipo
crisia no sentido de ver o problema e não participar 
da sua solução. Não tenho dúvida de que V. Ex', 
com muita alegria, traz essa saudação a Abdias do 
Nascimento.-ConheÇo S.-E~ de longa data. Jovem, 



Março 1997 ANAIS DO SENADO FEDERAL 83 

aprendi a apreciar o seu trabalho, o seu esforço e, 
principalmente, o seu arrojo. Falou-se em teatro ne
gro, quando no Brasil já são inúmeros os artistas ne
gros que se impõem ao respeito do povo brasileiro -
mas S. Ex' começou lá atrás, como muito bem diz 
V. Ex! -, quando subir num teatro alguém de cor era 
considerado um absurdo. Mas S. Ex! teve coragem 
de iniciar o teatro experimental, de fazer o Museu do 
Negro, de lutar pelas causas verdadeiras, e, no en
tanto, sofreu a violência na ditadura do arbítrio do 
Estado Novo e veio sofrer de novo em 1964, porque 
não se entregou. Geralmente, alguém que leva uma 
paulada muda depois, adapta-se. S. Exª sofreu na 
luta contra a tirania no Estado Novo e mostrou que é 
vencedor. Venceu lá em Nova York, voltou, elegeu
se Deputado, e hoje está aqui. E V. Ex! o homena
geia com uma rara felicidade. E que beleza ver a 
sua grandeza de espírito! V. Ex' poderia dizer que 
era a rainha, estava só e que agora são dois. Mas V. 
Ex! tem essa grandeza de·entender que, muHiplica

.do por dois, são maioria, como neste momento, nes
te final de sessão, em que V. Ex"-s já são maioria 
neste Plenário. Não tenho qualquer dúvida de que, 
logo adiante, o pensamento de V. ExAs será maioria 
dominante neste plenário. Meus cumprimentos tam
bém ao Senador Abdias do Nascimento, meu cari
nho, meu respeito, minha admiração e minha convic
ção pelas idéias que defende, pelas lutas do PDT, 
do trabalhismo, que tem uma história tão longa a fa
vor do social neste País. V. Exª, por sua história, 
vem fortalecer substancialmente o Congresso Nacio
nal, vem nos ajudar no sentido de que este Senado 
saia da posição de acomodação, de só discutir o su
pérfluo, debatendo as questões que estão lá em 
cima. Infelizmente, faz tempo que não vemos aqui 
neste Congresso, caro Senador, o cheiro do povo, o 
cheiro do debate das questões sociais, do voto e da 
preocupação com as questões do povo brasileiro. S. 
Ex! vem com a grande responsabilidade de ajudar 
sua Colega e mais alguns que estão tentando sacu
dir a poeira, para mostrar que o Senado não é uma 
espécie de academia ou, como diziam alguns, o céu 
sem que se precise morrer para chegar lá. O Sena
do é onde debatemos as grandes e profundas teses, 
mas onde o cheiro do problema das questões so
ciais não aparece. S. Ex!! traz essa respcnsabilida
de, diz bem V. Ex!!, nobre Senadora, não apenas no 
discurso do dia 21 , dia da defesa da raça negra, 
mas ao longo do tempo. Eu que já me quedo e fico 
até o final da sessão para ouvir pronunciamentos 
como o de V. Exª, minha querida Senadora, terei 
que ficar mais algum tempo, porque tenho absoluta 

convicção de que teremos alguém falando em nome 
do povo, da gente mais simples e mais sofredora, um 
nome que nos emocionará pelo seu pensamento na 
pessoa do grande Senador Abdias do Nascimento. 

A SRA. BENEDITA DA SILVA- Agradeço o 
aparte e sei que V. Exª tem sido um dos grandes co
laboradores dessa causa, não só porque tem conhe
'cimento, mas tem compromisso, porque não basta 
ter conhecimento, tem que ter compromisso. V. Exª 
tem se manifestado e sabemos que· podemos contar 
com seu apoio e com esta Casa, porque tenho cer
teza de que o pronunciamento do Senador Abdias 
do Nascimento haverá de se somar a tantos outros 
que desta tribuna já foram feitos em defesa da co
munidade negra, afro-brasileira. Sei que S. Exª de
fenderá políticas de ações compensatôl'ias e a defi
nição de cotas no mercado de trabalho; sei que pre
tende e quer a criação de cursos de apoio e que 
também defenderá com muita garra a demarcação 
das terras das comunidades remanescentes dos qui
lombos. 

Nesta oportunidade, Senador Abdias do Nasci
mento, pelo respeito e pela consideração que tenho 
por V. Exª, humildemente, gostar.a de prestar-lhe 
contas do que pude, até então, fazer nesta Casa. 
Eu, uma mulher cristã, tinha certeza e convicção de 
que Deus nos mandaria um reforço. 

Neste momento, presto-lhe contas, porque V. 
Exª sabe que, quando partiu o nosso querido e esti
mado Senador Darcy Ribeiro, sequer pude concluir 
meu discurso nesta tribuna, pela dor da sua ausên
cia não apenas no Senado, mas também no meu co
ração, como amiga que era dele. 

Tenho certeza de que ele tinha um compromis
so com essa causa e que não ficou - previa as coi
sas - devendo absolutamente nada quanto aos seus 
compromissos. Tenho certeza, também, de que não 
se entristeceu por saber que V. Exª estaria aqui. 
Pela vontade dele, V. Exª já estaria aqui há muito 
tempo - estas são palavras dele -, porque sabia da 
importância dessa representação. 

Por isso, muitas vezes em que eu queria que 
aprovasse algo, eu invocava V. Ex" e dizia: Vou con
versar com Abdias, Senador Darcy Ribeiro. V. Exª 
tem que garantir, na Lei de Diretrizes e Bases da 
Educação, emendas que possam dar à comunidade 
afro-brasileira instrumentos na educação. Darcy, 
com aquele jeito, com seu sorriso, então, dizia: "Está 
bem. Não é o Abdias quem está aqui, mas posso fa
zer". Esse carinho do Senador Darcy Ribeiro para 
com V. Ex" é digno de registro de minha parte. 



84 ANAIS DO SENADo::F'BDERAL ;MatÇoT997 

Senador Abdias do Nascimento, tive algumas 
iniciativas e sei que contarei com V. Exi! no reforço 
para fazer soar, com muito mais solidez, essas nos
sas propostas. Fiz aqui um projeto de lei inspirado e 
baseado nas reivindicações das comunidades afro
brasileiras, mas os estudos que realizo são nos li
vros de sua autoria. 

Fiz um projeto lei ampliando o alcance da lei 
que define os crimes resultantes de preconceito de 
raça ou de cor; fiz o projeto que regulamenta a intitu
lação das áreas remanescentes dos quilombos. Pro
jeto este que, vindo da Assembléia Nacional Consti
tuinte, contou com um grande aliado à época, o De
putado, hoje Senador Bernardo Cabral, que se de
bruçou para dar uma redação concensual às forças 
políticas daquele momento, o que nos garantia - nos 
Atas das Disposições Constitucionais Transitórias -
a possibilidade de regulamentar as titulações das 
áreas dos remanescentes quilombos. 

Um projeto, ainda nesta Casa, estabelece a 
quota de participação de estudantes carentes e se
tores etnorraciais err. instituições de ensino superior; 
outro que dispõe sobre a inclusão da presença dos 
negros nas produções das emissoras de TV e em 
peças publicitárias. Há um projeto, ainda de minha 
autoria, que toma obrigatória a menção do quesito 
•cor• em documentos; e um prójeto de lei que inclui 
a disciplina História e Cultura da África nos currícu
los escolares. 

---------

Senador Abdias do Nascimento, sei que foi 
muito pouco, mas foi o que pude fazer. Alguns des
ses projetas ainda se encontram nas comissões, 
com pareceres favcráveis e contrários. Queremos 
que o Senado Federal tenha a sensibilidade de, em 
cada um desses projetas, não os ver corno um pro
jeto da Senadora Benedita da Silva, do PT fluminen
se, mas que os veja eomo o clamor de um povo que 
tem sustentado este País, dos filhos que. não fugi
ram à luta e que querem instrumentos de igualdade. 
Sei que V. Exi! será fundamental no convencimento 
deste Plenário, a sensibilizar-se por essas propos
tas, porque só nós sabemos como elas terão um 
efeito multiplicador e positivo em nossas vidas. Nós 
que; em meio à situação social que nos levou a po- ' 
breza, recebemos uma riqueza, segundo o meu con
ceito, divina, da inteligência, porque o saber não 
ocupa lugar. Podem-nos tirar a casa; podem-nos ti
rar o trabalho; podemos não ter onde reclinar a ca
beça, mas a inteligência é coisa que foi herdada, 
dada divinamente, que ninguém jamais poderá nos 
tirar e que V. Exi!, com muita competência, continua 
exercendo a serviço desta causa justa. 

Sr. Presidente, Sr-'s e Srs. Senadores, em 
nome do povo do Estado do Rio de Janeiro e da so
ciedade civil brasileira, que muito se orgulha do ilus
tre Senador, saudamos o mais novo Membro desta 
Casa Temos a convicção de que a presença de Ab
dias do Nascimento entre nós significará mais um 
defensor das causas populares, com um papel de 
destaque na defesa da cidadania para o povo afro
brasileiro, um povo com o qual a nossa sociedade 
tem uma dívida concreta, não só moral". 

Muito bem lembrado! Em várias ocasiões em 
que teve a oportunidade de me apartear em assun
tos desta natureza, o Senador Pedro Simon não fez 
por menos e mencionou a dívida concreta que se 
tem para com a população afro-brasileira. 

Antes de concluir, Sr. Presidente, quero, ainda, 
homenagear esse ilustre brasileiro que é Abdias do 
Nascimento registrando, Abdias, uma mensagem de 
sua autoria: 

"Enquanto o Brasil não assumir a rica 
beleza de sua identidade africana, a maioria 
de sua população ficará alijada do conjunto 
nacional. Para recuperar sua própria identi
dade nacional e resgatar a dívida que tem 
para com seus cidadãos de origem africana, 
urge à Nação brasileira mergulhar nas di
mensões mais profundas dessa herança ci
vilizatória africana. Essas verdades têm que 
ser ensinadas nas nossas escolas, para res-

- --titt.iii· ao- eonting-en1e -majoritário da nossa 
gente o seu auto-respeito, a sua auto-estima 
e a sua dignidade, fontes do protagonismo e 
da realização humana. • 

Obrigada, Abdias, por você existir. Obrigada 
por você estar aqui. 

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

O SR. PRESIDENTE (Lucídio Portella) - Con
cedo a palavra ao nobre Senador Jonas Pinheiro. 
(Pausa.) 

Concedo a palavra ao nobre Senador Eduardo 
Suplicy. (Pausa.) 

Concedo a palavra ao nobre Senador Ronaldo 
Cunha Lima. (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, o Brasil é um país especialmente 
pródigo nas dimensões de seu território, na vastidão 
de seu litoral para a exploração da indústria turística 
e no grande volume de riquezas de matérias-primas 
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ainda a explorar. Mas é certamente também - e tal
vez até porque seja grande demais - um país de 
grandes disparidades regionais e sociais. As diferen
ças sociais constituem uma marca do Nordeste e de 
outras áreas menos desenvolvidas, mas é nas regiõ
es metropolitanas, com seus elevados índices de 
renda per capita, que os estigmas da miséria são 
mais gritantes como indutores da violência urbana. 
As periferias, no seu papel de refúgio dos migrantes, 
fazem o grande e mais próximo contraste entre ricos 
e pobres. 

Somos, portanto, um País rico de potenciais, 
mas o nosso retrato visível é de uma sociedade dis
forme e de muitas faces. E vem daí a dificuldade dos 
governos para estabelecer políticas de prioridade. 
Saúde, educação, segurança pública, habitação, 
emprego, distribuição de renda, habitação, para falar 
apenas nas questões sociais, são prioridades que se 
confundem e que desafiam a capacidade do Estado
provedor para distribuir com eqüidade os recursos 
gerados pela arrecadação. E vem daí também o ca
ráter dramático que envolve os deveres do Congres
so na aprovação das três reformas básicas que es
tamos discutindo neste momento: a administrativa, a 
tributária e a previdenciária. 

Entre essas prioridades sociais, existe uma 
que fala mais de perto aos sentimentos mais íntimos 
da família brasileira, porque é aquela que provoca 
medo, tensão e insegurança. É a prioridade da pre
venção e da repressão ao crime comum, à indústria 
de matança que tira o sono e a tranqüilidade dos 
chefes de família, e ao comércio crescentemente so
fisticado das armas e das drogas. Ela decorre de ca
rências de estrutura nos aparatos policiais, é alimen
tada pela corrupção. Mas seria esconder o sol com a 
peneira, deixar de reconhecer que a origem de tudo 
está em outras carências. Vem do colapso do equilí
brio familiar das famílias sem teto. Vem da fome, 
que obriga crianças e adolescentes a buscar com
plementos da renda familiar na rua, onde sobram es
tímulos para a entrada no mundo do crime, que é 
feito do consumo de drogas, da influência de trafi
cantes ou da rotina que começa no pequeno furto e 
vai terminar nos grandes assaltos. E vem sobretudo 
da falta de escolas ou da evasão escolar, derivada 
de necessidades que podem levar na melhor das hi
póteses ao trabalho precoce, porque o comum é le
var ao crime ou à prostituição infantil. 

Muito se fala, muito se fez ou faz, mas de ma
neira pulverizada. O fato objetivo é que pouco se 
avançou na solução deste grande problema social 
que todos reconhecem como das chagas mais ex-

postas de nossa sociedade. Se durante décadas e 
décadas de imigração descontrolada, de redução de 
investimentos sociais, não conseguimos cortar o mal 
pela raiz, somos obrigados agora a conviver cCJm o 
susto diário das manchetes de sangue escancara
das pelos noticiários dos jornais e da televisão. 

A síndrome do medo faz mal à família, modifica 
os hábitos da população, gera uma sensação gene
ralizada de impotência, estabelece a descrença na 
força da Justiça para punir a criminalidade e desa
credita a instituição policial. Mas ela provoca tam
bém prejuízos enormes para a economia e para a 
geração de renda com o turismo e o lazer, que são 
reconhecidos como o"-grande filão econômico da so
ciedade modema, sobretudo num país como o Bra
sil, que é privilegiado em praias, em sitias potenciais 
para o ecoturismo e numa grande diversidade de ri
quezas naturai~ propícias à exploração turística. 

Para confinnar o fato de que, em termos de sen
sibilidade para essa grande fonte de renda, estamos 
na contramão, temos um dddo atualíssimo. O Brasil 
está perdendo anualmente R$1 bilhões. É a fábula de 
recursos que deixam de entrar no País, em turismo ou 
em outras atividades, porque os investidores interna
cionais têm medo dos riscos da violência. Poder-se-ia 
até dizer que são estatísticas abstratas e falíveis, mas 
têm a chancela da responsabilidade da direção do 
Banco Mundial, que divulgou os números num seminá
rio internacional sobre a violência urbana, que está ter
minando hoje no Rio de Janeiro. 

Num confronto com outros países da América 
Latina, o Brasil é colocado em terceiro lugar na práti
ca de homicídios, vindo logo depois da Colômbia e 
da Jamaica. Coexistimos com esse problema, e a 
sua divulgação ampliada vai aumentar ainda mais a 
dos<:~gem iDtel"flªcional . das desconfianças e do 
medo. E é lamentável também que sejamos obriga
dos a ouvir esse alerta de instituições de fora do 
País, para nos acordar de uma certa indiferença. 

Os números divulgados no seminário mostram 
ainda que as nossas perdas anuais corresoondem a 
1% do PIB e que as carências na educação e a falta 
de empregos são os dois fatores principais da gera
ção de violência, que se manifesta mais diretamente 
no tráfico de armas e de drogas. Contribuem tam
bém para a escalada da violência urbana o cresci
mento da população nas grandes cidades, a distri
buição desigual da renda e o 'desmantelamer.to' 
dos serviços sociais do Estado. Essas constatações 
não avançam qualquer novidade sobre tudo aquilo 
que é de domínio público da sociedade. Temos a 
mais absoluta consciência do problema que faz par-
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te do dia-a-dia. O que não temos são instrumentos 
práticos e eficazes, de curto prazo, na repressão e, 
de médio e longo prazos, na prevenção do crime en
volve11do políticas sociais, agilização da Justiça, 
modernização e multiplicação dos presídios. Na inte
gração de políticas entre as áreas Federal, Estadual 
e Municipal, os Municípios são os que vivem direta
mente os problemas, mas. são os que mais sofrem 
com a falta de recursos. 

No Brasil, a estratégia de discutir muito e fazer 
pouco faz parte das culturas públicas. São seminá
rios, encontros, simpósios, projetas para todos os 
gostos. O que falta é uma concentração de objeti
vos, com recursos e estratégias definidas, com pra
zos fixados. Acredito que só vamos chegar a algum 
resultado no dia em que o Governo assumir de fren
te o problema e patrocinar um debate integrado e 
pragmático com todos os órgãos que se multiplicam 
na burocracia federal, tratando o assunto como pro
jeto único, sob o comando do Presidente da Repúbli
ca. Vou citar um exemplo de que, quando se quer, 
as coisas podem acontecer. Na EC0\92, em que es
tava em jogo o ego megalõmano do então Presiden
te Collor, tudo funcionou às mil maravilhas e o Rio 
de Janeiro transfonnou-se em paraíso de segurança 
pública, um exemplo para o mundo, que estava pre
sente. Não quero contestar a importância do evento 
para a imagem do País, mas lembrá-lo corno refe
rência. 

No final da semana, os jornais reproduziram 
declarações do Secretário de Segurança do Rio de 
Janeiro, defendendo a redução da responsabilidade 
criminal do menor para a idade de 14 anos. Mesmo 
parecendo tentadora a proposta, diante das estatísti
cas que mostram o crescimento da criminalidade en
tre os adoleseentes, penso que seria um retrocesso 
na legislação sobre o menor. Não creio que se deva 
tratar essa discussão como tabu, mas também não 
deixo de considerá-la uma solução simplista, em prin
cípio. Além disso, do ponto de vista político, esse de
bate não teria fim, e as nossas necessidades atuais 
são de soluções de emergência. Há uma alternativa 
sobre a qual eu gostaria que o Governo refletisse. O 
Ministério da Justiça tem milhares de entidades de uti
lidade pública cadastradas, com benefícios fiscais. Em 
tese, todas elas prestam serviços de interesse da so
ciedade, o que justificaria a isenção. Gostaria de sa
ber quantas dessas entidades dedicam-se aos me
nores, se há estímulos nesse sentido por parte do 
Governo e se elas são realmente fiscalizadas. 

O Sr. Pedro Simon - Senador Mauro Miranda, 
V. EJ<!! me permite um aparte? 

O SR. MAURO MIRANDA - Ouço-o com todo 
. o prazer, Senador Pedro Simon. 

O Sr. Pedro Simon - Nobre Senador, é de la
mentar que o pronunciamento de V. Exª, a esta altu
ra da sessão, esteja sendo lido sem o debate, que 
obrigatoriamente geraria uma frutífera discussão. 
Quero felicitar V. EJ<!!, que ora faz um pronunciamen
to da maior profundidade, tecendo uma abrangente 
auto-crítica sobre nós, o Executivo, o Congresso e a 
sociedade. V. Ex!' citou o exemplo da EC0\92, no 
Rio de Janeiro, que é clássico: era para fingir, fingi
ram; mas era para fazer e fizeram. Não sei por que 
não se faz, porque as entidades existem, a predispo
sição existe, o dinheiro existe, a verba existe, a enti
dade existe, a disposição existe, mas no Brasil há 
uma infinidade de coisas que são de mentirinha, 
que, na verdade, existem para não funcionar. E, 
hoje, o ruim é que as coisas não nos comovem 
mais. Não nos comovem a notícia no jornal, a man
chete sobre crimes, a violência, as pessoas que 
morrendo de fome debaixo da ponte. Parece que te
mos o dom de pairar acima disso como se não tivés
semos qualquer responsabilidade. No entanto, so
mos os pais da Pátria, somos o Senado da Repúbli
ca e temos responsabilidades. Felicito V. Ex" pela 
profundidade do conteúdo do seu discurso, mas la
mento. Um discurso como este deveria propiciar um 
debate, uma discussão sobre as soluções para es~ 
ses problemas, sobre o que podemos fazer. Talvez 
até não se faça muito, mas precisamos tentar fazer 
algo. Que Brasil é esse sobre o qual V. Exl' fala? 
Que problemas são esses que V. Ex!! apresenta: 
fome, miséria, injustiça, fracasso, crimes? Quem as
siste aos programas de tv, e vê os planos do Gover
no, as campanhas de reeleição, pensa que vivem~s 
em um País que é uma maravilha. Na verdade, nos 
nos desligamos desse país sobre o qual V. ExA está 
falando, que é outro. De vez ~m quando, há pronun
ciamentos tratando desta questão, como surpreen
dentemente ocorreu hoje, o da Senadora Benedita 
da Silva e o de V. Ex-, tratando do Brasil real, do 
Brasil que está aí. O comum aqui é discutir sobre os 
precatórios, sobre as questões de empréstimos, da 
universidade, ou seja, questões de outro Brasil, o 
Brasil ao qual pertencemos, o Brasil da classe mé
dia, da classe rica, que lê jornal, que vota, que entra 
no gabinete do Senador, que conhece Deputados. É 
uma pena que nossa capacidade de revolta esteja 
se enfraquecendo. Um discurso como o de V. ExB 
não nos atinge, não nos machuca, e é feito nesta 
hora, neste silêncio. E, amanhã, tenho certeza abso
luta de que nenhum jornal publicará uma linha se-
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quer do discurso de V. Exª; nenhum jornal, nenhum mente fiscalizadas. Elas poderiam atuar, por exem-
programa de televisão, nenh~;~ma rádio falará sobre o pio, na escolarização, na formação de mão-de-obra 
pronunciamento de V. Ex'l. E como se o pronuncia- urbana e rural, na recuperação de drogados e de 
menta de V. Exª não tivesse existido. Existe porque meninas levadas à prostituição. Não faltaria apoio de 
hoje há a TV Senado, que somente alguns assis- toda a sociedade para manter essas instituições. 
tem, mas, não fora isso, o pronunciamento de V. Exª Essa é apenas uma entre muitas idéias que podem 
não existiria, porque não é importante para os donos . ganhar espaÇOs se <>-Governo resolver colocar o as-
de televisão, de rádio e de jornal, não dá manchete, · · · -!lunTo ·em deoate pú6Uco como preocupação prioritá-
não significa nada, porque não aumenta nem diminui ria. 
a venda de jornal, porque não aumenta nem diminui 
a cotação das bolsas, os interesses que est~o em 
jogo com relação à sociedade dominante. E uma 
pena, é uma pena mesmo! Se analisarmos outros 
países, outras sociedades, verificaremos que eles 
têm um outro conceito social e têm um outro concei
to sobre o ser humano, da realidade, dos problemas 
e da responsabilidade do conjunto da sociedade. Na 
minha opinião, o pronunciamento de V. EJC:ll é muito 
bonito. Vê-se que V. Exª pesquisou, analisou, deba
teu com sua equipe a constatação de uma realidade. 
É realmente uma pena! Seria de se ver, amanhã, 
publicada nos jornais, a análise de V.~. a provo
cação de V. Exª, seria de se ver o Líder do Governo, 
amanhã ou depois de amanhã, vindo responder a V. 
Exª, ponderando que não é bem assim, dizendo que 
V. Exª está equivocado e que o Governo está fazen
do isto e aquilo. Mas o Líder do Governo não res
ponderá a V. ~; o Governo, os Senadores e a im
prensa não tomarão conhecimento do que V. Exª 
está dizendo. E o Brasil continua. Isso é uma pena, 
porque, na verdade, penso que cumprir o dever sig
nifica tentar participar, debater, estar presente. E 
nós, por ação e, muito mais do que por ação, por 
omissão, estamos deixando o tempo passar. 

O SR. MAURO MIRANDA - Senador Pedro Si
mon, agradeço a V. Exª pelo seu aparte, que me to-
cou profundamente. Não lamento por não ter mais 
platéia, mais ouvintes, pois estou orgulhoso por V. 
Exª ter-me ouvido, por termos dialogado e por V. Exª 
ter inserido, no meu discurso, o seu aparte. Estou 
orgulhoso e otimista, porque uma pessoa como V. 
Exª, com a sua história e com a sua capacidade de 
trabalho, engrandece muito o meu pronunciamento. 
Estou feliz por isso! 

Vou continuar a falar, talvez a quase ninguém. 
Mas bastou que V. Exª me ouvisse para que eu me 
redobre em entusiasmo para falar- e, talvez, ser in
génuo -, e falar bastante sobre esses problemas tão 
graves que a sociedade brasileira está sofrendo. 

Gostaria de saber quantas dessas entidades 
dedicam-se aos menores, se há estímulos nesse 
sentido por parte do Governo, e se elas são real-

Em alguns Estados, estamos vendo a expe
riência vitoriosa de famílias que recebem ajuda para 
manter os filhos na escola. Gostaria de saber o que 
o MEC está fazendo para estimular os municípios 
brasileiros nesse sentido. 

Outra questão sobre a qual devemos nos de
bruçar em debate corajoso é a propaganda da vio
lência aberta que é exposta nos filmes importados. 
Onde faHa a educação, essa propaganda tem efeitos 
devastadores na indústria de pequenos heróis de si
nais invertidos. NJ.o vejo, nos espaços institucionais 
garantidos ao Governo, na televisão, nenhuma cam
panha educativa contra a violência. Com todo o seu 
poder de persuasão, o Estado não busca estabele
cer parcerias com o setor privado em campanhas 
dessa natureza. Há largos segmentos da sociedade 
onde uma mensagem de paz social pode produzir 
grandes resultados, com o incentivo e o apoio do 
Governo, por meio de fundos de contribuição, e um 
desses segmentos é a Igreja. Acho que essa é uma 
questão para ser pensada imediatamente. Se hou
ver vontade, não faltarão meios, porque não temos 
neste País uma unanimidade tãojorte e eloqüente 
como a da necessidade de combater a violência. É 
uma questão de pensar, debater e agir. 

Era o que tinha a dizer, Sr. Presidente. 
Muito obrigado. 
O SR. PRESIDENTE (Lucídio Portella) - Con

cedo a palavra à Senadora Marina Silva para uma 
comunicação inadiável. 

A SRA.. MARINA SILVA (Bioco-PT-AC. Para 
uma comunicação inadiável. Sem revisão da orado
ra.) - Sr. Presidente, devido a audiência que terei 
com o Ministro da Reforma Agrária e os extrativistas 
da Amazônia, não pude apartear o Senador Mauro 
Miranda. No entanto, parabenizo S. Exª pelo seu dis
curso e pela sensibilidade a temas dessa natureza. 

Sr. Presidente, quero fazer um breve registro 
do resultado das negociações que estão sendo fei
tas entre os seringueiros - extrativistas da Amazônia 
- e o Governo Federal. Ontem, fiz um registro nesta 
tribuna sobre o encontro desses trabalhadores e o 
Presidente do Congresso Nacional, que se compro-
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meteu em nos ajudar naquilo que fosse comj}etência 
das duas Casas. 

Nesse mesmo dia, tivemos uma reunião com o 
Ministro do Meio Ambiente, Dr. Gustavo Krause, e 
sua assessoria. Estiveram presentes o Presidente 
do lbama e outros que possuem pastas afetas ao 
extrativismo. Foi uma reunião de trabalho em que le
vamos ao Ministro questões emergenciais ligadas à 
produção: o seu escoamento, o mercado e alguma 
medida que possa ser tomada emergencialmente 
para dar alento aos seringueiros, que esperam que 
essas decisões de gabinetes lhes dê alguma possi
bilidade de vida. 

Por parte do Ministro, S. Exl' se comprometeu 
- quanto ao que fosse de sua competência - em so
licitar providências aos seus assessores. Isso já é 
reflexo de uma negociação que vem sendo feita há 
dois meses e que envolve principalmente o lbama, 
na figura do Dr. Eduardo Martins. 

Considero que essa parte emergencial está 
sendo encaminhada, mas foi dito pelo próprio Minis
tro que havia alguns pontos estruturais em que se 
fazia fundamental uma ação do mandatário maior 
desta Nação. Já havíamos pedido ao Presidente 
Fernando Henrique Cardoso uma audiência para os 
extrativistas, e o Ministro, com essas palavras, tam
bém assumiu o compromisso de que iria mediar 
essa audiência, na tentativa de resolução daqueles 
problemas que não eram da competência do seu Mi
nistério. 

Hoje, recebi a informação de que o Presidente 
nos receberia às 15h30min e de que, nessa oportu
nidade, trataria dos pontos mais importantes para 
darmos uma resposta aos problemas graves que a 
Al'Tia.2ü • .;a vem enfrentando, principalmente os das 
populações que ainda habitam aquela floresta, to
mando conta dela. 

Uma delas, que considero de suma importân
cia, a viabilização do Prodex, que é uma linha de 
cl'édito especial para o extrativista, e sua implemen
tação nos moldes do Procera. E mais ainda: que o 
Governo assumisse ser o avalista dos extrativistas. 
O Presidente Fernando Henrique Cardoso compro
meteu-se, ainda há pouco, em viabilizar, desta for- ' 
ma, o Prodex. 

Considero essa uma vitória dos extrativistas, 
se assim for encaminhado, e espero que seja, até 
porque foi um compromisso assumido a criação da 
reserva extrativista de Carauari, no Estado do Ama
zonas, no médio Juruá. São 450 mil hectares de flo
resta com atividades seringalistas; uma área que 
historicamente era dominada por seringalistas muito 

vioientci~; para com posseiros; que, há 'séculos, ocu
pam aquela região. Considero também uma grande 
vitória dos extrativistas terem feito com que nesse 
momento, nessa reunião, o Presidente assinasse o 
decreto presidencial instituindo a reserva extrativista 
do Carauari. 

Por último, Sr. Presidente, Sr% e Srs. Senado
res, tínhamos uma proposta que considerávamos 
vertebral, fundamental para a resolução dos proble
mas dos seringueiros: a questão da viabilização do 
extrativismo na Amazônia, por considerarmos que 
não se trata apenas de uma atividade económica 
nos moldes tradicionais, mas, sim, de atividade eco
nómica que tem uma incidência muito séria na ques
tão ambiental, pois, se os extrativistas saírem da flo
resta, ela será presa fácil de madeireiros inescrupu
losos, de pessoas que não respeitam o meio am
biente. Para não morrer de fome, eles seriam obriga
dos a aliarem-se aos madeireiros, vendendo irregu
larmente a madeira. 

E colocávamos para o Presidente - já havía
mos discutid'l com o Ministro, o qual concordou com 
a idéia- que se o Brasil não assu.nir o extrativismo 
da Amazônia como um custo ambiental que deve 
ser pago e assumido pela sociedade brasileira, pelo 
Brasil e pelo mundo, não temos como viabilizar a 
preservação da Floresta Amazónica. O Governo diz 
que irá envidar todos os esforços junto à área eco
nómica, ao Ministério do Planejamento e ao Ministro 
do Meio Ambiente, para viabilizar a questão do custo 
ambiental. 

Com estas propostas, Sr. Presidente, Sr"s e 
Srs. Senadores - e Sua Excelência mesmo nos pe
diu -, continuaremos cobrando, porque, segundo o 
Presidente da República, é muito difícil viabilizar na 
ponta aquilo que às vezes é assumido na cúpula, ou 
seja, pelos mandatário maiores. Então, se for por fal
ta de cobrança, teremos aqui uma voz que pode até 
aborrecer um pouco V. Exl's, mas que, na defesa da 
Amazônia e das pessoas que ali vivem, julga que 
vale a pena envidar todos os esforços para que pos
samos dar respostas que não sejam apenas emer
genciais, que não sejam apenas paliativas, mas que 
sejam estruturais. 

O País paga um custo pela saúde; o País paga 
um custo pela educação; o País paga vários custos 
para manter o sistema financeiro estabilizado; o País 
pode e deve pagar um custo pela questão do meio 
ambiente. Nós temos essa responsabilidade, e fica 
muito mais fácil voltarmo-nos para os países ricos e 
pedirmos solidariedade quando já estivermos fazen
do a nossa parte. E eu considero que, se tudo isso 
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que acabo de mencionar for viabilizado, estaremos 
dando uma grande contribuição para a preservação 
do meio ambiente, particularmente da Amazônia. 

Daqui a pouco eles estarão saindo em carava
na nos seus ônibus, chegarão nas capitais dos seus 
Estados, pegarão barcos, canoas, andarão a pé, em 
varadouros e varações, e irão dizer para seus com
panheiros que ali ficaram do cOmpromisso assumido 
de que a borracha terá preço, de que a borracha terá 
mercado, de que o Governo pagará· p()r esse custo. 
.E é fundamental que não seja apenas uma notícia 
do discurso da Senadora Marina Silva na Voz do 
Brasil, que não seja apenas uma notícia nas reuniõ
es dos sindicatos, ditas por seus líderes, mas que 
seja, acima de tudo, uma ação concreta do Governo 
brasileiro resgatando cem anos de solidão de uma 
categoria que muito contribuiu com este País, com 
esta Nação. 

Além dessas questões mais estruturais, foram 
assumidos alguns compromissos pelo Ministério 
com relação à questão de um incentivo à produção, 
que é uma espécie de renda mínima para o serin
gueiro, onde terá o que chamei de "kit-colocação". o 
seringueiro, antes, para ir para uma colocação, rece
bia do patrão a bacia, as tigelas, o balde, a faca de 
seringa para poder abrir as suas estradas. Hoje, 
como não tem patrão, não tem renda. 

O Governo está assumindo oferecer a renda 
, para que ele compre essas ferramentas necessárias 
" à sua produção, bem como se comprometeu em ofe

recer, durante três meses, até que ele tenha condi
ções de produzir a sua borracha, uma cesta básica. 

Considero isso uma vitória dos seringueiros, 
principalmente, como de todos os Srs. Senadores 
que nos apoiaram nessa empreitada; acima de tudo, 
gosto de dar a César o que é de César, por isso 
quero registrar a sensibilidade das autoridades no 
que se refere a essa questão da defesa do meio am
biente e ao tratamento adequado às populações que 
habitam na floresta Amazônica. 

O SR. PRESIDENTE (Lucídio Portella) - A 
Presidência comunica aos Srs. Senadores que de
signou o Senador José Agripino como orador oficial 
do Senado na sessão especial do Congresso, que 
será realizada em homenagem ao Presidente Jac-
ques Chirac. _,.. 

O SR. PRESIDENTE (Lucídio Portella) - A 
Presidência recebeu, do Senador Pedro Simon, re-

querimentos vazados nos termos do art. 172, I, do 
Regimento Interno, de inclusão em Ordem do Dia de 
proposição de sua autoria, versando sobre alteraçõ
es na Lei Interna. 

De acordo com decisão adotada na sessão de 
1 O de março de 1995, todas as matérias referentes 
ao assunto foram remetidas à Comissão Temporária 
constituída para elaborar e apresentar projeto de re
solução reformando o Regimento Interno (Projeto de 
Resolução n2 66, de 1995), incluindo, no caso, o 
f,'rojeto de Resolução n2 17, de 1995, objeto dos re
querimentos em apreço. 

· Tendo em vista a apresentação do Requeri
mento n2 1.091, de 1996, em 22 de dezembro últi
mo, de inclusão em Ordem do Dia da matéria princi
pal, a Mesa aguarda manifestação do Presidente da 
Comissão de Constituição, Justiça e Cidadania sobre 
a providência requerida, atendendo ao disposto no pa
rágrafo único do art. 255 do Regimento lnt~mo. 

O SR. PRESIDENTE (Lucídio Portella) - Nada 
mais havendo a tratar, a Presidência vai encerrar os 
trabalhos, designando para a sessão deliberativa or
dinária de amanhã, às 14 horas e 30 minutos. a se
guinte 

ORDEM DO DIA 

-1-

REQUERIMENTO N2 156, DE 1997 

Votação, em turno único, do Requerimento n2 

156, de 1997, do Senador Roberto Requião, solici
tando, nos termos regimentais, a dispensa do pare
cer da Comissão de Assuntos Económicos sobre o 
Projeto de Lei do Senado n2 122, de 1995, de sua 
autoria, que estabelece medidas de proteção aos in
teresses brasileiros contra práticas discriminatórias 
adotadas por outros países, cujo prazo já se encon
tra esgotado. 

-2-

PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO 
Nº 122, DE 1996 

Discussão, em turno único, do Projeto de De
creto Legislativo n2 122, de 1996, apresentado como 
conclusão do Parecer nº 106, de 1996- CN, da Co
missão Mista de Planos, Orçamentos Públicos e Fis-
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calização, que dispõe sobre a prestação de contas 
do Presidente da República, referente ao período de 
29 de setembro a 31 de dezembro de 1992. 

-3-
PROJETO DE LEI DO SENADO 

Nº 101, DE 1996 -COMPLEMENTAR 

Discussão, em turno único, do Projeto de Lei 
do Senado n~ 101, de 1996- Complementar, de au
toria dos Senadores I ris Rezende e José Roberto Ar
ruda, que autoriza o Poder Executivo a criar a Re
gião Administrativa Metropolitana do Distrito Federal 
e Entorno, e a instituir o Fundo Complementar de 
Desenvolvimento do Distrito Federal e Entorno e dá 
outras providências, tendo 

Parecer sob n!! 692, de 1996, da Comissão 
- de Constituição, Justiça e Cidadania, favorá

vel, com emendas nºs 1 a 3-CCJ, que apresenta. 

-4-
PROJETO DE LEI DO SENADO Nº 86, DE 1995 

{Incluído em Ordem do Dia nos termos 
do art. 172, I, do Regimento Interno) 

Projeto de Lei do Senado n!! 86, de 1995, de 
autoria do Senador Roberto Freire. que dispõe sobre 
incentivos à instalação de empresas fabricantes de 
veículos, partes, peças e componentes automotivos 
nas regiões economicamente desfavorecidas que 
especifica 

{Dependendo de pareceres da Comissão de 
Constituição, Justiça e Cidadania - em virtude de 
solicitação de audiência, nos tennos do Qffcio nº 31/95-
CAE-e da Comissão de Assuntos Econômicos.) 

O SR. PRESIDENTE (Lucídio Portella) - Está 
encerrada a sessão. 

(Levanta-se a sessão às 18 horas e 14 minutos.) 

DISCURSO PRONUNCIADO PELO 
SR. EPffAC/0 CAFETEIRA NA SESSÃO 
OE :J..a-97 E QUE, ENTREGUE A REVISÃO 
00 ORADOR, SERIA PUBUCAOO POS
TERIORMENTE. 

O SR. EPITACJO CAFETEIRA (PPB-MA. Pro
nuncia o seguinte discurso.)- Sr. Presidente, Sri!s. e 
Srs. Senadores, a memória de um País deve ser 
algo preservado e cultuada sob pena de, ao menos
prezá-la. ter-se a identidade, o sentido de repre
sentação e as raízes de um povo negadas e relega
das ao esquecimento. 

Lembrar as tradições culturais, preservar a his
tória e honrar homens que ajudaram a construir e 
engrandecer a nossa nação, são condições funda
mentais para cuidarmos e mantermos acesa a cha-

, ma que vem do passado. _. 

Digo isso, Sr. Presidente, Sri!s e Srs. Senado
res, porque constato que estamos sendo injustos e 
relapsos com uma figura que merece o nosso maior 
respeito e a nossa mais justa admiração. 

Trata-se, nobres colegas, de Rui Barbosa, .um 
homem que, indubitavelmente, deve ser homena
geado e reverenciado da forma mais ampla e desta
cada possível. 

Desnecessário dizer da importância desse ju- · 
rista e Senador para a história de nossa Repúblicà. 
Sua oratória, seu talento, seu brilhantismo encantaram 
não somente a nós, brasileiros. Internacionalmente, fúi 
ele reconhecido e saudado pela sua inteligência, apti
dão política e senso de justiça, demonstrados ao de- •. 
fender a igualdade de direitos entre países pequenos e 
grandes potências na cidade de Haia 

Prova disso foi a inauguração de seu busto na 
. .. sede da antiga Liga das Nações, em Genebra, nos 

idos de-7ó~La,-como bem âi:Zia o ex-Senador Dirceu 
Cardoso, "ele brilhou com o fulgor de um sol ao 
meio-dia". 

Neste Plenário, também, temos um busto des
se inesquecível vulto histórico. Muitos diriam então 
que a homenagem foi prestada e que não devemos 
nada à memória de Rui Barbosa. Não, Sr. Presiden
te, Srts e Srs. Senadores. 

A homenagem não é justa pelo simples fato de 
ter-se colocado o torso do "Águia de Haia" em local de 
somenos i~rtância Deveria ele estar em lugar de 
destaque, com luzes a iluminá-lo, para que todos nós, 
à sua frente, estivéssemos também iluminados pela 
sua presença, pelo seu exemplo e pelo seu saber, 
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A resolução que estabelecia "a presença do 
busto de Rui Barbosa na Sala das Sessões do Se
nado", de 1948, não lhe destinava a penumbra ou 
retaguarda Ela dizia o seguinte: 

RESOLUÇÃO N2 9, DE 1948 

Art. 12 É autorizada a Comissão Direto
ra a·contratar, com escultor idõneo, a execu
ção em bronze .de um busto de Rui Barbosa, 
tamanho natural, para ser colocado na Sala 
das Sessões do Senado, sob a arcada exis
tente embaixo da imagem de Jesus Cristo, 
em altura de onde domine a cadeira da Pre
sidência e seja vi_~~~el do recinto. 

Senado Federal, em 19 de oullilro de 1948. 
Nereu Ramos, Presidente do Senado 

Federal. 

Parágrafo único. A solenidade da ·inau
guração realizar-se-á em Sessão extraordi
nária, com a presença das altas autoridades 
da República. 

Assinam esse Projeto de Resolução: ; 
Fernando de Mello Vianna, Presidente; Plí- • 
nio Pompeu, Relator; Georgina Avelino, 
João Villas Boas, Dario Cardoso, Andrade 
Ramos, Novaes Rlho, Waldemar Pedrosa, 
Camillo Mércio, Góis Monteiro, Ernesto Dor
nelles, Henrique de Novaes, Santos Neves, 
Ferreira de Souza, Vespasiano Martins, Le
vindo Coelho, Álvaro Adolfo, Francisco Gal
lotti, Pedro Ludovico, Augusto Meira, Ivo 
DAquino, Atílio Vivacqua, Aávio Guimarã~, 
Severiano Nunes, Vergniaud Wanderley, Al
varo Maia, Pinto Aleixo, Lúcio Corrêa, Ha
milton Nogueira, Pereira Pinto, José Améri
co, Bernardes Filho, Salgado Rlho, Apolõ
neo Salles, Arthur Santos, Joaquim Pires, 
Rlinto Müller, Euclydes Vieira, Clodomir Car
doso, Olavo Oliveira, Roberto Classer, Adal
berto Ribeiro, Sá Tinoco, Walter Franco, 
Durval Cruz. 

Todos eles, Sr. Presidente, dt:l saudosa memória. 
A justificação dá uma idéia do respeito e da 

consideração daqueles Srs. Senadores pelo nosso 
mestre: 

• .•• Daí, a imperiosidade da homena
gem proposta pelo Sr. Senador Andrade Ra
mos, apoiada já pela quase totalidade dos 
Srs. Senadores. O busto, em bronze, de Rui 

Barbosa no recinto do Senado será a iorça 
inspiradora ao exemplo que o maior dos Se
nadores nos legou. 

Quando, em 1923, o grande tribuno 
desaparecia dentre os vivos, sua cadeira 
continuou reservada a seu espírito, por deli
beração do Senado, como um farol que con
tinuasse a guiar os atos de amor à liberda
de, à justiça e à Constituição. • 

Vê-se, portanto, o espírito elevado dos Sena
dores que aprovaram a referida Resolução, colocan
do o torso do nosso maior jurista e colega em lugar 
merecido: acima e à frente de todos nós. 

Não sei, Sr. Presidente, Srlls e Srs. Senadores, 
que caminhos trilhou a Resolução n2 09, de 1948 para 
que, ao chegar a Brasília, a imagem de Rui Barbosa 
tenha ido parar em lugar tão reles e inferior. Não sei se 
foi obra de decoradores ou arquitetos que, preocupa
dos com a beleza e estética deste Plenário, comete
ram tamanha afronta à nossa História 

É essa injustiça com o nos5o grande Senador 
que desejo corrigir. 

Para tanto, quero contar com Ô apoio dos meul? 
Pares, e, principalmente, com a simpatia e providên

-cias aonosso ilustre Presidente, conterrâneo que é 
de Rui Barbosa, para laurear devidamente e honro
samente nosso mestre, acatando e respeitando uma 
Resolução da Casa. 

Tenho certeza, Sr. Presidente, que vamos ver 
restaurada a Resolução n2 09, de 1948 porque V. 
Exi' é um cumpridor de leis e de resoluções. 

Era o que tinha a dizer. 

AGENDA CUMPRIDA PELO PRESIDENTE 
ANTÔNIO CARLOS MAGALHÃES 

4-3-97 
Terça-feira 

1 Oh30min - Reunião com os Uderes do Governo no 
Congresso, na Câmara dos Deputados e no 
Senado Federal 

11 h30min - Patriarca Maronita do Líbano, Cardeal 
Pierre Sfeir 

12h - Ministro da Saúde, Carlos César Albuquerque 

13h - Almoço com o Ministro Pedro Malan 

Local: Ministério da Fazenda 

15h30min- Sessão Ordinária Deliberativa do Sena
do Federal 

17h30min- Di retores da General Motors 
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Ata da 12ª Sessão Deliberativa Ordinária 
em 5 de março de 1997 

3ª Sessão Legislativa Ordinária, Da 50ª Legislatura 

Presidência dos Srs.: Antonio Carlos Magalhães, Geraldo Melo 
Ronaldo Cunha Lima e Flaviano Melo 

ÀS 14 HORAS E 30 MINUTOS, ACHAM-SE 
PRESENTES OS SRS. SENADORES: 

Abdias Nascimento - Ademir Andrade - An
tonio Carlos Magalhães - Antônio Carlos Valada
res - Artur da Tavola - Bello Parga - Benedita da 
Silva - Beni V eras - Bernardo Cabral - Carlos Be
zerra - Carlos Patrocínio - Carlos Wilson - Casil
do Maldaner - Coutinho Jorge - Edison Lobão -
Eduardo Suplicy - Élcio Alvares - Emília Fernan
des - Epitácio Cafeteira - Emandes Amorim - Es
peridião Amin - Fernando Bezerra- Aaviano Melo 
- Freitas Neto- Geraldo Melo - Gerson Camata
Gilberto Miranda - Gilvam- Borges - Guilherme 
Palmeira - Hugo Napoleão - Humberto Lucena -
lris Rezende - Jader Barbalho - Jefferson Peres -
João França - João Rocha - Joel de Hollanda -
Jonas Pinheiro - Josaphat Marinho - José Agripi
no - José Alves - José Bianco - José Eduardo -
José Eduardo Outra - José Fogaça - José lgnácio 
Ferreira- José Roberto Arruda - José Serra- Jú
lio Campos - Júnia Marise - Lauro campos - Leo
mar Quintanilha - Levy Dias - Lucfdio Portella -
Lúcio Alcântara - Lúdio Coelho - Marina. Silva -
Marluce Pinto - Mauro Miranda - Nabor Júnior -
Ney Suassuna- Odacir Soares -Onofre Quinan -
Osmar Dia.§_- Pedro Simon - Ramez Tebet - Re
gina Assumpção - Renan Calheiros - Roberto 
Freire - Roberto Requião - Romeu Tuma- Renal
do Cunha Lima - Sebastião Rocha - Sergio Ma
chado - Teotônio Vilela Alho - Valmir campelo -
Vilson Kleinubing- Waldeck Omelas. 

O SR. PRESIDENTE (Ronaldo Cunha Uma) -
A lista de presença acusa o comparecimento de .78 
Srs. Senadores. Havendo número regimental, decla-= 
ro aberta a sessão. 

Sob a proteção de Deus, iniciamos nossos tra
balhos. 

O Sr. 12 Secretário em exercício, Senador Fla
viano Melo, procederá à leitura do Expediente. 

É lido o seguinte: 

EXPEDIENTE 
AVISO 

DE MINISTRO DE ESTADO 

N2 117197, de 25 de fevereiro último, do Minis
tro da Fazenda, encaminhando as informações refe
rentes ao Requerimento n2 66, de 1997, do Senador 
Romero Jucá. 

As informações foram remetidas, em 
cópia, ao requerente. 

A matéria vai ao arquivo. 

OFÍCIO 

DO PRIMEIRO SECRETÁRIO DA 
CÂMARA DOS DEPUTADOS 

NSI 37/97, de 4 do corrente, comunicando a 
~rovação da emenda do Senado ao Projeto de Lei 
da Câmara n!l 127, de 1995 (n!! 720195, na Casa de 
origem), de iniciativa do Ministério Público da União, 
que altéra para 285% o Limite máximo da Gratifica
ção Extraordinária devida aos servidores da catego
ria funcional de técnico do Ministério Público da 
União. 

(Projeto enviado à sanção em 20-2-97) 

PARECER Nll76, DE 1997 
(Da Comissão Diretora) 

Redação do vencklo, para o turno 
suplementar, do Projeto de Lei cfo Sena-
do nR 207, de 1995. . .. 

A Comissão Diretora apresenta a redação do 
vencido, para o turno suplementar, do Projeto de 
Lei do Senado n2 207, de 1995, que altera disposi
tivos do Decreto-Lei n2 2.848, de 7 de dezembro 
de 1940- Código Penal, e determina outras provi
dências. 

Sala de Reuniões da Comissão, 5 de março de 
1997.- Antonio Csrlos Magalhães, Presidente
Ronaldo Cunha Uma, Relator - Flaviano Melo -
Emília FernandeS. 



------------------- ------------- ----- ------------- -------------

Março 1997 ANAIS DO SENADO FEDERAL 93 

ANEXO AO PARECER N2 76, DE 1997 

Dispõe sobre crimes contra a orga
nização do trabalho e dá outras providên
cias. 

O Congresso Nacional decreta: 
Art. 12 Os arts. 149, 197, 203 e 207 elo Decreto

Lei n2 2.848, de 7 de dezembro de 1940 - Código Pe
nal, passam a vigorar com as seguintes alterações: 

• Art. 149. Reduzir alguém a condição 
análoga à de escravo: 

Pena - reclusão de três a oito anos, e 
multa, além da pena correspondente à vio
lência. 

Parágrafo único. Se a pessoa reduzida 
a condição análoga à de escravo é obrigada 
a praticar ato ilícito ou imoral: 

Pena- reclusão, de seis a dez anos, e 
multa, além da pena correspondente à vio
lência.• 

"Art. 197. Constranger alguém, me
diante violência ou grave ameaça: 

I - a exercer ou não exercer arte, ofí
cio, profissão ou indústria, ou a trabalhar ou 
não trabalhar durante certo perfodo ou em 
determinados dias: 

Pena - reclusão, de um a dois anos, e 
multa, além da pena correspondente à vio
lência; 

"Violação de direito constitucional ou 
legal. 

Art. 203. Violar direito assegurado pela 
Constituição Federal ou pela legislação tra
balhista, social ou previdenciária: 

Pena - reclusão, de um a dois anos, e 
-multa, além da pena correspondente à vio
lência". 

"Art. 207. Aliciar trabalhadores, com o 
fim de levá-los de uma para outra localidade 
do território nacional: 

. Pena- reclusão, de um a três anos. 
Parágrafo único. Se os trabalhadores 

aliciados são reduzidos a condição análoga 
à de escravo (art. 149), ou submetidos a tra
balhos forçados: 

Pena- reclusão, de dois a seis anos. • 

Art. 211 Constituem crime de redução à condi
ção análoga à de escravo (Código Penal, art. 149), 
entre outros: 

I - obrigar o trabalhador ou pessoas sob seu 
controle à prestação indefinida de serviços, como 

garantia de pagamento de uma dívida contraída com 
o patrão ou proposto, por meio de fraude ou extor-
são; 

11 - coagir o trabalhador a utilizar mercadorias 
ou serviços de estabelecimentos monopolizados 
pelo empregador direto ou indireto, imobilizando a 
mão-de-obra por diVida; 

III - sujeitar o trabalhador a condições penosas 
de trabalho, sem a salubridade mínima necessária à 
proteção da vida, saúde e segurança do ser huma-
no; 

IV - isolar fisicamente o trabalhador ou pessoa 
sob o seu controle, negando informações sobre a lo
calização e vias de acesso do local em que se en
contram, ou implantando servidão de trânsito terres
tre, fluvial ou aérea que dificulte ou tome impossível 
a liberdade de locomoção do trabalhador e de sua 
famma; 

V- privar a pessoa de sua liberdade de ir e vir, 
mediante a retenção de documentos pessoais ou 
contratuais, bem como o emprego de ameaça, força 
ffsica, guardas armados ou animais no local de tra-
balho e moradia. · 

Art. 32 Se o crime, previsto no artigo anterior, 
ocorrer em propriedade rural localizada em área 
agrícola, de pecuária, extratívista vegetal ou de mi
neração, a propriedade será expropriada, sem qual
quer indenização ao proprietário, devendo reverter 
em favor da União para fins de reforma agrária. 

Art. 42 Constituem crime de violação de· direito 
constitucional ou legal (Código Penal, art. 203), en-
tre outros: · 

1 - frusiãr' à 'aplicação do direito mediante frau
de ou vialência; 

11 - denegar esclarecimento, socorro ou outra 
forma de auxmo, possível de prestar, sem õnus ex
cessivo; 

III - recusar admissão ao trabalho, constran
gendo ou despedindo por motívo discriminatório, 
inadmitido expressamente na Constituição Federal e 
na legislação trabalhista; 

IV - protelar ou criar obstáculos de qualquer 
natureza, manifestamente ilegais ou improcedentes, 
à concessão de direitos em processos jUdiciais ou 
administrativos, em repartições públicas, em institui
ções financeiras, sociais, hospitalares ou previden
ciárias. 

Art. 52 Consideram-se crimes contra a organi
zação do trabalho, nos termos do art. ·1 09, VI, da 
Constituição Federal, além dos crimes previstos no 
Tftulo IV da Parte Especial, o crime previsto no art. 
149, todos do Código Penal. 
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Art. 62 Esta lei entra em vigor na data de sua 
publicação. 

O SR. PRESIDENTE (Ronaldo Cunha Uma) -
O expediente lido vai à publicação. 

Sobre a mesa, proposta de emenda à Consti
tuição que será. lida pelo Sr. 12 Secretário em exercí
cio, Senador Aaviano Melo. 

É lida a seguinte: 

PROPOSTA DE EMENDA À CONSTITUIÇÃO 
N51 6, DE 1997 

As Mesas da Câmara dos Deputados e do Se
nado Federal, nos termos do art. 60, § 32, da Consti
tuição Federal, promulgam a seguinte Emenda ao 
texto constitucional: 

Art. 1 51 O art. 166 da Constituição Federal pas
sa a vigorar com as alterações a seguir, renumeran
do-se os atuais §§ 32 a 82 para §§ 52 a 1 O: 

"Art. 166 ............................................... . 
§ 1 2 Caberá às Comissões Permanen

tes da Câmara dos Deputados e do Senado 
Federal, em reunião conjunta e na forma 
que dispuser o Regimento Comum: 

I - ························································· 
11- ...................................................... :. 
§ 2" Serão constituídas comissões Mis

tas temáticas, compostas pelos membros 
das Comissões Permanentes da Câmara 
dos Deputados e do Senado Federal, com 
atribuições regimentais nas respectivas 
áreas de atividades, para apreciarem as pro
postas orçamentárias setoriais. 

§ 32 Caberá a uma Comissão Parla
mentar Mista de Sistematização Orçamentá
ria _EOnsolidar e adequar as propostas seta
riais antes de serem estas submetidas a vo
tação do Plenário das duas Casas do Con
gresso Nacional. 

§ 42 As emendas serão apresentadas 
na Comissão Parlamentar Mista de Siste
matização Orçamentária e apreciadas pe
las Comissões Mistas temáticas e pelo 
Plenário das duas Casas do Congresso 
Nacional. : 

§ 7!1 O Presidente da República poderá 
enviar mensagem ao Congresso Nacional 
para propor modificações nos projetas a que 
se refere este artigo enquanto não iniciada a 
votação, na Comissão Mista temática, da 
parte cuja alteração é proposta." 

Art. 2" Esta Emenda entra em vigor 180 (cento 
e oitenta) dias após sua publicação. 

Justificação 

A Comissão Mista Permanente de Orçamen
tos, criada por força das disposições constitucionais 
do art. 166, tem sido permanente questionada como 
instrumento apropriado na apreciação da proposta 
orçamentária. 

Com efeito, sua extinção tem sido· recomenda
da por diversos segmentos da sociedade como for
ma de aperfeiçoamento do processo orçamentário. 

A Comissão Mista de Orçamento, instituída no 
período revolucionário da década de 60 e adotada 
pelos nossos constituintes, também tem sido alvo de 
denúncias de práticas nocivas que resultam por ma
cular a imagem do Congresso Nacional. 

Em face de tudo isso, entendemos que é che
gado o momento de repensarmos os procedimentos 
de apreciação da proposta orçamentária pelo Poder 
Legislativo, no sentido de instituírem-se mecanismos 
que tomem ainda mais democráticos e transparen
tes todos os atos relacionados com o orçamento. 

Nesse sentido, procuramos, através da presen
te Proposta de Emenda à Constituição, dar conse
qüência às sugestões da Comissão Parlamentar 
Mista de Inquérito do Orçamento. Por elas transfere
se para o âmbito das Comissões permanentes da 
Câmara dos Deputados e do Senado Federal, em 
reunião conjunta, a apreciação das matérias .da 
competência da atual Comissão Mista de Planos, 
Orçamentos Públicos e Fiscalização Financeira. 

As propostas orçamentárias setoriais, confor
me estipulado, passam a ser apreciadas por Comis
sões mistas temáticas, constituídas pelos membros 
das Comissões permanentes de ambas as Casas 
com atribuições regimentais nas respectivas áreas 
de ativiâãde: 

A nosso jufzo, uma vez instituída essa prática, 
serão inestimáveis os ganhos em eficiência na apre
ciação dos orçamentos anuais e da legislação corre
lata, na medida em que a composição das Comissõ
es permanentes obedece a critério de escolha de 
acordo com a titulação de cada um e, portanto, com 
sua vocação para essa ou aquela área do conheci
mento. 

Desse modo, esper .. mos estar contribuindo 
para o aperfeiçoamento do processo orçamentário, 
no âmbito do Congresso Nacional, e com ele para o 
fortalecimento das instituições democráticas, razão 
por que encarecemos aos ilustres Pares especial 
atenção quando do exame da proposta nos órgãos 
técnicos desta Casa. 



Março 1997 ANAIS DO SENADO FEDERAL 95 

Sala das Sessões, 5 de março de 1997. - Se
nador Júlio Campos. - Senador Pedro Simon - Se
nador João Rocha - Senador Gilvan Borges - Sena
dor Carlos Wilson - Senador Edison Lobão - Sena
dora Regina Assumpção - Senador Jefferson Peres 
- Senador Leomar Quintanilha - Senador Ademir 
Andrade - Senador Waldeck Omelas - Senador Jo
nas Pinheiro - Senador Roberto Freire - Senador 
José Alves - Senador Ney Suassuna - Senador Se
bastião Rocha - Senador Francisco Scorcio - Sena
dor Artur Távola - Senador Lucídio Portela - Sena
dor José Agripino Maia - Senador Geraldo Mello -
Senador Fernando Bezerra - Senador Joel de Hol
landa - Senador Odacir Soares - Senador - Levy 
Dias - Senador Beni Veras - Senador Carlos Patro
cínio - Senador José Eduardo - Senador José 
Eduardo Outra - Senador Onofre Quinan - Senador 
Valmir Campelo - Senador Mauro Miranda - Sena
dor Flaviano Melo - Senador Abdias Nascimento -
Senador Esperidião Amim. 

LEGISLAÇÃO CITADA 

CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA 
FEDERATIVA DO BRASIL 

CAPÍTULO 11 
Das Finanças Públicas 

SEÇÃO 11 
Dos Orçamentos 

Art. 166. Os projetas de lei relativos ao plano 
pfurianual, às diretrizes orçamentárias, ao orçamen
to anual e aos créditos adicionais serão apreciados 
pelas dl:las Casas do Congresso Nacional, na forma 
do regimento comum. 

§ 1" Caberá a uma comissão mista permanen
te de Senadqres e Deputados. 

I - examinar e emitir parecer sobre os projetas 
referidos neste artigo e sobre as contas apresenta
das anualmente pelo Presidente da República. 

11 - examinar e emitir parecer sobre os planos 
e programas nacionais, regionais e setoriais previs
tos nesta Constituição e exercer o acompanhamento 
e a fiscalização orçamentária, sem prejuízo da atua
ção das demais comissões do Congresso Nacional e 
de suas Casas, criadas de acordo com o art. 58. 

§ 22 As emendas serão apresentadas na co
missão mista, que sobre elas emitirá parecer, e 
apreciadas, na forma regimental, pelo plenário das 
duas Casas do Congresso Nacional. 

§ 32 As emendas ao projeto de lei do orçamen
to anual ou aos projetes que o modifiquem somente 
podem ser aprovadas caso: 

I - sejam compatfveis com o plano plurianual e 
com a lei de diretrizes orçamentárias; 

11 - indiquem os recursos necessários, admiti
dos apenas os provenientes de anulação de despe
sa, excluídas as que indicam sobre: 

a) dotações para pessoal e seus encargos; 
b) serviço de dívida; 
c) transferências tributárias constitucionais 

para Estados, Municípios e o Distrito Federal; ou 
III - sejam relacionadas: 
a) com a correção de erros ou omissões; ou 
b) com os dispositivos do texto do projeto de 

lei. 
§ 4" As emendas ao projeto de lei de diretrizes 

orçamentárias não poderão ser aprovadas quando 
incompatíveis com o plano plurianual. 

§ 5" O Presidente da República poderá enviar 
mensagem ao Congresso Nacional para propor mo
dificação nos projetes a que se refere este artigo en
quanto não iniciada a votação, na comissão mista, 
da parte cuja alteração é proposta. 

§ 6" Os projetas de lei do plano plurianual, das 
diretrizes orçamentárias e do orçamento anual serão 
enviados pelo Presidente da República ao Congres
so Nacional, nos termos da lei complementar a que 
se refere o art. 165, § 9" 

§ 7" Aplicam-se aos projetas mencionados 
neste artigo, no que não contrariar o disposto nesta 
Seção, as demais normas relativas ao processo le
gislativo. 

§ 82 Os recursos que, em decorrência de veto, 
emenda ou rejeição do projeto de lei orçamentária 
anual, ficarem sem despesas correspondentes po
derão ser utilizados, conforme o caso, mediante cré
ditos e.speciais ou suplementares, com prévia e es
pecífica autorização legislativa. 

(A Comissão de Constituição, Justiça e 
Cidadania.) 

O SR. PRESIDENTE (Ronaldo Cunha Uma) -
A proposta de emenda à Constituição que acaba de 
ser lida está sujeita às disposições especfficas cons
tantes dos arts. 354 e seguintes do Regimento lnter-
no. 

A matéria será publicada e despachada à Co
missão de Constituição, Justiça e Cidadania. 

Sobre a mesa, projeto que será lido pelo Sr. 1" 
Secretário em exercício, Senador Flaviano Melo. 

É lido o seguinte: 
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PROJETO DE LEI DO SENADO 

N" 29, DE 1997-COMPLEMENTAR 

Uisp& sobr-t NtJn~~a.; Guou para a 
di'lidJ:J Pública F.:J:unra e /nkma, de 
a:t:JtYio com cr UJCUOS II. !II e IY do 
arngo 163 da Const:onção Federal. 

O CONGRESSO NACIONAL decreta: 

DISPOSIÇÕES PRELIMINARES 

Art. t• Esta lei complementar estabelece as normas gerajs 
reguladoras no âmbito da União. · dos Estados. do Distrito Federai e dos 
Munícipios. das operações relacionadas. dircta ou indirctamcntc, com: 

I - a divida pública interna e externa, incluída a das autarqujas. 
fundações e demais entidades controladas pelo poder público; 

II - a concessão de garantias· de pagamento pelas entidades 
públicas; 

III .. a emissão e resgate de titulas da cüvida pUblica. 

Art. 2° Ê fàcultadc aos Estados. respeitadas as nornms geais 
fixadas nesta lei complementar e as deeisóes do Senado Federal (art. 52, inciso V 
a IX da Constiruição Federal), legislar supletivamente sobre questões especificas 
relativas ii respectiva divida pública. 

CAPÍTULO I 

DA DEF!NJÇÃO E DA Cl.ASSJF!CACÃO 

DA DiVIDA PUBLICA 

Art. 3° Os compromissos assumidos em decorrência das 
operações de crêdito realizadas pela União, pelos Estados, pelo Distrito Federal. 
pelos Municipios~ autarquias,. fi.mdações c demais entidades controiadas--peiO 
Poder Público, classificam-se, pela origem dos recursos~ como: 

I - divida póblica interna; quando se referem a c:mptéstimos. 
financiamentos ou obrigaçõeS de qualquer narureza contraídas cm moeda 
nacional. que imponem em responsabilidade de: pagamento; 

U - divida pública externa; quando se referem a emptistimos, 
financiamentos ou obrigações de qualquer natureza conttaida em moeda 
estrnngeira, que im~em em responsabilidade de pagamentO. 

Art. 4° OS compromíssos financeiros assumidos pela União,. pelos 
Estados. pelo Distrito Fedetal, pelos Mtmicipios. n:specrivas autarqujas, 
fimdações e eruidades da administração indireta por eles mantidas mediante 
transferência de dotações orçamen1ârias, classificam-se, em função dos prazos 
previstos para sua liquidação .. como: 

I - divida pública flutuante, de curto pra20. compreendendo as 
operações de crédito por antecipação da receita e os eómprnmissos finaneeirÕs 
liquidáveis dentro do mesmo ~xercicio financeiro em que tiverem sido assumidos., 

II - divida pública consolidada. compreendendo todos os demais 
compromissos financeiros. decorrentes de operações de crédito ou obrigações de 
qualquer n:uureza. destinados â cobertura de dCficits. investimentos específicos 
ou giro da divida pública mobiliãria. liquidâvcis em mais de wn exercicio 
financeiro. 

Parágrafo único. Equiparam-se â. divida pública flutuante os 
restos a pagar. os depósitos em geral, os serviços da divida a pagar c os 
::_ompromJssos financeiros resultantes de condenação cm processo judicial. 

CAPÍTULOll 

DAS MODALID@ES DAS OPERAGÕES 

l:>E CRÉ\)ITO PÚBLICO 

SECÃOI 

DISP9SJC0ES PREl.IMlNARES 

Art. 5" As Oper.lções de crédito da União, dos Estados. do 
Distrito Federal e dos Municípios e suas fundações e entidades da admiDistração 
indireta classificam-se, de acordo com sua destinação, como: 

I - antecipação da receita orçamentária anual; 

II - cop.rtuia do déficit orçamentário anual; 

m - atendimento de investimento especifico; 

IV -giro da Divida Pública Mobiliária. 

§ t• As operaç<les de que traia este artigo o:ot!lpr<Cildem qualquer 
modalidade de compromisso, envolvendo responsabilidade futura de pagamento, 
que resulte em endividamento pUblico~ em moeda nacional ou estrangeira. taís 
como: 

a) qualquer obrigação decorrente de financiamento ou 
empréstimo. inclusive arrendamento mercantil. 

b) a concessão de qualquer gar.mtia. que represente COll!Jlromissos 
assmnidos com credores situados no Pais ou no exterior; 

c) financiamento ou emprêstimo. com a emissão ou aceite de titulo 
da divida pública e a celebração de contratos que fixam valores mutuados ou 
financiadas. ou prazos ou valores de desembolso ou amortização~ bem como seus 
-aditamentos que elevem tais vafóres ou modifiquem tais prazos. 

S 2°-São das seguintes modalidades as operações de crb:tito 
referidas neste anigo: 

a) Voluntárias- caracterizadas pelo atendimento cspontàneo das 
pesso·as tisicas ou jurídicas a ~solicitação do poder público; 

. b) Compulsórias - car.:~ctcri=las pelo sentido obrigatório da 
aCCltação da n:specriva Oper.lção de crédito, de acordo com a necessidade ou 
conveniéncia do poder público~ as quais se aplicam as disposições do art. 148 da 
Constituição. 

União. 
§ 3° As opetações de crédito compulsórias sãa··iiiivativas da 

Art. 6° É vedado ã União, aos Estados, ao Distrito Fedetal e aos 
Municipios. suas autarquias. fundações e demais entidades cóntroladas pelo 
poder público. realizar operações de crédito. de financiamento. ou emitir títulos c 
outros documentos representarivos da divida que não estabeleçam. 
e:<pr~>ssam<:nte, prazo de liquidação. 

SECÃOII 

DOS LIMITES E CQNDICÕES PARA AS OPERAÇÕES 

DE CRÉDITO EXTERNO E JNJEllJiQ 
E PARA A DIVIDA PUBLICA 

Art. 7" ComP.te privativamente ao Senado Federal (art. 52, 
incisos V a IX da Constituição Federal): 

I - autorizar operações externas de uaru:rc:za financeira. de 
inrcresse da União. dos Estados, do Distnto Federal. dos Territórios e dos 
Municipios~ 
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11 - fixar, por proposta do Presidente da República, limites globais 
para o montante da divida consolidada da União. dos Estados, do Distrito Federal 
e dos Municípios: 

. . m -.dispor sobre lil.nites globais e condições para as operações de 
crêchro externo e tntemo da Umão, dos Estados. do Distrito Federal e dos 
Mtmicipios. de suas autarquias e demais entidades controladas pelo Poder 
Público Federal; 

IV • dispor sobre limites globais e condições para a concessão de 
garantia da União em operações de crêdito externo e interno; 

V - estabelecer limites globais- e condições para o montante da 
divida mobiliária dos Estados. do Disuito Federal e dos Municipios 

Pat'ágrafo zinico. Cabe ao Congresso Nacional. com a sanção do 
Presidente da República, dispor sobre o montante da Divida Mobiliária Fedcal 
(art. 48, inciso XIV da Constituição). 

SECÃOIII 

DAS OPERAÇÕES PE CREpiTQ POR 

ANIECJPACÃO DA RECEITA 

Art. 8" As oper.!ÇÕeS de crédito da União, dos Estados, do 
Distrito Federal e dos Municípios. por antecipação da receita. subordinam-se aos 
limites e condições fixadds pelo Senado federal, por Resoiuyão, de acordo com o 
inciso III do art. 7°, e devem obrigatOriamente ser n:alizadas através de leilão 
eletrônico com as seguintes características: 

I - diwlgação. pelo Banco Central do Brasil. as instituições 
financeiras a ele subordinadas. atravCs de sistema eletrõnico de corn.unica.ção. da 
disposição da União, de estado ou de municipio parn contr.11ar a operação de 
crédito a que se refere este anigo .. especificando o valor e o prazo pretendido; 

H - envio. pelas instituições financeuas. ao Banco Cemral do 
BrasiL ou a outrn instituição por ele designada. atravês de sistema eletrõnico de 
comunicação. de propostas de ta'(3.S de juros a serem cobradas no empréstimo~ 

. IIT - a diwlgação, pelo Banco Central do Brasil, ás instituiçóes 
~ a ele subor~ma~ atravês de sistema eletrônico de comtmicação, da 
autonzaçào para realizar a operação de credito de que trata este artigo a 
instituição que oferecer a menor taxa de juros para uma determinada ope:ra.ç:ão. -

Parrigrafo ún1co. O Banco Central do Brasil 10gulamcntar.i. o 
disposto neste artigo. 

Art. 9" As operações de crédito por antecipação da receita 
orçamentária. autorizadas por lei, serão Obriga!Oriamente liquidadas até trinta dias 
antes do enccmnncnto do exercício em que forem contraladas,. excemadas 
aquelas contratadas no último ano de mandato do chefe do Poder ~vo. eujo 
prazo de liquidação não podo ultrapassar os últimos =ta (60) dias do témlino 
do mandato. 

Art. 10. No último ano do exen:icio do mandata do chefe do 
Poder Executivo do Estado. do Distrito Fedcal ou do Município, e vedada a 
conttatliÇào das oper.!ÇÕeS de credito de que trata este artigo, a partir do primeiro 
dia do periodo de seis meses que anteceder a data das respectivas cleiçõe$, até a 
transmissão do respectiv~ cargo. 

Art. 11. É vedada a rcalização de operações de credito por 
antecipação de receita orçamentária por autarquias e fundações controladas pelo 
poder público fedctal, estadual e municipal. bem como por demais entidades da 
administração indireta mantidas por dotações orçamentárias medíante 
transferências da União. 

§ r:• Para os efeitos desta lei. a manutenção das fimdaçõcs e 
entidades da administração inditeta de que trata este artigo, cam:teriza-se quando 
as transferências de recursos orçamentârios da União no cxercicio e nos dois 

anos imediatamente antenores. representarem mats de 50% (cinquerua por cento) 
da receita orçamentária rotai da respecnva entidade~ no mesmo ttiênio 

§ 2° Consideram-se como receita própria da entidade da 
administração indireta. as transferCncias da União em cujo orçamento figurem 
como receiras vinculadas em decorrência de disposições expressas na lei. 

§ 3" É vedado ás fundações e entidades da administração indireta 
enquadradas no disposto neste artigo realizar operações de crêdito mediante 
emissão e lançamento de titulas. 

SECÃOIV 

DAS OPEMCÕES DE CREDITO 

PARA fNYESTIMENTOS 

Art. 12. A realização do opeJ]~ções de credito pela União, pelos 

Estados. pelo Distrito Federal c pelos Municipios.. para atender a ínvesttmcntos. 

dentro dos limites e condições aprovadas pelo Senado Feder.U (iDçiso ID de art. 
7°), com liquidação dos cOmpromissos decorrentes em exerciéios financelros 

subseqúentes, dependem, tain~. de autorização legislaliva, a qual fixar.\. desde 
logo. as dotações a sere;n in_çluídas ogs_ g_rçamentos -~- para os respccrivos 
serviços de juros.. amort'i22ção e resgate. durante o prazo para sua Íiquidação. 

§ I • Os m:ursos obtidos com a realização das operações de que 
trata este artigo ser.io aplicados de confomúdade com a =PCCtiva autorização 
legislativa, que pode pennitit o ~ daquelas receitas e de sua utilização em 

contas especiais. sem sua incorporação ao o~to do exercicio de seu 

recebimento. 

§ 2° As disPosições do parágrafo anterior não dispensam a 

inclusão do valor das operações no orçamento. em anexo no exercicio de seu 

recebimento. e no orçamento plurianuaJ de investimentos. na forma da legislação 

a este referente. 

Art. 13. As opernçõcs rie crCdtto para investimentos esPecificos. 

realizadas diretamente pelas fundações ou entidades da administtação indin:ta 
mantidas por transferências de dotações orçamentárias da União. como definido 

nos §§ I 0 c 2° do art. 11. reger-se-ào no que concerne a respectiva autorizaç.ào. 

pelas disposições da legislação especifica a que cada uma estiver subordinada e 

--as Resoluções do Senado Feder.U. 

SECÃOV 

PAS OPERAÇÓES DE CR,..*oiTO !NTER,NAS 

DO SETOR PÚBLICO 

Art. 14. As operações de crédiÍo internas da União, dos Estados, 
do Distrito Federal e dos Municípios classificam-se em duas modalidades: 

I -colocação . .- em oferta pública. de Titulas do TesoUro Nacional e 
dos T escuros dos Estados, do ·Distrito Federal e dos Municipios; • ·' 

II - operação de crêdito com instituições finan~iras em moeda 
nacional, como definido no § 2° deste artigo. 

§ 1• As operações de credito da União. dos Estados, ào Distrito 
Feder.U e dos Municípios, com o lançamento e colocação dos títulos referidos no 
inciso I. obedecem i seguinte classificação: 

a) titulas do T escuro de até 11 me_ses de prazo .1 vencer: para as 
operações de credito por antecipação de receita autorizada na lei orçamentária 
anual. venciveis no exercico de sua colocação em mercado; 
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b) titulas do Tesouro pata cobrir déficit autori:z:!do na lei 
orçamentãria anual, para atender a investimento especifico autorizado por lei e 
para o giro da dívida pública mobiliária consolidada. 

§ r As oper3ções de crédito a que se refere o inciso II deste 
artigo compreendem contratos de emprêsrimos ou financiamentos, as garantias ou 
contragarantias em tais operações. inclusive com a concessão de fiança. aval, 
emissão~ coobrigação ou aceite de lirulos, notas promissórias e letras de cambio. 

§ 3° Compete ao Senado Federal dispor sobre limites globais e 
condições para a concessão de garantia da União em operações de crédito 
interna. de acordo com o inciso IV do art. 7°. 

Art. IS. Compete ao Banco Central do Brasil expedir instruÇÕes 
regulamentando as operações de crédito internas entte as instituições financeiras 
e a União. os Estados. o Distrito Federal, os Municipios, autarquias, fundações e 
demais entidades controladas pelo Poder Público Federal de ~;)rdo com os 
limites globais e condições fixadas pelo Senado Federal, co~o detennína o inciso 
lli do art. 7°. 

ArL 16. Os estabelecimentos bancarias. oficiais ou privados. 
podem ceiebrnr contratos com os Estados,. ~ístrito Federal e com os Municipios 
para ~ção ou recebimento de recettas autorizadas na lei orçamentária 
anual. CUJO produto venha a atender especificamente à amortizaçao ou liquidaçao 
das operações de cnidito que haviam possibilirado a apropriação antecipada 
dessas receitas (artigos 8" a I I )9 quando dos respectivos empréstimos. 

Art. 17. Compete ao Senado Federal aprovar (in<;iso m do art. 
7") 0$ limites globais e cóndições para a concessão de avar oú fiança por 
instituições financeiras. para~ garantia de pagamento de tftulos de divida 
ou contratos de qualquer natuie23.. de r<sponsabüidade da União. dos Estados. do 
Disttito Federal. dos Mwúcipios. a\llarqWi>S. Fundações e d'l"'3is entidades 
c:ontrcl.adas pelo Poder Público Federal. 

Art. .18. É vecada a emissão de titulas a que se refere o artigo 14, 
inciso I. por autarqUias. fundações e demais emidades controladas pelo poder 
público federal. estadual e municipal. 

Art. 19. É o Tesouro Nacional .autorizado a ofertar e vender 
tltu!O$ de sua emissão. pelo valor de fuce. a pessoas tisicas e juridicas ttão 
financeiras. em mercado de balcão. através de instituição financeira registrada no 
Banco Central do Brasil. 

SECÃOVI 

DAS OPERAÇÕES DE ÇREDITQ 

EXJERNO po SETQR PúBLICO 

Art. 20. As operações de crédito da União. dos Estados. do 
Distrito Federal e dos Municipios com o exterior, em moeda esttanrcira. 
quaisquer que sejam as modalidades. compreendendo contratação diRia ou 
prestação de garantia. dCJ'Cnderão de autorização do Senado Fede:al (inciso I do 
art. 7° desta lei complementar). ressalvado o caso das instituições. financeiras. da 
administração indireta~ autorizadas a operar com o exterior e que sãO tegieias por
legislaç:lo própria. 

Parágrafo limco. São fixados pelo Senado Federal. por proposta 
do Presidente da República (inciso 1 e fi do art. 7• desta lei complememar). 0$ 

limites globais e condições pata a realização das opcraçóes de crédito. com <> 
exterior. pela União. pelos Estados. pelo Distrito Federal. pelos Mwúcipios e 
pelas autarquias. fundações e demais entidades controladas pelo poder público 
federal. 

Art.11. Compete ao Senado Ftderal dispor sobre liMites globais 
e condições para a concessão de garantia da União em operaçõe< de crédito 
externo. de acordo com o inciso IV do art. 7° desra lei complemc:utaf'. 

ParágrajQ único. Incluem-se neste dispositivo, sem prejuízo de 
outras operações. os avais. as fianças, os resseguros c os cosseguros. 

Art. 21. E privativa da União. dependendo da autorização do 
Senado Fede:al. por proposta do Presidente da República. a tealização de 
operações de crédito que importem lançamento de titulas do Tesouro Nacioltlli oo 
eXterior, de acordo com os incisos I a m do art. 7° desta lei complementar. 

Art. 23. Os recursos obtidos com a tealização de operações de 
crédito com o exterior só poderão ser aplicados de confomtidade com a 
respectiva aurorizaç:lo do Senallo Federal. que pode também permirir o registro 
dos recursos e da sua utilização em contas especiais~ sem sua incotpOiaÇão no 
orçamento do exercido. obseMiado o disposto no art. 12 desta lei complementar. 

SEÇÃOVII 

DAS OPERACÚES DE CREDrro 
PARA O GIRO DA OlVIDA PlffiUÇA MOB!L!ÁR!A 

Art. 14. Compete ao Congresso Nacional. por proposta do 
Presidente da Republica (inciso XIV do art. 48 da Consti.tuiç:lo). fixar limites 
globais para o montante das operações de crêdíto, visando ao giro do principal, 
incluída a co'CT'eÇio monetária. ou cambial. quando a ela sujeita. da dívida pública 
mobiliária do Tesou.ro Nacional e. ao Senado Federal (inciso II do an. 7° desta lei 
complementar). a dos Estados. do Distrito Federal e dos Municipios. 

§ r• É vedada a inclusão no giro da divida pública mobiliária dos 
tftulos emitidos para pagamento de precatórios judiciais e pata opcraçi5es de 
antecipaçio de receita orçamentâria. 

§ 2" As operações de crédito para giro do princip:ll da divida 
pública mobiliário. de que trata esse artigo. podem ser feillts indepe:ndentemee 
da fi."<llçllo das respectivas receitas e despesas na lei orçamentária anual. caso em 
que devtm constar de anexo à referida lei. ressalvado o disposto no parág!llfo 
seguinte. 

§ 3• É obrigatória a inclusão no orçamento anual da Utililo. dos 
Estados. do Distrito Federal e dos Mwúcipios. de dotaçio especifica pata 
atendimento das despesas com o pegamento dos encargos dos tftulos da diyida 
pública mobiliária consolidada de que trata este artigo. 

CAPÍTIJLO III 

DAS OI'ERACÕES DE ÇRÉDITQ 

VEDADAS A9 SETQR PÚBLICO 

Art. 25. E vedado ao Banco Central do Brastl. como detcm>iDa o 
§ 1° do art. 164 da Constituição. conceder cmprêstimos, direta ou indin:umente. 
ao Tesouro Nacional~ bem como aos tesouros de Estados.. Distrito Federal c 
Municipios. tais como: 

I .. em moeda nacional ou estrangeira, inclusive sob a forma de 
financiamento~ 

II - comprar titulas diretamente do Tesouro Nacional. exceto 
como autorizado no inciso n do an. 45, desta lei complem~ 

lll - comprar de t=iros. títulos de emissio do Tesouro 
Nacional, na data da liquidação financeira de venda desses tirulos; 

IV_- ~i.zar. com o Tesouro Nacional~ pemtuta tcmpon1ria ou 
definitiv.i dC titulas. ou oPCf;iÇão de cOiripia -evcnaa a termodc- titulas wjo efeito 
final seja semelhante a permuta; 

V - conceder garantía. de qualquer natur=. à Utililo. em 
operações de credito~ ou de firiancíamentos. externos ou internos; 

vn - realizar. com instituições financeiras. permuta temporária ou 
definitiva de titulas federais. estaduais ou municipais por titules emitidos ~,)elo 



-----------------~~~~~~~~~~~~-----~------------------------------------------~---------------

Março 1997 ANAIS DO SENADO FEDERAL 99 

Banco Centtal, bem como realizar operações de compra e venda a tenno desses 
titulas cujo efeito final seja semelhante à pennuta. 

Art. 26. É vedado as instituições financeiras bancanas sob o 
controle acionário da União •. dO's Estados, do DiStrito Federal e dos Municípios, 
conceder emprêstimos ou fin3nciar, direta ou indirctamel:Jte. oc; respectivos 
Tesouros ou suas entidades da administração dircta. 

Parágrafo único. SubordinanHe â legislação própria c as normas 
do Banco Central do Brasil as opet11ções de mercado aberto, com titulas dos 
tesouros estaduais. municipais c do Distrito Federal. realizadas pelas_ instiruiçõcs 
referidas neste artigo, para regular seus fluxos de caixa e para atender os 
investimento de seus clientes. 

CAPÍTULO rv 
DOS CONTROLES DAS GARANTIA$ E DA JRANSPARÊNCIA 

NA EMJSSÃO DE TÍTIJI.OS PÚBLICOS 

SECÃOI 

DAS INFORMAçÕES AO PUBLICO 

Art. 27. A oferta. ao mercado. no lançamenro dos títulos dos 
Tesouros de que traia o art. 14, inciso I e § 1° desta lei complementar, só pode 
~er feito com a prêvia prestação das seguinrcs informações ao público: 

I • a forma. o valor. locai e data de cada lançamento~ 
II - o local da subscrição; 

III - os juros e o plano de desconto, quando os titulas forem 
emitidos pelo valor face de resgate,. e o sistema de colocação no mercado~ 

IV- a correção monetâria ou cambial .. quando a uma delas sujeito; 

V ·os prazos de amortiZação, e de resgate; 

VI -local de pagamento dos juros e de resgate; 

VU - ourras caracteristicas dos títulos. mciusive quanto aos 
tributos incidentes sobre o rendimento. 

§ 1° Os titules emitidos para fins de que ttatam as letras "a .. e ""b" 
do § }0 do art. 14, desta lei complementar, não podem ter denominações 
coincidentes. 

§ 2° Os títulos de que trata este artigo .. nos limites das respectivas 
emissões. podem ser distribuídos em sCries autônomas. 

§ 3° Os títulos de cada sêrie podem ser vencíveis ~- ~~-
variáveis.. de Cõnformidade com os respectivos planos de Cmisslo. 

§ 4• É vedada a desigualdade de juros dentro da mesma série, 
observado, quanto à sua fixação. no caso dos Estados. do Distrito Federal e dos 
Municípios, a autori72:ção legislativa. 

§ 5° E privativa da União a emissão de títulos do Tesouro 
Nacional com cláusula de correção cambial. 

§ 6° 'os titules referidos neste artigo podem ser emltidos com 
cupões de amortização e juros. 

Art.. 28. Podem ser emitidos titulas múltiplos. caso sujeitos a 
correçclo monetária. pela União, pelos . Estados. peio Dí.srrito Federal e :pelos 
Municipios, representados por certificados que indiquem o nUmero de obri~s 
e o valor de referência de cada titulo. 

Art.. 29. Ê vedado â União, aos Estados, ao Distrito Federnl. aos 
Municípios. eis aucarquias, fundações e demais entidades controladas pelo poder 
público. re:11izar quaisquer pagamentos, inclusive os de serviços e obras, 
mediante entre~ dos titulas dos Tesouros a que se refere o § 1° do an. 15 desta 
lei complementar. 

Parágrafo zimc~. A União, em casos ~· previscos ~ lei. 
relacionados a desapropnaç:ões, emprCsnmos compulsónos e como altemanva de 

tnbutos, pode realizar a enm:ga de titulas de sua emissão, a pessoas fisicas ou 
jmidicas, como forma de pagamento ou como comprovante do emprCstimo. 

Art. 30. Os titulas de emissão do Tesouro Nacional, dos Tesouros 
dos Estados, do Disttito Federal e dos Municipios são das seguintes modalidades, 
impressas em seu texto: nominativos ou nominativos endossáveis. 

§ 1° Os titules da mesma sêrie e prazo são con'VeJSÍ,WIS de uma 
para outra das modalidades citadas neste artigo. 

§ 2° O agente emissor, ou seu representmte autorizado. pode 
emitir os titulas da nova modalída.de contra a entrega dos titules qUe origmamn a 
troca. os quais serão cancelados. • 

§ 3• O agente que cferuar a cooversão consignará, 
.obrigatoriamente, nos novos títulos, o direito a percepção de juros desde o ültimo 
veDCimenlo constante dos titulas que forem trocados e canceiados. 

§ 4• A União, em casos especiais, previstos em !e~ pode 
determinar a emissão de tftulos do Tesouro Nactonai com dausutas <1e 
intransfe~bili!iade temporária ou atê os r~tivos vencimentos. 

Art.. 31. O titulo nominativo do Tesouro Nacional. c dos Tesouros 
dos Estados. do Distrilo Federal e dos Mtmicipios., tem consignado em seu texto, 
de fonna completa e let;ivel, o nome do proprietário. 

§ 1 o A transferência de titulo do Tesouro nominativo rcali:za-se 
pelo agente emissor ou representante autorizado, por pedido por esc:rito do 
proprietário, que prove sua identidade, ou per decisão judicial, ressalvado o 
disposto no parágrafo seguinte. 

§ 2° A transferCnCiã de titulo nominativo escriturai do Tesouro 
obedece ao disposto no § 3(1 do art. 36 desta lei complementar. 

Art. 32. O tirulo nominalivo cndossâvel, transmissivel por 
endosso. de emissão do Tesouro Nacional e dos Tesouros dos Estados,. do 
Distriro Federnl e dos Municipíos. tem consignado em seu texto, de fonna 

completa e legível, o nome do proprietário. 

§ 1° Para validade do endosso no titulo do Tesomo nominativo 
endossâvel, o qual nilo pode ser parcial. e necessârio que conste no seu reverso: 

a) o nome do endossatãrio e a indicaçao do seu número de 
inscrição em Cadastro de Contribuintes do Ministêrio da Fazenda; 

b) a data de transferencia do titulo; 

c) a assinatura de próprio punho do endossador,, .. com firma 
reconhecida por notório pUblico, ou abonada por banco oficial do agente emissor; 

_ _ _ _ _____ _d)_a indicação do nmnero de inscrição do endossador em Cadastro 
de Contribuintes do lvlinisténo da Fazenda. 

§ 2• O endossatário que provar ser pcssuidor de titulo do Tesouro 
com base em endosso, ou em sêrie continua de en~ tem direito a pedir 
substituição do titulo. 

§ 3° Nas ttansfcrências de titulas do Tesouro nominativo 
endossãvel. por procurador ou representante legal do cedente, o agente emissor, 
ou seu- -representante- amonuao:-nscaiizar.r a·-regmanaactc· -aa ~ e 

_ arquiv:arã o _respectivo instrumento. 

§ 4° Nas vendas judiciais, a substituição do titulo do Tesouro 
nominativo endossável é feita a vista da carta de arrematação, que será arquivada 
pelo agente emissor. 

SECÃOII 

DO REGISIRO E NEGQÇIACÃQ 

Art. 33. Os titulas do T escuro emitidos pelos Estados, pelo 
Distrito Federal e pelos MMicipios. sô podem ser lançados, oferecidos 
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publicamente. ou ter iniciada sua colocação no mercado. depois de registrados no 
E}anco Central do Brasil, de acordo com os limites globais e condições 'J)al'3. o 
montante da divida mobiliária fixados pelo Senado Federal, par ResoluÇão (iliCiSo 
V do an. 7° desta lei complementar). 

Art. 34. Os tirulas de emissão do Tesouro Nacional, do Tesouro 
dos Estados, do Distrito Fedem! e dos Municípios só podem ser colocados e 
negociados no mercado através de instituições financeiras registradas no Banco 
Central do Brasil, de acordo com a legislaçiio que regula o Sistema Financeiro 
Nacional e o Meroado de Capitais, segundo instruções baixadas pelo citada 
Banca, observado o disposto no art. 27 desta lei complementar. 

Parágrafo único. A emissão, o pagamento de juro&. a 
substituição. a subdivisão. a conversão, a consolidação c o resgate dos titulas dos 
Tesouros dos Estados, do Distrito Federal e dos Municipios; ._podem ser 
descentralizados, através dás· instituições de que trata este artigO, mediante 
celebração de convênios, ajllStCs ou contratos específicos pant cada caso. 

Art. 35. E vedado a União tributar a retida ~obrigações da 
divida pUblica dos estadas, do Distrito Federal e dos Municipios.. bem como a 
remunetação e os proventos dos Agentes Públicos, em níveis superiores aos que 
fixar para suas o!irigações e para seus agentes (art. 15!, inciso II. da 
Constituição) . 

SECÃOIII 

DOS TiTtJLOS PÚBLICOS ESCRIT\JRAJS DE EMISSÃO DOS TESOURQS 

Art. 36. E facultado á União. aos Estados, ao Distrito Federal • 
aos Municipios. realizar as operações de crédito de que trata o § 1° do art. 1.: 
desta lei complementar, sem emissão fisica das títulos do Tesouro representativo• 
dessas operações, desde que os registros de custódias e das ~quidaçil"' 
financeiras. relacionadas com esses titulas. passem a ser escriturais e nominativo:: 
e estejam sob responsabilidade direta do Sistema Especial de Liquidação • 
Custódia - SELIC - para os títulos do Tesouro NacionaL e da Central dl 
Custódia e de liquidação Financeira de Títulos - CETtP - Parn os títulos d. 
emissão dos Tesouros das dema1s entidades da Federação. 

§ 1° A colocação de titulas da divida pública dos Tesouros SÓ 

pode ser feita desde que precedida das infonnações a serem prestadas aos 
investidores, como detennma o art. 27 desta iei complementar. -

§ 2° São nominativos e inegociáveis os rectbos de compta de 
títulos públicos escriturais dos Tesouros, custodiados no Sistema Especial de 
Liquidação e C~ódia - SaiC e na Central de Custódia c de Liquidação 
Financeira de Títulos - CETIP, inegociabilidade essa que constará,. 
obrigatoriamente. de seu texto. de fonna destacada. 

§ 3° A trnnsferência de titularidade dos títulos púb~cos dos 
Tesouros, custodiados cscmura!mente no Sistema Espccia1 de ,Liquidação c 
Custódia- SaiC e na Central de Custódia e Liquidação F'UiliJlCCira Íle Tirulos
CEr1P -. subordina•se as narinas baixadas pelo Banco Cential do Brasil e pelas 
referidas entidades cust<XIiantes. 

§ 4° E facultado aos titulares de titulas pUblicas escriturais dos 
Tesouros solicitar. a qualquer momento, através do Sistema Espc::cial dt 
Liquidação c Cust6<Jia - SaiC. ou da Central de Custódia e de Liquidação 
Financeira de Títulos - CETIP ~ a emissão fisica. e a c::ntrcga dos titulaS por Clcs 
adquiridos e a baixa da respectiva custódia escrirural. 

§ 5° Na hipõlese da solicitação prevista no parágrafo anterior. a 
União, os Estados, o Distrito Federnl e os Municipios, lerão prazo mãximo de 15 
{quinze) dias úteis para provuienciar a entrega dos respectivos titulas. 

§ 6° O não cmnpnmento do prazo estabelecido no parágrafo 
anterior, para entrega dos títulos. impede o Sistema Especial de Liquidação e 

Custódia - SaiC - ou a Central de Custódia e Liquidação Financciia de Tirulos 
--CE11P. de receber novas custódias de títulos escriturais do respectivo agente 
emissor. até a entrega aos-fitülos sotiCitaàos. 

§ 7° Esíi!o refendaS-pOfalegislaÇão que regulá o sigilo bancário a 
custódia e a liquidação financeira de títulos dos tesouros de que trata este anigo, 
a cargo do Sistema Especial de Liquidação e Custódia - SaiC - e da Centrai de 
Custódia e de Liquidação Financeira de Títulos- CETIP. 

SECÃOIV 

DASGARNfiTASEVANTAQENS 

Art. 37. Os tirulos emiridos pelo Tesouro Nacional e pelos 
Tesouros dos Estados, do Distrito Federal c dos Municípios podem ser recebidos 
em caução, por estabelecimento de crêdito~ para garantia de empréstimos ou 
outras transaçõcs e, ainda, em fimção do governo emissor. 

______ ._I-~!lL~!IÇi!o p_àr ótgãos. entidades c fimdações. respcetivamcnte, 
da administração pú_~lica f~erat:·estãduãi·e-dõs.Territôtlos e·MUffi'ciplõs, para
~riã de contratÕs de obrás.iOrnecmietito ae-maternus-e-setvíços; 

II -como depôsito, para assegurar a execução em ações judiciais 
ou garantir pagamentos a órgãos, entidades e fundações. respéctivarnente~ da 
Administrnção Pública Federal, Estadual c dos T cnitórios e Municípios. 

§ 1• A União, os Estados, o Distrito Fedem! e os Municipios silo 
obrigados a receber~ nos casos de que trata este artigo, os títulos do Tesouro por 
~~~--~ifiºº~-_peio seu valor nominal e correção monetária, ou cambial. quando a 
estas sujeitos. 

§ 2" A transferência de caução de tirulos cscritnrais, de que IIata o 
art. 36: parti-garantia ·de-emprêstimos ou outras tranS3ÇÕes. como prevista nCSie 
artigo. só-pode ser atendida· pelo Sistema Especial de Liquidação e Custódia -
SaiC. ou pela Central de Custódia e de Liquidação Financeira de Tirulos -
CETIP, mediante pedido formal do teSpCCtivo investider, de acordo com normas 
baixadas pelas citadas instituições custadiames. 

Art. 38. Os titulas de emissão do Tesouro Nacional~ dos Tesouros 
~os Estado.s.. _4o Distrito_- Federal ê ~doS --Miinicipios, não resgatados no seu 
~~m~tO: têm-c POáetliber.ltõríoJ1í(tnrita}OiãS-3lfõs-9encidos; pelo seu valor 
na data do vencimento, para pagamento de qualquer tributo do respectivo 
governo emissor. sendo proibido, para esse fim. antecipar o prazo aqui 
estabelecido. 

Art. 39. A União. os Estados, o Distrito Federal e os Municípios 
são autorizados a intervir no mercado, observado o disposto no art. 34 desta lei 
complementar. para compra e venda dos titulas do Tesouro de sua emissão. em 
circ:ulação, para garantir sua liquidez. podendo o órgão competente utilizlr 
rota.tivamente, para esse fim, percentagem dos recursos provenientes da 
colocação daqueles titulas. 

§ 1 • Para os tirulos emitidos pelo Tesouro Nacional. a interwnçáo 
de que trnta este artigo e feita pelo Banco Central do Brasi~ desde que 
prevtarrrente fonieddas·recursos pela União, tendo em vista o disposto no art. 24 
desta lei complementar. 

§ 2" Para os titulas emitidos ·pelos Tesonros dos Estados, do 
Distrito Federal e dos Municípios, a lntenrenção deve ser atraVés de uma ou mais 
das insliluiçõcs de que trata o Parágrafo único do art. 34 desta lei complementar. 

-SECÃOV 

DA ADMIN!5TRACÃO E DA MOVJMENTACÃO 

\)0~ '!trgLOS PÚBUCOS 

Art. 40. E de competência da União, dos Estados, do Distrito 
Federal e dos Municipios. estabelecer os critérios de movimentação dos titulas 
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emitidos pelos respectivos Tesouros e os sistemas de escrituração, controle e 
fiscaliz:lção das emissões. inclusive escmurals, objetivando: 

I - a m<Inutenção, em dia dos serviços de Juros. amortização e 
resgate dos títulos; 

n - providências legais regulamentares e adminisrrarivas, para 
tomar rápido e eficiente o processo de enussão, inclusive escritwal. 
transparência. negociabilidade e caucionamento dos respectivos titulas; 

III .. o resgate dos titulas na forma e prazo estabelecidos em lei, 
salvo previsto o reembolso antes de expirado o respectivo prazo; 

IV- a substituição dos titulas dilacerados; 

V - a incineração dos titulas resgatados. substituídos por 
transfetinc1a de propriedade, de modalidade. dilacerados, inutilizados e dos 
respc:cnvos cupões quitados; 

VI - manter informados os tomadores de rirulos sobre onde e 
quando, e como são pagos os juros e feitas as substiruições. amortizações e 
resgates~ 

Vll - a supervisão e o controle dos atas prancados pelos agentes 
emissores ou seus representantes autorizados. 

Art. 41. Os titules da dívida publica mobiliãria de emissão do 
Tesouro Nacional. dos Tesouros dos Estados. do Distrito Federal e dos 
Municípios são insusceptíveis de gravames de qualquer natureza· que importem 
obrigatoriedade de suas reParttções emitentes, ou seus agente~ exercerem 
controles prêvios especiais quafito ã. sua negociabilidade. ao pagamento de juros 
ou a efetivação do resgate. ressalvado o disposto no § 4° do an. 30 desta lei 
complemenrar. 

Parágrafn Umco. Nos casos·em que são cabíveis restrições e 
gravames por decisão judicial, que impliquem aceitação de clâusula de ~o. 
fideicomisso, inalienabilidade. impenhorabilidade e inb'3nSfenbilidade, com 
relação aos titulas referidos neste atrigo. o juizo competente detemrinarâ o seu 
depósito no Sistema Especial de Liquidação e Custódia - SE.JC. ou na Central 
de Custódia e de Liquidação Financeira de Títulos - CETIP. credenciando-o a 
representar os respctnvos ritulares e indicando o destino a ser dado às 
imponãncias provementes do recebimento de Juros. amortização ou resgate. 

SECÃOVI 

DOS TÍTIAOS PÚBLICOS EXTRA V!AOOS 

-- Art. 42. Para o tinalo público nominativo. de cmíssão do Tesouro 
Nacion..'ll ou dos Tesouros dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios, 
e,;traviado ou invohmtanamente destruido, e permitida a errussão de novo, com 
idênricas carncteristicas. desde que seja enrregue ao respectivo agente emissor 
prova de que o requerente mandou publicar. durante 3 (três) dias consecutivos, 
no Diârio Oficial e/ou em jornal. de g:r.mde circulação local. um aviso ao público 
dando conhecimento do extraVIO. 01~ destmiçào, com indicação do número do 
'título, ta."<a de juros, valor e o nome do proprietário. 

§ r• Decorrido o prazo de 30 (lrinla) dias da dala da tiltima 
publicação referida neste artigo, pode o agente emitir e entregar ao requerente 
novo titulo, substituto do extraviado ou destruido. 

§ 2° No caso do parágrafo precedente, os juros são de'\lidos a 
panir do último vencimento anterior ã data do requerimento referido neste artigo. 

Art. 43. A pessoa injustamente desapossada de títulos nominativo 
endossável, de emissão do Tesouro Nacional, dos Tesouros dos Estados, do 
Distrito Federal e dos Municipios, para obter novo e impedir que a outrem sejam 
pagos o capital e os rendimentos. deve declarar. na petição ini~· ao juiz. a 
quantidade, espêcie, valor nointnal dos títulos e séries. a época e o lugar em que 
os adquiriu e recebeu os últimoS juros ou rendimentos. 

§ 1 o na conclusão. deve pedir: 

a) a notificação do devedor do titulo, para que não pague o 
capítal, os juros e a <:9rreção monetária, quando a esta sujeito: 

b) a notificação âs instituições financeiras. para que não seja 
- pennfiida negociaçãO dóS dhilOs; 

c) a citação do detentor. ou de terceiros interessados. 

§ 2° Justificado o pecüdo, o juiz. antes de qualquer providência 
favorãvel ao autor, deve ordenar a citação e as notificações requeridas. 

§ 3° Quando o detentor for desconhecido ou inceno. ou se 
encontrar em lugar não sabido ou inacessível, devem ser citados. desde logo, no 
mesmo edital. os terceiros interessados. marcanda.lhcs o juiz o prazo de 60 
(sessenta) dias para dizerem do seu direito. 

§ 4° Conhecido o detentor. só serã feita a citação de ten:e:iros 
interessados quando aquele, citado. não contestar o pedido dentro de 10 (dez) 
dias. 

§ sa Se o terceiro comparecer como detentor. esse passa a ter 10 
(dez) dias para contestar o pedido. 

§ 6° Recebida a contestação. o feito prossegue com o rito 
ordinário. 

§ 7" A conlestação só é admitida se acompanhada do titulo 
reclamado. 

§ 8° É processada em apenso a contestação que versar sobre pane 
dos títulos reclamados. e só em relação a esses será proferida a sentença. 

§ 9" Comprado o titulo no mercado. aquele que, prere:nder a 

restituição deve pagar ao p<r-iSiridor o preço de compra. ressalvadO ·O direito de 

reavê-lo do vendedor. 

§ 10. Se, no prazo de 60 (sessenra) dias. não boll'ier conlesração, 
ou essa for improcedente. o juiz pode, na sentença. declarar caducos os titulas, 

ordenando ao devedor que emita outros em subsrinúção aos reclamados. 

§ 11. No caso do paragrafo precedenle, os juros só são devidos a 

partir do último vencimento anterior a decisão judicial. 

Art. 44. Aquele que tiver perdido, ou a quem houverem sido 
funados ou roubados os titule,s nominativos endossâveis de emissão do Tesouro 

-Nacional. dos Tesouros dos Estados. do Distrito Federal e dos Mtmicipios, 

poderá r~vê~los. em aç:ilo reivindicatória, da pessoa que os detiver, sem embargo 

das providências regulad:ls no artigo anterior. 

SECÃOVII 

DA PRESCR!CÃO DOS TÍTIJLQS PÚBLICOS 

~Art. 45. Incidem em prescrição legal as dividas correspondentes 

-ao-resg<ltC, amortização c juros dos valores mobiliários de que trata esta lei 

complernenrar. de emissão do Tesouro Nacional e dos Tesouros dos Eslados, do 

Distrito Federal e dos Municípios, cujo pagamento não for reclamad~ decorrido 

o prazo de S (cincorarios; cónf.ldos a partir da dala em que se tomar devido. 

CAPÍTULO V 

DA COND!JÇÃO DA POLiTicA MQNETÁRIA 

COM rtmLOS DO TESQURO NACIONAL 

Art. 46. O B.;,co Centtal do Brasil pode comprai e veuder tfiUlos 

de emissão do Tes<nrro Nacional. com o Óbjetivo de regular a oferia dz moeda ou 
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a taxa de juros, como previsto no§ 2° do an. 164 da Constituição, nos seguintes 

casos: 

I - dire~amc:nte de instituições financeiras que operam no merado 
aberto desses titulas~ 

ri • nas ofertas públicas do Tesouro Nacional, para giro da sua 
caneira. própria desses tindos, decorrentes das aquisições de que trata o inciso I 

deste artigo, limitado ao vator do principal e correção monctãria dos titulas 
vincendos. 

§ 1° As operações de mercado aberto, com titulas do Tesouro 
Nacional. conduzidas pelo Banco Central do Brasil, com fins de politica 

monetâria, obedecem à legislação própria e ao disposto neste artigo. 

§ TO limite mâximo de lindos do Tesouro Nacional que o Banco 

Central do Brasil pode manter em carteira.. nas suas contas anvas. em decorrência 
das opemções de que trata o "capul'' deste artigo, é de 20% (vime por cento) do 

total d<l som:: de !)apei moeda em poder do público. mais depósito â V1Sta, a prazo 

e de poupança do !jistema Financeiro NacionaL 

CAPÍTULO VI 

DOS CQNTROLES DO ENP!V!DAMENTQ PUBLICO 

E DAS POTACóES ORCAMENTAR!AS 

PARA SUA AMORTIZACÃQ 

SECÃOT 

DISPOSIÇÓES PRELIMINARES 

Art. 47. A União, os Estados, o Distrito Federal e os Municipios 
são obrigados a dispor de informações centralizadas e atua.liZadas sobre as 
respectivas dividas interna e externa. 

§ I" , Informações detalhadas sobre a posição da dívida das 
Fundações e das enridades da administtação indireta, mantidas pela União, pelos 
Estadas. pelo Distrito Federal e pelos Municípios. como definido nos §§s 1° c 2° 
do art. li desta lei complementar. serão remetidas ao setor cnC31'Tegado da 
centralização de que trata este artigo. no mínimo i:rimestrahnente, para efeito de 
controle. 

§ 2° A União. os Estados, o Distrito Federal. os Municipios, 
respectivas nmdOçóes e entidades da admillisttaÇâo iné!frera , inarindãs por 
transferência de dotações orçamentarias. são obrigados a fornecer ao Banco 
Central do Brasil ou a outro órgão designado pelo Senado Federal. com a 
periodicidade e nas condições em que o Senado Federal estabelecer. infonnações 
sobre a siruaç:ào de sua dí~da interna c externa. 

§ 3° Compete ao Banco Central do BrasiJ efetuar os serviços de 
registro e controle das operações de crédito com o exterior. realizadas pela 
União, pelos Estados. pelo Distrito Federal e pelos Municipios, autarquias, 
fundações e demais entidades controladas pelo Poder PúbUco. sem prejuízo para 
seus regisrros e conrroles próprios. tendo em vista: 

a) a legislação federal e as condições aprovadas pelo Senado 
Federal 

b) os acordos. tratados e convênios mtemacionais que disponham 
sobre a divida externa, 

c) a legislação supletiva estadual. se for o caso. 

Art. 48. Semestralmente. o Ministro da Fazenda compareccrâ 3. 
Comissão de Economia do Senado Federal para expor sobre a evolução do 
endividamento e."CternO e interno da União, dos Estados. do Distrito Federal. dos 
Municipios e das entidades da administraÇão indireta oontroiadas pelo poder 

pUblico federal. encaminhando previamente relatório circunstanciado sobre essa 
evolucão. 

SECÃOII 

DA OBRIGATORJEDAQE DE DOT A"'ÕES PARA AJENDER AS 

DESPESAS CQM A AMORTIZACÃO DA DiVIDA PúÊ!LIÇA 

Art. 49. A União, os Estados. o Distrito Federal e os Mlm.icípios. 
respectivas fundações e entidades da administração indíreta por eles mantidas 
mediante transferência de dotações orçamentarias, farão coustar~ 
obrigatoriamente, dos respectivos orçamentos anuais, dotaÇões destinadas 
especificamente ao pagamento de juros. amortização ou resgate de obrigações 
decorrentes do seu endividamento interno ou externo, como disposto nesta lei 
complementar. ressalvado o disposto no § 2° do an. 24 dest.llei complementar. 

§ 1°. A prestação de garantias pela União fica condicionada ao 
estabelecimento de contragarantias em valor igual ou superior ao valor da 
g:arantta. que deve ser constiruida por bens ou direitos, selecionados a critério da 
União e sujeitos ã aprovação do Tn1mnal de Contas da União. 

§ 2° A União não incluir.i dotações nos seus orç~entos amws 
para atender compromissos de pagamentos de débitos decorrentes de 
responsabilidade assumida com_~- prestação de garantia cm operações de crêdito~ 
ou finànciãincnto. dC: qUalqUer flãrurcza; realizãcias no PaiS óu Do exteriOr. 

§ 3°, O não ressarcímento de c:livida honraCia pela União no prazo 
~de 60 dias do seu vencimento implica imediata exea~ção das contragarantias. 

§ 4° Nos casos cm que a União honrar pagamentos de dividas dos 
Estados. do Oistrilo Federal. dos Municipios e das respectivas Fundações e 
entidades da administração indirc;t~. o :Tesouro !'faci~~_con~cio~ a entrega 
dos recursos de que trata o artigo I 59 da Constituição. à: liquidação dos seus 

___ creditas decorrentes daqUeles pagamentos (Parágrafo único, an. 160 da 
Constituição ). 

§ 5° A entidade pública cuja divida f<:'i honrada pela União tem 
_s_uspenso seu direito de acesso a novos credites. ou financiamentos. de qualquer 
natureza. ate que r~sarça a União. 

§ 6" E facultado a empresas privadas. especializadas oa 
classificação de risco de crêdito (ratmg), diwJgar, por critérios próprios. 
avaliação da espécie do setoi público. 

CAPÍTULO Vll 

DAS NORMAS COERCITIVAS E PENA]S 

RELAÇ!ONADÁS COM A DÍVIDA PÚBUCA EXTERNA E QITERNA 

Art. SO. O Presidente da RepúiÍfiCi. ouViãos o ~Conselho da 
República e o Conselho da Defesa Nacional (art. 90, inciso I. e 91, § 1', inciso II 
da Constiruição, respectivamente), com aprovação do Congresso Nacional (art. 
49, inciso IV, da Constituição), intervir.i no EstadO que suspender o pag:unento 
da divida consolidada por mais de dais anos consecutivos, salvo motivo de forca 
maior (art. 34, inciso V. letra "a". da Constiruição). 

Art. SI. Na fonna da respectiva Constiruição Estadual, o Estado 
intervirâ no Município que deixar de pagar, sem motivo de forca ~ar: por dois 
anos consecutivos. a divida consolidada. ou fundada (art. 35. maso I~ da 
CO!ISiiruição ). 

Art. s2. A União, suas -fiirldações e~ en1idades da administrnção 
indireta não podem celebrar acordo. convênio ou contrato relacionado com o 
crédit_o _ pUblico, ou conceder. ~i~~ 01.1 indireramente. empréstimos ou 
finanCi::nnentoS aOs EstadÕs. aO-Distrito Federai, aos Mtmicipios,. suas fundações 
ou entidades da administraç:ãC.--indireta. uma vez verificado o não pagamento 
previsto nos ans. 49 e 50. ~tc:riores. salvo motivo de força maiol. 
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§ I o Compete ao Banco Central do Brasil transmitir ao sisrcma 
.ananceiro, ao Senado Federal e aos órgãos e entidades da administração federal 
a ocorrCncia que implique reconhecimento dos impedimentos detenninados nest~ 
artigo. 

. . § 2° O dirigente ou servidor público que, Por qwllsQUer-atõS-OU--
omlssões venficadas no ?esempenho do respectivo ~o ou função. infringir o 
disposto neste artigo. sern responsabilizado administranvamente, sem prejuízo da 
sua responsabilidade civil ou penal. 

Art. 53. Constitui crime infringir, por qualquer fonna, as normas 
fixadas nesta lei complementar. relacionadU. com as operações de.~ tratam os 
incisos r. ll e III do art. I', en1 CSjl<:Cial: 

I - realizar o funcionârio público operação de cri:dito público sem 
autorização legislativa. com infração a ela, ou em desacordo: com esta lei 
complementar, ou Resolução do Senado Federal. 

II - e:'(ceder o administtador ou responsável pela administração 
direta ou indireta da I:Jnião, dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios. os 
limites globais e as condições aprowdas pelo Senado Federal para opetllções de 
credito externas e internas c para a dívida pUblica como disciplinado nesta lei 
complementar, 

m ~ deixar. sem justa causa. o funcionário pUblico. de prestar 
comas. no prazo que lhe for "assinado, ao órg-d.o competente, da aplicação de 
recursos decorrentes de operi!ção de crêdito público; 

IV ~ criar o funcionário público obrigação de qualquer natureza. 
inclusive atr.livês de concorrCncia pública. ou tomada de preços, para execução de 
obras. para prestação de serviços. para compr:a de materiais e de equipamentos. c 
outros. que resultem em responsabilidade futurn de pagamento pela União, pelos 
Estados. pelo Território, pelos Mwricipios. fimdaçàes e demais entidades 
controladas pelo Poder Público. sem que exista dotação de recursos específicos c 
suficientes. na lei orçamentaria anual ou plurianual, para atender à liquidaçi:o 
daquela obrigação e da respectiva divida; 

V - desviar o fimcionârio público. no todo ou em pane .. recurso 
decorrente de operação de crédito público. aplicando-o em finalidade diferente do 
ato do poder pUblico que a auto~ 

. VI - ~eil(31" o funcionârio público de pagar, ou resgatar, no 
vencnrento. compromtsso financerro caracterizado como divida pública. sob sua 
gestão. compreendendo o principal. os juros ou os acessórios. causando. como 
lnadimplente. dano ao credito público (Parágrafo único do art. 70 da 
Constituição); 

. vn - fraudar. o funcionário público de qualquer modo, 
escnturação. lançamento. registro. mfonnação. relatório. parecer relativo a 
Opetllção de cródito público ou obrigação de divida pübüea da União. dos Estado 
do Distrito Federal, dos Municípios e respectivas fimdações e demais eoti~ 
controlodas pelo poder público;· 

VIII - falsific:ir •. imprimir ou adulterar titulo da divida pública do 
Tesouro. por conta prôpria ou alheia: 

IX- importar~ exportar. adquirir. vender. trocar. ceder, emprestar. 
guardar. ter em depósilo ou introduzir em circulação titulo falsificado; 

X - restituir à cin:ulação titulo da divida püblica do Tesouro, 
depois de conhecida a falsidade, ainda quando recebido de boa fé como 
verdadeiro~ : 

XI - imprimir. emitir ou autorizar a impressão ou emissão de titulo 
da divida pública mobiliária, sem a autorização da entidade responsável; 

XII· imprimir titulo da divida pública mobiliãria. do TesOlD"O, com 
caracteristicas diferentes das detenninadas pelo órgão competente. ou em 
quantid3de superior â autoriza~ 

xm . vender, desviar ou fazer circular titulo da dívida pública 
mobiliâria. cuja colocação não estava autorizada. ou fora impresso com 
caracteristicas diferentes das detemnnadas pelo órgão competente; 

XIV • restituir à circulaçã~_ titu~o da divida pública mobiliária já 
recolhido ou resgatado pela autoridade competentC; 

XV - lançar. oferecer publicamente. ou iniciar a colocação no 
mercado de titules da divida pública mobiliaria, sem o seu registro no Banco 

- - C~ntral do Brasil. quando este for c:xigído~ 

XVI - liquidar débitos. inclusive os de sc:Mços e obras. em nome 

da União. do Estado. do Distrito Federal, do Municipio. ou de fundação e 
entidade da administrnção indireta federal. mediante entrega de titulo da divida 
pUblica mobiliária ainda a vencer. ressaJvado o disposto no Parágrafo único do 
art. 29 desta lei complementar. 

xvrr - dar quitação de pagamento de tnbuto an-aves do 
recebimento de titutos de que trata o§ ] 0 do art. 14. ressalvado o disposto no 
art. 37. 

§ 1° Ao funcionârio público condenado por crime previsto neste 
artigo. aplicar-se-ão. cumulativamente: pena privativa de b"berda.de,. de um mês a 
trCs anos de reclusão~ multa. como estipulado no § 4° deste artigo-; perda do 
cargo ou função pública. ain:da que eletiva; e inabilitação para O excrcicio de 
fimção pública, pelo pr:tZO de Z ·a I O anos. 

§ 2° Ao condenado na forma deste artigo. a pena privativa de 
liberdade. funcionârio público ou não~ aplica-se a pena acessória de inabilitaçao 
para o exerci cio de função pública. pelo pn20 de dois a dez anos. 

§ 3° Aplicam-se as penas criminais descritas neste artigo. sem 
pnejuizo da reparação ciVIl do dano. 

§ 4• A multa pela pr.irica de crime de que tratam os incisos deste 
artigo será c:!lculada por dia-multa. de valor não inferior. cada dia-multa, ao 
maior salârio mínimo vigente no País. nem superior a dez vezes o seu valor; 
sendo a quantidade de dias-multa fincada segundo o prudente arbíttio do juiz, de 
acordo com a intensidade do dolo. a gravidade dos fatos apurados. a situaça:o 
econõmica do acusado e o proveito colhido ou desejado. 

§ S" Na fixação da pena de multa, o juiz deve ter em conta, 
principalmente. a siruação econõmica do condenado. A multa pode ser aumentada. 
até o rriplo. se o juiz considerar que. em virtude da siruação econõmica do 
condenado. é inefic3z a-cominada. 3inda que no riiâximo~ ao crime âe que se. trata 

§ 6" Equipara-se a funcionârio pUblico. para os efeitos deste 
anigo: 

a) quem. embora transitoriamente. com ou sem rcmwteração, 
e:'Cerce cargo eletivo. emprego oii-ninÇão- PúbliCa:. 

b) quem e:'C.erce cargo de confiança. emprego ou função em õrgão 
da administração dirota ou indireta da União, do Estado, do Distrito Federal, do 
Município, ou da fimdação por estes mantidas; 

c) quero não mais CXCfl"' cargo ou função de admioisttador, ou de 
responsável por órgiio ou entidade da administração direta ou indireta da Uoião, 
dos Estados. do Distrito Federal e dos Municipios,. mas que, durante sua gestão 
em tal cargo ou função. tiver infringido o disposto nos incisos I ~a vn deste artigo. 

Art. S4- Os auditores do Tnlnma! de Contas da UniJo, des 
Estados, do Distrito Fedem!, ou as autoridades administratiii3S que apuramn ou 
ti\'efelll conhecimento de crime- previsto no artigo anterior., inclusi\:'e através de 
autos e papeis que conhecer, sob pena de responsabilidade, são obri83dos a levar 
o fato ao eonhecimento dá autoridade superior, que remetem ao Ministério 
Público os elementos c:omjirobatórios da infração, para ilistauração do 
procedimento criminal cabive~ sem pnejuizo da competêocia do Tnõunal de 
Contas da União (inciso VIII do art. 71 da· Constituição). 

§ I' Qualquer pessoa física ou juridica, partido politico ou 
sindicato é. também. parte legitima para apresentar elementos comprovatórios, ao 
Ministério Público .. das in"egularidade de que tra!a. este artigo e o anterior. para 
instauração do procedimento criminal cabível. · 

§ 2" Se, a seo juizo. o Ministério Público considerar suficientes os 
elementos comprovatórios das irregularidade. oferêcerá. desde logo, dcmm.cia.. 
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§ 3° Sendo· necessários esclarecimentos, documentos ou 
diligências complementares., o Ministêrio Público os requisitarã. na fonna 
estabelecida no Côdigo de Processo Penal. 

§ 4° Aplica-se. no que não contrariar o disposto neste e nos 
artigos 52 e 53, a legislação penal conifun. 

Art. 55. O Tribunal de Contas da União, dos Estados e do 
Distrito Federal. apUI3IIdo ilegalidade de despesa, ou irregularidade de contas, de 
que trata esta lei complemenrar. nas entidades da administração direta e inclnta, 
por eles mantidos mediante transferência de dot.lções o~~ ~ aplicar 
aos responsáveis~ sem prejuizo da ação penal prevista no art. S3~ a multa 
capitulada no§ 4° do mesmo artigo (inciso Vlll, art. 71 da Constituição). 

CAPÍTULO VIII 

D!SPQSTCÕES GERAIS E TRANSITÓRIAS 

Art. 56. A lei federal, estadual, ou municipal, que ""'l<e sobre o 
crédito e a di,..;da pública, não pode conter dispositivo que impone alteração de 
quaisquer condições estabelecidas para emprêstimo já realizado. 

Art. 57. Os Esaados, o Distrito Federal e os Municipios, nos 
casos de substituição de titulas de cmissà:o do Tesouro, podem, .atr.m!s dos 
respectivos atas legislativos, .estabelecer prazo não inferior a 2 (dois) anos pata 
que os subscritores tenham se~ titulas substituídos, sob pena de ~~--

Art. 58. Esta lei complementar entra em vigor na data de sua 
publicação. 

Art. 59. Revogam-se as disposições em COI!Ir.irio. 

JUmPJCAÇÃo· 

Este Projeto dé lei ccmplcmcmar visa a regulamentação do artigo 

163 da Consrituiç!o Federal, incisos fi. me !V: 

·;Art.T63. Leieomplemtntardispor.isobre: 

1 • ···················-···---···--·······-·········--···-----·-········ 

II - divida pública externa e imcma, incluida a das autarquias, 
fimdaçõcs e demais entidades conttoladas pelo poder público; 

III • concessão de~ pelos entidades públicas; 
-w -emissão e n:sgate de tltulos da divida pública; 

Acreditamos ser o maior objetivo desta Lei Complementar a 

definição de regr.IS ~ levem 10 eqwllbrio fiscal, estabelecendo maior disciplina 
e efie1êõlcia dos governantes na gestão dos rec:ursos públicos. Muitos resultados 

beneficos daí SUf!Priam, rais como: controle da inflação a longo prazo, redução da 

taxa de juros da economia, maior disponibilidade de aedito para o setor privado, 

maior estimulo ao desenvolvimento econômico. 

S~o introduzidos di versos dispositivos com vistas a ililpor 
restrição fiscal mais rígida ao setor público. Entre elas podemos citar: maior rigor 

nos limites para os empréstimos de antecipação de recei.ta o~ 
obrigatoriedade de inclusão no orçamento de d6tações para pagamento de serviço 

das dividas; proibição de roiagem de tftulos emitidos para .~ de 
anrecipação de receita e para pagamento de preeatórios; cstalicledmento de 

nonnas coercitivas e penais· à<iueles que infringirem as regras estabelecidas no 
texto desta Lei; reforço à jà existente proibição de financiam""1.0 dos estados 

pelos seus bancos; detalhamento da vedação constitucional ao :tm2nc:iamento do 

Tesouro Nacional pelo Banco Central; pr01bição de financiamento do Bmoo 

Central a Estados e Municípios; estabelecimento de limite mâximo à absorção de 
titulas do Tesouro Nacional pela carteira do Banco Centrnl; maior rigor na 

concessão de garantias da União à contratação de crédito por entidades públicas. 

Uma segunda razão que norteou a elaboração desta Lei 
Complementar é o fortalecimento do conceito de crédito público. Ou seja. tendo 
em vista os vários episôdios de default, parciais ou totais, protagonizados pelo 
sewr público~ ao longo dos anos.. seria preciso estabelecer regras que evitassem a 
repetição dessa prática. Como resultado. teríamos a recuperação da credibilidade 

dos titulas públicos e. conseqüentemente, um awnento da demanda por esse 
ativo. -o goveriici jlodcri3y eritlo.-fomar inais êrédito. ã um tusto ·mais baixo, por 

piUOS mais longos. reduzindo o custo de implantação e manutenção dos serviços 
públicos. 

Nesse sentido. são introdll.7idos dispositivos que impedem a 
emissão de titulas sem data dt: resgate claramente ãetiniâã;_ê_veâado ·o 

pagamento de dividas públicas através da entrega de títulos aos credores; são 

estabelecidos prazos e condições para prescrição de wna dívida pública; sãc 
estabelecidas regras de infonnaçã.o ao pUblico que induziriam uma maio1 
transparência das ne~WCiações com titulas públicos. 

Paralelamente à recuperação da credibilidade da divida pública, 
esta Lei Complementar pretende. tambem, ampliar o mercado de investidores cm 
papéis públicos, removendo as atuais restrições à aquisição e negociação desses 

papéis. Nesse sentido, a União e as instituições financeiras seriam autorizadas a 
negoCíar iífulos~ públicas <mm~-de baleio, vendendo-os a pessÕas fisicas e 

juridicas não financeiras. Tal inovação seria de grande importância, uma vez que 

abriria o acesso da população ii aquisição direta de papeis públicos, .Atualmeme. 
as pessoas fisicas e jurídicas não financeiras só podem inveS!ir'. em titulos 
públicos indiretamente, aplic:ÜÍdo suas poupanças em fundos de investimentos 

administrados por instituições financeúas. 

Tendo em vista o acima expost07 conto com o apoio dos iluStres 
Paies na aprovação deste Projeto. 

Sala das Sessões, 5 de março de 1997. 

'TEGlSLAÇÃO CITADA 

CONSTITUIÇÃO OA REPÚBLICA FEDERATIVA 00 BRASIL 

CAP!ruto II. 

DAS FINANÇAS PtiBUCAS 

&ç.tol 

NoFMAJ> GEIWS 

Art. 163. Lei complementar disporá sobre: 

n -divida pública cxtema e interna, incluída a das autarquias, funda· 
çi!es e clcuais entidades conttoladas pelo poder público; 

m- concessao de garantias pelas entidades públicas; 
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N- emissão e ""'~ de titules da divida pública; 

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

S8;Jo!V 

Do SENADO FEDEJW. 

Art. 52. Compete privativamente ao Senado Federal: 

. V - autorizar operações externas de natureza financeira. de interesse 
da Uruão. dos Estados. do Distrito Fedcraly dos Territõrios e dos Municípios~ 

VI- fi~. por proposta do Presidente da Republica. limites globais p:na 0 
monta~te da divtda consohdada da Uruão. dos Estados. da Distrito Fadcral ~dos 
MuruCip!OS; 

VIl-dispor sabre limites globais e condições para as operações de crédito 
e.uerno e llllema da União. dos Estados. da Distrito federal e dos Municipios. de 
suas autarqwas e <km:us enudades controladas pelo poder publico federai; 

. vrrr- dispor sobre límitcs e condi~ões parn. a concessa.o de garantia da 
União cm operações de crédito externo e Interno: 

.. ~-estabelecer iínútes globais e condições para o monLante da dívida 
mobthária das Estados, do Distrito Federal e dos Murucipias; 

Art. 14ls8: ~ União, mediante lei complementar. poderá insutuir cmprCsümos 
compu onos: 

SEC<oll 

D..s ATRIBCDÇÓES Do CONGRESso NACIONAL 

Art. 48. Cabe ao Congresso Nacional, coma sanç;!o do l'Iesidente da Remibli 
~~~da esta~ o especificado nos ans. 49, 51 e 52. dispor sabre IOdas~ 
·~""'de competeflCia da União. especialmente sabre: 
. -- ····· .. ····--· ........ _______ ,...,...._ ---~--==--=-------~---__ ,.._.,. ... ~ 

XN- moeda. seus lintites de emissão. e montante da divida mobiliária 
federal. 

Art. 164. A competência da União para enutir moeda setá exercida exclusiva
mente pelo Banco Ceotral. 

§_ t• É vedado ao Banco Central conceder, direta ou indiretamente, 
~~s ao Tesouro Naetonal e a qualquer órgão ou entidade que não seja 
1D$tlUUÇáa financeua. 

~ - - , ·- .. 
Art. 151. É vedado à União: 

. . II - tributar a renda das obrigações da divida pública dos Estados, da 
DIS!nto Federal e dos Municipios, bem como a remuneração e os proventos 
dos_IeSpeCtJ.vos agentes públicos. em níveis superio""' aos que fixar para suas 
obngações e para seus agentes; 

.,. - - .... -
Art. 164. A competência da União par3 emitir moeda serâ exercida exclusiva .. 
mente:: peJo Banco Central. 

§ 2° O Banco Central poderá comprar e vender titulas de emissão do 
Tesouro Nacional. com o objetivo de regular a oferta de moeda ou a taxa de 
juros. 

... - - ~ -
Art. 159. A União entregará: 

I -do produto da amcadaç;Jo dos impostos sabre renda e proventos de 
qualquer na= e sabre produtas industrializadas. qttaiema e sete por c:c:nro na 
seguinle forma: 

a) vinte e um inteiros c ciru:o dócimos por centO ao Ftmdo de Participa
~o dos Estados e do Distrito Federal; 

b) vinte e dois inteiros e ciru:o décimos por cento ao Flllllio de Parllet· 
paçãa dos Mwlicipios; 

c) três por CCIIIO, para aplicaç;Jo cm progrnmas de finam:jamento ao 
seto~ produtivo das RegiOes Norte. Nanlestc e Cenlro-{)este, alm'és de suas 
inslitulçõeS -fuwu:eir.IS iiCCUâtcticg;oiilil;dcaco!:dt>com os planos regionais 
de cksenvolvimento, ficando assegurada ao semi-árido do Noaleste a JDd3de 
dos recursos destinados a régiao, na fonna que a lei estabelecer; 

··n -do produto da airecadação do imposta sabre produtos illdustriali2a· 
dos, dez par cento aos Estados e ao Distrito Fedelal, proporcionalmente ao 
\>3lor das respectivas exportações de produtos iDdustrializado 

. § 1• Paia efeito de cálculo da entrega a ser ereikch de aconlo c:om o 
picvisto no inciso I. excluir-se-á a pa=la da amcadação do imposto de renda 
e;~ de qualquer natUreZa pertCDc:eDtc aos Estados, ao Distrito Federal 
e aos Mwlicipios, nos termos do disposto nasans. 157, I. e 158, L 

§ 2° A nenhuma unidade federada poderá ser destinada pa=la superior 
a vinte por cento do. montame a que se refere o incisÓII. devcDdo o cv=ual 
CXJ:edenle ser dístribtrido entre os demais participantes, mamido, cm~ a 
esses, o critério de paitiJba nele estabelecido. 

§ J• Os Estados enttegar.1o aos ~ Mllllicipios vinte e ciru:o 
por cento dos recursos que~ nos termos do inciso II. observados os 
critérios estabelecidos no art. 158, parágrnfo Unico, I e n. 
Ait iíió. E Vêêlãilâ a fêíCíiÇâõ ou qõiilqüer resmÇãl>â-onuega e ao cmptegO 
dos recunos attibuídos, nesta Seçaa, aos Estados, ao Distrito Fedetal c aos 
Municípios, neles comptCCDdidos adicionais e acrósl:imos ldalíws a imposlos. 

aUDiloe 

""- - .. . 
Art. 90. Compete ao Conselho da Rcpúblict ptOIIIJDCiar...., sabre: 

1- intervenção fedelal, estado ele defesa e CSiada de sitio; 

SUBsE<;Ao II 

-Do CONSELHO DE DEFESA NACIONAL 

Art._ 91. O Conselho de Defesa Nacional õ órgão de consulta do Presidente da 
Republica nos ~s_suntos relactonados com a sobernnia nacional e a defesa do 
Estada democraw:a. e dele panicipam como membros natas: 

.., .. - r ... 

11 - o Presidente da Câmara dos 0qrutac1os; 

- -
§ t• Compete ao Conselho de Defesa Nacional: 

I-opinar nas hipóteses de-decbraç;ro de guerra c de <:clebraçllo da paz, 
nos tennos desta Constituiç;lo; 

. II - opinar sabre a decretaçilo do estado de defesa. do estado de sitio e 
da mtervenÇão federal; 

. IIJ - propor os crüérios e condições de utilizaç;lo de áreas indispensá· 
vetsà segurança do temtono nacronal e apmar sabre seu efetiva usa. especial· 
mente na faixa de fronte1ra e nas relacionadas com a preservaçilo e a explora· 
çio dos recursos naturats de qualquer tipo; 

. IV- estudar. propor e a_companhar o desenvolvimento de iniciativas ne
cessánas a garantir a independen01a nacional e a defesa do Estado democrático. 
,.. III *" <> "'" _, o;r c.· 

Art. 49. É da competência exclusiva do Congresso Nacional: 

- c c:r -

N-;- _aprovar a estado -di defesa e a intervenção federal. autorizar 
0 estado de Sitio. ou suspender qualquer uma dessas medidas; 

" -
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CAPínJLO VI 

DA fNIERvEI.IçÃo IX- po=ec ccaclusivo do Banco C.Oaal do Br.wl quaDID ao eaqualllmoDID 
aos limites dos -· 3' e 4l dcsra Rcsoluçlo e q\IIOJD ao impoclo maneúrio e com-

. . . . . bial. ao enclividomcotD imemo e ex=o. à IJ>IIlrOZ&1inaDQ:ira e à dcmwsUoçia ela 
Arl. 34. A União não intervirá nos Estadoo llCIIlDO DIStnto Fodcrni, ex<:OIO parn: obscrYincia dos limita Olllbelo::idos oesra ~ 

........................... ·-·····•••· •····:····· .. "-~-········"·'''•• ···-· ••••·------~ 1• O Bliii<:O C.Oaal do B<3Sil cncamjnhart O pleito ao Seoado Fedcnl DO 

V- =rganrzar as finanças da unidade da Fedcr.ll;il~ que: prow JDúimo de dez dias llteis. courados do r=bim:nto ela dooi!DC'!!!açio ccas-
a) suspender o pagamento da divida fundada par mais de dois anos tiiDle dos incisos la vm. 

couSecutivos. salvo motivo de força maior; 
...................................................................... ,._::·~:'--didá~~~~t3rai:~~~~~'!=:,~e: 
Art. 35. O Estado não intervirá em seus Municípios. nem a Uoiao nos Muni· ao llllimo exerddo, ou. CIISO Dia <lispcrúvol, do im:diiiWDODII: anll::rior. 
clpios localizados cm Tcnilório Fedcal. ex<:et0 quando: 

I-deixar de ser paga. sem.motivo de força maior. por dois anos c:onsc
cutivos. a divida fundada; 

Sa;.<o/X 
DA FTSCALIZ.<cAO CONTABIL. FINANCE11« E 0RÇ.<MENT.iRLI 

Art. 70. A fiSC>tlízaç;Jo coorábil. financeir.t. orçamentária. operacional e palri· 
monial da Uoiao e das entidades da adnrinistr.lçii dircta e indireta. quanto à 
legalidade, legitimidade, economicidade, aplicação das sub=lçóes c =úncia 
de RCCitas. será exercida pelo Congresso Nacional, mediante comrole =· 
no, e pelo sistema de couuole intemo de cada Poder. 

Parágrafo tlniCD. Prostaiá contas qualquer pessoa 1!sica ou entidade 
pliiJiica que utilize. arrccadc, guarde. gerencíc ou administre dinheiros. bens e 
valores públicos ou pelos quais a Uoiao responda. ou que. cm nome d:sta. 
assuma obrigaçOcs de natureza pecuniária. 
Art. 71. O commlc cxtcmo, a cargo do Congresso Nacional. será exen:idn 
com o auxilio do TribuDal de Contas da União, ao qual compete: 

~~-RESOLUÇÃO N" 19, DE 1996 

O Seaada Fcdenl resolve: 

.Alkm cr Ruol~ n• 6~. til J99S. dJ ~ F«<rml. 
qw tJupk 60bn m opa"ttÇiJU dtt cridrkl UIIDftG • a11m0 

do$ EstDdor. ào Du1rllo Fcómti. dP$ Mllllidptt» • de -.s 
~Gil~ UJd-~•r..-.:u. 
XU luruu:~ t' CDmiJç/Ju de ~ • LO _._, -

Art. 111 O§ t• do an. 11 da Resoluçlo n• 69, de 1995, passa a vigorar 
cem a seguinte redaçlo: 

"Art.ll ......................................................................................... _ .. 

..••••••• '.' •••••• ••· • • ••• •• •••• ••• •• • •• • • • •• • ·' • • • • • ••• • • • • ····-· ·---~----·--~~~---§~1.~0 saldo devedor das operações a que se refere este uâgo ~ ~ 

vm- aplicar aos ~ em caso de jJegaljdade de despesa ou exceder, ~ exercici~ em que~ seado apurada, & doze por cemo da Rcc:cita Líquida 
irlegularidade de contas. as sançóes provistas cm lei, que estabelecerá, entre Reo!. definida no § 1 do ut. 4 . 

ouuas comimçiles. muita proporcional ao dano causado ao erário; 

RESOLUÇÃO N" 69, DE 1995 

Dilpõesobr'eaopençõosde crédito ~atemo eemmodos Estada<, 
elo Distrito Fedenl,dos MUDiápioo e desuosu:speclius~ fD. 
dusloe """""'*'de garanlias, ...,.limila e ax>dições de ll1lliDriEaçiio e 
d4oulns!'"oticlã>daso 

An. 11. Os limila fi:.ados no art. 4l nlo se aplicam à opc:<a;6:s de cz6liiO 
por anu.:;paçiio da n:ccila CllÇaiDOIIliriL 

CAPtrin..om 
Da~cloScaadoFedcral 

Alt. 13. Os Eslados. o DWritO Federal, os Mlmic{pios c $1115 respc<:ti~ au
lanjUias cnraminbario ao Senado Fedcal. por intenntdio do Banoo CCilttaJ doBra
siL os pedidos de aurorizaçiio para a realização das operaç6c:s de crédito de que a:ara 
cslaResoluçiio. instruídos com: 

Art. r Os inQ.SQS vn e IX do art 13 da. Rcsoiuçla n• 69, de 1995, 
pauam a vigorar c:om as seguintes ro:iaç.õe~· 

"Art. 13 ................ _ ...... ___ .............................................. ___ , .......... _ 

vn -co~ do eumprimemo do di$posto ncnarts. 2"'. § ~- art. 
29, VI e VU, vt. 32. § J•, e art. 212 d& Constiruiçlo Federal, c aa.Lei Compleaicmar ri' 82. 
de 27 de DW'ÇO de !99'S~ '"aSSim eomo do pleno c:xerc:icio da c:ampetê!x:ia tributiria CCDfcrida 
pd& Ccostituiçlo FederaL 

• IX~ paacêr eonciusivo d~ 'Bm::o Central do Brasil quamo 1e0 ~ 
IJlOQeWi.o e cambial. ao endividamento' imémo .~: .. exumo. à n.awreu finaDccira. e .i 
~ cli cSbSCtViDâa -dos l.i.J:nites estabelecidos nesta. R.c:soiuçlo.• 

Art.·l•Ê iDeluido o u:gu:ime § 3• bO art. 13 cb.R.esoluçlo n• 69, de 1995: 

• Att. 13 ............... ~-·---··· .. ···--······~-................. ~.--.. ··--·-.. ·-·-·· 

§ 3• Na ausincis. da c:ertidlo de que tnta o parágrafo anterior. 
"""""""' mediante l%..wlo de Unpc>ssibilidlde de ccnificaçio, emitida pelos re!<ridos 
Tribunms de Contas. a c:omprovaçlo de que trata o inciso vn sc::rí. e:fctuada mcdiam:e 
dccbnçio emitid& pelo n:speaivo Chefe do Poder Executivo. • 

Att. 4• Esta Rtsoluçio entra cm vigor na dw. de sua publicaçlo. 

Serwlo Fedcnl. em 27 de f1W'ÇO de 1996 
-~·.t· 

....................... -~. ·-· • ...... ·- ·-· ...... ~-----~..--~---·-·---·-·-·-·--·'" .. '" ... • .. ·-~. ·--'"-'"""-'"""-"""~--- SENADOR JOSE SARNEY 
-·~eêo ·senadã ~ 

Vil-comprovação do cumprimcnra do disposta nos ans. Zl,§ZO, an. 29. VI 
c vn, art. 32, § 3". e arL 212 da Constituição Federal, e na Lei ComplemcD!ar rJ!. 82, 
de Zl.de marÇo de 1995, assim como do pleno exercício da coiiJ{>C(tDcia trilluWia 
conferida pela Constituição Fcdcral; 

(A Comissão de Assuntos Econômicos) 
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O SR. PRESIDENTE (Ronaldo Cunha Uma) -
O projeto lido será publicado e remetido à comissão 
competente 

Sobre a mesa, ofício que será lido pelo Sr. 12 

Secretário em exercício, Senador Aaviano Melo. 

É lido o seguinte: 

OF.N2 042197-GLPFL 

Brasília, 5 de março de 1997 

Senhor Presidente, 
Nos termos regimentais, indico o Senador Ro

meu Tuma para exercer as funções de Vice-Líder do 
Partido da Frente Uberal - PFL 

Atenciosamente, - Senador Hugo Napoleão, 
Líder do PFL no Senado Federal. 

O SR. PRESIDENTE (Ronaldo Cunha Uma) -
O expediente lido vai à publicação. 

Sobre a mesa, ofício que será lido pelo Sr. 12 

Secretário em exercício, Senador Aaviano Melo. 

É lido o seguinte: 

OF. N2 034/97-GLPFL 

Brasília, 4 de março de 1997 
Senhor Presidente, 
Tendo em vista a nova propon:ionalidade parti

dária, estabelecida para a presente sessão legislati
va, indico a V. Ex', nos termos regimentais, os mem
bros da Bancada do PFL nas Comissões Permanen
tes do Senado Federal: 

COMISSÃO DE ASSUNTOS ECONóMICOS- CAE 

Titulares Suplentes 
Francelina Pereira Romero Jucá 
Vdson Kleinubing Hugo Napoleão 
Gilberto Mifanda José Bianco 
Bello Parga Elcio Alvares 
Freitas Neto Edison Lobão 
Odacir Soares Josaphat Marinho 
Jonas Pinheiro Joel de Hollanda 
WaJdeck Omelas Júlio Campos 

COMISSÃO DE ASSUNTOS SOCIAIS- CAS 

RomeroJucá 
Jonas Pinheiro 
José Alves 
Bello Parga 
Waldeck Omelas 
Edison Lobão 
Odacir Soares 
Vago 
Vago 

Guilherme Palmeiras 
José Bíanco 
Freitas Neto 
Júlio Campos 
José Agripino 
Bernardo Cabral 
RomeuTuma 
João Rocha 
Vago 

COMISSÃO DE CONSTITUIÇÃO, JUSTIÇA 
E CIDADANIA- CCJ 

Guilherme Palmeira 
Edison Lobão 
JoséBianco 
Bernardo Cabral 
Francelina Pereira 
Josaphat Marinho 
RomeuTuma 

Elcio Alvares 
RomeroJucá 
José Agripino 
Hugo Napoleão 
Freitas Neto 
Bello Parga 
Odacir Soares 

COMISSÃO DE EDUCAÇÃO- CE 

Júlio Campos 
Hugo Napoleão 
Joel de Holanda 
Elcio Alvares 
João Rocha 
Vago 
Vago 
Vago 

Bernardo Cabral 
Vilson Kleinübing 
Edison Lobão 
Francelina Pereira 
Gilberto Miranda 
Jonas Pinheiro 
Waldeck Omelas 
Vago 

COMISSÃO DE SERVIÇOS DE 
INFRA-ESTRUTURA- Cl 

Freitas Neto Josaphat Marinho 
José Agripino Jonas Pinheiro 
Romero Jucá Guilherme Palmeira 
Vilson Kleinübing Waldeck Omelas 
Elcio Alvares José Alves 
Joel de Hollanda Romeu Tuma 
Vago Gilberto Miranda 

COMISSÃO DE RELAÇÕES EXTERIORES 
E DEFESA NACIONA- C~~ 

Guilherme Palmeira Joel de· Hollanda 
Hugo Napoleão Bello Parga 
José Agripino João Rocha 
Bernardo Cabral José Alves 
Romeu Tuma Vilson Kleinübing 
José Bianco Vago 

COMISSÃO DE FISCALIZAÇÃO DE 
CONTROLE- CFC 

Josaphat Marinho 
José Alves 
Edison Lobão 
João Rocha 
Gilberto Miranda 

Odacir Soares 
Francelina Pereira 
Vago 

Atenciosamente, - Senador Hugo Napoleão, 
Líder do PFL no Senado Federal. 

O SR. PRESIDENTE (Ronaldo Cunha Uma) -
A Presidência designa os Senadores indicados pela 
liderança do PFL para comporem as comissões per
manentes, nos termos do expediente que acaba de 
ser lido. 
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Sobre a mesa, ofício que será lido pelo Sr. 1~ 
Secretário em exercício, Senador Aaviano Melo. 

É lido o seguinte: 

OFÍCIO N2 20/97/GLPSDB 

Brasília, 5 de março de 1997 
Senhor Presidente, 
Dirijo-me a Vossa Excelência para, nos termos 

regimentais e de acordo com a nova proporcionali
dade partidária, encaminhar-lhe, em anexo, o qua
dro com os representantes do PSDB que comporão 
as diversas Comissões Permanentes desta Casa. 

Atenciosamente, - Senador Sérgio Machado 
- Uder do PSDB. 

Co-

CCJ 

CAS 

CAE 

CRE 

Cl -

CE 

CFC 

-1997-

COMISSÕES PERMANENTES 
REPRESENTANTES DO PSDB 

NO TlbUnls NO s~ 

Jefferson Peres Sérgio Machado 
04 José lgnãcio Feneira 04 José Sena 

Lúcio Alcãmara José Roberto Anuda 
Beni Varas Artur da Távola 

Lúcio Alcântara Artur da Távola 
OsmarDias BeniVeras 

05 Lúcio Coelho 05 Sérgio Machado 
CaJ1os Wilson Coutinho Jorge 
José Roberto Anuda Joffer.;on Peres 

Sérgio Machado Teocónio Vilela Filio 
Coutinho Jorge Beni V eras 

05 Jefferson Peres 05 Lúcio Alcântara 
José Sena Lúcio Coelho 
OsmarOias José Roberto Anuda 

AIIUr da Távola José lgnácio Ferreira 
03 cartas Wilson 03 Teocónio Vilela Fitlo 

Lúcio Coelho OsmarDias 

José lgnácio Fenaim CaJ1os Wilson 
04 José Roberto Arruda 04 Coutinho Jorge 

Teotf>nio Vilela Fitlo OsmarDias 
José Serra lúcio Coelho 

Artur da Távola Jefferson Peres 
Coutinho Jorge José lgnácio Ferreira 

05 Sérgio Machado 05 Lúcio Ak:ãnlara 
Tefllnio Vüela Filho CaJ1os Wilson 
BeniVeras José Sena 

Beni Veras José lgnácio Ferreira 
03 cartas Wilson 02 Coutinho Jorge 

José Sena 

O SR. PRESIDENTE (Ronaldo Cunha Urna) -
A Presidência designa os Senadores indicados pela 
Uderança do PSDB para comporem as comissões 
permanentes, nos termos do expediente que acaba 
de ser lido. 

Há oradores inscritos. 
Pela ordem de inscrição, concedo a palavra ao 

Senador Jonas Pinheiro. V. ExA dispõe de 20 minutos. 

O SR. 'JONAS PINHEIRO (PFL-MT. Pronuncia 
o seguinte discurso. Sem revisão do orador.) - Sr. 
Presidente, Srlls e Srs. Senadores, o Brasil, em 
1997, alcança um novo e deprimente recorde: vai 
tomar-se o maior importador mundial de aí~:o.:;dão. 

Esse recorde na importação de algodão é .e
sultado da mais séria crise que a cotonicultura orasi
leira já enfrentou em toda a sua história. Crise que 
tem a sua origem assentada basicamente nas facili
dades existentes para a importação de algodão. 

A insuficiência e queda da produção interna é 
decorrência das impossibilidades dos produtores na
cionais competirem, na hora da venda, com o algo
dão importado, pelo baixos preçÓS, pelos elevados 
custos de produção e pelos problemas de liquidez 
do mercado interno. Um círculo vicioso: as importa
ções facilitadas inibem a produção interna que, por 
sua vez, exige maiores importações. 

Essa crise refletiu-se diretamente na área plan
tada de algodão no Brasil. Em 1980, ultrapassou 4 
milhões de hectares, reduziu-se abruptamente para 
973 mil hectares na safra de 1995/96, repre
sentando, no período, um recuo de 76% na área 
plantada de algodão no Brasil. 

Para a safra de 1996/97, a expectativa é de que 
a área plantada de algodã? no Brasil decrescerá ainda 
mais. A estimativa da Conab sinaliza para uma área 
plantada de 743 mil hectares, o que representa uma 
queda média de 23,5% em relação à safra do ano an
terior. No Paraná, a queda da área plantada deverá 
ser de 64%; em São Paulo, 35%; em Mato Grosso do 

- - Sul, 42"lc.e na RioGrâride do Norte. 35"/o. - - --· -

Da mesma forma, a produção brasileira de al
godão tem sido decrescente; Em 1985, a produção 
atingiu quase um milhão de toneladas; reduziu-se 
para 700 mil toneladas em 1992 e chegou, na safra 
de 1995/96, a apenas 415 mil toneladas. Na atual 
safra, de 1996/97, deverá cair para 339 mil tonela
das, o que evidencia o pior desempenho desde que 
essa cultura consolidou-se no Brasil. 

Nesta ultima safra, a produção brasileira de al
godão chegará ao fundo do poço. A prevalecerem 
as atuais condições, os produtores sentir-se-ão mais 
estimuladas a aumentar a área plantada de produtos 
concorrentes, como o milho e a soja, que acenam 
com bons níveis de preços, além também de se be
neficiarem com a retirada do ICMS na exportação, o 
que não acontece com o algodão, cuja exportação é 
onerada por este ir.~posto em 13% 

Por outro lado, as importações brasileiras de 
algodão em pluma têm sido muito altas e têm-se ele
vado ano a ano. 
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O Brasil, de país tradicionalmente exportador, 
passou a importador, dependendo atualmente de 
cerca de 52% do algodão importado para assegurar 
o abastecimento interno. 

Nos últimos dez anos, a importação brasileira 
dessa fibra passou de 30 mil toneladas para um re
corde de 522 mil toneladas, que é a previsão de im
portação de fibra em 1997. Somente com essas im
portações de algodão o Brasil gastará, em 1997, 
aproximadamente US$1 bilhão. 

Essas importações crescentes devem-se ao 
fato de a alíquota de importação para o algodão em 
pluma estar fixada em apenas em 3% e os importa
dores contarem com longo prazo para pagamento, 
na média de 360 dias, e com juros baixos, na faixa 
de 6 a 8% ao ano. 

Esses mecanismos facultam ganhos aos im
portadores, que se valem de saldos financeiros e se 
apropriam do diferencial das elevadas taxas de juros 
no mercado doméstico, comparativamente ao mer
cado internacional. 

Assim, Sr. Presidente, importar algodão é mui
to mais vantajoso que comprar dos produtores inter
nos, já que em face da conjuntura económica do 
Pafs tem-se que vender praticamente à vista. Sem 
dúvida, os estímulos paralelos à importação vêm in
crementando demasiadamente as compras de algo
dão no mercado internacional e promovendo uma 
competição desleal com os produtores nacionais, in
clusive porque o atual imposto de importação nào 
protege a produção nacional de algodão e a elevada 
carga de subsídio embutida no algodão importado 
não tem sido neutralizada com a imposição de tari
fas compensatórias. 

O Sr..:.-Júllo campos- Permite-me V. ex- um 
aparte? ·· 

O SR. JONAS PINHEIRO Com prazer, ouço V. Ex-. 
O Sr. Júlio campos - Senador Jonas Pinhei

ro, ouço com muita atenção o pronunciamento de V. 
ExD. Nobre Senador Jonas Pinheiro, quero dizer a V. 
ExD que também fiz essa mesma advertência em um 
pronunciamento há cerca de 90 dias, quando li no 
jornal O Estado de S. Paulo um editorial nos fazen
do uma grave advertência com relação à pofftica de 
suicídio, no que diz respeito à produção de algodão 
em nosso Pafs. Realmente, os dados que V. ex
traz são estarrecedores para a Nação e para a eco
nomia deste País. O algodão sempre foi um gerador 
de muitos empregos no campo. Quantas cidades 
nasceram e viveram em função do plantio do algo
dão! E hoje está sendo colocado em quinto escalão 
nos interesses do País. Tanto é que o Brasil está im-

portando, para a vergonha de todos nós, 52% de 
suas necessidades. O Brasil está gastando milhões 
e milhões de dólares comprando algodão estrangei
ro, quando aqui no Brasil poderia ser produzido al
godão com uma qualidade espetacufar, como temos 
no próprio Estado do Mato Grosso variedades que 
deram uma produção, por hectare, acima da capaci
dade internacional. É com tristeza que vejo que éra
mos produtores, na década de 80, de cerca de 4 mi
lhões de toneladas, e que hoje estamos com uma 
produção ridícula de pouco mais de 2 milhões de to
neladas. Em termos de área, o Brasil que já teve, 
no ano de 1995, 1 milhão de hectares plantados, 
hoje conta com uma safra de pouco mais de 700 mil 
hectares. O que significa que cada hectare a menos 
representa mais desemprego no campo, além do 
dólar que estamos gastando na importação de algo
dão. Portanto, a advertência que V. ExJI faz no ple
nário do Senado Federal na tarde de hoje é de im
portância vital para o Governo Fernando Henrique 
Cardoso. Está na hora de realmente os Ministérios 
da Agricultura, da Indústria, Comércio e do Turismo 
e o da Fazenda abrirem os olhos para essa adver
tência que o Congresso Nacional faz ao Governo 
Federal nesta tarde, no sentido de valorizar a pro
dução de algodão nacional, porque estamos cau
sando não só desemprego, como também gastando 
dólar para importar algodão, significando, com isso, 
que o Brasil está jogando por terra tecnologia que 
sempre teve com relação ao algodão nacional. 
Cumprimento V. ExJI pelo pronunciamento e pela 
advertência que faz na tarde de hoje. 

O SR. JONAS PINHEIRO- Agradeço o aparte 
do nóbre Senador Júlio Campos, profundo conhece
dor da matéria e o incorporo ao meu modesto dis
curso, não somente como Senador mas como enge
nheiro agrônomo que é. 

Senador Júlio Campos, o que nos preocupa, 
no caso do algodão, é o que já muito nos preocupou 
em relação à borracha. 

O Brasil, maior produtor mundial, hoje está 
importando cerca de 60%, ou quase isso. Com a 
atual polftica, estamos importando quase toda a 
borracha aqui consumida, uma vez que nem o 
contingenciamento - lei que o Governo deveria se
guir para proteger a borracha nacional - é obede
cido. 

A mesma preocupação tivemos com relação ao 
trigo, Senador Júlio Campos, pois já atingimos a 
auto-suficiência produzindo 7 milhões de toneladas 
e, atualmente, estamos produzindo apenas um pou
co mais de 1 milhão de tonelada. Houve uma melho-
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ra nesta safra, mas ainda nos preocupa, como tam
bém nos preocupa o algodão. 

O Sr. Nabor Júnior - Permite-me V. ExD um 
aparte, Senador Jonas Pinheiro? 

O SR. JONAS PINHEIRO - Com prazer, Sena
dor Nabor Júnior. 

O Sr. Nabor Júnior - Nobre Senador Jonas 
Pinheiro, com relação à concorrência predatória im
posta por produtos vindos do Exterior - tema a que 
V. ExD acaba de se reportar - devemos dizer que a 
gravidade do problema, no tocante à borracha vege
tal, é muito maior do que no caso do algodão, por 
exemplo, cuja safra é absorvida pela indústria. Mas 
a borracha, não: sua produção, nos seringais nativos 
da Região Norte, está totalmente empacada, porque 
a indústria não tem interesse em adquiri-la. Com 
isso, os produtores se sentem desestimulados e ten
dem a esmorecer na tarefa de extrair a borracha e 
de reativar os seringais da Amazônia. Sei que V. ExD 
conhece bem o setor, pois ouvi seu recente pronun
ciamento, em que analisou com profundidade esse 
problema. 

Ontem o Presidente da República recebeu um 
grupo de Parlamentares e de representantes dos 
produtores de borracha vegetal amazônica, que tive 
a honra de integrar, em busca de solução para o an
gustiante problema do látex no Brasil. Não existe 
mercado. Qualquer produção de borracha hoje está 
bastante reduzida em relação ao que era, há 10, 15 
anos - mas nem mesmo essa pequena produção 
dos seringueiros nacionais está sendo consumido 
pela indústria instalada no Pars. 

O problema da borracha vegetal produzida na 
Amazônia, como se vê, ainda é muito mais grave do 
que o do algodão, que V. Ex& está abordando, nesta 
tarde na tribuna do Senado Federal. 

O SR. JONAS PINHEIRO - Muito obrigado, 
Senador Nabor Júnior. 

O ~r. Emandes Amorim - V. ExD me permite 
um aparte? 

O SR. JONAS PINHEIRO - Gostaria de adiantar 
um pouco o meu pronunciamento, mas nem'por isso 
quero deixar de conceder um aparte ao nobre Senador 
pelo Estado de Rondônia, Emandes Amorim. 

O Sr. Emandes Amorim - Disse-o bem o Se
nador Nabor Júnior. Sou da Região Norte, área pro
dutora de borracha, e digo que dessa discussão 
toda, encabeçada pela Senadora Marina Silva, pelo 
Senador Nabor Júnior, além de outros Parlamenta
res quanto à busca de solução para resolver o pro-

blema da borracha na Amazônia, evidentemente que 
o Governo prometeu ajudar os seringueiros em mais 
reservas e mais financiamento para o extrativismo, 
porém esqueceu-se da comercialização, que é o 
mais importante. Os países produtores de borracha 
subsidiam esse produto, colocando-o no mercado 
quase pela metade do preço. Aqui, com o preço es
tabelecido, os seringueiros não têm condições de 
explorar e comercializar seu produto. Cabe ao Go
verno voltar à época qo estoque regularizador. Ou 
seja, comprar a borracha como reserva para dar 
equilíbrio ao mercado, até porque as empresas que 
a utilizam importam, pelo que se sabe, até ilegal
mente para manter o estoque, com preços subsidia
dos, visto que o Brasil não está dando apoio. Muito 
obrigado. 

O SR. JONAS PINHEIRO - Muito obrigado a 
V. Ex•, nobre Senador. Incorporo, com muito prazer, 
o aparte de V. ExD ao meu pronunciamento, V. ExD 
que é profundo conhecedor dos problemas da re
gião, e também é representante de um Estado pro
dutor de borracha. 

Continuando, Sr. Presidente. 
Por outro lado, em decorrência de problemas 

climáticos surgidos na região Centro-Sul, ocorreram 
aumentos significativos nos custos da lavoura, avil
tando sobremaneira os lucros da classe produtora, 
propiciando uma queda de produtividade ffsica mé
dia na ordem de 2.6% Tais fatos, aliados aos au
mentos nos custos de insumos e serviços, contri
buem para tomar essa cultura cada vez menos atra· 
tiva para os produtores. 

Sr. Presidente, a cultura do algodão caracteri
za-se pela intensa participação da utilização da 
mão-de-obra, desde a operação da colheita até a in· 
dustrialização da matéria-prima, contribuindo-se, 
ainda, com uma das poucas opções de cultivo para 
os pequenos estabelecimentos agrícolas do Pars. 

Assim, a desestruturação da cotonicultura bra· 
sileira tem profundos reflexos econômicos e sociais 
de vital importância. 

A queda nos níveis de produção do algodão re
fletem diretamente na oferta do emprego nas regiõ
es produtoras, com o desaquecimento do comércio 
e da arrecadação tributária e, o que é mais grave, no 
agravamento da crise social, pelo decorrente au
mento de desempregados. 

A crise da cotonicultura no Brasil gerou a redu
ção no número de empregos e ganha destaque, e é 
objeto de preocupação, não somente pela magnitu
de, como também pelo curto espaço de tempo. 
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Estudos realizados pela Conab mostram, por 
exemplo, que somente no Paraná, considerado o 
maior produtor de algodão do País, foram emprega
dos nessa cultura, na safra 1991/92, cerca de 235 
mil trabalhadores; enquanto na safra 1995/96, esti
ma-se que o algodão empregou apenas 64 mil famí
lias, evidenciando um não aproveitamento de 171 
mil tammas, num período de apenas quatro anos. 

Isso representa, portanto, em tennos propor
cionais, que o desemprego no setor do algodão no 
Brasil, nos últimos cinco anos, deverá situar-se na 
faixa dos 400 mil trabalhadores. 

E, como as ofertas de emprego estão cada vez 
mais limitadas no campo, essas pessoas não terão 
outras opções de trabalho, indo, seguram~nte, en
grossar o contingente de desempregados, no campo 
e nas cidades, e filiar-se ao movimento dos chama
dos sem-terra. 

Sr. Presidente, nos últimos dois anos, as indús
trias de São Paulo demitiram 135 mil trabalhadores, 
um número considerado alarmante. Somente a cul
tura de algodão no Paraná desempregou, num curto 
espaço de tempo e sem alardes, 25% a mais de tra
balhadores e, no Brasil, quase três vezes a mais do 
que os desempregados pelas indústrias paulistas. 

Sr. Presidente, Srls e Srs. Senadores, esse 
contingente de desempregados com a crise na cultu
ra de algodão é equivalente a 2,2 vezes a mais que 
a meta de agricultores a serem assentados pelo Go
verno Federal, nos próximos dois anos, em progra
mas oficiais de reforma agrária. 

Além do grave e preocupante reflexo do nível 
de empregos, a crise da cotonicultura provoca, como 
conseqüência, perdas adicionais nos setores à mon
tante e à jusante do processo produtivo, pela decor
rente redução das vendas de fertilizantes e insumos 
agrícolas em geral, e no próprio setor de beneficia
mento, levando, inclusive, à desativação de várias 
usinas de processamento de algodão. 

Sr. Presidente, Srls e Srs. Senadores, deve
mos reconhecer que o Governo Federal, nos últimos 
dois anos, procurou implementar algumas medidas 
visando criar condições para melhorar o desempe
nho da produção interna de algodão, elevando os 
preços mínimos os limites para financiamentos deS
sa cultura. 

Entretanto, os dados mostram que elas foram 
superficiais e inócuas, já que não possibilitaram a re
versão da tendência de decréscimo de plantio e de 
agravamento da crise. 

Sr. Presidente, Sr's e Srs. Senadores, parece 
que mais importante que o valor do preço mínimo 

em si, seria a igualdade de condições dadas ao pro
duto nacional frente ao produto importado. 

Nesse sentido, entendemos que, associada à 
proposta de preços mínimos e eievação dos limites de 
financiamento, necessitam urgentemente serem adota
das outras medidas, sob pena de se agravar, ainda 
mais, a crise na cotonicultura e os seus refr.xos. 

Neste particular, importante e detalhado traba
lho elaborado pela equipe técnica da Conab, propõe 
aos órgãos governamentais e privados, diversas al
ternativas para criar igualdade de condições entre o 
produto nacional e importado e dinamizar a cotoni
cultura nacional. 

Dentre as sugestões apresentadas, destaca-se 
a que propõe a redução dos prazos autorizados de 
financiamento das importações e o estabelecimento 
de imposto de importação mais realista, aumentando 
a alíquota para terceiros pafses, protegendo a pro
dução nacional e ampliando a preferência regional. 
Entende-se que qualquer medida que não inclua a 
igualdade de prazo e juros entre o algodão importa
do e o nacional, será totalmente inócua e inútil. 

Sr. Presidente, Sr's e Srs. Senadores, é incon
cebível e imperdoável que as autoridades governa
mentais brasileiras, nelas incluídas os Parlamenta
res, em nome da defesa da política de liberalização 
e globalização da economia, diante das enormes po
tencialidades de que dispõe o Brasil, assistam passi
vamente o aniquilamento de sua cultura de algodão 
no País e a decorrente degradação das condiÇões 
de emprego no campo, com todos os seus reflexos 
econômicos e sociais. 

Portanto, ao ocupar a tribuna do Senado Fede
ral, lançamos o nosso alerta e a nossa mais profun
da manifestação de preocupação com a gravíssima 
situação por que passa a cotonicultura nacional. 

E apelamos ao Governo Federal, de maneira 
especial ao Senhor Presidente Fernando Henrique 
Cardoso, para que, com a máxima urgência, imple
mente as medidas necessárias à reversão desse 
~'.ladro de crise do algodão nacional, para que o 
Brasil abdique do vergonhoso e deprimente recorde: 
de ser o maior importador mundial de algodão. 

Muito obrigado. 

O SR. ERNANDES AMORIM -Sr. Presidente, 
peço a palavra, para urna comunicação inadiável. 

O SR. PRESIDENTE (Ronaldo Cunha Uma) -
As comunicações inadiáveis ocorrerão durante a 
prorrogação da Hora do Expediente, Senador. 

O SR. ROBERTO FREIRE - Sr. Presidente, 
peço a palavra, para questão de ordem. 
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O SR. PRESIDENTE (Ronaldo Cunha Uma) -
Concedo a palavra ao nobre Senador Roberto Frei
re, para questão de ordem. 

O SR. ROBERTO FREIRE (Bioco-PP8-PE. 
Para questão de ordem. Sem revisão do orador.) -
Sr. Presidente, Srls e Srs. Senadores, talvez não 
fale como uma posição do Bloco como um todo, mas 
creio que interpreto uma preocupação muito salutar 
de todos nós, particularmente da Oposição. 

Vejo como algo significativo as medidas recen
temente tomadas, e que indicam um encaminha
mento, eu diria até salutar para esta Casa, pela 
Mesa Diretora, de reestruturação, de reorganização 
e um certo ajuste administrativo. Vejo isso como 
algo muito positivo. 

Nesse sentido, gostaria de colocar uma contri
buição pessoal. Primeiro, para que esse processo 
possa dar maior fruto, deveria ter também uma 
maior democratização, inclusive chamando os fun
cionários da Casa, porque muitos deles querem efe
tivamente que tudo funcione bem, para que partici
pem da discussão de como melhor estruturar o Se
nado. Não falo nem naquilo que talvez seja o mais 
interessante, problemas de moralização. Não é isso. 
É para que tenha melhor estruturação. A questão da 
moralização vem até como uma conseqüência, não 
como um objetivo único e exclusivo. Mas é verdade 
que é moralizadora, é reestruturadora, e por isso tra
go a nossa satisfação. 

Em segundo lugar, estou apresentando à Mesa 
um requerimento para que seja incluído na Ordem 
do Dia um projeto de resolução da Mesa que extin
gue o •senadinho". Vai ser entregue à Mesa para 
que se venha a discutir em plenário, porque dá con
tinuidade a essas medidas. 

Em-terceiro lugar, gostaria de solicitar à Mesa 
que levasse em consideração uma denúncia, que 
julgo grave, que saiu hoje numa das colunas dos 
nossos jamais - parece-me que no "Painel", da Fo
lha de S.Pau•:o - de que a terceirização que ocorre 
na Casa, com a contratação de pessoal nas chama
das locadoras r'~ mão-de-obra, está tendo um custo 
que não me parece ser custo Brasil. Talvez seja 
muito mais um benefício indevido que ·acontece. no 
Brasil, pelo menos isso é o que me leva a notfcia 
veiculada, quando afirma que se paga para essas 
empresas, na terceirização de alguns serviços do 
Senado, sete salários mínimos e meio, e o que re
sulta para o funcionário é pouco acima de um salário 
mínimo e meio. 

Se isso for verdade, evidentemente, tem que 
ser extinto, tem que se discutir qual é o custo, e não 

me pareCe que isso seja custo Brasil. Repito, talvez 
sejam benefícios indevidos que normalmente o Bra
sil concede, e com muita facilidade. Nós estamos 
vendo e estamos, inclusive, sofrendo uma investiga
ção concreta sobre isso. 

Era essa a contribuição e esse apoio, pelo me
nos neste início, a esse processo de reestruturação 
e que pode resultar numa maior eficiência - e creio 
que terá uma maior efiCiência da Casa-, faltando tal
vez uma melhor discussão, como diSSE! na discus
são da resolução, de estruturação dos gabinetes. 

O SR. PRESIDENTE (Ronaldo Cunha Lima) -
A Mesa agradece a colaboração de V. Ex& e informa 
que o seu requerimento será examinado nos trâmi
tes legais e que, provavelmente na próxima reunião 
da Comissão Diretora, esse assunto abordado por 
V. Ex& na párte final do seu pronunciamento será ob
jeto de exame, até porque já foi provocado também 
pelo Sr. 111 Secretário da Mesa, que, neste instante, 
responde pela Presidência. 

Prossegue a lista de oradores. 
Com a palavra o nobre Senador Ademir Andrade. 
V. Ex" dispõe de 20 minutos para o seu pro-

nuooiamento. 

O SR. ADEMIR ANDRADE (PSB-PA. Pronun
cia o seguinte discurso.) - Sr. Presidente, Srs e Srs. 
Senadores, no presente momento histórico brasilei
ro, embora sejam inegáveis os avanços recentemen
te obtidos na área económico-financeira, é forçoso 
admitir, por outro lado, que tais avanços ainda não 
se fizeram acompanhar de conquistas também no 
campo do bem-estar social e da retomada do desen
voMmento. 

Em relação à retomada do desenvolvimento, 
não podemos ignorar a particular duplicidade de 
nossa situação: a necessidade de alcançarmos no
vos patamares na competição com outras nações e 
de promovermos a gradual elevação do sistema pro
dutivo das áreas menos desenvolvidas do País. 

No que concerne à busca do fim das desigual
dades regionais, muito se tem debatido sobre como 
identifiCar responsabilidades e atribuir tarefas. É cla
ro que a iniciativa, a vontade política original, a aspi
ração por uma vida melhor terão que nascer entre 
as populações e as lideranças das áreas de atraso. 
Mas, na superação de fatores adversos, as regiões 
mais ricas têm importante papel a desempenhar, por 
meio do apoio de suas instituições ao esforço das 
congêneres localizadas onde a economia permane
-ce-com menor dinamismo. Alcançar resultados nes
sa direção constitui, portanto, um dos muitos temas 
em que o Poder Legislativo poderá deter-se, na con-
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dição de represeniante e porta-voz das aspirações 
nacionais. 

Por ser o Senado a Casa Parlamentar que tem 
esse dever é que trago ao conhecimento de todos 
os Senadores um projeto que contempla os dois as
pectos a que me referi anteriormente: promove o de
senvolvimento tecnológico, na medida em que faz 
uso de alternativas de transporte já utilizadas por o•J
tros países com resultados plenamente satisfatórios, 
ao mesmo tempo que contribui para a redução dos 
desequilíbrios regionais, ao favorecer a transforma
ção do Estado do Pará num corredor de exportações 
e importações e num grande produtor de alimentos. 

Refiro-me, Srls e Srs. Senadores, ao projeto 
de implantação da rodohidrovia do Tapajós, de ini
ciativa da Administração das Hidrovias da Amazônia 
Oriental- AHIMOR -,com a parceria da Cooperativa 
de Desenvolvimento, Produção e Consumo do Su
doeste do Pará - Codesup, que infelizmente ainda 
tem sua sede em Alta Floresta, no Mato Grosso. A 
rodohidrovia do Tapajós é uma das obras mais im
portantes do século para o sudoeste do Pará, norte 
e médio-norte de Mato Grosso e sudeste do Amazo
nas. Compreende a construção de uma rodovia li
gando Alta Aoresta, no Mato Grosso, a Jacareacan
ga, no Pará, e a utilização do rio Tapajós, .como hi
drovia, de Jacareacanga até Santarém, também no 
Estado do Pará. 

Dos 480 quilõmetros da rodovia entre Alta Ao
resta· e Jacareacanga, 180 quilómetros já foram con
cluídos pela Codesup, dos quais 60 quilómetros já 
no território paraense. A preparação do rio Tapajós 
para a hidrovia será feita a baixo custo, com a utili
zação do transporte intermodal, enquanto não se 
constroem duas reclusas que estão projetadas para 
serem construídas em um canal natural, paralelo ao 
rio Tapajós, em um único trecho em que se faz ne
cessária esse tipo de obra, na região encachoeirada 
próxima a São Luiz do Tapajós. 

A iniciativà da construção da rodohidrovia do 
Tapajós insere-se em um criativo e ambicioso proje
to de colonização que está sendo implantado no su
doeste do Pará -a Gleba Tapajós, em terras devo
lutas do Estado do Pará, peta Codesup, que está 
trabalhando enquanto espera entendimentos com o 
Governo do Estado, para negociar essas terras. São 
938 áreas de dois mil e quinhentos hectares para fa
zendas de médio porte, seis mil lotes de 50 hectares 
para assentamento de fammas de agricultores tradi
cionais, vinte e seis agrovilas, duas cidades e duas 
reservas agroecológicas e ambientalistas. Ressalte
se que esse é um projeto da iniciativa privada, que 

ainda não teve o apoio e a presença nem do Gover
no Federal, nem do governo do 111eu Estado. 

A implantação da Gleba Tapajós significa age
ração de riquezas e prosperidade para os Estados 
do Pará, Mato Grosso e Amazonas. Viabilizará eco
nomicamente a hidrovia de Tapajós, desencadeará 
um desenvolvimento sem precedentes no sudoeste 
do Pará e sudeste do Amazonas, e consolidará o 
progresso do norte e médio-norte de Mato Grosso, 
com os conseqüentes desdobramentos sócio-econó
micos e políticos. Somente no Estado do Pará serão 
beneficiados os municípios de Jacareacanga, Ruró
poliS, llãítuba,--AVeiro e -santarém.-Maís-de-um mi
lhão de brasileiros serão beneficiados direta e indire
tamente com essa colonização. 

A colonização da Gleba do Tapajós, planejada 
peta Codesup, está sendo feita de maneira científi
ca, com um zonearnento agroecológico, sucessiva
mente aperfeiçoado e detalhado com análises de 
solo, vegetação e clima, que servem de base para 
um aproveitamento sustentável e renovável das ri
quezas naturais da região. É, na verdade, uma colo
nização florestal com futuros núcleos populacionais, 
efetivada por meio de um ptanejamento tecnológico, 
silvicultura! e intra-estrutural, com integração das ati
vidades sócio-econômicas primárias, secundárias e 
terciárias. 

As atividades socioeconômicas resultantes 
dessa colonização estão sendo priorizadas de acor
do com as características naturais do meio ambiente 
regional: empreendimentos turístico-ecológicos; ex
trativismo vegetal de forma racional e auto-sustentá
vel; agricultura perene em áreas com solos menos 
férteis e culturas temporárias em áreas com solos 
mais férteis; pecuária em áreas de cerrado, cerra
dão, campos naturais e matas finas de transição; ex
trativismo mineral com a utilização de modernas tec
nologias; e agroindústrias em geral. Além disso, di
versos pequenos e médios negócios no ramo do co
mércio e prestação de serviços têm possibilidades 
de se estabelecerem com perspectivas extremamen
te promissoras. 

O Sr. Júlio Campos - Concede-me V. Exi' um 
aparte? 

O SR. ADEMIR ANDRADE - Ouço, com ale
gria, o Senador Júlio Campos. 

O Sr. Júlio Campos - Senador Ademir Andra
de, V. Exi' aborda, na tarde de hoje, um importante 
assunto de interesse do Pafs- a rodohidrovia do Ta
pajós, sonho não só do povo do Pará, como também 
de todos nós, mato-grossenses. Quando o Governo 
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de Mato Grosso, ria gestão do então Governador 
José Fragelli, resolveu colonizar o nortão do Esta
do, uma das terras mais férteis adquiridas pela ini
ciativa privada, pela Colonizadora lndeco, foi jus
tamente na região de Alta Floresta. Um milhão de 
hectares foram vendidos na década setenta! Nes
sa região há hoje mais de 250 mil pessoas, consti
tuindo em várias cidades, como Alta Floresta, com 
mais de 50 mil habitantes, Paranaíta, Tapiacais, 
Bandeirantes, Nova Monte Verde, enfim, uma área 
que tem realmente como meta prioritária para a 
saída dos seus produtos a hidrovia do Tapajós. 
Até há pouco tempo isso era um sonho de todos 
nós, mato-grossenses, e também do povo do 
Pará. Mas agora, com o pronunciamento de V. 
Ex1 , vejo que está começando a frutificar um pro
jeto sério, racional, que a Codesup está realizando 
e que espero venha se somar a essa grande pro
dução da região entre o sul do Pará e Mato Gros
so. Hoje essa região de Mato Grosso produz ar
roz, feijão, milho, café, cacau e, principalmente, 
soja. E se já tivesse funcionando essa hidrovia do 
Tapajós, com esse programa rodohidroviário, em 
vez de sairmos com nosso produto para exportar
mos via Porto de Paranaguá, percorrendo quase 3 
mil quilómetros de rodovia para alcançarmos um 
porto de exportação, iríamos percorrer um pouco 
mais de 200 quilómetros de rodovia e alcançaría
mos um rio altamente navegável, como é o Tapa
jós, saindo com destino à Europa, aos Estados 
Unidos, aos centros consumidores através desse 
sistema. 

O preço do transporte diminuiria: ao invés de 
custar US$120 por tonelada, custaria pouco mais 
de US$40 por tonelada, via projeto hidroviário. 
Portanto.,.--eSpero que o pronunciamento que V. Ex' 
faz nesta tarde seja ouvido com atenção pelas au
toridades do Governo Federal, para que viabilizem 
com urgência recursos necessários para implanta
ção dessa tão sonhada hidrovia, que realmente vai 
incorporar ao processo produtivo do Brasil milhões 
de hectares de terra, que poderão gerar riquezas 
em todos os sentidos, aproveitando também a 
mão-de-obra do homem do campo. Parabéns, ~e
nadar Ademir Andrade, pelo belo pronunciamento 
sobre um assunto de importância vital para a Ama
zônia e para o Brasil. 

O SR. ADEMIR ANDRADE - Agradeço a V. 
Ex', Senador Júlio Campos. O que me preocupa é 
que essa idéia já foi criada há algum tempo, e esse 
projeto de colonização para incentivar a participação 
do Governo do Estado do Pará ainda não teve res-

posta. As coisas estão indo muito devagc~.r. Quem 
está agindo é a iniciativa privada, que está suando 
para conseguir construir uma obra como essa sem 
que o Governo tenha tido até agora nenhuma par
ticipação, a não ser a Universidade Federal do 
meu Estado, que deu um apoio técnico, e o órgão 
do Ministério do Transporte que, pressionados 
pela Codesup e pelos produtores rurais da região, 
entenderam de formalizar e estudar a parte técni
ca do projeto. 

Espero que possamos nos somar para que o 
Governo faça a sua parte e com pouco recurso pos
sa fazer muito pelo nosso País. 

Além dos méritos intrínsecos de uma iniciativa 
dessa natureza, destaco, Sr's e Srs. Senadores, o 
seu valor estratégico diante da presente conjuntura 
do nosso País, em que a má ocupação da terra vem 
provocando desdobramentos perigosos. Por outro 
lado, sabemos todos, amazônidas ou não, que 
quaisquer planos de retomada do desenvolvimento 
do Brasil não poderão prescindir de projetas especí
ficos para a Amazônia, de tal fonna o grandioso po
tencial da região é patrimõnio decisivo para a conso
lidação das possibilidades desenvolvimentistas da 
Nação. 

E, aqui, chamo a atenção mais uma vez, por
que esse projeto de colonização que atende o pe
queno e o médio proprietário; como o Governo não 
fez a sua parte, não deu sua contrapartida,- não 
participou do projeto, os médios e os grandes já 
estão por conta própria ocupando a área. Se o Go
verno se atrasar mais, vai inviabilizar o projeto de 
colonização que poderia atender 6 mil famílias de 
trabalhadores rurais do nosso Pará e do nosso 
Brasil. 

O estudo de viabilidade do projeto da hidrovia 
do Tapajós, que contou com a participação da Uni
versidade Federal do Pará, estimou o seu custo total 
em US$ 254 milhões de dólares e a manutenção em 
US$2 milhões por ano. A Codesup, responsável pela 
implantação do Projeto Rodohidroviário do Tapajós, 
vem catalisando interesses e recursos da iniciativa 
privada, tanto de pessoas físicas como jurídicas, 
para investimento no projeto como um todo. 

A hidrovia permitirá o desenvoMmento de no
vas fronteiras agrícolas no Centro-Oeste do Brasil e 
no Estado do Pará, criando novos mercados de tra
balho, não só ligados à agricultura como à agroin
dústria e aos serviços decorrentes, aumentando as 
oportunidades empresariais e comerciais na sua 
área de influência e, conseqüentemente, promoven
do o desenvolvimento da região. 
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Menciono aqui alguns dados técnicos e finan
ceiros do Projeto Hidrovia do Tapajós, em razão da 
sua relevância: o fluxo potencial de grãos e fertili
zantes está estimado em um milhão e meio de tone
ladas no ano 2000 e dois milhões e meio de tonela
das no ano 2005; a economia acumulada de trans
porte na Hidrovia do Tapajós está prevista para 
atingir US$350 milhões em 2005; o custo de frete 
por modalidade de transporte (em dólares por tone
lada, por milhares de quilômetros), segundo índices 
Internacionais, é de oito a doze por hidrovia e de se
tenta e cinco a oitenta e cinco por rodovia. Em 
1995, um milhão de toneladas de grãos produzidos 
nessa área do Mato Grosso foram transportados 
para Santos, por rodovia, a um custo que atingiu 
45% do valor do produto. 

Portanto, não restam dúvidas de que, mesmo 
com a pavimentação da BR-163, a conhecida rodo
via Santarém-Cuiabá, a rodohidrovia do Tapajós é 
extremamente necessária. Essas duas obras repre
sentam a redenção de toda a região e serão muito 
importantes para o Brasil. Os benefícios econômicos 
e sociais serão mais abrangentes, pois três Estados 
serão beneficiados; as produções agropecuárias se
rão mais expressivas devido a uma maior área de in
fluência, e o retomo dos investimentos ocorrerá em 
menor tempo, além do aumento de produção de 250 
mil toneladas de grãos na área a ser colonizada 
dentro do Estado do Pará. 

A hidrovia, no seu conjunto, desenvolverá um 
importante mercado de trabalho em uma área que, 
atualmente, é carente de ofertas de emprego. Du
rante a construção das obras de navegação, aproxi
madamente cinco mil trabalhadores estarão direta
mente envolvidos. Estima-se que o transporte hidra
viário exigirá mais de três mil empregados entre tri
pulantes, pessoal administrativo, pessoal de manu
tenção, reparo e construção naval. A manutenção da 
via navegável, a operação das eclusas e o controle 
da navegação exigirão, por seu turno, cerca de mil 
empregados, incluindo pessoal administrativo. A im
plantação da hldrovia deverá gerar um total de trinta 
mil empregos. Cabe ressaltar que essa massa de 
empregos corresponde à manutenção de aproxima
damente 150 mil habitantes, entre empregados e 
suas fammas. 

A grandeza desses números demonstra a rele
vância da iniciativa pàra a região, que enfrenta, 
como sabemos, históricas dificuldades na geração 
de empregos. Além desse fator, por si só tão repre
sentativo, acrescento um último aspecto a este su
mário relato das realizações propostas pelo projeto 

de hidrovia do Tapajós e suas conseqüências nos 
destinos da região. 

Ao analisar os programas de Governo para 
a área de transporte, constatamos que as priori
dades do setor rodoviário estão concentradas 
nas Regiões Sul e Sudeste, sob a justificativa do 
alto grau de utilização e desgaste· das rodovias 
dessas regiões. Quanto ao setor hidroviário, a 
Região Norte está contemplada apenas com o 
projeto da hidrovia do rio Madeira, em Rondônia 
e o início da hidrovia Araguaia-Tocantins, sem 
transposição da Hidrelétrica de Tucuruí. Assim, 
é merecedora de todo o apoio uma iniciativa que 
catalisa interesses e recursos da iniciativa priva
da, que se vêm somar à escassa disponibilidade 
do orçamento público. 

Quero, portanto, dirigir um apelo a S. Ex!' o Mi
nistro dos Transportes, o Ministro do Planejamento e 
ao próprio Senhor Presidente da República, para 
que se apercebam de que nós estamos defendendo 
mais um projeto com características ligadas ao de
senvolvimento, cujos investimentos para sua implan
tação rev.;rterão em divisas para o País e para os 
Estados e Municípios envolvidos; vão gerar empre
gos e renda para a população da região, o que forta
lecerá a economia dC' País. É disto que precisamos: 
investimentos para o desenvolvimento econOmico 
com benefícios sociais. Não queremos nem pedimos 
migalhas. 

Ressalte-se que a idéia nasceu da iniciativa 
privada, nasceu de homens bravos e corajosos que 
para aquela região se desfocaram e ali estão inves
tindo recursos próprios por enxergá-la como nova 
fronteira de desenvolvimento, mas que a ajuda do 
Estado é imprescindível para que esse projeto possa 
ser concretizado. 

Não é possivel se admitir que o Governo gaste 
US$6 bilhões, como gastou na Hidrefétrica de Tucurur, 
apenas para atender aos megaprojetos ninerometalúr
gicos implantados na região, voltados ao setor de ex
portação, e não tenha US$250 milhões para atender à 
necessidade premente de uma região ainda inabitada 
pelo homem; e a própria Hidrovia Araguaia-Tocantins, 
que o Governo deixou à época de construir e que rep
resentaria apenas 3% do custo da Hidrefétrica de Tu
curuf. A falta dessa hidrovia e a falta das eclusas de 
Tucuruí trouxeram para todos nós, do Pará e da Ama
zônia, um prejuízo irreparável. 

O SR. PRESIDENTE (Ronaldo Cunha Uma) -
(Faz soar a campainha.) 

O SR. ADEMIR ANDRADE - Concluirei, Sr. 
Presidente. 
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Espero, Sr'ls e Srs. Senadores, ter conseguido 
sensibilizá-los para a enorme contribuição social 
desse empreendimento, empenhado em transformar 
as imensas possibilidades hidroviárias amazónicas 
em vias navegáveis salutares à economia, confonne 
já o fizeram, há tanto tempo, nações da Europa e da 
América do Norte. 

Muito obrigado, Sr. Presidente. 

O SR. PRESIDENTE (Ronaldo Cunha Uma) -
Continua a lista de oradores. 

Concedo a palavra ao Senador Nabor Júnior, 
por permuta com o Senador Lúcio Alcântara. 

S. ExA dispõe de até 20 minutos. 

O SR. NABOR JÚNIOR (PMDB-AC. Pronuncia 
o seguinte discurso.) - Sr. Presidente, St"'s e Srs. 
Senadores, a virtual falência da economia da borra
cha natural, na Amazônia, sempre foi uma de mi
nhas grandes preocupações, não somente por suas 
implicações nas finanças do País, mas, principal
mente, por dois outros motivos: os impactos terríveis 
que acarreta sobre as condições de vida dos brasi
leiros que dependem da heveicultura e os riscos que 
o abandono das área produtoras oferece à própria 
integridade do nosso território. 

Muitos dos seringais brasileiros estão em 
regiões fronteiriças ou de baixa densidade popu
lacional, justamente as glebas mais visadas pela 
cobiça de grandes potências superpovoadas e 
pelos aventureiros dos países vizinhos, que bus
cam esconderijo seguro em nossas florestas. 
Salvar a heveicultura amazónica, portanto, é 
uma imposição diretamente vinculada à sobera
nia nacional, à segurança das fronteiras e à so
brevivência de dezenas de milhares de famílias 
que ainãa insistem em ali trabalhar, a despeito 
da absoluta falta de incentivos materiais para a 
manutenção de suas famflias. 

Em 26 de fevereiro último, enviei correspon
dência ao Ministro Clóvis Carvalho, Chefe da Casa 
Civil da Presidência da República, hipotecando meu 
mais integral apoio ao Conselho Nacional dos Serin
gueiros, que se reuniu ontem em BrasRia - e, na
quela oportunidade, apresentei ao Governo Federal 
as principais reivindicações do setor, que, basica
mente, são três: reestruturação das linhas de crédi
to, implantação de novos projetas de assentamento 
extrativistas e recuperação dos parâmetros de co
mercialização da borracha naturaL 

Tive, ontem, oportunidade de reafirmar essas 
premências ao próprio Presidente Fernando Henri
que Cardoso, em audiência de que também partici-

param a ·minha coestaduana Senaaora Marina Sil
va; o Senador Sebastião Rocha, do Amapá; os 
Deputados Federais Regina Uno, do Acre, e Moi
sés Benesby, de Rondônia; e o Deputado Estadual 
do Acre Edivaldo Magalhães. Da parte do Executi
vo, participaram da Mesa, encabeçada pelo pró
prio Presidente da República, o Ministro Gustavo 
Krause, o Presidente do IBAMA, Eduardo Martins, 
o Assessor do Ministério da Agricultura Murilo Flo
res e diversos outros técnicos e autoridades dire
tamente ligados ao problema da heveicultura ama
zônica. 

Tive a oportunidade, então, de reafirmar para o 
Chefe do Governo que sem garantia de escoamento 
e de comercialização da safra de borracha vegetal e 
sem garantia de preços justos e compatíveis para o 
produto não existirá salvação para a economia go
mifera, o que trará conseqüências tenebrosas, con
forme citei no início deste pronunciamento, para a 
soberania nacional e a sobrevivência de dezenas de 
milhares de famílias que representam a única pre
sença do Brasil em vastíssimas regiões precaria
mente habitadas. 

Minhas raízes estão firmemente cravadas em 
seringais acreanos e, portanto, conheço com profun
didade os problemas do setor. O mais grave, sem 
dúvida, é o desestrmulo à atividade extrativista dos 
seringueiros. É desestimulo sim, na prática, o que 
contraria todos os discursos ecológicos e os com
promissos preservacionistas assumidos pelo Brasil 
com entidades internacionais e, principalmente, com 
seus próprios cidadãos ali alocados. 

Os números são terríveis, Sr. Presidente, 
SrBs e Srs. Senadores: para se ter uma idéia da 
gravidade da situação vivida pelos produtores de 
borracha natural na Amazônia, basta citarmos que 
eles recebem, por quilo, R$0,80, e sua média indi
vidual de produção, ao ano, dificilmente passa de 
500 quilos. Ou seja, a remuneração anual de um 
seringueiro que trabalha diariamente em suas co
locações é de R$400,00, o que lhe oferece uma 
renda mensal de R$33,33 - pouco mais de um ter
ço do salário mínimo. Pior ainda: como são famí
lias de 6 pessoas, em média, fica evidente a pre
cariedade com que enfrentam os custos elevados 
dos produtos alimentícios que consomem, os 
quais, não raro, são comprados por valores 40"/o 
acima do que é cobrado nos mercados dos gran
des centros. 

O Presidente Fernando Henrique Cardoso ouviu, 
ainda, dos demais Parlamentares e dos repre
sentantes dos seringueiros, informações sobre as cri-
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gens e prováveis conseqüências da gravíssima si
tuação vivida pela heveicultura amazónica. Como 
afirmei há alguns dias, nesta tribuna, existe uma 
conspiração tácita contra seus produtores e traba
lhadores, esmagados pela concorrência brutal, pre
datória e desigual vinda do exterior, que usa a borra
cha oriunda da Ásia para abastecer o nosso merca
do interno. 

O Presidente da República e os demais 
membros do Governo que participaram da reu
nião ouviram, anotaram e procuraram responder 
as principais queixas dos Parlamentares e dos 
representantes dos seringueiros. Materialmente, 
essas respostas constarão da efetiva execução 
do Programa de Apoio ao Desenvolvimento da 
Amazônia, Prodex, que destinará R$24 milhões 
a uma linha especial de crédito para o setor; 
também houve a promessa de respaldo aos cus
tos ambientais decorrentes do cumprimento de 
dois mecanismos legais de proteção à borracha 
nativa da região: o contingenciamento das im
portações, que obrigará o setor industrial a ad
quirir, primeiro, a borracha natural amazónica, e 
um trabalho de aproximação de preços, buscan
do equiparar os custos do insumo importado 
àquele produzido no Brasil. 

Um passo importante já acertado é a redução 
das exigências burocráticas e cadastrais para ob
tenção de financiamentos, o que facilitará sua con
cessão aos homens rudes e curtidos que produzem 
a goma elástica na floresta brasileira. Com isso, as 
dificuldades operacionais encontradas em 1996 por 
quem procurou o BASA estarão minoradas, o que é 
ótimo. 

O essencial é constatarmos que o Governo, fi
nalmente._acordou para a questão da heveicultura 
brasileira, particularmente na Amazônia. E entendeu 
que não podemos querer implantar, na imensidão 
das florestas esquecidas, os mesmos padrões eco
nómicos vigentes na Avenida Paulista e nos gabine
tes refrigerados dos tecnocratas de Brasilia. A reali
dade é que a ·borracha produzida na Região Norte 
sai por US$2,60 para a indústria e a importada não 
passa de US$1,60- mas estão em jogo aspectos 
que vão além, muito além de simples eJépressões 
aritméticas, assim como outros setores da economia 
brasileira não resistem à competição predatória pro
movida por cartéis e grupos estrangeiros, assim 
como o Governo se decidiu a proteger a indústria de 
brinquedos e outras indústrias, da mesma fonna 
deve ser feito algo de concreto para salvar a hevei
cultura da Amazônia. Mesmo porque o baixo preço 

da borracha vegetal estrangeira se deve a injunções 
como o elevado subsídio recebido nos respectivos 
pafses e ao fato de que os seus produtores são, não 
raro, os mesmos donos das indústrias multinacionais 
aqui instaladas. 

E ficou, em todos nós, a esperança de que 
isso realmente venha a acontecer, esperança ex
pressa nas palavras dirigidas pelo Presidente da 
República aos representantes dos seringueiros: 
"vocês não têm condições de competir e o Gover
no vai assumir os custos ambientais da atividade 
extrativista •. 

Devemos, agora, ficar atentos para que essa 
disposição se materialize em medidas concretas e 
objetivas. Delas depende muito mais do que os 
pneus de nossos carros - de sua efetiva realização 
dependem a sobrevivência da Amazônia e a integri
dade do território nacional. 

Muito obrigado, Sr. Presidente. 

Durante o discurso do Sr. Nabor Jú
nior, o Sr. Ronaldo Cunha Uma, t<~ Secretá
rio, deixa a cadeira da presidência, que é 
oct..pada pelo Sr. Antonio Carlos Magalhães, 
Presidente. 

O SR. PRESIDENTE (Antonio Carlos Magalhães) 
- Considero prorrogada a Hora do Expediente por 
15 minutos, para atender as três inscrições, sem 
prejudicar, posteriormente, a Ordem do Dia. 

Concedo a palavra ao Senador Casildo Malda
ner. (Pausa.) 

Concedo a palavra ao Senador Ronaldo Cunha 
Uma. 

O SR. RONALDO CUNHA LIMA (PMDB-PB. 
Pronuncia o seguinte discurso.) - Sr. Presidente, 
sras e Srs. Senadores, deveríamos começar a fa
lar dizendo que estamos embalados por uma can
ção, cujo som mavioso parte dos poemas nordesti
nos e caminha para os clássicos mais conhecidos, 
para ao fim dizer que assim se passaram dez 
anos. 

Há dez anos, Sr. Presidente, a Paraíba assistia 
à despedida de Raimundo Asfora. Político, poeta, 
amigo, às vésperas de ser empossado no cargo de 
Vice-Govemador do Estado, resolveu opor à vida o 
último desafio. Estamos para crer na verdade de sua 
locução, quando foi encarregado de fazer o panegíri
co de Pedro Nava. Parodiando suas palavras, diría
mos que sua fonna intensa de viver cada momento 
nos autoriza a lamentar a perda nacional de seu de
saparecimento. 
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Ele se matou. A hora escolhida foi numa 
certa madrugada. Exatamente à madrugada para 
quem dedicou toda a parte romântica e criadora 
de sua vida, reservou um instante para a morte. 
Essa morte com a qual brincava em motes aos 
repentistas nordestinos dizendo: "a morte está 
enganada/eu vou viver depois dela". Até que o 
repentista anônimo fixasse na memória popular 
o cenário. 

Certa vez Raimundo Asfora 
proferiu urna sentença 
que só o homem que pensa, 
que sofre, que ri, que chora, 

que pede, suplica, implora, 

diria coisa tão bela, 

ou debocharia dela, 
fazendo a cena engraçada: 
a morte está enganada 
eu vou viver depois dela. 

Augusto dos Anjos foi chamado ao socorro do 
poeta, quando falava da morte de Pedro Nava: 

Morte, ponto final da última cena, 
Forma difusa da matéria imbele, 
Minha filosofia te repele 
Meu raciocínio enorme te condena 

Como a buscar serpentes que se encantem, 
a voz de Asfora busca caminhos nesse deserto. O 
deserto que carrega para cada sombra de suas 
dunas uma mensagem embalada pelo infinito, 
marca seus transeuntes com uma tatuagem eterna 
na alma. Asfora tinha nalma essa lembrança nõ
rnade, carregada por seus antepassados em lom
bos de~:amelos pelo deserto. Tanto assim que 
convidou o poeta popular para glosar o mote de 
sua vida. São dois versos que se eternizam em 
glosas as m.ais diversas: "trago nalma as tatua
gsnslda minha origem cigana ... •. 

O poeta romântico, senhor da madrugada no 
melhor estiio belle époque, ombreava um cida
dão, político, engajado, com firmeza de propósitos 
e uma clivagem ideológica que nem a morte: so
brepujou. 

Assistir a caravana dos sem-terra passar 
com uma assistência cega e corrupta da socieda
de fere os brios de uma história das caravanas 
que passam incólumes, mas aos latidos de cães 
pelo deserto. 

Vemos os sem-terra com urna ponta de res
ponsabilidade de urna nação que trinta anos depois 

ainda permite mais um enterro formidável de -sua 
quimera. ·· .. 

O sonho da reforma agrária é a forma de sau
dar Asfora nos dez anos de sua morte. 

Sr. Presidente, Sr's e Srs. Senadores, deixare
mos para os Anais da Casa trechos de seu discurso 
na Assembléia Legislativa da Paraíba, coment:l.lldo 
a morte do camponês João Pedro Teixeira: 

"Um tiro franziu o azul da tarde e en
sangüentou o peito de um camponês. Foi 
assim que João Pedro morreu. Eu o vi mor
to, no Hospital de Sapé. Peguei na alça do 
seu caixão e, ao lado de outros companhei
ros e de milhares de camponeses, levei-o ao 
cemitério. 

Estava com os olhos. abertos. A morte 
não conseguiu fechar os olhos de João Pe
dro. Brilhavam numa expressão misteriosa e 
estranha, corno se tivessem sido tocados 
por um clarão da eternidade. 

Os seus olhos, os olhos de João Pe
dro, estavam escancarados para a tarde e, 
dentro deles, eu vi - juro que eu vi -, havia 
urna réstia verde que bem poderia ser a 
saudade dos campos ou o togo da esperan
ça que não se apagara." 

Esperança e eternidade são instantes diários 
da luta pela terra. A esperança de, mantendo a 
luta, ferir o gosto pela etemização do problema 
por parte de uma elite descuidada que nossa na
ção construiu •. 

Que a terra nos seja leve. 
Muito obrigado, Sr. Presidente. 

O SR. PRESIDENTE (Artorio Carbs Magallães)

O SR. NEY SUASSUNA (PMDB-PB. Pro-
nuncia o seguinte discurso. Sem revisão do ora
dor.) - Sr. Presidente, Srt's e Srs. Senadores, 
uma família classe média norte-americana com
pra antecipadamente para o seu filho recém-nas
cido trtulos do tesouro americano visando ao•seu 
ingresso na universidade, com prazo de 15, 20 
anos ou mais. 

No Brasil, Sr. Presidente, ninguém crê nos tr
tulos públicos, sejam eles municipais, federais ou 
estaduais. Por essa razão, pelos escândalos que 
temos verificado com os precatórios, com o endivi
damento excessivo dos Municfpios, do Estado, da 
República, estou apresentando, na tarde de· hoje, 
projeto de lei complementar que visa à regulamen
tação do art. 163 da Constituição Federal, incisos 
11, III, e IV, cujo teor determina: 
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• Art. 163. Lei complementar disporá 
sobre: 

I - dívida pública externa e interna, in
cluída a das autarquias, fundações e demais 
entidades controladas pelo poder público; 

III - concessão de garantias pelas enti
dades públicas; 

IV - emissão e resgate de títulos da dí
vida pública;• 

Estou apresentando esse projeto de lei 
complementar, Sr. Presidente, onde são introdu
zidos diversos dispositivos com vistas a impor 
restrição fiscal mais rígida ao setor público. A 
saber: maior rigor nos limites para os emprésti
mos de antecipação de receita orçamentária -
as famosas AROs; obrigatoriedade de inclusão 
no orçamento de dotações para pagamento de 
serviço das dívidas - o que hoje não é feito, nin
guém sabe qual é o orçamento de uma obra de 
ficção, ninguém sabe quanto vai pagar pelo ser
viço de dívida -; proibição de rolagem de títulos 
emitidos para operações de antecipação de re
ceita e para pagamento de precatórios; estabele
cimento de normas coercitivas e penais àqueles 
que infringirem as regras estabelecidas no texto 
dessa lei; reforço à já existente proibição de fi
nanciamento dos Estados pelos seus bancos -
para que não tenhamos outros BANESPAs·mun
do afora; detalhamento da vedação constitucio
nal ao financiamento do Tesouro Nacional pelo 
Banco Central - que é proibido, mas que ocorre 
com frequência; proibição de financiamento do 
Banco Central a Estado e Municípios; estabele
cimento do limite máximo à absorção de títulos 
do Tesouro Nacional pela carteira do Banco 
Central; e maior rigor na concessão de garantias 
da União à contratação de crédito por entidades 
públicas. 

Além disso Sr. Presidente, S..-s e Srs. Sena
dores, uma segunda razão para a elaboração des
se lei complementar é o fortalecimento do conceito 
de crédito público. Ou seja, tendo em vista os vá
rios episódios de default, parciais ou totais, prota
gonizados pelo setor público, ao longo dos anos, 
seria preciso estabelecer regras que evitassem a 
repetição dessa prática. Como resultado, teríamos 
a recuperação da credibilidade dos títulos públicos 
e, conseqüentemente, um aumento da demanda 
por esse ativo. O Governo poderia, então, tomar 
mais crédito, a um custo mais baixo, por prazos 

mais longos, reduzindo o custo de implantação e 
manutenção dos serviços públicos. 

Nesse sentido, são introduzidos dispositivos 
que impedem a emissão de títulos sem data de res
gate claramente definida; é vedado o pagamento de 
dívidas públicas através de entrega de títulos aos 
credores; são estabelecidos prazos e condições 
para prescrição de uma dívida pública; são estabele
cidas regras de informação ao público que induzi
riam uma maior transparência das negociações com 
títulos públicos. 

Paralelamente à recuperação da credibili
dade da dívida pública, essa Lei Complementar 
pretende também ampliar o mercado de investi
dores em papéis públicos, removendo as atuais 
restrições à aquisição e negociação desses pa
péis. Assim, a União e as instituições financeiras 
seriam autorizadas a negociar títulos públicos 
em mercado de balcão, o que ocorre nos Esta
dos Unidos e nos países desenvolvidos, venden
do-os a pessoas físicas e jurídicas não financei
ras. Tal inovação seria de grande importância, 
uma vez que abriria o acesso da população à 
aquisição direta de papéis públicos. Atualmente, 
as pessoas físicas e jurídicas não financeiras só 
podem investir em tftulos públicos indiretamente, 
aplicando suas poupanças em fundos de investi
mentos administrados por instituições financei
ras. E aí vemos o que ocorre, como demonstra 
agora a CPI dos Precatórios: compram esses 
fundos pelo preço que bem entendem. 

Por todo o exposto, acredito merecer.o apoio 
indispensável dos meus ilustres Pares para que 
éssa iniciativa seja aprovada. A proposta conta 
com o mérito adicional de disciplinar a matéria de 
forma a compatibilizar os dispositivos constitucio
nais e as Resoluções do Senado Federal que tra
tam das competências privativas estabelecidas no 
art. 52. 

Do mesmo modo, o texto legal ora proposto 
cuida de conceituar as operações pertinentes, cujas 
controvérsias conceituais e ausência de regras cla
ras e limites rígidos têm proporcionado episódios la
mentáveis, como esse que agora é investigado pela 
CPI dos Precatórios. 

Encaminho à Mesa esse projeto e esclareço 
que se trata de um trabalho de fôlego; gastamos 
tempo e energia, mas temos certeza de que esta
mos prestando um serviço ao nosso País. 

DOCUMENTO A QUE SE REFERE O 
SR. NEY SUASSUNA EM SEU PRONUN
CIAMENTO 
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PROJETO DE LEI COMPLEMENTAR C'\' , DE 1997 

Dtspóe sobre .-"·iormas (j<:>rats para a 
divuia Prihilca i::ttf!J'Tia e Interna. Jl! 
acordo cam os mctsos ll. li/ t! H' Jo 
arttKQ 163 da Con.mtwçao Federal. 

O CO:-IGRESSO :'>AC!ONAL decreta: 

DISPOSIÇÕES PRELIMINARES 

Art. 1° Esta let comoiementar estabelece as nonnas gerats 
rek"lliadoras no âmbito da Umão. dÔs Estados. do Dtsmto Federal e dos 
Muructptos. das operações relac1onaàas. direta ou màiretameme. -com: 

( • a di'.1da pública Interna e e:'<..tema. mcluida a das autarqums. 
fundações e dema1s enudad.es controladas pelo poder pUblico. 

li - a concessão de garannas de pagamenrp pelas enudade:> 
publicas: 

lil -a em1ssão e resgate de htulos da di\1da publH::a 

Art. 2° E facultado aos Estadcs. respenadas as nonnas •!.:::r::us 
tixadas nesta let complementar e as dectsões do Sen<ldo Federnl!art. 52. mc.lso V 
a !X da Consttrutç;S.o F~!dl!ral). le_;.'lslar sup!em·amenn: ~obre questões c~pec.:tíicas 
rela.ttvas a respecnva diVtda pUblica 

CAPÍTliLO I 

DA DEFINIÇÃO E DA CLASSIFJCACÃO 

DA DÍVIDA PUBliCA 

Art. 3° Os compromissos assumtdos em decorrencia das 
operações de. crédito realizadas pela União, pelos Estados. pelo Distrito Federal, 
pelos Mumctptos. amarqmas. fundações e demais entidades controladas pelo 
Poder Pi1blico. clas.o;tficam-se. pela ongem dos recursos. como: 

I ~ dívida :pUblica tmema; quando se referem a empréstimos. 
financiamentos ou obrigações de qualquer natureza conrraidas em moeda 
nacional, que imponem em responsabilidade de pagamento; 

II - divida publica exrema; quando se referem a empresrimos. 
financtamentos ou obrigações de qualquer narureza contraida em moeda 
estrangeira. que tmportem em responsabilidade de pagamento. 

Art. 4° Os compromissos financeiros assumldos pela União. pelos 
Estados, pelo Distrito Federal, pelos Municiplos. respecttvas autarquias. 
fundações e enttdades da administr.lçào indireta por eles mantidas mediante 
transferência de dota~ões -orçamentanas. classific:lm~sc:. em função dos prazos 
prevtstos para sua liqmdação. como: 

I · dívida pública fl1.1tuante. de curto prazo. compreendendo as 
operações de credito por antectpação da recetta e os compromissos financéiros 
liqmdãvets dentro do mesmo exercicto financetro em que ttverem sido assurmdos. 

II • divtda publica consolidada. comoreendendo todos os demais 
compromissos finance1ros. decorrentes de operaçõeS de crr.:dito ou obrigações de 
qualquer mnureza. àestmados a cobemtra de d6ficits. t-nVesuineritos- esp-e-cíficos 
ou gtro da divtda púbiic::t mobiliána. hquidávets em mais de um e:<ercicié 
financetro. 

Pardgralil ümm. Eqmparam-se a divida pUblica fluruante os 
restos a pagar. os deposnos em gemL os seMços da divida a pagar e os 
cpmpromtssos tin;;mcetros resultantes de condenação em processo judicial 

CAPÍTULO II 

DAS MODALIDAJ)ES DAS OPERAÇÕES 

DE CREPITO P!JBLICO 

SECÃO I 

DISPOSICÕES PRELIMlNARES 

Art. 5° As operações de credito da Urúão, dos Estados. do 
Distrito Federal e dos Mwuctpios e ::>uas fundações e entidades da administração 
inditeta classificam-se, de acordo com sua destinação. como: 

I - antecipação da receua orçamentária 3J'Iual~ 

III~ atendimento de investimento especifico~ 

·1\r-."-gir~- dãO i vidà p'úbiléã.MObiliàfía. -

§· 1 o As operações de q~e trata eSte artigo compreenderri qúalquer 
modalidade de compromtsso. envolvendo responsabilidade futura de pagamento. 
que resulte em endividamento pUblico. em moeda nacional ou estrangeira. tais 
como: 

a) qualquer obrigaçào decorrente de financiamento ou 
empresumo. mclusivc arrendamento mercantil. 

b) a concessão de quaiquer garantta. que represente compromissos 
assumidos com credores Situados no Pais ou no exterior; 

C) fiilari.Ciãmenro otnmprestimo. com a emtssào ou aceite de titulo 
da divida pUblica e a celebração de contratos que fixam valares mutuados ou 
tinanctados. ou prazos ou vai ores de desembols-o ou amontZação. bem como seus 
aditamemOS que elevem tms vmores ou m·trdfftqcrem tms prazos. 

§ 2Q São d~s set.'lnr.res modalidades as õj)CiaçõeS de CrédltO 
referidas neste artigo; 

a) Voluntárias - ~.:aracterizadas pelo atendimento espontâneo das 
pessoas tisicas ou JUridic:J.s a uma soi1cita<;:ão do poder pUblico~ 

b) Compulsórias - -:aracterizadas pelo senndo obrigatõrio da 
acc:ttação da respectiva operação àe crC::díto. de acordo com a necessidade ou 
conveniência do poder público. as quats se aplicam as disposições do art. 148 da 
Constitulção. 

§ 3° As operações de cré:dito compulsarias são ·privativas da 
União. 

Art. 6° E vedado a C mão. aos Estados. ao Distrito Federal e aos 
Municiptos. suas autarqutas. fundações e d~mrus entidades córitrofadas peJo 
poder público. re:J.!izar operaçóes de credito. de financtamento. ou emitir títulos e 

-omros documentos representauvos da diV1da que não estabeleçam. 
-e:rtpressamente. prazo de liqmdaçáo. 

SECÃO II 

DOS [IMITES tCONDJCÓES PARA AS OPERACÓES 

DE CREÕrro EXTERNO-E TNTERNO 

E PARA A ::JlVlDA P\JBLICA -

Art~ 7° Compete pnvauvamente ao Senado Federal (art. 52, 
mcisos V a IX da_Consntun;:ào Federai): 
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I ~ autonzar operações externas de natureza financeua, de § 1 Q Para os ef~it_ps desta lei. a manutenção das fundações e 
interesse da União. dos Estados. do DistritQ Federal. dos Te!IitQ_ri_g~ ~-Jlº~--~---eniídades da ªº-miniSfraçãõ uldiretã de gue ttata este antg:o. caracterizaese quando 
Municipios~ --as~_transferências de recursos orçamentarias da União 00 exercício e nos dois 

II ~ fixilr. por proposm do Presidente da RepUblica. limites globais 
para o montante da divida consolidada da União. dos Estados. cio.P.istrit9.E~~raj 
e dos Mtmic1p10s: 

UI .. dispor sc-bre limnes globais e condições para as operações de 
crC:dito externo e mterno da União. dos Estados. do Distrito Federal e dos 
Municipíos. de suas amarqmas e demais entidades controladas pelo Poder 
Público Federnl: -

IV ~dispor sobre limttes globais e condições para a concessão de 
g.arantm da Umào em operações de credito externo e mtemo; 

V ~ estabelecer limites globais- e condições para a montante da 
divida mobili3ria dos Estados. do Disniro Federal e dos Mumctpios. 

Paragrafo únh:o. Cabe ao Congresso Nacional. com a sanção do 
Presidente da República. d1spor sobre o montante da Diviàa Mobiliãria _Fe;ir;I'(J.l 
(art. 48. ínc1so XIV da Consnruíção) 

SEC.~O III 

DAS OPERACÕES DE CRÉD!TO POR 

ANTEC!PACÀO DA RECEITA 

Art. 8 .. As operações de credito da União. dos Estados. do 
Distmo Federnl e dos Mumclptos. por antecipação da recetta. subordinam·se aos 
lnnnes e condições tixaáas oeio Senado Federal. por Resolução. de acordo com o 
ínc1so UI do art. i-:. e de\'em obng:atonameme ser reahzadas arraves de leitão 
eletrõnico com as seb•1.nntes :::amctensncas: 

I • dívulgar,:ào. pelo Banco Ct!ntral do Brasil. .:!.:i instituições 
financeiras a ele subordinadas. atraves de ststerna ele:rró_n_tc_o _de_cmmmi~ção._ºª
disposlçào da União. de estado ou de mumcapio para contratar a operaç;"to de 
credato a que se refere este an1go. especificando o v<1lor e o prn.zo pretendido. 

H - env1o. pelas msmuições tin<lllCeiras. ao Banco Centrai do 
81'3stL cm a omrn msutmçàc por e!e dest!;.rnada. atrave::. de Sistema eletrõnico de 
comumcaç:lo. de propostas de taxas rie JUros a serem cobradas no empresnmo: 

. fii • a d~vul~aç:lo. p~io Banco Central do Brasil, :ãs instituições 
financeJras a ete subor~maaas. atraves de sistema elerrônico de comunicação. da 
~monzaçâo pam reahzar a operaçã? .de credito de que trata este anigo a 
msrmnção que oferecer a menor taxa ae JtlfOS para wna determinada operação. 

Pará~raf'á rimco. O Banco Central do Brasil regulamentará. 0 
disposto neste amg:o. · 

Art. 9o As operações de credilo por anteCipação da receila 
orçamentãna. autonzadas por leJ. serão obrigat"Uriamcnte liquidadas ate rrinta dias 
ames do encerramento do exercic1o em que forem contratadas. excetuadas 
aquelas c~nrratadas no último ano de mandato do chefe do Poder Executivo. cujo 
prazo de hqmdaçi'io não pode ultrapassar os últimos sessenta (60) aias do tênnino 
do mandato. 

Art. 10. No Ultimo ano do exercic1o do mandatD do chefe do 
Poder Execuuvo ào Estado. do Distnto Federal ou do MuiúCâpiõ~ e -Yedaóa a 
contratação das operações áe credito de que trata este artigo. a panir do primeiro 
dia. do penado de seis meses que anteceder a dm:a das respectivas eleições, atê a 
transmissão do respectivo cargo. 

Art. ll. Ê vedada a realização de operações de crédito por 
o.ncectpação de receita orçamenrana por autarquias e fundações controladas pelo 
poder público federa!. estadual e mumcipal. bem como por demais entidades da 
o.dmmtstrnção ind1reta manudas por dotações orçamenrârias mediante 
transferênctas da Umão. 

anos imediammente ::mtenores. representarem mats de 50% (cinqUenta por cento) 
da receita orçamentaria total da respectiva entidade. no mesmo triênio 

__§ ___ 4_~ ___ 'ºnsideram~se como receata própria da entidade da 
administração indireta. as transferências da União em cujo orçamento tigurem 
como rece1tas vinculadas em decorrência de disposições expressas na lei. 

§ 3° E vedado âs fundações e enudades da administração indireta 
-_e-nqüãCI.radaS -no -dtsposto-neste arttgo-realizar operações de crci:dito mediante 
emtssào e lançamento de timlos. 

SEC.~O IV 

DAS OPERACÕES DE CREDITO 

PARAfNVES~OS 

Art. 12. A realização de opeq~.ções de crédito pela União. pelos 
Estados. pelo Distnto Federai e pelos Municipios. para atender a investimentos .. 

-dentro-dos limites e condições aprovadas pelo Senado Federal (inciso m do an. 
7°). com liquidação dos cOmpromissos decorrentes em exercíCios financeiros 

~Siib~li~_l)_t~~_,__gegendem-:-tambêm. de autorização legislativa. a qual fixarã., desde 
logo. as dotações a serem incluídas nos orçamentos anuais para_ os respectivos 
serviços de-jufõs. amonização e·resgãte~ d-urante o Pl-azo pãrã. sua liquidação. 

§ I o Os recursos obtidos com a realização das operações de que 
trata este anig.o serão aplicados de conformidade com a respectiva autorização 

fet,.l'jslativa. que pode pennírir o regtstro daquelas receitas e de sua utilização em 
contas especiais. sem sua incorporação ao orçamento do exerci-Cio de seu 

recebimento. 

-*· -3°--A-s- disPosições do parãgrafo anterior não dispenSam a 
inclusão do valor das operações no orçamento, em anexo no exercício de seu 
recebimento. e no orçamento plunanuai de invesnmentos, na fonna da legislação 

a este referente. 

Art. 13. As operações de crêàito para investimentos especificas. 

realizadas diretamenre pelas fund~\ÇÕ_es _ou entidades da admimstraÇào indireta 

manticfus por rransferenctas de d01ações orçamentârias da União. como definido 
nos §§ 1 o e 2° do art. 11. reger-se-ão no que concerne a respectiva autonzação, 

pelas disposições da leg1siaç:lo específica a que cada uma estiver subordinada e 

:is Resoluções do Senado Federai. 

'SEC.Ã.O V 

DAS OPER.·'.CÓES DE CREDITO fNTERNAS 

DO SETOR PUBLICO 

Art. 14. As operações de crédito internas da União. dos Estados, 
do Distrito Federal e dos Mumcipios classificam-se em duas modalidades: 

r -colocação: em ofena pUblica. de Titulas do TesoUro Nacional e 
dos Tesouros dos Estados. do Distnto Federal e dos Municipios; 

II - operação de credito com mstiruições financeiras em moeda 
nactonal. como definido no * 2" deste artigo. 

§ 1° As operações de crédito da União. dos Estados. do Distrito 
Federal e dos Municipios. com o lançamento e colocação dos titulos referidos no 
inc-fsO l,_ obed_ecCl}l_â_sc;_~mme classtficação: 
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a) titulos do T escuro de até 11 meses de prazo a vencer: para as 
operações de crêdito por antecipação de receita autorizada na lei orçamentaria 
anual~ vencivcJs no exercicio de sua colocação em mercado; 

b) títulos do T escuro para cobrir défic;r autorizado na lei 
orçamentaria anual. para atender a mvesrimento especifico autorizado por lei e 
para o giro da diviàa pUblica mobdi:iria consolidada. 

§ 2° As opernções de crêd.ito a que se refere o inciso II deste 
an1go compreendem contr.:uos de cmprêsnmos ou financiamentos. as garannas ·au 
conrragarant1as em tais opernçóes. inclusive com a concessão de fiança, aval. 
emissão. coobrigi!çào ou acene de titulas, notas promissórias e terras de cambio. 

§ 3c:1 Compete ao Senado Federal dispor sobre limites globais e 
condições para a concessão de garantia da União em operações de crCdito 
mtemo. de acordo com o InCISO IV do an. 7° 

Art. 15. Compete ::10 Banco Central do Brasil expedir instruÇões 
regulamentando :lS operacões de credito Internas entre as msuruições finance1ras 
e a Uniâo. os Estados. o Dismto FeQ.eraL_ gs M_uniçipjos. <ll,!~arqtnas. ri.1ndaçàes e 
demais entidades controladas pelo Poder Público Federal. de acordo com os 
limites globais e condições fixadas pelo Senado Federal. como determina o inciso 
lll do art. 7°. 

Art. 16. Os estabelecimentos bancarias. oficiais ou privados. 
podem celebrar contratos com os Estados. Distrito Federai e com _os Municipios 
para arrecadação ou recebimemo de receitas autorizadas na lei orçamentaria 
anual. cujo produto venha a atender especificamente a amomzação ou liqt#dação 
das operações de crédito que haviam possibilitado a apropriação antecipada 
dessas receitas <artigos SOa 11 ). q.uando dos respectivos empréstimos. -

Art. 17. Compete ao Senado Federal aprovar (inciso m do an. 
7°) os limites globais e cOndições para a concessão de aval' ou fiança por 
instituições financeiras.. para aSsegurar garantia de pagamento de rirulos de divida 
ou contratos de qualquer narureza. de responsabilidade da União. dos Estados. do 
Distrito FederaL dos MWlidpios. autarquias. Fundações e d~s entidades 
controladas pelo Poder Público Federal. 

Art. 18. E vedada a emissão de tirulos a que se refere o artigo 14, 
inciso t por autarqwas. fundações e demais entidades conrroladas pelo poder 
públíco federal. estadual e municipal. 

Art. 19. E o Tesouro Nacional autorizado a ofertar e vender 
títulos de sua emissão. pelo valor de face, a pessoas físicas e juridicas não 
financeiras. em mercado de bal~o. através ~e instituição financeira registrada no 
Banco Central do Brasil. - - -

SECÃOVI 

DAS OPERACÓES DE CREDITO 

EXTERNO DO SETOR PÜllL!CO 

Art. 20. As operações de crédito da União. dos Estaaos, do 
Distrito Federal e dos Municlpios com o exterior, em moeda estr.mgeira. 
qua1squer que sejam as modalidades. compreendendo contratação direta oo 
prestação de g;J.rnnna. dependerão de <lUtorizaçâo do Senado Federal (inciso I .lo 
an. 7" desta let complementar>. ressa!Võldo o caso das msntuições financeiras. da 
admini::.1raçilo mdireta. óltttonZ<Jcbs a operar com o e.~tenor e que são regidas por 
legislação própria. 

Parágra.fú únu:o. São fixados pelo Senado Federal. por proposta 
do Presidente da República 1 inc'iso i e II do an. 7° desta lei complementarJ. os 
limites globais e condições para a reaJização das operações de crédit:>, com o 
exterior. pela União. pelos Estados. pelo Distrito Federal. pelos Municiptos e 
pelas autarquias. fundações e demats entidades controladas pelo poder pUblico 
federal. 

Art.. 21. Compete ao Senado Federal dispor sobre limites globais 
e condições para a concessão de garantia da União em operações de crédito 
externo. de acordo com o mciso I V do art. 7° desta lei compiemep.t~. 

Parágrqja úmcã. Inciuem~se neste disposuivo~ sem prejuízo de 
outras opet:1ções. os avais. as fianças. os resseg-.Jl"ô)S c os =~· 

Art. 22. E privativa da União. dependendo da autorizaçao do 
Senado Federal, por proposta do Presidente da República. a ~ de 
ope~ções de credito que imponem lançamento de ntulos do T escuro Nacional DO 
extenor. de acordo com os inctsos [ a lll do an. 7" desta le1 complementar. 

Art. 23. Os rec=os obtidos com a realização de opetações de 
crédito--Com 0- i..ttenof ·se- poáefãO --ser -aPm:aaes--de -confonnidadc com a 
respectiva aurorização do Senã.do Federal. '.lue pode tambera permitir o registro 
dos recursos e da sua utilização em contas especiais. sem sua incorporação no 
orçamento do exercicio. observado o disposto no art. 12 desta lei complementar. 

DAS OPEEACÓESDE CREDITO 

PARA O GIRO DA D!V1DA PUBLICA MOB!LlÁRlA 

ArL 24. Compete ao Congresso NacionaL por proposta do 
Presidente da República onctso XIV do an. 48 da Consnrutção). fixar limites 
g.lobais para o momame das operações de credito. visando ao giro ~~ prin~p.al. 

- ific1uida a correção monetana. ou cambial. quando a ela SUJeita. da dtvtda pubhc~ 
rilõbiliâria do Tesouro Nacionai e. ao Senado Federal <inctso li do art. 7° desta ie1 

complementar). a dos Esrados. do Distrito Federal e dos Municipios. 

§ I o E vedada a inclusão no giro da divida pública mobiliária dos 
tirulos emitidos para pagamento de precatórios jucliciaís e para operações de 
antecipação de receita orçamemária. 

§ 2° As operações de crêdito para giro do principal da divida 
pública mobiliãria. de que trata esse artigo. podem ser feitaS mdependentemcnte 
da fixação das "'espectivas receitas e despesas na lei orçamentâria anual. caso em 
que devem constar de anexo :i referida le1, ressalvado o disposto no paragrafo 
seguinte. 

~ 3° Ê obrigat~a a inclusão no orçamento anual da União, dos 
Estados. do D1stnto Federai e dos Mwticipios. de dotação especifica para 
atendimento das despes;J.S com O pagamento dos encargos dos títulos da dívida 
pública mobiliãria consolidada de que trata eSte anigo. 

CAPÍTULO III 

-õASOPEiV<Çõ€s-!5&ÇIDill!TO 
-WADAS7ilJ SêtOR J>@trCO 

Art. 25. E veaacio ao Banco Central do Brasil, como detennina o 
§ P do an. 164 da Constl'tuiç<lo. concede emprêstimos. direta ou indiretamente. 

ao- TeSótii'O-NaeiõifaL bem Como aos resOutós de Estados. Distrito Federal e 
MuniCipios. tais como: 

-~-~em moeaa nactonal ou estrangeira_ inclusive sob a fonna de 
financiamento; 

11 - comprar tnutos diretamente do Tesouro Nacional. exceto 
como autonzado no inciso II do an . ..t5. desta le1 complementar: 

111 ~ comprar de terce~ros. titules de em1ssâo do Tesouro 
NaciOnal. na d<1ta da hqüidaçáõ- finanC-eira de vC:nàa desses titulas; 

IV ~ realizar. com o Tesouro Nac10nai. permuta remporana ou 
definlliva de titules. ou operação de compra e venda a termo de tirulos cujo efelto 
final seja semelhante a permuta: 
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V - conceder garanna. de qualquer natureza.. a União. em 
operações de credito. ou de financiamentos. externos ou internos~ 

VII - realizar. com msuruiçàes financeiras. permuta temporâna ou 
definitiva de tilulos federa1s. estadU3Js ou mumcipais par rirutos emitidos pelo 
Banco Centrat bem corno realizar operações de compra e venda a tenno desses 
titulas cujo efeito final seja semelhante a pennuta. 

Art. 26. E vedado as insriruições financerras banc3nas sob o 
controle aciomirio da União, dos Estados, do Disrrito Federal e dos Municípios, 
conceder emprCstimos ou financ1ar, direta ou indiretamente, os respecnvos 
Tesouros ou suas entidades da administração dueta. 

Parâgrajo rimco. Subordinam-se 3 legislação própria e as nonnas 
do Banco Central do BrasiL as operações de mercado abeno. com titulas dos 
tesouros estaduais, nmmctpais e do Distrito Federal. realizadas pelas instituições 
referidas neste artigo. para regular seus fluxos de caixa e para atender os 
investimento de seus clientes. 

CAPÍTULO IV 

DOS CONTROLES. DAS GARANTIAS E DA TRANSPARÊNOA 

NA EMISSÃO DE TÍTl!LOS PÚBLICOS 

SEC.<i.O I 

DAS fNFORMACÕES AO PUBLICO 

Art. 27 A oferta.. ao mercado. no lançamento dos titulas dos 
Tesouros de que trata o art. 1-t. inciSO f e§ l'" desta lei complementar, só pode 
~er feito com a previa prestação das set.•tnntes infOrmações ao pUblico: 

1- a fonna. o valor.local e data de c01da lançamento: 

H -o local da subscrição; 

m - os juros e o plano de descamo. qUando os tiruios forem 
emitidos pelo valor face de resgate. e o sistema de colocação no mercado; 

IV- a correçào monetána ou cambial, quando a uma delas sujeito; 

V - os prazos de amornzação, e de resgate~ 

VI - local de pagamento dos juros e de resgaze~ 

vn - outras caracterisricas dos tírulos. inclusive quanto aos 
tribmos incidente sobre o rendimento. 

§ 1° Os títulos emitidos para fins de que tratam as lctrns "a" e "b" 
do § I'" do art. 14, desta lei complementar, não podem ter denominações 
coincidentes. 

§ 2° Os titulas de que rrata este artigo, nos limites das respectivas 
emissões, podem ser distribuídos em series autõnomas. 

§ 3° Os títulos de cada série podem ser venciveis em prazos 
variãveis.. de conformidade com os respectivos planos de emissão. 

§ 4° Ê vedada a desigualdade de juros dentro da mesma sbie, 
observado. quanto a sua fixação. no caso dos Estados. da Distrito Federal e dos 
Municípios. a autorização legislativa. 

§ 5° É privativa da União a emissão de titulas do Tesouro 
Nacional com cláusula de correção cambial. 

* 6° Os titulas referidos neste artigo podem s:.zr emitidos com 
cupões de amontzação e Juros. 

Art. 28. Podem ser emitidos titulas mUitiplos. Cõl!iV sujenos a 
correção monet.:Jria, pela União. pelos Estados. pelo Distrito Feàcral e pelos 

Mnnictpios. representados por certificados que indiquem o número de obri~ações 
e o valor de referencia de cada ti tUfo. 

Art. 29. E vedado a União. aos Estados. ao Distrito Federal. ao~. 
Municiptos. as amarqmas. fundações e dema1s entidades con1roladas pelo pod~:: 
pUbhco. _reahzar_ q~tai~quer pagamemos. __ Ul_c!ust~e ~s de seMços e ob~. 
tT.edlan!-e elilrcg:a dos-nwiõs dOs T tsOllros a qUt: Se rererc-O ~ 1(1-dO mi 15-desta
lei complementar. 

Parágrajo úmc:o. A União, em casos especiats, pre\,stos em lei. 
relacionados a desapropnações. emprCslimos compulsórios e com_Q_ altf'maf!~ ~ 
mbutos. poae realizar a entrega de titulas de sua enussão. a pessoas :isicas ou 
jurídicas, como forma de pagamemo ou como comprovante cio emprestuno. 

Art. 30. Os titulas de em1ssão do Tesouro Nacional. dos Tesouros 
dos Estad~. do Disrrito Federal e dos Municiptos são das segumtes modalidades. 
impressas em seu texto: nomtnanvos ou nominativos endossavels. 

§ lo Os titulas da mesma sCrie e prazo são converssveis de uma 
para outra das modalidades citadas neste artigo. 

§ 2° O, agente emissor. ou seu representante awonzado, pode 
emitir os títulos da nova modalidade contra a entrega dos tirulos qUe origmaram a 

-rr~.~ quais se_rà_Q_ç~c_elados. • 

r:ro_o_ agente que eferuar a conversão consignarã... 
obrigarori:unente. nos novos titulas. o direito a percepção de JUCOS desde o último 
vencimento constante dos titulas que forem trocados e cancelados. 

§ 4° A União, em casos especiais. prev1stos em lei~ pode 
-determinar a emísSãOãe --nnllos do Tesouro Nacional com clâusulas de 
inrransferibilidade temperaria ou ate os respecuvos vencimentos. 

Art. 31. O titulo nominativo do Tesouro Nacional, e dos Tesouros 
dos EStados. do Distritã Federai- e _dos Municipios-. teín cons1g:nado em seu texto. 
de fonna completa e legivel, o nome do proprietâno. 

§ I o A rransferencia de litulo do T escuro nommativo realiza-se 
pelo agente emtssor ou representante auronzado. por pedido por escqto do 
proprierârio, que prove sua tdemidade. ou por dectsão JudiciaL ressalvado o 
disposto no paragrafo seguinte. 

§ 2° A tr.msferêncía de titulo nominativo escriturai do Tesouro 
obedece ao disposto no § 3° do art. 36 desta lei complementar. 

Art. 32. O 1itulo nommanva endossável. transmissível por 
endosso: de emissão do Tesouro Nacional e dos Tesouros dos Estados. do 
Distrito Federnl e dos Municip1os. tem cons1gnado em seu texto, cie forma 
completa e le!:,rivel. o nome do propricrano. 

_§ I o Pata 'l(a}idad_r:__ do endosso _no ritulo do T escuro nominativo 
endossãvel. o qual não pode ser parcial. ê necessârio que conste na seu reverso: 

a) o nome do enàossatàno e a indicação do seu número de 
inscrição em Cadasrro de Contribuintes do !\1.iniSI:ério da Fazenda~ 

b) a data de rransferencJa do tirulo; 

c) a assinarura de propno punho dõ ·endossador.,. com fuma 
reconhecida por notório público. ou abonada por banco oficial do agente emissor; 

d) a indicação do nUmero de inscrição do endossador em Cadastro 
de Contribuintes do Ministerio da Fazenda 

§ 2° O endossatário que provar ser possuidor de titulo do TesoW'O 
com base em endosso. ou em sêrie continua de endossos. tem direito a pedir 
substituição do titulo. 

§ 3° Nas transferências de tirulos do Tesouro nominativo 
endossãvel, por procurador ou representante legal do cedente, o agente emissor. 
ou seu representante autorizado. fiscalizará a regularidade da representação e 
arquivará o respectivo instrwnento. 
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§ 4° Nas vendas judicials. a substiruiçào do título do Tesowo 
nommanvo endoss:ivel é feita â vista da cana de arrematação, que será. arquivada 
pelo agente emissor. 

SEC.>.. O II 

DO REGISIRO E NEGOCIACÃO . 

Art. 33. Os tlrulos do T escuro emitidos pelos Estados, pelo 
Distrito Federal e pelos Municiptos. só podem ser lançados, oferecidos 
public::.mente. ou ter mtciada sua colocação no mercado. depois de regis_trados no 
Banco Centrnl do Brnstl. de acordo com os limues globais e condiçõcs __ p~ o 
montante da divída mobiliã.ria fixados pelo Senado Federal. por Resolução (ínciso 
V do art. iQ desta lei complementar}. 

Art. 34. Os titulas de em.Jssão do T escuro Nacional. do T escuro 
dos Estados, do Disrnto Federal e dos Municiptos só podem ser colocados e 
negoctados no mercado através de instituições financeiras registtadas no Banco 
Central do Brasil. de acordo com a legislação que regula o Sistema Financeiro 
Nacional e o Mercado de Capitais. segundo instruções baixadas pelo citado 
Banco, obsetVado o disposto no art. 27 desta lei complementar. 

Parágrafo únrco. A emissão, o pagamento de juros. a 
substituição. a subdivisão. a conversão. a consolidação e o resgate dos tirulos dos 
Tesouros dos Estados. do Distrito Federal e dos Municipiós,. ,pOdem SCr 
descentralizados. atraves d3s instinuções de que trata este artigo, mediante 
celebração de convênios. ajustes ou contratos especificas para cada caso. 

Art. 35. E vedado a União tributar a renda das: obrigações da 
divida pública dos estados, do Distrito Federal e dos Municípios, bem como a 
remuneração e os proventos dos Agentes Públicos. em níveis superiores aos que 
fixar para suas o}lrigações e para seus agentes (art. 151, inciso II. da 

Constituição) . 

SECÃO III 

DOS TÍTULOS PÚBJ.ICOS ESCRITURAIS DE EMISSÃO DOS IESOU!l.OS 

Art. 36. E fucultado 3 União. aos Estados. ao Distrito F~eraLe_ 
aos Municip1os. realizar as operações de crédito de que trata o § 1 o do art. 14 
desta lei complementar. sem emissão tisica dos litulos d9 TeSOtu:'O represerrt~tjvo_s 
dessas operaç~s. desde que os rc:gjstros de custôdias e das liquidações 
financeiras. relacionadas com esses titulas. passem a s~ ~ç_ri_~~- ~--n9rrJ.Í113tiY'J~ 
e estejam sob responsabilidade direta do _Sis.terpa _Especial de Liquidação e 
Custódia - SELIC - para os títulos do Tesouro Nacional. e da Central de 
Custódia e de liquidação Financeira de Títulos - CETIP - Para os_ titules de 
em1ssào dos T escuros das demais e11tidades da_ Federaçà~. 

§ 1~ A colocação de titulas da divida pUblica dos Tesouros só 
pode ser feita desde que precedida d~ infonnações a serem prestadas aos 
mvestldores. como determina o an. 27 desta lei complementar. 

§ 2° São nominativos e inegociãveis os recibos de compia de 
titulas públicos escrimrais dos Tesouros. custodiados no Sistema Especial de 
Ltquiàaçào e Custódia - SELIC -~- n;1_ Cen~l__lie Ç_I!SJQdª~--d~. ~ig!!!_~~~ 
Financeira de Tirulos - CETIP. inegociabilidade essa que __ ç:onsm.rã, 
obrigaronamente. de seu texto, de forma destacada. 

§ 3° A transferência de tirularidade dos titulas püblicos dos 
Tesouros. custodiados escnturairo~nr~. _no _ ~is_!ç.ma --~~p~çi~L .'J~.11_q_l!!~ào e 
Custódia~ SELIC e na Cential de Custódia e Liquidação Financeira de T!tuJQs
CETIP -. subordina-se as nomlas baixadas pelo 8311co Central do Brasil e pelas 
referidas entidades custodiantes. 

§ _4_0
_ E facul_tado aos t_i~ares de ~itulos públic_os escriturais _dos 

Tesouros solicitar. -;- -q~lqu~~~-rTtómenro: atiaves do- Sistema Especial de -

Liquidação e Custódia - SEL!C. ou da Central de Custódia e de Liquidação 
Financeira de Título~ - CETIP, a emissão fisica e a entrega dos títulos por eles 
adquiridos e a baixa da respectiva custódia escriturai. 

§ 5° Na hipótese da solicitação prevista no parágrafo anterior, a 
_.União. os Estados_. Q Distrito Federal_e os _Municipio_s. terão prazo m_âximo de lS 
{quinze) dias úteis para p;~vid~~cia~ ~ ~nTr;gã dOs ~e5Pe~i;Õs tinltOS. --- -

§ 6° O não cumpnmento do prazo estabelecido no parágrafo 
antenor. para entrega dos títulos. tmpede o Sistema Especial de Liquidação e 
Custódia- SELIC -ou a Central de Custódia e Liquidação Financeira de Títulos 
-=-cETIP. de receber novas custódias de titules escrituraiS do n.:specrivo agenr:e 

emissor. are a enrrega dos titulas solicitados. 

§ 1fQ Estão referidas pela legislação que re~:•1.da o sigilo bancaria a 
custódta e a liquidação financetra de tirulos dos tesouros de que trata este artigo, 
a car~o do Sistema Especial de Liquidação e Custódia - SEUC- e da Central de: 
Custódia e de Liquidnç:io Financeira de Titules- CETIP. 

SEC.~O IV 

DAS GARANTIAS E VANTAGENS 

Art. 37 .. Os titulas emitidos pelo Tesouro Naciottal e pelos 
T escuros dos Estados. do Distrito Federal e dos Mwlicipios podem ser recebidos 
em caução, por estabelecimento de crêdito, para garantia de emprCsrimos ou 
outrns transações e. ainda. cm função do governo emissor. 

[ - em caução por órgãos. entidades e fundações, respectivamente. 
da administmção pública federai. estadual e dos Territónos e Muni'cipios, para 
gar.mtia de contratos de obras.Jomecimento de materiais e serviços; 

II - como depósito. para assegurar a execução em ações jqdiciais 
ou gamntir pagamentos a órgãos. enridades e fundações. respécrivamente, da 
Administmção Pública Federal. Estadual e dos Temtórios e Municipíos. 

~: 1 o A União. os Estados. o Distrito Federal e os Municipios são 
obrigados a receber: nos casos de que trata este artigo. os tirulos do Tesouro por 
eles emitidos pelo seu valor nominal e correção monetâria. ou cambial~ quando a 
estas sujeitos. 

§ 2° A transferência de caução de titulas escriturais. de que trata o 
art. _36. para garnmia de etm?fCstimos ou 01.1tras rransações. como prevista neste 
artigo. sô pode ser atendida pela Sistema Especial de Liquidação e Custódia
SELK. ou Peia Central de Custódta eGeT1qmdação Financeira de Títulos -
CETIP. mediante pedido follllal do respectivo investidor. de acordo com nonnas 
baixadas pelas citadas instiruições custodiames. 

~Art. 38. Os rirulos de emissão do Tesouro Nacional, dos Tesouros 
dos Estados, do Disnito Federal e dos Municípios. nào resgatados no seu 
vencimento. têm poder liber:~.tório 30 (trinta) dias após vencidos~ pelo seu valor 
na data do venctmento. para pagamento de qualquer tributo do respectivo 

_ governo em1ssor. sendo proibido. para esse fim. antecipar o prazo a.tui 
estabelecido. 

Art. 39. A União. os Estados. o Distrito Federal e os Municipios 
sãO.-ãtltOnzados :i tnterv--;r n·o ·mercaao~·· àCservadc> o diSpos«.nro-an.-- 34 desta lei 
complementar. para compra e venaa âõSfitldos do Tesouro de sua emtssão .. em 

-círC:UlaÇ-ãQ.Para ga.r.mt1r sua liqmdez. podendo o órgão I."'mpetente utilizar 
~tOfãttvã.ménte.-pata -esse-nm.- p-ercenragem dos recursos provenientes da 

colocação daqueles tirulos. 

--§ I c Para os mulas emitidos pelo T escuro NacionaL a intervenção 
-de que tr::na este arttgo e feita pelo Banco Central do BrasiL desde que 
prevtamente fornecidos recursos pela União. tendo em vista o disposto no art. 24 
desta lei complementar. 
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§ 2<:1 Para os titulas emitidos pelos T escuros dos Estados, do 
Distrito Federal e dos Municiptos. a tmervenção deve ser através de uma ou mais 
das instituições de que trata o Parágrafn úmco do an. 34 desta lei çomplementar. 

SECÃOV 

DA ADM!NISTRACÃO E DA MOVIMENTAÇÃO 

DOS T!TIJLOS PÚBLICOS 

Art. 40. É de competencia da União. dos Estados. do Distrito 
Federal e dos Municipios. estabelecer os critCrios de movimentação dos titulas 
emitidos pelos respectivos Tesouros e os sistemas de escritwação. contrai~_ e 
fisc:1lizaçdo das emissões. inclusive escnturais. obj~ivando: 

r - a m<lmnençào. em dia dos sernços de JUTOS, amo111zaçào e 
resgate das untlas~ 

II - provtdências lega1s regulamentares e administrntivas. para 
tomar rápido e eficiente o processo de emissão. inclusive escriturai, 
transparéncia. negociabilidade e cauc1onamenro dos respecuvos tindos: 

III - o resgate dos titulas na forma e prazo estabelecidos em lei. 
s<1lvo prevtsto o reembolso antes de exptrado o respecuvo prazo; 

r v • a substitmção dos títulos dilacerados: 

V - a mcmeraçâo das títulos resgatados. substituídos por 
tra:nslerCnca:l de propnedade. de modalidade. dilacerncios. tnutdizados ~ dos 
respecnvos cupaes qm1ados: 

VI - m<lnter infonnados os tomadores de tirulos sobre onde e 
quando. e como são pagos os juros e feitas as substituições. amorti~ções 
• .:sgates: 

vn 7 a supervisão e o controle dos atas praticados pelos agentes 
emissores ou seus representantes autonzados 

Art. 41. Os titulas da dívida 'püblica mobiliãria de emissão do 
T escuro Nacional. dos T escuros dos Estados. do Dismto Federal e dos 
Municipios são insusceptivei.s de gra\·ames de qualquer natureza que imponem 
obngatoriedade de suas repa,nições emitentes. ou seus agentes~ exercerem 
controles previas especiais quanto a sua negoctabilidade. ao pagamento de juros 
ou a efetivação do resgate. ressalvado o disoosro no § 4 o do an. 30 desta lei 
complementar. 

Parõgrqfn úmco. Nos casos em que são cabiveis resmções e 
~:,rravames por decisão JUdicial. que 1mphquem aceitaÇão de clãusula de usufruto, 
fideicomisso. inalienabilidade. impenhorabílidade e inrransferíbilidade, com 
relação aos titulas referidos neste amgo, o JUizo competente determinarâ o seu 
depósito no Sist~ma Especüll de Liqmdação e Custódia - SELIC, ou na Central 
de Custódia e de Liquidação Financena de Títulos - CETIP. credenciando-o a 
representar os respectivos titulares e indicando o desrino a ser dado ãs 
1mportãncias provenientçs do recebtmento de juros. amortização ou_resgate. 

SEC.~ O VI 

DOS TITIJLOS PL"BLICOS EXTRAVIADOS 

Art. ~2. Para: o utulo publico nommauvo. de emissão do Tesouro 
N<Jcionnl ou dos Te!iiouros dos Estados. do Distrito Fedem.! e dos Municípios. 
extraviado ou mvolum<lnmnente destntido. é pemnrida a emissão de novo. com 
1dênucns c:~ractenstic~s. desde que seJa enrret-'l.le ao respecuvo agente emissor 
prova de que o requerente mandou publicar. durante 3 (lrês) dias conseeuttvos. 
no Di:i.rio Oficial e:ou em jom:il de ~rf;iilâe ClrCtilaçaOiocaCl-tfi1 avtso ilO público 
dando conher:tmento do t!xtrav1o. ou desmnçáo. co_m tndicaçáo do _rmmeto_d_o 
titulo. taxa de: JUros. valor e o nome do propnet:lflo 

§ 1° Decomdo o prazo de 30 (trinta) dias da data da Ultima 
publicação referida neste arngo. pode o ageme emirir e enrregar ao requerente 

__ novo_ t_i_rulo. _subsütuto !io e_~~_riado ou_ge~tD,!W,Q,_ 

§ 2<:1 No caso do paragrafo precedente. os Juros são devidos a 
partir do úhimo venctmemo anterior â data do requenmento referido neste artigo. 

Art. 43. A pessoa injusrarnente desapossada de titulas nominativo 
--enaossavel, de-ériftssão_ dõ-T_e_~9uro N~c;io~~.l,_ dos _Tesouros dos Estados, do 

Distrito Federal e dos Mlmictpios. para obter novo e impedir que a outrem scja!fl 
pagos o capital e os rendimentos. deve declarar. na petição inicial· ao juiz, a 
quanlidade. especie. valor noininaJ dos titulas e séries, a êpoca e o lugar em que 
os adquiriu e recebeu os UltimaS juros ou rendimentos. 

§ 1° na conclusão. deve peàir. 

a) a notificação do devedor do tírulo. para que não pague " 
-Capítál. os-juros-e a -c~rreçâo-monetária. quando a esta sujeito~ 

b) a notificação as instituições financeiras, para que não seja 

permitida negoctaçào dos tirulos; 

c) a citação do detentor ou de tercetros interessados. 

§ zo Justificado O j)edidci~- o ju-Iz. -antes de qualquer providência 

favorãvel ilO_ autor._ Ç.!!_~~e_o_r_den_~r_ a ~itaçã~_e_ ~~no!tficaç_?es r~qu~ridas. 

§ 3'' Quando a detentor for desconhecido ~·~ mceno. ou se 
~encontrar em lugar não sabido ou inacessivel. devem ser cuaJ .. ,::-. Jc:sde logo, no 
-mesmo edital. os tercetros mteressados. marcando-lhes o }l::z o prazo de 60 

{sessenta) dias para dizerem ào seu direito. 

§ 4° Conhectdo o detentor. só serã feita a cttação de terceiros 
interess::~.dos quando aquele. citado. não contestar o pectido dentro de lO (dez) 

dias 

§ So;o St: o tercetro comparecer como d(!tcntor: esse passa a ter lO 

r dez> dms p<1ra comesmr o peàado. 

§ 6 e Recebida a contestação. o feito prossegue com o rito 
ordínãrio. 

§ 7<= A contestação só ê admitida se acompanhada do tirulo 
reclamado. 

§ 8° É processada em apenso a contestação que versar sobre pane 
dos títulos reclamados. e só em relação a esses ser3 proferida a sentença. 

§ 9<:1 Comprado o rindo no mercado. aquele que pretender a 

restituição de\'e pagar ao possuidor o preço de compra. ressalvadO o direito de 

reaVC:-Io do vendedor. 

§ 10. Se. no pmzo de 60 (sessenta) dias. não houVer contestação. 

ou essa for improcedente. o JUIZ pode. na sentença, declarar caducos os titulas. 
ordenaudo ao devedor que emita outros em substltutçào aos reclamados. 

§ II. No caso dOJ>arigrafo preCedente~ os jurOS sõ são devidos a 

panir do Ultimo venc1memo anterior a decisão judicial. 

Art. 44. Aquele que tiver perdido. ou a quem houverem sido 

furtados ou roubados os titules nomtnauvos endossáveis de emissão do TesoW'O 
Nacional. dos Tesouros àos Estados. do Dismto Federal e dos Municipios, 
poderá rea\'C-los. em ::~.ção rewmdicatória. da pessoa que os detiver. sem embargo 

d:1s prov1dêncí::~.s regulndns no ar11go antenor. 
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SECÃO VIl 

DA PRESCR!CÃO DOS TÍDJLOS PÜ!!UCOS 

Art. 45. Incidem em prc:sc:rição legal as dividas correspondentes 
ao resg::ue. amontzação e juros dos valores mobiliârios de_ que tt_a_ta __ c::sta le_i 
complementar. de emtssào do TesoW'o Naciona1 e_Qos Tes9~Qª d_o~ __ ~;_st~d.Qs_!_d.~ 
Disnito Federai e dos Mumctpios. CUJO pagamento não for reclamado. decorrid~ 
o prazo de S (cinco) anos. camadas a partir da data em que se tornar ~evido. 

CAPÍTULO V 

DA CONDUCÃO DA POLÍTICA MONETÁRIA 

COM TÍTULOS DO TESOUEO NACIONAL_ 

Art. -16. O Banco Central do Brasil pode comprar e vender títulos 

de emissão do Tesouro Nacional. com o objerivo de remU~ a aferia da moeda ou 
a taXa de juros. como prevtsto no§ 2:~ do an. 164 da Constituição, nos seguintes 
casos: 

[ - díretamente de instituições financeiras qu~ operam no mercado 
aberto desses títulos; 

H - nas ofenas pUblicas do T escuro Nacional~ para giro da sua 
carteira própria desses titulas. decorrentes das aquisições de que trat~ _o inciso J 
deste artigo. limitado ao valor do pnncipal e correção monetária d~s- titul~s 
vmcendos. 

§ 1 o As operações de mercado aberto. com titulas do T escuro 
Nacional. conduzuias pelo Banco Central do Brasil, com fins de politica 
monetaria. obedecem â legislação própria e ao disposto neste anigo. 

§ 2° O limite mâximo de titulas do Tesouro Nacional que o Banc;o 
Central do Brasil pode manter em carteira. nas suas contas auvas.. em decorrência 
das oper:tções de que trnta o "caput" deste antgo. e de 20% (vinte por cento) do 

total da soma de papel moeda em poder do público. mats depósito a vista, a praz~ 
e de poupanç:~ do Sistemõl Financetro Naç:!o~l. 

CAPÍTULO VI 

DOS CONTROLES DO ENDIVIDAMENJO PUBLICO 

E DAS DOTACÓES ORCAMENTAR!AS _ 

PARA SUA AMORTrzACÃO 

SECÃOf 

D!SPOSIÇÓES PRELIMINARES 

Art. 47. A União. os_ Estados. I) Distrito Federal e os Municipios 
são obrigados a dispor de mfonnações centralizadas e atualiiadas sobre as 
respecnvas dividas interna e ext~. 

§ 2° A União, os Estados.. o Distrito Fed.etal, os Municípios, 
respecnvas fundações e entidades da administração indin:ta mantidas por 
transferência de dotações orçamemarias, são obrigados a fomec:er ao Banco 

"-Central do Brasil ou a outro órgão designada pelo Senado Federal. com a 
penodicidade e nas condições em que o Senado Federal estabelecer, infonnações 
sobre a situaÇão de sua dívida interna e externa. 

§ 3° Compete ao Banco Central do Brasil efetnar os serviços de 
regtstro CfCõrttrole das operaçõeci de crédito com o exterior, realizadas pela 
União, pelos Estados, pelo Distrito Federal e pelos Municipios. autarquias, 
fundações e demais emidades contfofadas pelo Poder Público. sem prejuizo para 
seus re&.'lstroS e controles proprios. tendo em vista: 

a) a leg;slação federal e as condições aprovadas pelo Senado 
Federal: 

b) os acmdos. tratados e convênios internacionais que disponham 
sobre a divida externa. 

~c_} ;~,_kgislação S1Jpletiva estadual. se for o caso. 

·--Art;--48. Semesrrahnente, a Ministro da Fazenda comparecera à 
Comissão de Economia do Senado Federal para expor sobre a evolução do 
endividamento externo e interno da União, dos Estados, do Distrito Federal, dos 
Municipios e das entidades da administração indireta controladas pelo poder 

--público federaL encaminhando prevíamente reratôrio circunstanciado sobre essa 
evolução. 

SECÃOII 

DA OBR!QATORIEDADE DE DOTACÕES PARA ATENDER ÀS 

DESPESAS COM A AMORT!ZACÃO DA DÍVIDA PúàucA 

Art.-49. A União. as Estadas. a Distrito Fede:al c os Municipias. 
respectivas fi.mâa-ç-ões-e-entidades da administração inmta por eles mantidas 
mediante transferência de dotações orçamentarias. farão constar~ 
obrigatoriamente, dos respectivos orçamentos anuaís. dotações destinadas 
especificamente ao pagamento de juros, amortização ou resgate de obrigações 
decorrentes do seu endi\idamento interno ou externo. como disposto nesta lei 
complementar, ressalvado o dfsposto no§ 2° do an. 24 desta lei complementar. 

§ 1°. Á preStaÇão de -gãlantlaS--petlUriiãO -fii:ã cOndicioDada -ao 
est~beleciJl"iemo de -cóntra~arnntias em- valor igual ou superior ao valor da 
garantia. que deve ser constimida por bens ou direitos. seleeionados a criterio da 
União e SUJeitos a aprovação do Tribunal de Contas da União. 

§ 2° A União não inclulrâ dotações nos seus orçamentos anuais 
para atender COmpromlSSOS âe-·-pagãrtlemos de débitOS decorrenteS de 

- respõfiSabiiidade assumida com a prestação de garantia em operações de crédito, 
ou financiamento. de qualquer natureza. realizadas no Pais ou no exterior. 

T3--0riãó-ieSSarcimentt5 de divida honrada pela União no prazo 
-de 60 dias do seu vencimento implica imediata execução das contragarantias. 

§ .1° Nos casos ern que a União honrar pagamentos de dividas dos 
Estados. do Distnto Federal. dos Municipios e das respectivas Fundações e 
entidades da administração mdireta. o T escuro Nacional condicionará a entteg:a 
dos recursos de que trata o anigo !59 da Constituição. à liquidação dos seus 
crêdilos decorrentes daqueles pagamentos (Part:igrafo únrco.. art. 160 da 
Constituição ). 

§ 5" A- CiltfdadepúOllca- cuja-divida foi honrada pela União tem 
suspenso seu-drreito de acesso a novos crellilõs.OU financiamentos, de:: qualquer 
natureza. au~ que ressarça à União. § r• lnfonnações detalhadas sobre a posição da divida das 

Fundações e das entidades da administração indireta. mantidas pela União, pelos 
Estados. pelo Distrito Federal e pelos Municípios. como definido nos §§s }0 e 2° 
do art. I 1 desta lei complementar. serão remetidas ao seror encarregado da § 6° É facultado a empresas privadas. especializadas na 
centrahzação de que trata este anig:o. no mínimo nimestra.lmente, para efeito de classificação de risco de crêdito (rarmg), divulgar, por critêrios próprios. 
controle. - -- aValiação da espêc:ie do setor püblico. 
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CAPÍTULO VII 

DASNORMASCOERCnlVASEPENNS 

RELACIONADÀS COM A DÍVIDA PúBLICA EXTERNA E INTERNA 

Art. 50. O Presidente da República, ouvidos o Conselho da 
Re]lública .e o Conselho da Defesa Nacional (art. 90. inciso !, e 91, § r•, inciso I! 
da Constiruição, respecri·~amentc). com aprovação do Congresso Nacional (art. 
49, inciso IV. da ConsntWç:ão), intervirá no Estado que suspender o pagamento 
da divida consolidada por mais de dois anos consecutivos, saivo moriw de forca 
maJor (art. 34, inciso V,letta "a", da Constituição). -

Art. 51. ·Na forma da respectiva Constituição Estadual, o Estado 
intervirá. no MunictpiO que deixar de pagar, sem motivo de forca tna1or, por dois 
anos consecutivos. a divida consolidada, ou fundada (art. 35, inciso I, da 
Constiruiçào ). 

Art. 52. A União. suas fUndações c entidades da administraç~o 
indireta não podem celebrar acordo. convênio ou contrato relacionado com o 
crêduo público. ou conceder. direta ou indiretamentc. emprestimos ou 
financiamentos aos Estados. ao Distrito Federal. aos Municipios. suas fun~ões 
ou ent1d<.1des da administração indireta. uma vel verifiçaào o _M_Q_ pagamento 
preVIsto nos ans, ~9 e 50. amerton:s._salvo m_otiyo_dc_fpr_ç:ª_m_aiQt 

§ 1 e Compete ao Banco Central do Brasil transmitir ao sistema 
financ~ro._ao Se~ado_Federai e aos Orgãos e entidades da administração federal~ 
a ocorrenc1a que tmphque reconhcctmenro dos impedimentos dcterminados·nesre 
artigo. 

§ 2 ° O dirigente ou servidor pUblico que, por quaisquer atas ou 
omissões verificacfus no desempenho do respectivo cargo ou função, infringir o 
disposto neste anigo. ~er.l responsabilizado administrativamente, sem prejuízo da 
sua responsabilidade ctvH ou penal. 

Art. 53. Consrinli crime infringir, por qualquer forma, as nonnas 
f.xadas nesta lei complemenrar, relacionadas com as operações de q= tratam os 
incisos 1. n e lll do art. t•. em e_special: 

I - realizar o funcionaria público operação de crêdito público sem 
autonzaç:lo legislativa, com infração a ela, ou em desacordo; com esta lei 
complementar, ou Resolução do Senado Federal, 

n • exceder o administrador ou responsâvel pela administração 
direta ou indireta da tlnião, dos Estados. do Distrito Federal e dos Municipios, os 
lintites globais e as condições aprovadas pelo Senado Federal para opaaçiles de 
crêdito externas e internas e para a divida pUblica, como discipiínado nesta lei 
compfementar. 

III • deixar. sem justa causa. o funcionário público. de prestar 
conras. no prazo que lhe for asslnado. ao órgão competente. da aplicação de 
recursos decorrentes de oper;1ção de credito pUblico; 

IV ... cnar o fum::ionâno pUblico obrigação de qualquer natureza, 
inclusive atrnves de conconincla pUblica, ou tomada de preços. para execução de 
obras. para prestação de sen1ços, para compra de materiais e de equipamentos. e 
outros. que resuhem em responsabilidade futura de pagamento pela União. pelos 
Estados. pelo Território. pelos Municipios, fundações e demais entídades 
controladas pelo Poder Públíco. sem que exista dotação de recursos específicos c 
suficientes. na lei orçamemana anual ou plurianual. para atender a liquidação 
daquela obrigação e da respecnva di\1da~ · 

V • desvtar o functonario pUblico. no todo ou em pane. recurso 
decorrente de oper:1ção de credito publico. aplicando~ em finalidade diferente do 
ato do poder público que a :mtonzou: 

VI ~ de1xar o functonãno pUblico de pagar. ou resgatar, 110 

vencimento. comprom1sso financetro caract~do c_omo divida pUblic<L scb sua 
gestão~ compreendendo o pnncipal. os juros ou os acessónos. causando. como 
inadimplente. dano ao credito público (ParâgrajO Umco do an. 70 da 
Consntuição ); 

V:! - fraudar o funcioruirio publico de qualquer modo, 
escrituração, lançamento. registro. informação, relatório, parecer relativo a 
_operação de crédito público ou obrigação de dívida pública da União, dos Estado, 
do Distrito FederaL dos Municípios e respeerivas fimdações e demais entidades 
contrõlãaas pelo paaerpíablico~ 

VIII. falsificâr. imprimir ou adulterar titulo da divida pública do 
T escuro, por conta própria ou aiheia; 

IX ... imponar. exponar. 3dquirir, vender. trocar~ ceder, emprestar. 
guardar. ter em depósito ou lntraduzir em circulação tírulo falsificado; 

X - ~testituír à circulação titulo da divida pública do Tesouro, 
depois de conhecida a falsidade, ainda quando recebido de boa fC como 
verdadeiro; 

_ XI_ -_imprimir, emitir ou autorizar a impressão ou emissão de título 
da: dívida pUblica mobiliãria. sem a autonzação da entidade responsável~ 

xn -imprim1r titulo da divida pública mobili~ria do Tesouro. com 
catactertStlcas · diferentes das detenninadas pelo órgão competente:, ou em 
quantidade superior â auton~ 

-XIII - vender. desviar ou fazer circular titulo da divida pUblica 
-mobili:iria. cuja colocação não estava autonzada. ou fora impresso com 

caracrerisucas diferentes das determinadas pelo órgão competente; 

XIV ... resttruir â circulação tinlio da divida pública mobiiiãria já 
recolhido ou resgatado pela autoridade competente: 

XV • lançar. oferecer publicamente. ou iniciar a colocação no 
merc:~do de títulos da divida pública mobiliaria. sem o seu registro no Banco 
Cenlral do BrasiL quando este for exi~:rído~ 

XVI • liquidar dêbitos. inciusive os de sen1ços e obras. em nome 

da União. do Estado, do Distrito FederaL do Municipio, ou de fundação e 
entidade da adminisrraç:lo indireta federal. mediante: enrrega de titulo da dívicb 
pitbiica mobiliária ainda a vencer. ressalvado o disposto no Parágrafo único do 
art. 22 desta lei complementar:. 

XVII - dar quitação de pagamento de tributo arraves do 
recebimento de titulas de que rrata o~ ]0 do art. 14. ressalvado o disposto no 
art. 37. 

§ 1 <; Ao func1on:irio pUblico condenado por cnme previsto nesre 
artigo, aplicar-se-.ão. cumulativamente: pena privativa de liberdade. de um mCs a 
três anos de reclusão: multa. como estipulado no § 4° deste artigo-~ perda do 
cargo ou fi.snçilo pública. ainda que eletiva~ e inabilitação para o exercido de 
função pública. pelo pr:JZO de 2 ·a 1 O anos. 

§ 2° Ao condenado na forma deste anigo. a pena privativa de 
liberdade. funcionaria pUblico ou não. aplica-se a pena acessória de inabilitação 
para o exercício de função pUblica. pelo prazo de dois a dez anos. 

§ 3° Aplicam-se as penas criminais descritas neste artigo, sem 
prejuizo da reparação civil do dano. 

§ 4° A multa pela prârica de crime de: que tratam os incisos deste 
arrir;o ser.! calculada por dia·multa. de valor não inferior. cada dia-multa. ao 
maior salãrio minimo vigeme no Pais. nem superior a dez vezes o seu valor., 
sendo a quantidade de dias·multa fincada segundo o prudente arbitrio do juiz. de 
acotâo Cõm a iruenstdade--do dolo. a gravidade dos fatos apurados. a situação 
econõmica do acusado e o proveito colhido ou desejado. 

§ 5° Na fixação da pena de multa, o jwz deve ter em conta. 
pnneípalmente. a siruação econõmtca do ccndenado. A multa pod..: ser aumentada 
ate o rriplo. se o juiz c:6nsfderar ·que~- em·-·vtnude da situaç.:i.v econõmica do 
-cõffilenaâõ.-e- ineficaz a commada. ainàa que no mâximo. ao cr:mc de que se a-ata 

* 6" Equipara·se a fnncionàrio público. pa~ os efo::itos deste 

a) quem. embora transitoriamente. com ou sem ·reml!Deraçào. 
exerce cJr~o elenvo. emprego on fi1nção pública. 
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bl quem C:"terce c:Jrg:o de confiança. emprego ou função em àrgão 
da administração ciireta ou milireta da União. do Estado. do Disnito Federal do 
Municipio, ou da fundação por estes mantidas; ' 

c) quem não mais exerça cargo ou função de administrador, oU de 
respons<ive! por órgão ou em1dade da ãdmini~f~ÇãO ~:ifreta-ou -mdlrcta . !3. UiUã~ 
dos Estados. do D1stnro Federal e dos Municípios, mas que, durante sua gestão 
em ral cargo ou função. tiver mftlngido o disposto nos incisos I a VII deste artigo. 

Art. 54. Os audítores do Tribunal de Contas da União~ dos 
Estados. do Distrito F !dera!~ ou as autoridades administrativas que apurarem óu -
tiverem conhecimento de cnme· previsto no artigo anlerior, inclusive atravês de 
autos e papêis que conhecer. sob pena de responsabilidade, são obrigados a levar 
o fato ao conhec1memo di autoridade superior, que remetera ao Ministêrio 
PUblico os elementos comProbatónos da infração, para instauração do 
procedimento criminal cabível, sem prejuízo da competência da Tribunal de 
Contas da União <inciso Vill do an. 71 da Constiruição). 

§ 1 Q Qualquer pessoa fisica ou jurídica. partido politico ou 
stndicaro e. tambem~ pane legitima para apresentar elementos comprovatórios. ao 
Ministena Público. das Irregularidade de que traia este anigo e o anrerior. para 
instauração do procedimento cnminal cabivel. 

§ 2° Se. a seu juizo. o Ministério Público considerar SUfiCientes os 
elementos comprovatórios das Irregularidade, oferecerá. desde logo, denuncia. 

§ 3° Sendo· necessãrios esclarecimentos. documentos ou 
difigências complementares. o Ministerio Público os requisitará. na fonna 
estabelecida no Cõdigo d~ Processo Penal. 

§ 4° Aplica-se. no que não contranar o disposto neste e nos 
an1gos 52 e 53. a legislação penal comum. - -- --

Art. 55. O Tribunal de Contas da União. dos Estados e do 
Distrito Federal. apurando Ilegalidade de despesa. ou irregularidade de contas, de 
que trata esta feí compleJ;Ilentar. nas entidades da administração direta e indireta. 
por eles manndos mediante transferetlcia de dotações orçamentarias~ pode aplicar 
aos responsáveis. sem prejuizo da açào penal preVIsta no an. 53, a muita 
c.apnu!aàil no§ 4c do m~mo amgo !inciso VIII. an. 71 da Constituição). 

CAPÍTULO VIII 

DISPOS!CÓES GERAIS E JRANSITÓRIAS 

Art. 56. A lei federaL estadual. ou municipal, que verse sobre o 
crédito e a divida pública. não pode conter dispositivo que impone alreraçào de 
quaisquer condições estabelecidas para emprestimo jâ realizado. 

Art. 57. Os Estados._ o Distrito Federal e os Municipios, nos 
casos de substituição de tirulos de _emissào _do T eso_urci. -~d.eiD. ã.tiive5 dOs 
respectivos atas legislativos. estabelecer prazo não inferior a 2 (dois) anos para 
que os subscritores tenham seu!! titulas subsriruidos, sob pena de caducidade. 

Art. ~- Esta lei complementar entra em vígor na data de sua 
publicação. 

An. S?. Re\'Ogam-se as disposições em contcirio. 

JUSTIFICAÇÃO 

Este Projeto de lei complementar \isa a regulamentação do artigo 

163 da Consmuição FederaL in_çis_os_II. _lll_~IY· 

·•Art. 163. L.:i complementar àispor3 sobre: 

'···············································································--·-· 
II - divida pública externa e mtema i~dWda a àas autarquias, 

fimdações e demais entidades controladas pelo poder público: 
III - concessão de gnmnttas pelas entidades pUblicas: 
IV -emissão e resgate de titulas da divida pública;, 

Acreditamos ser o maior objetivo desta Lei Complementar a 

defintç:.'io de ree>r.~s que le\'em ao equT!ibno fiscaL estabelecendo matar disciplína 

~ cficiênc1a dos J;O\'e:mames na gestão dos recurso~ públicos. Munas resultados 
- benéficos dai surgtnam. ta:s como: conrroie da inflação a longo prazo. redução da 

- ta'<3 de Juros da economta. mauJr disponibilidade de credito para o setor pnvado. 

matar estimule) ao desenvoi\lmento econõmico. 

São introduzidos diversos dispositivos com vistas a impor 

resiiiÇãO liSC3fln::us rigidã ao--Sc:tOT-púbiicõ: Entre elas-podCmos citar: maior rigor 

nos limites para os emtJresnmos de antecipação de receita orçamentaria; 

obrigatoriedade de inclusão no orçamento de dOtações para pagamento de serviço 

das dívidas~ proibição de roiagem de titulas emitidos para ~p~ções de 

___ _antc_c;:ipação de receita e para pagamento de precatórios; estabelecimento de 

normas coercitivas e penais àQueles que infringirem as regras estabelecidas. no 

texto desta Lei: refOrÇo ã. jâ eXistente protbiç:ão de financ:Iamen~o dos estados 

pelos seus bancos: detalhãmento da Vedação constirucional ao ~iamem:o do 

Tesouro Nacional pelo Banco Central~ proibição de financmmento do Banco 

Centtal a Estados e Munic1pios: -estabelecimento de limite mâximo ã. absorção de 

titules do Tesouro Nacional pela carteira do- Banco Central~ maior rigor na 

concessão de garantias da União a contratação de crédito por entidades púbiicas. 

Uma segunda _ iazão que norteou a elaboração desta Lei 

Complementar é o fortaiecune:no do conceito de crC:dito pUblico. Ou sej~ te~do 

em vista os \'árias episõdios de default, parciais ou totais. protagonizados pelo 

setor pUOIIco;-ãõ longo dos anos. seria preciso estabelecer regras que evitassem a 
repelição d~ssa prãtica. C amo resulta~o._ teriam os a rec_uperação da credibilidade 

dos líttlios públicos e. caoseqtientemenle, um aumento -da derrianda por-- esse 

ativo. O governo poderia. então. tomar mais crédito. a W'Il custo mais baixo, por 

prazas mais longos. reduzindo o custo de implantação e manutenção dos seiViços 

públicos. 

Nesse sennào. são introduzidos dispositivos que imp.edem a 

etmssão de títulos sem data de resgate claramente definida:. e vedado o 

pagnmento de díYidas públic:J.s através- da entréga de titulas aos credores~ são 

. estabelecidos prazos e condições para prescnção ele uma-aMãã pUblica: são 

estabelecid.'ls ret.>r.~s de tnfonnaçào ao público que induztriam uma maior 
transparência das 'negociações com ntulos pUblicas. 

Paralelamente a rocuperação da credibilidade da dívida pública. 

esta Lei Complementar pretende. também, ampliar o mercado de investidores em 

papCis públicos. removendo as amais restriÇões à aquiSição e negociação desses 

papêis. Nesse sentido, a União e as instituições financeiras seriam autorizadas a 

negociar titulas públicos em mercado de balcão. vendendo-os a pessoas tisicas e 

jurídicas não financeiras. Tal inovação seria de grande imponãncia. uma vez que 

-abriria o acesso da população à aquisição d.ireta de papeis pUblicas. Arualmente, 

as pessoas fisicas e juridicas não financeiras sô podem ·investir· em titules 

pú~~~tos indiretamente. aplicaDdo suas poupanças em ftmdos de investimentos 

administrados por instituições financeiras. 

Tendo em vista o acima exposto, conto com o apoio dos Dusttes 

Pares na aprovação deste Projeto. 



·-Março 1997 ANAIS DO SENADO FEDERAL 129 

O SR. PRESIDENTE (Antonio Garlos Magalhães) 
- Com a palavra a Senadora Emília Fernandes pelo 
tempo que resta, de dois minutos e meio. 

A SR• EMÍUA FERNANDES (PTB-RS. Pro
nuncia o seguinte discurso. Sem revisão da orado
ra.) - Sr. Presidente, Sr4s e Srs. Senadores, agrade
ço a oportunidade e digo que serei breve. Quero 
apenas conclamar os Srs. Senadores para que se 
associem à nossa luta. 

Sr. Presidente, registro que os Deputados e 
Senadores que compõem a Bancada gaúcha do 
Congresso Nacional, , profundamente preocupados 
com a situação em que se encontram os Municípios 
do nosso Estado - temos dados segundo os quais 
as dívidas atingem praticamente 80% dos Municí
pios-, pedem apoio às suas reivindicações. 

Nesse sentido, temos recebido ·constantemente 
apelos dos Municípios e de entidades ligadas às or
ganizações de prefeitos. Por esse motivo, constituí
mos uma comissão - da qual faço parte, juntamente 
com outros Deputados - para tentarmos levantar su
gestões e levá-las ao Governo FederaL 

· No que se refere à renegociação das dívidas 
junto ao Ministério da Previdência e Assistência So
cial, temos algumas idéias. O mesmo ocorre em re
lação ao FGTS e ao prazo previsto pelo Decreto n12 

894, de 1993, que seria 31 de dezembro de 1992. 
Entendemos que esse prazo precisa ser am

pliado para que possam os Municípios renegociarem 
as suas dívidas. Esse é um dos pontos da proposta. 
Outro ponto refere-se ao percentual de retençãÓ do 
FPM. Gostaríamos que esse percentual não fosse 
acrescido da incorporação das dívidas mais recen
tes, uma vez que, dos 564 Municípios que aderiram 
à renegociação anterior - é um exemplo que temos 
do Rio Glande do Sul -, apenas 28 conseguiram 
manter-se em dia, evidenciando a crise que atinge 
as finanças municipais. Segundo a proposta, pode
riam ser criadas faixas diferentes de retenção, com 
percentuais mais baixos do que os atuais, e varian
do em função do porte de cada Município. 

Essa Comissão, juntamente com a Frente Par
lamentar Municipalista, foi ouvida pelo Ministro Rei
nhold Stephanes. Estamos tentando audiência com 
o Ministro Malan, oportunidade em que pretendemos 
tratar do assunto e principalmente alertar para a ne
cessidade da renegociação. Consideramos esse 
item de fundamental importância para o próprio Go
verno, uma vez que estaria garantido, para a Previ
dência, o recebimento dos atrasados de cerca de 
1500 Municípios brasileiros que estão inadimplentes 
~~je. Haveria ainda a inclusão, no dispositivo legal, 

de uma cláusula de segurança, segundo a qual o 
município que, após a renegociação, tivesse dimi
nuído o percentual de retenção, mas ainda assim 
atrasasse por mais de noventa dias, teria retido defi
nitivamente o FPM que lhe é devido. 

Estamos também pedindo um prazo de carên
cia até que essa matéria seja definida por lei ou por 
medida provisória. Achamos que se trata, sim, de 
matéria urgente. O Governo deveria dar atenção ao 
assunto. 

Pretendo, Sr. Presidente, por intermédio deste 
pronunciamento, pedir o entrosamento, o apoio de 
todos os Srs. Parlamentares no que se refere a esse 
assunto. Juntos, poderemos sensibilizar o Governo 
Federal para a necessidade de uma medida urgente. 
Sabemos ainda que essa questão, que está sendo 
examinada pela Bancada gaúcha, sem dúvida, é de 
interesse de todo o País. 

Esse era o apelo que eu gostaria de fazer. Mui
to obrigada. 

O SR. PRESIDENTE (Antonio Garlos Magalhães) 
- Antes de começa.rinos a Ordem do Dia, guero fa
zer um apelo aos Srs. Senadores que se encontram 
nos gabinetes e em outras dependências do Senado 
para que compareçam ao plenário, porque vai haver 
votação nominaL 

Por outro lado, quero também fazer um apelo 
aos Uderes que já foram indicados, a todos os inte
grantes das Comissões Permanentes da Casa,· no 
sentido de que, após a Ordem do Dia, realizem as 
eleições nas respectivas Comissões para os dirigen
tes das mesmas. É o apelo que faço aos Srs. Sena
dores, e espero ser atendido, para o bom andamen-
to dos trabalhos da Casa. · 

Quero ainda informar que o substitutivo do Se
nador José Fogaça sobre medidas provisórias entra
rá em discussão na Ordem do Dia do dia 12 do cor
rente. 

O SR. PRESIDENTE (Antonio Carlos Magalhães) 
- Esgotado o período destinado ao Expediente. 

Passa-se à 

ORDEM DO DIA 

O SR. PRESIDENTE (Antonio Carlos Magalhães) 
-Hem1 

Votação, em turno único, do Requeri
mento n12 156, de 1997, do Senador Roberto 
Requião, solicitando, nos termos regimen
tais, a dispensa do parecer da Comissão de 
Assuntos Económicos sobre o Projeto de Lei 
do Senado n12 122, de 1995, de sua autoria, 
que estabelece medida!) de proteção aos in- . 
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teresses brasileiros contra práticas discrimi
natórias adotadas por outros países, cujo 
prazo já se encontra esgotado. 

Em votação o requerimento. 
As Sr'ls e os Srs. Senadores que o aprovam 

queiram permanecer sentados. (Pausa.) 
Aprovado. 
Aca dispensado o parecer da Comissão de As

suntos Económicos. 
A matéria vai à Comissão de Relações Exterio

res e Defesa Nacional para exame e decisão termi
nativa. 

O SR. PRESIDENTE (Antonio Carlos Magalhães) 
-Item 2: 

Discussão, em turno único, do Projeto 
de Decreto Legislativo n2 122, de 1996, 
apresentado como conclusão do Parecer n° 
106, de 1996- CN, da Comissão Mista de 
Planos, Orçamentos Públicos e Ascaliza
ção, que dispõe sobre a prestação de con
tas do Presidente da República, referente ao 
período de 29 de setembro a 31 de dezem
bro de 1992. 

Ao projeto não foram oferecidas emendas, nos 
termos do art. 235 do Regimento. 

Passa-se à discussão do projeto. 
Em discussão o projeto, em turno único. (Pausa.) 
Não havendo quem peça a palavra, encerro a 

discussão. 
Em votação. 
Os Srs. Senadores que o aprovam queiram 

permanecer sentados. (Pausa.} 
Aprovado. 
A matéria vai à Comissão Díretora para a reda

çãofinal. 
O SR. PRESIDENTE (Antonio Carlos Magalhães) 

-Item 3: 

Discussão, em turno único, do Projeto 
de Lei do Senado n2 1 01, de 1996 - Com
plementar, de autoria dos Senadores lris 
Rezende e José Roberto Arruda, que autori
za o Poder Executivo a criar a Região Admi
nistrativa Metropolitana do Distrito Fede~l e 
Entorno, e a instituir o Fundo Complementar 
de Desenvolvimento do Distrito Federal e 
Entorno e dá outras providências, tendo 

Parecer sob n2 692, de 1996, da Co
missão 

- de Cqnstituição, Justiça e Cidadania, 
favorável, com emendas n2s 1 a 3-CCJ, que 
apresenta. 

Ao projeto não foram oferecidas emendas, nos 
termos do art. 235 do Regimento. 

Em discussão o projeto, em turno único. 
O SR. IRIS REZENDE - Sr. Presidente, peço a 

palavra para discutir. 
O SR. PRESIDENTE (Antonio Carlos Magalhães) 

- Concedo a palavra ao Senador lris Rezende. 
O SR. IRIS REZENDE (PMDB-GO. Para discu

tir. Sem revisão do orador.) - Sr. Presidente, Sr'ls e 
Srs. Senadores, tenho, desde a inauguração de Bra
s ma, acompanhado a situação do Entorno. 

Disse, certa vez, discorrendo sobre as concfiÇéies 
da população do Entorno, que talvez, pela exigüida
de de tempo, os técnicos que elaboraram o projeto 
da Capital Federal, uma vez que tudo foi feito e 
construído em apenas um mandato - o do saudoso 
Presidente Juscelino Kubitschek -, lembraram de 
tudo, menos de destinar espaço para as tammas dos 
operários que acorreriam a Brasma. Todos aqueles 
que aqui chegavam, prestando serviços nas reparti
ções públicas, serviços braçais, ou serviços mais hu
mildes, não encontravam espaço para a construção 
de suas residências no Distrito Federal. 

Nessa hora, as imobiliárias buscaram nos mu
nicípios vizinhos de Brasília a aprovação de lotea
mentos. Surgiram, então, como que num passe de 
mágica, as cidades do entorno. 

Para exemplificar, Luziânia era uma cidade 
com 40 mil habitantes e, em apenas um mandato, o 
ex-prefeito aprovou loteamentos para três milhões 
de habitantes. Com isso, vieram os problemas, sur
giram os inúmeros setores, muitos deles hoje muni
cípios, e numa desigualdade de vida inaceitável em 
relação à população de Brasília. 

__ . _ Ço111 muita justiça, é interessante salientar que 
o Governo -do DiStrito- Fecteral;mesmo contando com 
todos os impostos que contam os Municípios e os 
Estados, mesmo participando de todos os Fundos 
dos quais participam os Municípios e os Estados 
brasileiros, tem recebido a contribuição do Govemo 
Federal, ao longo de anos, no pagamento dos traba· 
lhadores das áreas da Educação, Saúde, Segurança 
Pública e do Judiciário. E o que tem acontecido? 
Com essa ajuda do Governo Federal ao Governo do 
Distrito Federal, os trabalhadores e os funcionários 
do Governo do Distrito Federal são relativamente 
bem remunerados. 

Para se ter uma idéia, enquanto um professor, 
numa cidade mineira, aqui no Entorno de Brasília, 
ou numa cidade do Estado de Goiás, ganha em tor
no de R$300,00 por mês, o professor de Brasília ga
nha em tomo de R$1.000,00. 
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Isso também acontece com os trabalhadores e 
com os funcionários da área de Segurança Pública: 
um soldado da Polícia Militar de Goiás ganha em 
tomo de R$300,00; o soldado da Polícia Militar do 
Distrito Federal ganha em tomo de R$1.000,00, e 
assim por diante. Mas não é esse, simplesmente, o 
problema com o qual nos deparamos. 

Hoje, aproximadamente 800 mil habitantes vi
vem nas cidades do entorno de Brasilia, cidades que 
não têm o mínimo relacionamento com o Estado de 
Goiás e que têm um relacionamento absoluto com o 
Distrito Federal: prestam serviços em Brasilia, fazem 
suas compras em Brasília, e o Governo de Goiás 
tem o dever de socorrer essas famílias na área edu
cacional, na área da segurança pública, da saúde, e 
assim por diante. 

Sr. Presidente, Sr's e Srs. Senadores, das 800 
mil famílias, mais de 80% não têm condições satisfa
tórias de vida, pois falta o saneamento básico, o 
transporte coletivo é precário, a assistência médica 
é precária, embora essa seja, hoje, uma questão um 
tanto complexa em todo o País, enfim, são proble
mas de toda ordem. 

No início do meu pronunciamento, eu dizia que 
com o Governo do Distrito Federal o Governo Fede
ral contribui com muito e com o Governo de Goiás o 
Governo Federal não contribui com nada, tomando
se, então, numa realidade cruel. 

Discutindo com o nosso colega, Senador José 
Roberto Arruda, decidimos pela apresentação deste 
projeto, criando a Área Administrativa e o Fundo de 
Desenvolvimento do Entorno de Brasília. 

O que queremos com este projeto? Que, com 
as contribuições do Governo Federal, dos Governos 
Estaduais - do Distrito Federal, de Goiás e de Minas 
Gerais - e. dos Municípios, se crie um plano de de
senvolvimento integrado, através do qual se possam 
oferecer, amanhã, condições satisfatórias de vida a 
essa população extraordinária de aproximadamente 
800 mil habitantes. 

Mas, Sr. Presidente, o problema continua se 
agravando dia~a-dia. Para exemplificar, o Município 
recém-emancipado de Águas Lindas, cujo loteamen
to foi aprovado em tomo de cinco anos, hoje conta 
com 80 mil habitantes; a cidade de Planaltina de 
Goiás, que surgiu com Brasilia, trazendo o nome do 
:tntigo município, que foi absorvido pela Capital Fe
deral, hoje conta com mais de 1 00 mil habitantes. 
Outros municípios foram criados: há um ano, o Mu
nicípio de Valparaízo; da Cidade Ocidental, criado 
há mais tempo; os Municípios de Águas Lindas - já 
referido - e de Colina Azul. Todos esses Municípios 

estão hoje com 50, 60, 70 mil habitantes e não têm 
as mínimas condições de desenvolvimento. 

Portanto, sem uma ação realmente urgente 
dos Governos Federal, Estadual e Municipal, trans
formaremos o Entorno de Brasília numa verdadeira 
Baixada Auminense, onde o desespero, a miséria, a 
Angústia têm levado grande parte dessas populaçõ
es ao crime, e não queremos que isso aconteça pe
rante os olhos do Governo central do País. 

Sr. Presidente, se o Governo, se as autorida
des deste País não se conscientizarem da gravidade 
desse problema, não demorará muito e a população 
da cidade de Brasilia não terá condições de vida. 

E é justamente com essa preocupação, Sr. 
Presidente, Sr's e Srs. Senadores, que tivemos a 
oportunidade, juntamente com o Senador José Ro
berto Arruda, de subscrever esse projeto de lei com
plementar, já apreciado pela Comissão de Constitui
ção, Justiça e Cidadania. 

Que venha esse projeto receber a votação ne
cessária, uma vez que se trata de projeto de lei com
plementar e, com isso, esteja o Congresso Nacional 
e, especificamente, o Senado Federal dando o pri
meiro passo, oferecendo sua primeira contribuição 
para a solução de um dos problemas mais sérios 
existentes neste País. 

Conhecemos as difiCuldades vividas no Nor
deste, no Norte do Brasil e no nordeste de Goiás, 
mas a situação do Entorno de Brasma é muito mais 
complexa, mais difícil, mais grave do que a situação 
de grande parte da população dessas regiões por 
mim mencionadas. 

Eram estas, Sr. Presidente, Sr's e Srs. Sena
dores, as considerações que queríamos fazer, solici
tando o apoio desta Casa para a aprovação deste 
projeto de lei. 

Muito Obrigado. 
O SR. VALMIR CAMPELO- Sr. Presidente, 

peço a palavra para discutir. 
O SR. PRESIDEtn'E (Antorúo Carlos Magalhães) 

-Com a palavra o Senador Valmir Gampelo. 
O SR. VALMIR CAMPELO (PTB-DF. Para dis

cutir. Sem revisão do orador.) - Sr. Presidente, Sr's 
e Srs. Senadores, eu diria que somente o Senador 
lris Rezende, Governador por duas vezes pelo Esta
do de Goiás, como também o Senador José Roberto 
Arruda, ex-Secretário de Obras e profundo conhece
dor dos problemas do Distrito Federal, poderiam 
apresentar um projeto dessa natureza. 

Brasília necessita deste projeto, que propõe a 
criação de um cinturão, para se evitar, principalmen
te, a migração desenfreada para o Distrito Federal; 



132 ANAIS DO SENADO fEDERAL Marçol997 

vai-se procurar desenvolver uma região que hoje 
tem cerca de 500 mil habitantes nas cidades, que 
consta do projeto dos Senadores lris Rezende e 
José Roberto Arruda. 

É apenas um projeto autorizativo, pois não vem 
definir determinadas normas. Competirá ao Poder 
Executivo determinar os instrumentos que serão ela
borados, principalmente por uma comissão que os 
Estados de Minas Gerais, de Goiás e o Distrito Fe
deral comporão, através de um conselho, que regerá 
as normas disciplinadoras da região geoeconômica 
do Distrito Federal. 

De forma que, Sr. Presidente, pela importância 
desse projeto, para preservar o Distrito Federal e para 
dar conáiÇÕes de vida à grande região metropolitana 
de Brasília, estamos de acordo com o projeto dos Se
nadores lris Rezende e José Roberto Arruda. 

Durante o discurSo do Sr. Va/mir Cam
pelo, o Sr. Antonio Carlos Magalhães, Presi
dente, deixa a cadeira da presidéncia, que é 
ocupada pelo Sr. Geraldo Melo, tR V"JCe-Pre
sidente. 

O SR. PRESIDENTE (Geraldo Melo) - Conti
nua em discussão. 

O SR. JOSÉ ROBERTO ARRUDA- Sr. Presi
dente, peço a palavra para discutir. 

O SR. PRESIDENTE (Geraldo Melo) - Conce
do a palavra, para discutir, ao nobre Senador José 
Roberto Arruda. 

O SR. JOSÉ ROBERTO ARRUDA (PSDB-DF. 
Para discutir. Sem revisão do orador) -Sr. Presiden
te, sr-se Srs. Senadores, se V. EJcll me permite, an
tes de tecer algumas considerações sobre este pro
jeto, que tive a honra de subscrever juntamente com 
o nobre .§enador lris Rezende, eu pediria à Presi
dência da Mesa que, por gentileza, ainda mais uma 
vez, acionasse as campainhas para que os Srs. Se
nadores pudessem estar em plenário, já que a vota
ção desse projeto será nominal. 

O SR. PRESIDENTE (Geraldo Melo)- A Presi
dência atenderá à solicitação de V. Exl'. 

Apelo para que todos os Srs. Senadores que 
se encontrarem em outras dependências da Casa :se 
dirijam ao plenário, pois teremos votação nominal.· 

O SR. ARTUR DA TÁVOLA- Sr. Presidente, 
a matéria ainda está em discussão? 

O SR. PRESIDENTE (Geraldo Melo) - Conti
nua em discussão, e ainda está com a palavra o Se
nador José Roberto Arruda 

O SR. ARTUR DA TÁVOLA - Peço a V. ExD 
que me inscreva posteriormente. 

O SR. PRESIDENTE (Geraldo Melo)- V. ExD 
está inscrito. 

O SR. JOSÉ ROBERTO ARRUDA- Sr. Presi
dente, sr-s e Srs. Senadores, trata-se, na verdade, 
de um projeto que simplesmente regulamenta os 
arts. 26 e 43 da Constituição. Esses dois artigos, Sr. 
Presidente, já prevêem a figura institucional da re
gião metropolitana. Por que essas regiões metropoli
tanas são importantes? Porque elas podem dar os 
instrumentos necessários para que grandes cidades 
brasileiras desenvolvam economicamente as suas 
regiões periféricas, de tal sorte a ter o desenvolvi
mento urbano ordenado. 

Brasília, Sr. Presidente, cidade planejada e 
construída para ter SOO mil habitantes no ano 2.000, 
já conta hoje com quase dois milhões de habitantes. 
Mai·s grave do que isso - e colocou muito bem o Se
nador lris Rezende - é a situação do Entorno de 
Brasília: Cidade Ocidental, Valparaízo, Padre Ber
nardo, Santo Antônio do Descoberto, Novo Gama e 
Águas Undas são cidades que já têm urna popula
ção superior a SOO mil habitantes. Mais grave do que 
isso, Srs. Senadores, é que essa população, na peri
feria da Capital do País, tende a se transformar em 
urna Baixada Auminense, se nós, ainda a tempo, 
não criarmos instrumentos eficazes para o desenvol
vimento econômico auto-sustentável dessas regiões. 

Os hospitais de Brasília, Sr. Presidente, aten
dem mais de 50% da sua demanda de cidadão~ que 
vêm de fora do Distrito Federal, porque na região 
que nos é próxima não há hospitais, escolas, infra
estrutura de saneamento e não há possibilidade de 
geração de empregos. 

Esta pressão, além de descaracterizar Brasília 
na sua concepção de cidade-Capital, cria um fluxo 
adicional nos nossos equipamentos públicos, que 
nos é insuportável. 

A figura da região metropolitana, que não gera 
gastos adicionais, tal como está posta no Projeto do 
Senador lris Rezende e meu, apenas autoriza, Sr. 
Presidente, o Governo Federal, os Governos de Mi
nas Gerais, de Goiás e de Brasília a trabalharem 
juntos para desenvolver urna região que lhes dizem 
respeito. 

É preciso, a partir da região metropolitana, criar 
os instrumentos necessários para que os Governos 
de Goiás, de Brasília e de Minas Gerais, juntos, so
mem esforços no sentido de que haja, nessas regiõ
es, condições minimamente dignas de vida para os 
seus cidadãos. 

Isso é fundamental, Sr. Presidente, no momen
to em que esta Casa ... 
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O SR. PRESIDENTE (Geraldo Melo)(Fazendo 
soar a campainha) - Há um orador na tribuna. A 
Mesa solicita aos Srs. Senadores que respeitem a 
palavra do orador que se encontra na tribuna, dan
do-lhe condições de falar. 

O SR. JOSÉ ROBERTO ARRUDA - Muito ob
rigado, Sr. Presidente. 

Eu pediria aos Srs. Senadores que atentassem 
para o fato de que a Capital do Brasil foi construída 
com recursos de todos os brasileiros. Não cuidar do 
seu Entorno, não cuidar da sua região periférica signifi
ca colocar em risco o patrimônio que não é só daque
les que aqui vivem, pertence a todos os brasileiros. 
Mais do que isso, Sr. Presidente. O Presidente Jusceli
no Kubitschek, quando construiu Brasília, explicava 
para os brasileiros a necessidade de uma nova capital, 
não apenas como uma cidade bonitinha para ser· a 
nova Capital do País. Muito mais do que isso! A cons
trução de Brasflia deveria induzir o desenvolvimento 
econômico do Centro-Oeste brasileiro. 

Brasília tem a missão principal de ser pólo in
dutor do desenvolvimento econômico no Centro
Oeste. E para que ela realize esta missão é absolu
tamente fundamental, Sr. Presidente, Sr's e Srs. Se
nadores, a criação de um instrumento efetivo de de
senvolvimento econômico, harmônico e integrado 
com a Região Centro-Oeste. 

É por isso, Sr. Presidente, é por isso, Srs. Se
nadores, que a regulamentação do art. 43 da Consti
tuição, que recebeu o voto sustentado e conscrente 
do Senador Lúcio Alcântara, se faz necessária e é 
importante que seja votado nesta Casa. Principal
mente porque trata-se apenas de uma lei autorizati
va, que confere poderes à União e aos Estados para 
trabalhar em conjunto, sem gerar, neste momento, 
nenhum custo adicional. Trata-se apenas de racio
nalizar esforços e procedimentos para que a região 
do Entorno de Brasília busque suas vocações eco
nômicas naturais, possa investir em infra-estrutura 
básica e possa aliviar a Capital do País das pressõ
es que sobre ela são exercidas. 

Muito obrigado, Sr. Presidente. 
O SR. PRESIDENTE (Geraldo Melo) - Com a 

palavra o nobre Senador José lgnácio Ferreira. 
(Pausa.) 

S. EXS declina. 
Concedo a palavra ao nobre Senador Artur da 

Távola 
O SR. ARTUR DA TÁVOLA (PSDB-RJ. Para 

discutir. Sem revisão do orador.) -Sr. Presidente, 
Sr's e Srs. Senadores, aproveito este momento de 
aglutinação dos Srs. Senadores no plenário para, 

dentro do projeto em questão, fazer um pequeno al
cance, a propósito de uma frase do nobre Senador 
lris Rezende na defesa do projeto. A frase é a se
guinte: ·o Entorno de Brasília se transformará numa 
Baixada Auminense•. Aproveito o momento para tra
zer uma palavra, talvez, aos Srs. Senadores sobre o 
que significa a: Baixada Auminense. 

A Baixada Auminense é fruto de uma aglutina
ção urbana das mais espantosas e curiosas dentre 
as aglutinações urbanas brasileiras. 

·Há 50· anos, a cidade de Nova: lgiJaçU era a 
principal cidade exportadora de laranjas da América 
do Sul. Num processo de urbanização acelerado, a 
Baixada Fluminense se transformou numa unidade 
urbana de características absolutamente únicas e 
peculiares. 

Primeiro, ela tem, dentre as suas cidades, a ci
tada Nova lguaçu, que embora tenha lido uma pe
quena queda na sua população, está entre as dez 
maiores cidades brasileiras, do ponto de vista da po
pulação. Ela possui fenômenos, como a cidade de 
Nilópolis, que tem uma das maiores concentrações 
urbanas do mundo. E ela hoje possui, ao lado de 
segmentos de bolsões de miséria muito grandes, 
dentro do Estado do Rio de Janeiro, uma posição 
forte, tanto do ponto de vista da realidade comercial, 
como da realidade industrial. 

Curiosamente, a Baixada Auminense é um dos 
pólos industriais do Rio de Janeiro, pela proximidade 
do grande centro, por estar à beira da Rio-São Pau
lo, que passou a aglutinar uma movimentação de 
natureza industrial absolutamente inusitada e sur
preendente. 

Estão, portanto, em tomo da Baixada Rumi
nense e do Grande Rio, cerca de 25% da população 
do Estado do Rio de Janeiro. Um pouco menos. O 
Estado do Rio de Janeiro seria dividido, praticamen
te, entre a Cidade do Rio de Janeiro, com a metade 
da população, 50% - estou dando dados aproxima
dos; a Baixada Auminense e, em seguida, o interior 
do Estado, tanto do ponto de vista da população, 
quanto do ponto de vista do eleitorado. 

Então, aproveitei a fala do Senador, que defen
deu com muita clareza o seu projeto, com muita 
acuidade, com muito interesse real, por impedir que 
aqueles aspectos negativos de uma urbanização 
acelerada se dêem aqui, no Entorno, que tem tudo 
para ser planificada, que tem tudo para não repetir 
erros do passado. 

Compreendi perfeitamente a argumentação do 
Senador lris Rezende, com a qual concordo - vou 
votar, inclusive, a favor. 
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Mas aproveito a oportunidade para trazer ao 
conhecimento da Casa algo que ficou no noticiário, 
ficou no populário, ficou no dia-a-dia como sinônimo 
de região de banditismo, de região apenas subde
senvolvida. 

A Baixada Fluminense é o resultado de todas 
as deficiências da polrtica agrária brasileira nos últi
mos 50 anos. Como em São Paulo reside a maior 
população nordestina do País. São as pessoas tan
gidas pela miséria, que tiveram que abandonar os 
seus centros de trabalho e que ali, conquistando pal
mo a palmo o direito de viver, porque elas não foram 
criadas com benesses, acabaram por construir fenô
menos urbanos extremamente interessantes. 

Hoje em dia, há fenômenos culturais como, por 
exemplo, o funk, que tem origem na Baixada Flumi
nense. Há fenômenos de aglutinação da população 
negra, marginalizada, que cria uma cultura afro, pró
pria e peculiar, originária da Baixada Fluminense. Há 
elementos da cultura nordestina que se mesclaram 
ao comportamento carioca e que hoje são fortíssi
mos,. criando também uma cultura popular, própria e 
peculiar. Se queremos a expressão externa dessa 
cultura, é o forró, que hoje signifiCa não apenas mer
cado de trabalho, mercado discográfico, como tam
bém uma oportunidade de vivência cultural interes
santfssima, porque variada. 

Aproveito, então, a oportunidade dessa men
ção da Baixada Fluminense, como representante do 
Rio de Janeiro, para trazer à consideração dos Srs. 
Senadores alguns elementos muito interessantes 
dessa região, onde foi necessário até criar-se, de 
certa maneira, uma elite política, porque essa região 
repetiu fenômenos curiosíssimos oriundos do interior 
do País, da velha polrtica brasileira, como, por 
exemplo,.,o fenômeno do coronelato urbano. Durante 
muito tempo, a Baixada Fluminense foi dominada 
por formas de coronelato típicas do interior em pleno 
centro urbano, formas essas que muitas vezes eram 
mantidas à cuSta da pistola e da metralhadora. Há 
uma metralhadora, a Lurdinha, que chegou a ficar 
famosa na história do populário brasileiro. Esses fe
nômenos de coronelato urbano da Baixada, nos últi
mos anos, têm sido substituídos por um outro fenô
meno que vicejou na Baixada: o crescimento do Po
pufismo. 

Nos últimos 12 anos, aqueles setores do coro
nelato urbano da Baixada foram substituídos por 
uma pregação populista, e um tipo de político popu
lista passou a vencer as eleições e a derrotar o coro
nelato urbano. Recentemente, com a queda do po
pulismo no Rio de Janeiro, também hoje a Baixada 

não é mais a representação ideal para o populismo 
fazer a pregação das suas idéias, e alguns líderes 
populistas foram sendo derrotados nos últimos plei
tos por uma nova geração interessante de prefeitos 
de fisionomia absolutamente própria. Eles não vêm 
das elites, não vêm das oligarquias, não vêm do po
der econômico, não vêm do coronelato urbano, não 
vêm do populismo; eles vêm da consciência comuni
tária necessária àquela região, que teve que lutar 
palmo a palmo para se construir. Eles surgiram da 
própria comunidade. 

A Baixada Fluminense, portanto, é um dos seg
mentos sociológicos mais interessantes e desafiado
res do Brasil. Qual a cultura que se fez ali? Qual é o 
tipo de sociedade que vicejou naquele rincão? E ali, 
como eu dizia, e com isso concluo, está hoje um dos 
pontais econômicos do Rio de Janeiro, misturando 
desenvolvimento industrial - é o segundo centro in
dustrial do Estado do Rio de Janeiro -, comercial, 
bolsões de pobreza, segmentos marginalizados, do 
ponto de vista social, racial, étnico etc. Ela é um ca
dinho absolutamente notável como formação urba
na, um lugar que merece, portanto, a nossa preocu
pação, o nosso conhecimento pelas características 
inusitadas, absolutamente inusitadas, e, a meu ver, 
fascinantes, representadas por seu processo de ur
banização. 

Era o que eu tinha a dizer, Sr. Presidente, 
agradecendo a atenção de todos.. . 

O SR. CARLOS BEZERRA - Sr. Presidente, 
peço a palavra para discutir. 

O SR. PRESIDENTE (Geraldo Melo)- V •. exa 
será inscrito para discutir, Senador Carlos Bezerra, 
pois temos vários oradores já inscritos para partici
par da discussão. 

Com a palavra o Senador Ramez Tebet. 
O SR. RAMEZ TEBET (PMDB-MS. Para discu

tir. Sem revisão do orador.) - Sr. Presidente, Srs. 
Senadores, abalanço-me a tecer algumas considera
ções sobre esse projeto apresentado pelos Senado
res lris Rezende e José Roberto Arruda. Abalanço
me porque, apesar de ser um projeto autorizativo, 
um projeto de clamor ao Governo Federal, ao Poder 
Executivo, ele sai em socorro não só do bem-estar 
social da população de Brasília, mas também da po
pulação do Entorno, apesar de, na justificação, os 
ilustres Senadores autores desse projeto autorizali
vo afirmarem que a soluÇão para os graves proble
mas sociais, econômicos e urbanos que se acumula
ram ao longo dos últimos 30 anos em Brasma não 
será encontrada dentro das fronteiras do Distrito Fe
deral. A solução para tais desafios deve ser buscada 
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fora desses limites; mais precisamente no Entorno 
de Brasília, onde se encontram carências estruturais 
de grandes proporções. 

Sr. Presidente, durante algum tempo, fui Supe
rintendente da Sudeco - Superintendência do De
senvolvimento do Centro-Oeste. O Senador lris Re
zende era Ministro da Agricultura na ocasião e me 
lembro da sua grande preocupação a respeito. Lem
bro-me de que V. Exl', como Ministro da Agricultura, 
estava sempre preocupado com os problemas do 
Centro-Oeste, e buscava soluções para tentar resol
ver o problema das cidades do Entorno de Brasília. 
Ele, na sua ânsia, conhecedor dos problemas, e eu 
muitas vezes estivemos juntos no seu gabinete. V. 
ExB uma vez me honrou com uma visita que fez à 
Superintendência do Desenvolvimento do Centro
Oeste. O assunto era justamente a solução dos pro
blemas que envolvem as cidades que compõem o 
chamado Entorno de Brasília. 

Hoje, V. EJc& apresenta esse projeto, dando 
continuidade ao seu trabalho, a sua preocupação. E 
me levanto aqui não para repisar os argumentos que 
foram lançados em tão boa hora em favor desse 
projeto autorizativo, porém, mais do que isso, para 
dizer que estamos discutindo hoje a necessidade de 
polfticas de desenvolvimento regional. 

Se estamos cobrando um programa de desen
volvimento, um programa de ajuda, um fundo para 
ajudar as cidades que estão em volta de Brasília, 
para fazer com que a Capital do Brasil possa real
mente ser o centro administrativo à altura deste 
País, cidade integradora que é, fundada pelo gênio 
extraordinário de Juscelino Kubitschek, sem dúvida 
nenhuma esse projeto leva a uma reflexão para to
dos nós: a necessidade que tem o Governo Federal 
de dota_!. o Pafs novamente de políticas de desenvol
vimento regional que procurem ajudar as regiões 
mais pobres do Pais. Neste contexto, sem dúvida 
nenhuma, estão o Norte e o Nordeste, mas está 
também o Centro-Oeste a necessitar de investimen
tos, Senador lris Rezende. V. ExB é que tem essa 
grande responsabilidade, pois governou várias ve
zes o seu Estado e lidera aqui, nesta Casa, junto 
com todos nós, o movimento em prol dessa necessi
dade. Então, vemos nesse projeto a oportunidad~. 

Mas quero dizer que esse projeto autorizativo 
traz à baila a criação de um fundo. Ora, Sr. Presi
dente, Srs. Senadores, não existe o Fundo do Cen
tro-Oeste? Por que e8se fundo não está aplicado, 
por exemplo, para atender as necessidades estrutu
rais de infra-estrutura dos Municípios do Entorno de 
Brasília? Por que não dá acesso aos Municípios, 

aos Estados do Centro-Oeste, aos empresários, à 
sociedade para se Utilizar desses recursos que es
tão no Banco do Brasil? São cerca de R$200 milhõ
es que ainda não foram aplicados, e não o foram de
vido às taxas de juros serem bastante elevadas, 
bastante abusivas. 

Pois bem, esse projeto autorizativo diz que o 
fundo para atender as Cidades do Entorno será for
mado por recurso de natureza orçamentária e extra
orçamentária que lhe forem destinados pela União 
na forma da lei; de natureza de operações de crédito 
externas e internas e de outras fontes externas e in
ternas. Sinceramente, vou votar favoravelmente a 
esse projeto, para que chegue lá no Poder ExecUtivo 
e possa sensibilizar as autoridades, para que estas 
sintam, através desse projeto, a necessidade de, 
ajudando as cidades do interior, levando o desenvol
vimento para o interior, desafogarmos as grandes 
metrópoles brasileiras. 

O nobre Senador Lúi::io Alcântara, na sua justi
ficativa, fala muito bem de São Paulo, que é um par
que industrial imenso, que recebe, portanto, na 
construção civil, os nossos irmãos do Nordeste, que 
para lá vão colaborar. O que é que está havendo, 
hoje, com as grandes metrópoles? Um inchaço ex
traordinário. Então, o que temos que fazer? Temos 
que aplicar recursos no interior, chamar a atenção 
das autoridades para lá, temos que procurar fórmu
las para buscar o nosso desenvolvimento. 

Ainda há poucos dias, em companhia dos Se
nadores Lúdio Coelho e Levy Dias, batemos às por
tas do Departamento Nacional de Estradas de Roda
gem, clamando, Sr. Presidente, Srls e Srs. Senado
res, auxílio do Governo Federal para a recuperação 
das estradas do nosso Estado, que se encontram 
em estado calamitoso, inteiramente esburacadas, a 
fim de possibilitar, no mínimo, o escoamento da sa
fra produzida em Mato Grosso do SuL 

Está na hora de atendermos a projetos dessa 
natureza. 

Brasfiia, como afirmou o Senador José Roberto 
Arruda, foi construída para ser o centro administrativo 
do País, para chegar ao ano 2000 com 500 mil habi
tantes, e já está beirando os 2 milhões. Por que a po
pulação está aqui? Por falta de trabalho lá Por que 
não aplicar na infra-estrutura do interior, ajudando a 
expandir o nosso desenvoMmento, a ocupar o espaço 
imenso que existe no País? O Centro-Oeste, por 
exemplo, dispõe de milhões e milhões de hectares de 
terras agricultáveis ainda por serem exploradas. 

Quero, portanto, aproveitar esta oportunidade 
para juntar minha voz às vozes dos Senadores lris 
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Rezende, José Roberto Arruda e Valmir Campelo e 
de todos aqueles que têm interesse no desenvolvi
mento do Distrito Federal, que querem que Brasma 
tenha uma boa qualidade de vida, que seja realmen
te o centro administrativo respirável do País. Para 
ajudar Brasília é preciso ajudar as cidades do Entor
no; para ajudar o Brasil, Sr. Presidente, Sfls e Srs. 
Senadores, é preciso aplicar recursos nas regiões 
mais pobres, aplicar recursos no Norte, no Nordeste, 
no Centro-Oeste, aplicar recursos em Goiás, em 
Mato Grosso, em Mato Grosso do Sul, que estão tão 
carente da aplicação de recursos por parte do Go
verno Federal. 

Portanto, parabenizo, pela discussão deste 
projeto, o Senador José Roberto Arruda, o Senador 
I ris Rezende e o Senador Valmir Campelo. 

Espero que este projeto valha como exemplo 
para que lutemos aqui nesta Casa bravamente por 
políticas de desenvolvimento regional, de inte
riorização, porque isso, efetivamente, está faltando 
no Brasil. Muito obrigado. 

O SR. ARTUR DA TÁVOLA- Sr. Presidente, 
peço a palavra pela ordem. 

O SR. PRESIDENTE (Geraldo Melo) - Conce
do a palavra ao Senador Artur da Távola. 

O SR. ARTUR DA TÁVOLA (PSDB-RJ. Pela 
ordem. Sem revisão do orador.) - Sr. Presidente, so
licito à Mesa que providencie a obtenção de melhor 
som dos alto-falantes. 

Observei que o nobre Senador Rarnez Tebet 
acaoou de falar visivelmente cansado, pelo esforço 
que teve que fazer, pois não havia retomo do som 
ao seu ouvido. 

A Casa está hoje levemente excitada, por 
questões alheias ao que se está discutindo, e essa 
excitação traz algum barulho. Mas não é propria
mente pelõõarulho, o problema está no controle do 
microfone, que tem um botão que permite ampliar o 
seu som ou do retomo, a fim de que se possa ouvir 
os dis:::ursos, não nos obrigando ao esforço que vi o 
Senador Ramez Tebet fazer para ser ouvido, já que 
a tecnologia ex\ste exatamente para esta finalidade. 
Obrigado. 

O SR. PRESIDENTE (Geraldo Melo) - Nobre 
Senador Artur da Távola, cada um dos Senadores 
que integram a Mesa desta Casa participa inteira
mente da preocupação e do desejo de V. Exl'. 

Gostaria de informar-lhe que o equipamento de 
som que atende ao nosso plenário, adquirido há 
mais de 20 anos, está em processo de substituição. 

Determino ao Secretário-Geral da Mesa que 
verifique o andamento do processo de compra para 

que essa questão levantada pelo Senador Artur da 
Távola seja devidamente atendida. 

Aproveito para fazer um apelo aos nobres Se
nadores, bem como aos queridos amigos da banca
da de jornalistas, no sentido de que compreendam 
que a Mesa tem o dever de garantir a palavra aos 
oradores e, para isso, é necessário 4ue se mante
nha um nível mínimo de silêncio para que haja con
dições aceitáveis para os oradores se manifestarem. 

Apelo aos nobres Senadores para que ajudem 
a Mesa a cumprir o seu dever de garantir aos orado
res condições de se manifestarem. 
- -- Concedo a palavra ao nobre Senador Waldeck 
Omelas, para discutir o projeto. 

O SR. WALDECK ORNELAS (PFL-BA. Para 
discutir. Sem revisão do orador.) - Sr. Presidente, 
Sr"s e Srs. Senadores, o interesse suscitado na dis
cussão deste projeto bem revela que ele trata de 
algo extremamente relevante, tanto quanto proble
mático e complexo no seu equacionamento. 

Destacaria dois aspectos mais gerais em rela
ção a esta questão. Primeiramente, do ponto de vis
ta jurídico, estamos votando uma lei complementar 
de natureza autorizativa. Tem havido questionamen
to quanto à validade das leis autorizativas e consta, 
inclusive, que a Câmara dos Deputados, a outra 
Casa do Congresso, que no caso funcionará como 
Casa revisora, tem arquivado liminarmente todos os 
projetas de natureza autorizativa. Essa é uma ques
tão sobre a qual precisamos chegar a um consenso 
no Congresso Nacional. 

O segundo aspecto é a própria formatação, a 
própria formulação proposta no projeto de lei. Os au

- · ·tores;5enadores lris Rezende e José Roberto Arru
da, fundamentaram-na no art. 43, que trata das Re
giões. O caput do artigo diz: 

Art. 43. "Para efeitos administrativos, a 
União poderá articular sua ação em um 
mesmo complexo geoeconômico e social, vi
sando a seu desenvolvimento e à redução 
das desigualdades regionais. • 

O artigo está numa seção intitulada Das Regiõ
es. Ora, não tivemos ainda a regulamentação desse 
dispositivo. Encontra-se até em tramitação, recente
mente apresentado nesta Casa, o projeto do Sena
dor Ronaldo Cunha Uma. 

O Relator, provavelmente encontrando dificul
dade para enquadrar o que os autores chamaram de 
região administrativa metropolitana, recorreu ao art. 
25, § 32 , da Constituição, para adicionar a funda
mentação. S. Ex" sentiu a necessidade de reforçar a 
fundamentação constitucional. 
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Ó"'§ 3" do art. 25 do Capítulo dos Estados Fe
derados diz que: 

"§ 32 Os Estados poderão, mediante lei 
complementar, instituir regiões metropolita
nas, aglomerações urbanas e microrregiões, 
constituídas por agrupamentos de municí
pios limítrofes, para integrar a organização, 
o planejamento e a execução de funções 
públicas de interesse comum. • 

É evidente que, no caso, não se trata da rela
ção ou da integração entre o Plano Piloto e as cida
des satélites, que estão no contexto do Distrito Fe
deral, que equivale a Estado nas competências le
gislativas. Mas se trata de incluir também os municí
pios do Entorno, os municípios tanto do Estado de 
Goiás quanto do Estado de Minas Gerais, para per
mitir que haja uma ação integradora 

Se verificarmos, mesmo no caso de aglomera
ções urbanas, que são complexos urbanos de me
nor porte, há situações bem específicas que envol
vem mais de um Estado. Eu citaria o caso do Pólo 
Juazeiro-Petrolina, no Nordeste, na divisa entre Ba
hia e Pernambuco; Juazeiro está situado na Bahia, e 
Petrolina, em Pernambuco. Hoje, esse pólo, no seu 
conjunto, constitui um dos mais importantes pólos 
econômicos do Nordeste brasileiro e tem um signifi
cado muito especial, porque se trata de um pólo in
teriorano, que deveria contar com uma maior aten
ção por parte do Governo Federal e com uma ação 
integrada da União e dos dois Estados. 

Ora, o que pressupõe a Constituição, no caso 
do art. 43, é a articulação da própria União, e, no 
caso do art. 25, § 32, trata-se de competência emi
nentemente estadual e não, federal. 

O_gue me parece é que houve, na Constituinte, 
a preocupação de transferir da União para os Esta
dos a questão das regiões metropolitanas e das 
aglomerações. 

O caso que estamos neste momento a discutir 
mostra que, efetivamente, há uma realidade sócio
econômica, uma realidade urbana que se impõe e 
que extravasa limites estaduais e, por conseguinte, 
parece-me que não logramos obter um equaciona
mento adequado para essa questão no cor-pO do 
Texto constitucional. 

A realidade urbana, conseqüentemente, se im
põe, e Brasma e seu Entorno constituem o grande 
pólo urbano e geo-econômico do Centro-Oeste bra
sileiro. Mas esse projeto serve sobremodo para cha
mar a atenção para a questão urbana e regional no 
Brasil. 

Já tivemos aqui várias considerações da maior 
importância. Os pronunciamentos dos Senadores 
I ris Rezende e José Roberto Arruda, autores do pro
jeto, mostraram o quanto é complexa essa relação 
entre o Distrito Federal e o seu Entorno. O Senador 
Artur da Távola fez uma análise sociológica da Bai
xada Auminense, mostrando a série de fenômenos 
observados naquela região integrante do Município 
do Rio de Janeiro. O Senador Ramez Tebet nos 
alertou para o tratamento inadequado da presente 
questão regional. 

Observamos que, no sistema anterior à Carta 
de 88, havia recursos vinculados para as regiões 
metropolitanas, que hoje estão desaparecidos. 
Atualmente, muitos dos Estados, possuidores das 
nove regiões metropolitanas, anteriormente instituí
das no Brasil, extinguiram seus órgãos metropolita
nos - à falta da vinculação de recursos -, passando 
a haver, por conseguinte, um desleixo, uma queda 
no tratamento de questão urbana tão grave no âmbi
to metropolitano. 

Vemos, a cada ocorrência de chuvas, os trans
bordamentos e as inundações; observamos o au
mento dos problemas ambientais nas grandes me
trópoles, o saneamento básico piorar, o desloca
mento casa-trabalho aumentar, cada vez mais, sua 
duração, sem que o Brasil esteja enfrentando esses 
problemas objetivamente. 

A região metropolitana de São Paulo, segura
mente, constitui - por força da concentração econõ
mica e demográfica, decorrente da ausência de uma 
política regional e urbana-, o exemplo mais pronto e 
acabado do agravamento dos problemas urbanos 
em nosso País. 

O censo de 1996 vem mostrar que novas me
trópoles estão surgindo no Pars, particularmente no 
Sul, na faixa correspondente a São Paulo e Aorianó
polis. É a população fugindo das grandes cidades 
saturadas, mas concentrando-se em cidades contf
guas, que fonnam uma verdadeira região urbana, 
que ultrapassa fronteiras, limites e divisas estaduais. 

Temos, portanto, outros problemas similares se 
formando no País, a exemplo do que aqui estamos 
discutindo, o de Brasília e seu Entorno. É preciso, por 
conseguinte, que se dê ênfase à política regional para 
promover a desconcentração da economia, para favo
recer um desenvolvimento mais equilibrado e mais 
equânime de todo o País, para que se dê oportunidade 
de emprego e de renda a todos os brasileiros. É ne
cessário que se tenha uma política urbana 

Infelizmente, não se tem tratado a política ur
bana como uma dimensão espacial do desenvolvi-
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mento do País. Ao contrário, reduz-se a política ur
bana a políticas setoriais, principalmente de sanea
mento e de habitação, mas é preciso ter presente, 
Sr. Presidente, Sl"ls. e Srs. Senadores, que a cidade 
é maior do que o somatório de suas partes. Caso se 
tratem a questão habitacional e a de saneamento 
isoladamente, de maneira alguma, vai-se chegar a 
um bom desenvolvimento urbano. 

Voto a favor desse projeto, apesar das dúvidas 
que aqui levanto, tanto do ponto de vista jurídico quan
to da necessidade de se equacionar, do ponto de vista 
sócio-econômico, a política urbana do País, porque en
tendo que ele é importante para realçar, para pôr em 
destaque, para chamar a atenção sobre o sério proble
ma urbano que se está agravando em nosso País. 

O SR. PRESIDENTE (Geraldo Melo) -A Mesa 
informa aos Srs. Senadores membros da Comissão 
Parlamentar de Inquérito que apura irregularidades 
relacionadas com a autorização, emissão e negocia
ção de títulos púb!icos estaduais e municipais, aten
dendo não apenas à solicitaÇão do Presidente da 
Comissão, Senador Bernardo Cabral, mas às dispo
sições regimentais, que o início daquela reunião da 
CPI somente ocorrerá, no dia de hoje, após o encer
ramento da Ordem do Dia. 

Concedo a palavra, para discutir, ao Relator da 
matéria, Senador Lúcio Alcântara. 

O SR. LÚCIO ALCÂNTARA (PSDB-CE. Para 
discutir. Sem revisão do orador.) - Sr. Presidente, 
SrBs e Srs. Senadores, serei breve para que o proje
to possa entrar em votação. Devo fazer algumas 
considerações, ainda que rápidas, para que fique 
patente o apoio que dou ao projeto, consubstancia
do no parecer e no voto que apresentei com as 
emendas que foram aceitas pela Comissão de 
Constituição, Justiça e Cidadania. 

De fato, o Senador Waldeck Omelas tem toda 
razão. O Governo Federal tem descurado do proble
ma urbano, e as regiões metropolitanas, que, a meu 
ver, foram um gÍ'ande avanço institucional, adminis
tratiVo e gerencial - para cuidar de regiões que com
preendem aglomerados urbanos muitas vezes ex
cessivamente populosos, com problemas comuns, 
com a necessidade de se otimizar recursos e solu; 
ções para esses problemas - não têm merecido nos 
últimos anos e nos últimos Governos a necessária 
atenção. 

Precisamos retomar essa questão das regiões 
metropolitanas, necessitamos de uma lei de desen
volvimento urbano para o Brasil, e o Governo, num 
país que a cada dia se toma urbano; não pode des
conhecer a gravidade dessa questão. 

É certo que assuntos de peculiar interesse dos 
Municípios, assuntos dos Estados, das Unidades Fe
deradas não podem ser objeto de ação da União; mas 
há outras matérias que exigem a presença da União 
para que o caos urbano no País não aumente mais. 

Esse projeto, de iniciativa dos Senadores lris 
Rezende e José Roberto Arruda, visa justamente 
oferecer um instrumento administrativo e até político 
para melhor coordenar as ações, os esforços no Dis
trito Federal e nos Municípios do chamado Entorno 
de Brasília. 

O projeto é autorizativo, é constitucional, está 
arrimado nos arts. 25 e 43 da Constituição Federal, 
ainda mais envolve dois Estados - o de Goiás e o 
de Minas Gerais -, além do Distrito Federal. Portan
to, jamais poderia ser uma instituição estabelecida 
ou criada por um Estado, pois envolve três entes fe
derados. Logo, só pode ser por iniciativa da União. 

É autorizativo, portanto, meramente autoriza o 
Presidente da República a instituir esses instrumen
tos que o projeto prevê; e não mexe - para esclare
cer definitivamente os Srs. Senadores - com aque
les recursos que constituem os Fundos de Participa
ção dos Estados e dos Municípios. Aqui não há per
centual de imposto federal, nem do IPI, nem do Im
posto de R~::nda. Há um fundo que se constitui com 
recursos orçamentários, com recursos decorrentes 
de empréstimo, e creio que Brasília, na situação em 
que está, merece realmente um apoio para que -se 
desenvolvam aqui ações que possam conduzir todo 
esse aglomerado urbano estabelecido no Plano Pilo
to, nas cidades satélites e nas cidades próximas à 
Brasília pertencentes aos Estados de Goiás e Minas 
Gerais para uma melhor solução de seus problemas. 

Por isso, meu parecer é favorável e entendo 
que o projeto é oportuno e necessário. 

O SR. PRESIDENTE (Geraldo Melo) -Para 
discutir, concedo a palavra ao nobre Senador Josap
hat Marinho. 

JOSAPHAT MARINHO (PFL-EiA.Para discutir. 
Sem revisão do orador.) -Sr. Presidente, sras e Srs. 
Senadores, em verdade, não vou discutir o projeto. 
Mas, em face da discussão havida na Comissão e 
do que ouvi no Plenário, suscitarei urna questão de 
ordem para solicitar a V. Ex", Sr. Presidente, o retor
no da matéria à Comissão de Constituição, Justiça e 
Cidadania. 

O projeto de lei, ora em discussão, está basea
do no art. 43 da Constituição. O nobre Senador Wal
deck Omelas, ao falar há pouco, pediu atenção para 
os termos desse dispositivo, a saber: 
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"Art. 43. Para efeitos administrativos, a 
União poderá articular sua ação em um 
mesmo complexo geoeconômico e social, vi
sando a seu desenvolvimento e à redução 
das desigualdades regionais". 

Como se vê, esse dispositivo cogita de criação 
de complexo geoeconômico e social por iniciativa da 
União. 

O art. 25, § 3g, da Constituição, a que também 
se refere o parecer do nobre Relator, estabelece: 

"Art. 25 ............................................... .. 
§ 32 - Os Estados poderão, mediante lei 

complementar, instituir regiões metropolitanas, 
aglomerações urbanas e microrregiões ... •. 

Como se vê, tanto num quanto noutro dispositi
vo há referência a lei complementar. 

O nobre Senador Waldeck Omelas pediu aten
ção, à semelhança do que fez o Senador Ramez Te
bel, para a circunstância de que não há lei comple
mentar federal regulando a matéria. O projeto como 
está envolve competência da União, dos Estados e 
do Distrito Federal. Como se executará regularmen
te essa lei, não conhecidos os termos gerais que 
disciplinam a matéria resultantes de uma !ei comple
mentar federal? 

Parece que há, portanto, uma preliminar que 
deve ser examinada e examinada pela Comissão de 
Constituição, Justiça e Cidadania. 

Por isso, sem desmerecer o mérito do projéto, 
mas pedindo a atenção da Casa para a circunstân
cia de que não devemos votar matéria dessa nature
za sem que estejam previstos os termos gerais regu
ladores do assunto, encaminho requerimento à 
Mesa no sentido de que seja adiada a votação da 
matéria para que a mesma retome à Comissão de 
Constifúlção, Justiça e Cidadania a fim de que sejam 
examinados esses pontos geradores de controvér
sias no Plenário. Somente assim, parece-me, o Se
nado deliberará tranqüilamente sobre esta matéria. 

O SR. PRESIDENTE (Geraldo Melo)- Sobre a 
mesa, requerimento que será lido pelo Sr. 1 2 Secre
tário, Ronaldo Cunha Uma. 

É lido o seguinte 

REQUERIMENTO NR 166, DE 1997 

Senhor Presidente, 
Nos termos do art. 279, alfnea b, do Regimento 

Interno, requeiro adiamento da discussão do Projeto 
de Lei do Senado n2 101/96-C, a fim de a referida 
proposição seja reexaminada pela Comissão de 
Constituição Justiça e Cidadania. 

Sala das Sessões, 5 de março de 1997.- Se
nador Josaphat Marinho. 

Justificação feita da tribuna. 
O SR. PRESIDENTE (Geraldo Melo)- A Presi

dência recebe o requerimento e considera suprida a 
necessidade de sua justificação com o pronuncia
mento que o Senador Josaphat Marinho acaba de 
fazer. 

Em vista disso, o requerimento será submetido 
à votação do Plenário. 

O SR. JOSÉ ROBERTO ARRUDA- Sr. Presi
dente, peço a palavra para encaminhar a votação. 

O SR. PRESIDENTE (Geraldo Melo) - V. Ex" 
tem a palavra, por cinco minutos, para encaminhar a 
votação. 

O SR~ JOSÉ ROBERTO ARRUDA {PSDB-DF. 
Para encaminhar a votação. Sem revisão do orador.) 
- Sr. Presidente, Srlls e Srs. Senadores, o Senador 
Lúcio Alcântara, como Relator da matéria, emitiu um 
voto que foi submetido à Comissão de Constituição, 
Justiça e Cidadania, no qual - S. Ex" é o Senador 
mais bem preparado para contraditar a matéria - in
voca duas questões. 

A primeira diz respeito ao art. 46. O Senador 
Lúcio Alcântara teve o cuidado de ancorar a matéria 
também no art. 25, exatarnente porque o art. 46 diz 
respeito especificamente a uma mesma unidade da 
federação. 

Sobre o aspecto de que a União tem a prerro
gativa de motivar a criação, o projeto é apenas auto
rizativo. A União efetivamente pode iniciar o procedi
mento para que seja criada a região metropolitana. 
Dessa forma, entendemos que as questões aqui co
locadas - e que também haviam sido colocadas no 
âmbito da Comissão de Constituição, Justiça e Cida
dania -já estariam, em tese, resolvidas. 

O SR. IRIS REZENDE - Sr. Presidente, peço a 
palavra, para encaminhar a votação. 

O SR. PRESIDENTE (Geraldo Melo) - V. Ex" 
tem a 'palavra, por cinco minutos, para encaminhar a 
votação. 

O SR. IRIS REZENDE (PMDB-00. Para enca
minhar a votação. Sem revisão do orador.) - Sr. Pre
sidente, Sr"s e Srs. Senadores, compreendemos 
bem o profundo zelo que o Senador Josaphat Mari
nho tem no acompanhamento dos trabalhos desta 
Casa. Ocorre, Sr. Presidente, que esse projeto de 1e: 
complementar foi exaustivamente estudado e discu
tido pela Comissão de Constituição, Justiça e Cida
dania desta Casa. Foi concedida vista, o projeto foi 
discutido e recebeu emendas. 
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Entendo que o Senador Josaphat Marinho teria 
razões para pedir o reexame da matéria por parte da 
Comissão de Constituição, Justiça e Cidadania se 
esse projeto de lei não fosse, como bem disse o Se
nador José Roberto Arruda, autorizativo. É de com
petência - todos sabemos - do Poder Executivo ini
ciativas dessa ordem, mas esse projeto é simples
mente autorizativo. Por esse motivo o Congresso 
Nacional já entendeu que, quando se trata de proje
to autorizativo, o Poder Legislativo pode muito bem 
ter a iniciativa de apresentar projetes nesse sentido. 

Pedimos a compreensão desta Casa, porque 
esse reexame faria com que o projeto demorasse a 
retomar ao Plenário. Isso traria sérios prejuízos à re
gião do Entorno. E, como eu disse na justificativa ini
cial, a situação do Entorno é complexa e exige ur
gência, por parte dos poderes constitufdos, na busca 
de soluções. 

Assim, pedimos a rejeição desse requerimento 
e a aprovação, ainda nesta sessão, do projeto. 

O SR. PRESIDENTE (Geraldo Melo)- V. ExA 
gosta!ia de encaminhar a votação, Senador Ademir 
Andrade? 

O SR. ADEMIR ANDRADE - Exatamente, Sr. 
Presidente. 

O SR. PRESIDENTE (Geraldo Melo)- V. Ex& 
encaminhará pelo Bloco de Oposição? 

O SR. ADEMIR ANDRADE - Encaminharei 
pelo Bloco de Oposição. 

O SR. PRESIDENTE (Geraldo Melo) - V. ExD 
dispõe de cinco minutos. 

O SR. ADEMIR ANDRADE (Bioco/PSB-PA. 
Para encaminhar a votação. Sem revisão do orador.) 
- Sr. Presidente, Srlls e Srs. Senadores, entende
mos que as argumentações do Senador Josaphat 
Marinho são corretas, mas temos também a com
preensão de que hoje, no Senado da República, es
tamos fazendo um pedido ao Presidente da Repúbli
ca, estamos to~do urna atitude polftica que é do 
interesse de todos os representantes do Distrito Fe
deral. Não deveria ser essa ~ forma, porque trata-se 
de uma lei autoiizativa. Estamos autorizando o Pre
sidente da República a fazer algo que é da sua com
petência exclusiva, portanto, não precisaríamos dar 
autorização, porque o Presidente tem poderes para 
decidir sobre isso no momento que desejar e enten
der. Entretanto, o Senado aprecia hoje urna espécie 
de requerimento, um pedido político para algo que é 
do interesse de todo o· povo do Distrito Federal e, 
principalmente, da região do Entorno. 

Sr. Presidente, compreendendo essa atitude 
política do Senado, a atitude dos Senadores lris Re-

zende e ·José Roberto Arruda, nós, do Bloco de 
Oposição, embora concordando com o Senador Jo
saphat Marinho, votamos contra o seu requerimento, 
pois acreditamos que não há por que esse projeto 
voltar à Comissão de Constituição, Justiça t Cidada
nia, quando todos temos a consciência de que esia 
nossa manifestação é, acima de tudo, polrtica. 

O SR. PRESIDENTE (Geraldo Melo) - Há um 
orador na tribuna, Srs. Senadores. 

O SR. ADEMIR ANDRADE - Esper:> que o 
Presidente da República seja sensível a esse apelo 
do Senado Federal, atendendo e concretizando esse 
desejo que estamos hoje aqui a manifestar. 

Muito obrigado, Sr. Presidente. 
O SR. VALMIR CAMPELO- Sr. Presidente, 

peço a palavra para encaminhar pelo PTB. 
O SR. PRESIDENTE (Geraldo Melo)- V. Ex& 

tem a palavra, para encaminhar pelo PTB, por cinco 
minutos. 

O SR. VALMIR CAMPELO (PTB-DF. Para en
caminhar a votação. Sem revisão do orador.) - Sr. 
Presidente, apesar de respeitarmos a posição do 
Senador Josaphat Marinho, temos urgência na apro
vação deste projeto de lei. Trata-se de um projeto 
autorizativo, de autoria de dois Senadores da Repú
blica que conhecem profundamente os problemas 
da região do Entorno, da região geoeconOmica do 
Distrito Federal. 

Em defesa do Distrito Federal, procurando ctar 
melhores condições a todos os habitantes da região 
geoeconõmica e da região do Entorno é que nos po
sicionamos contrários ao requerimento do Senador 
Josaphat Marinho, que solicita que o projeto seja de
volvido à Comissão de Constituição, Justiça e Cida
dania do Senado Federal. 

O SR. PRESIDENTE (Geraldo Melo) - Conce
do a palavra ao autor do requerimento, Senador Jo
saphat Marinho. 

O SR. JOSAPHAT MARINHO (PFL-BA. Para 
encaminhar a votação. Sem revisão do orador.) -Sr. 
Presidente, Sr«s e Srs. Senadores, eu hoje não pre
tendia entrar em nenhum debate, porque, nesta 
Casa, todos sabemos que há dias de falar e dias de 
silenciar. Hoje é um dos dias de silenciar. O nobre 
Senador Artur da Távola até falou que o Plenário es
tava levemente em ebulição. 

Mas o que estou querendo preservar é a auto
ridade do Senado e a legitimidade da lei. Fiz ques
tão de assinalar, ao apresentar o requerimento, que 
não discutia o mérito. É indiscutível a necessidade 
de uma solução, mas não se dá solução inútil. O que 
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se vai fazer, se for aprovado o projeto, é dar ao Dis- somos Senadores em Brasília. A matéria se faz da 
trito Federal um sorvete quente. Esta é a realidade. maior importância e requer nosso decidido exame. Por 

Ou a lei se baseia no art. 43, invocado no pro- outro lado, fui advertido de que há um projeto de cria-
jeto, e não pode ter curso, porque o art. 43 submete ção de outro Estado no Entorno, de autoria do nosso 
a matéria previamente a uma legislação complemen- correligionário, o ex-Senador Francisco Escórcio. É 
tar, que não foi elaborada, ou a matéria é soluciona- bom que nos lembremos disso! Todavia, um não coli-
da com base no art. 25, § 311, e o assunto é da com- de com o outro. Poderemos examinar um e outro. 
petência dos Estados e, por amplitude, do Distrito Como este é apenas um projeto autorizativo, não vejo 
Federal - não é matéria a ser decidida pelo Senado razões para que venhamos a nos opor a ele. 
da República. Nestes termos, esclareço que votarei, pessoal-

Estou pedindo a atenção, conseqüentemente, mente, a favor, mas sem considerar uma questão te-
para que se reexamine a matéria na Comissão de chada na Bancada do PFL Sugiro, portanto, o voto 
Constituição, Justiça e Cidadania e, se possTvet;se ___ •sim•. Não há questão fechada. 
dê ao projeto o conteúdo razoável capaz de produzir Era o que tinha a dizer, Sr. Presidente. 
efeito. No caso, é tanto mais discutível porque se o SR. PRESIDENTE (Geraldo Melo)- Conce-
cria região metropolitana mediante lei de caráter au- do a palavra ao Senador José Eduardo Outra por 
torizativo, ou seja, uma lei que não tem objetiVo de cinco minutos, para encaminhar, em nome do Bloco 
obrigatoriedade. Vai executar-se, então, o quê, da Oposição. 
quando e com?? O Sena~o, entretanto,_~ s:c>berano. o SR. JOSÉ EDUARDO OUTRA (Bloco PT-
Só est~u _pedindo atençao para a legitimidade de SE. Para encaminhar a votação. Sem revisão do 
sua dec1sao. orador.) - Sr. Presidente, Srls e Srs. Senadores, 

O SR. PRESIDENTE (Geraldo Melo) - Chamo pessoalmente, tenho um profundo preconceito can-
a a!enção d?s ?rs. Se~adores que o requerimento tra projetas autorizativos. Na verdade, durante a di-
sera submetido_ a votaçao. tadura militar, quando o Congresso Nacional não ti-

O SR. SERGIO MACHADO (PSDB-CE) - Sr. nha prerrogativas para decidir sobre uma série pro-
Presidente, o PSDB encaminha contrário ao requeriT jetos, proliferavam-se os projetas autorizativos, tal-
menta. vez até para dar a impressão de que o Congresso 

O SR. PRESIDENTE (Geraldo Melo) - Mais ai- estivesse funcionando. Na Comissão de Constitui-
gum Líder deseja orientar sua Bancada? (Pausa) ção, Justiça e Cidadania, tenho sempre me abstido 

Não havendo quem peça a palavra, em vota- na votação de projetas dessa natureza. 
ção o requerimento. Gostaria de deixar claro que concordo com to-

Os Srs. Senadores que o aprovam queiram dos os argumentos colocados aqui na defesa do mé-
permanecer sentados. (Pausa.) rito do projeto. Tem que ficar registrado que a apre-

Rejeitado. vação desse projeto não vai fazer com que se tome 
O SR. PRESIDENTE (Geraldo Melo) - Encer- realidade a correção dos problemas levantados aqui 

rada a discussão, passa-se à votação do Projeto de por diversos Srs. Senadores que encaminharam fa-
Lei do Senado n11 101, de 1996, sem prejuízo das voravelmente a ele, em decorrência do seu mérito. A 
emendas. Constituição é clara ao dizer que essa é uma atribui-

O Sr. Hugo Napoleão - Sr. Presidente, peço a ção do Executivo. O Congresso Nacional está autori-
palavra para encaminhar a votação. zando o Executivo a fazer algo de que ele já tem 

O SR. HUGO NAPOLEÃO (PFL-PI. Para en- prerrogativa para fazer. 
caminhar a votação. Sem revisão do orador.) - Sr. Quero deixar clara essa questão, para não se 
Presidente, solicitei a palavra mais no sentido de dourar a pílula, para não se pensar que, a partir do 
orientar minha Bancada do que propriamente enca- momento em que este projeto for aprovado, vão estar 
minhar quanto às razões de mérito do projeto. o Se- corrigidos todos os problemas levantados aqui por vá-
nadar Josaphat Marinho teve suas razões ao apre- rios Senadores na defesa do mérito do projeto. 
sentar o requerimento pelo adiamento, mas louvo- Então, registrada essa posição que tenho como 
me também em outro representante do Estado da pessoal - mas como este é o Plenário do Senado e 
Bahia, o Senador Waldeck Omelas, cujas razões to- não a Comissão de Constituição, Justiça e .Cidadania, 
ram sobejamente debatidas nesta Casa, e faço mi- que, a meu ver, deveria dar um parecer mais técnico -, 
nhas as suas palavras. Todos nós, no fundo- e não a orientação da Uderança do B!oco, feita essa ressai-
apenas os ilustres Senadores pelo Distrito Federal -, va, é pelo voto •sim•. Muito obrigado. 
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O SR. PRESIDENTE (Geraldo Melo) - A Presi
dência esclarece ao Plenário que, nos termos elo ás· 
posto no art. 288, III, •a•, elo Regimento Interno, a ma
téria depende, para sua aprovação, elo voto favorável 
da maioria absoluta da composição da Casa, devendo 
a votação ser feita pelo processo eletrônico. 

Peço aos Srs. Senadores que se encontram 
em seus gabinetes ou em qualquer outra dependên
cia desta Casa que se dirijam ao Plenário, pois tere
mos votação nominal. 

Os Srs. Senadores já podem votar. (Pausa) 
O SR. ESPERIDIAO AMIN (PPB-SC) - Sr. 

Presidente, "sim" ao requerimento? 
O SR. PRESIDENTE (Geraldo Melo) - O re

querimento já foi rejeitado, Senador Esperidião 
Amin, estamos votando a matéria. O voto "sim" 
aprova o projeto. O voto "nãv" o rejeita. 

O SR. VALMIR CAMPELO (PTB-DF) - Sr. 
Presidente, o PTB volta a reiterar aos membros de 
sua Bancada que votem "sim". 

O SR. JADER BARBALHO (PMDB-PA) - Sr. 
Presidente o PMDB recomenda o voto "sim". 

o SR. SÉRGIO MACHADO (PSDB-CE) - Sr. 
Presidente, o PSDJ3 recomenda o voto "sim". 

O SR. JOSE EDUARDO OUTRA (Bloco PT
SE) - Sr. Presidente, a üderança do Bloco reco
menda o voto "sim". 

O SR. PRESIDENTE (Geraldo Melo) - Todos 
os Srs. Senadores já votaram? 

A Mesa aguardará mais três minutos, conside
rando a distância de alguns gabinetes para o plená
rio. Se houver algum dos Srs. Senadores fora do 
plenário, a Mesa volta a informar que está havendo 
votação nominal e pede a sua presença. 

A Mesa informa aos Srs. Senadores que, após 
a votação do projeto, será submetida a sua decisão 
a emenda que também será apreciada em votação 
nominal. Pede, portanto, aos Srs. Senadores que 
permaneçam em plenário. (Pausa.) 

o projeto está sendo votado, sem prejuízo das 
emendas, Senador José Roberto Arruda. 

o Sr. José Roberto Arruda- Sr. Presidente, 
peço a palavra pela ordem. 

O SR. PRESIDENTE (Geraldo Melo) -Tem V. 
Exl a palavra. 

O SR. JOSÉ ROBERTO ARRUDA (PSDB-Df:. 
Pela ordem.) - Sr. Presidente, terminada esta votá
ção nominal, deve-se votar as emendas em globo, 
que também exigem votação nominal. Peço aos no
bres Senadores que permaneçam em plenário. 

O SR. PRESIDENTE (Geraldo Melo)- A Presi
dência agradece a colaboração de V. Exl e informa 
que já deu essa orientação ao Plenár!o. 

(Procede-se à apuração.) 

VOTAM OS SRS. SENADORES: 

Ademir Andrade- Sim 
Antônio Carlos Valadares - Sim 
Artur da Távofa- Sim 
Bello Parga - Sim 
Beneclita da Silva- Sim 
Beni Veras- Sim 
Bernardo Cabral- Sim 
Carlos Bezerra - Sim 
Carlos Patrocínio- Sim 
Carlos Wilson- Sim 
Casildo Maldaner- Sim 
Coutinho Jorge- Sim 
Eclison Lobão -Sim 
Eduardo Suplicy- Sim 
Élcio Álvares- Sim 
Epitácio Cafeteira- Sim 
Esperidião Amin- Sim 
Fernando Bezerra- Sim 
Raviano Melo- Sim 
Freitas Neto - s;m 
Gerson Camata- Sim 
Gilberto Miranda -Sim 
Gilvarn Borges- Sim 
Guilherme Palmeira- Sim 
Hugo Napoleão- Sim 
Humberto Lucena- Sim 
I ris Rezende- Sim 
Jader Barbalho- Sim 
Jefferson Peres- Sim 
João França- Sim 
João Rocha- Sim 
Joef de Hoffanda- Sim 
Jonas Pinheiro -Sim 
Josaphat Marinho - Não 
José Agripino -Sim 
José Alves- Abst. 
José Bianco- Sim 
José Eduardo Outra- Sim 
José Fogaça- Sim 
José lgnácio Ferreira- Sim 
José Roberto Arruda- Sim 
José Serra- Sim 
Júlio Campos- Sim 
Júnia Marise- Sim 
Lauro Campos- Sim 
Leomar Quintanilha- Sim 
Levy Dias- Dim 
Lúcio Alcântara- Sim 
Lúclio Coelho -Sim 
Marina Silva- Sim 
Marluce Pinto -Sim 
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Mauro Miranda- Sim 
Nabor Júnior- Sim 
Ney Suassuna- Sim 
Odacir Soares- Sim 
Onofre Quinan- Sim 
Osmar Dias- Sim 
Pedro Simon -Sim 
Ramez Tebet- Sim 
Regina Assumpção- Sim 
Renan Calheiros- Sim 
Roberto Freire - Sim 
Roberto Requião- Sim 
Romeu Tu ma- Sim 
Ronaldo Cunha Lima- Sim 
Sebastião Rocha- Sim 
Sérgio Machado- Sim 
Teotonio Vilela Rlho- Sim 
Valmir Campelo- Sim 
Vilson Kleinübing -Sim 
Waldeck Omelas- Sim 

O SR. PRESIDENTE (Geraldo Melo) - Votaram 
SIM 69 Srs. Senadores e NÃO 1. HOtNe 1 abstenção. 

Total: 71 votos 
O projeto foi aprovado. 

É o seguinte o projeto aprovado: 

PROJETO DE LEI DO SENADO N"101, 
DE 1996- COMPLEMENTAR 

Autoriza o Poder Executivo a criar a 
Região Administrativa Metropolitana do 
DistrHo Federal e Entorno, e a Instituir o 
Fundo Complementar de Desenvolvimento 
do Distrito Federal e Entorno e dá outras 
providências. 

o-congresso Nacional decreta: 
Art. 1 2 Rca autorizado o Poder Executivo a 

criar, para efeitos de articulação da ação administra
tiva da União, conforme previsto no art. 43 da Cons
tituição, a Região Administrativa Metropolitana do 
Distrito Federal e Entorno. 

§ 12 A-Região Administrativa de que trata e&ce 
artigo é constituída pelo Distrito Federal, pelos muni
cípios de Abadiânia, Água Fria de Goiás, Águas .Lin
das de Goiás, Alexânia, Cabeceiras, Cidade Ociden
tal, Cocalzinho de Goiás, Corumbá de Goiás, Crista
lina, Fonnosa, Luziânia, Mimoso de Goiás, Novo 
Gama, Padre Bernardo, Pirenópolis, Planaltina, San
to AntOnio do Descoberto, Valparaíso e Vila Boa, no 
Estado de Goiás, Unaí e Buritis, em Minas Gerais. 

§ 21' Os municípios que vierem a ser constituí
dos a partir de desmembramento de território de mu
nicípio citado no parágrafo 12 deste artigo passarão 

a compor, automaticamente, a Região Administrativa 
Metropolitana. 

Art. 22 As atividades desenvolvidas na Região 
.Administrativa Metropolitana do Distrito Federal e En
tomo serão coordenadas por um Conselho Administra
tivo integrado por até cinco representante da União. 

Parágrafo único. O Distrito Federal e os Esta
dos de Goiás e Minas Gerais ooderão indicar até 
cinco representantes, cada um, para integrar o Con
selho Administrativo de que trata este artigo. 

Art. 32 Compete ao Conselho Administrativo: 
I - elaborar o Plano de Desenvolvimento Inte

grado e a programação dos serviços comuns; 
li - coordenar a execução de programas e pro

jetas de interesse da Região Administrativa, objeti
vando, sempre que possível, a unificação dos servi
ços públicos comuns; 

III - decidir sobre a repartição, entre as unida
des da Região Administrativa, dos recursos previs
tos no art. 6R. 

Art. 42 Consideram-se de interesse da Região 
Administrativa Metropolitana os serviços públicos 
comuns ao Distrito Federal e aos municípios que a 
integram, especialmente aqueles relacionados às 
áreas de infra-estrutura básica e de geração de em
pregos. 

Art. 52 FJCa o Poder Executivo autorizado a ins
tituir o Programa Especial de Desenvolvimento do 
Entorno do Distrito Federal, como parte integrante 
do Programa de Desenvolvimento do Centro-Oeste 
-PRODE:CO. 

Parágrafo único. O Programa Especial de De
senvolvimento do Entorno do Distrito Federal esta
belecerá normas e critérios para unificação de pro
cedimentos relativos aos serviços públicos, especial
mente com relação a: 

a) igualdade de tarifas, fretes e seguros; 
b) linhas de crédito especiais para atividades 

prioritárias; 
c) isenções, reduções e incentivos fiscais, em 

caráter temporário, de fomento a atividades produti
vas em programas de geração de empregos e fixa
ção de mão-de-obra. 

Art. 62 Rca o Poder Executivo autorizado a 
criar o Fundo Complementar de Desenvolvimento do 
Distrito Federal e Entorno, destinado a financiar pro
gramas e projetos prioritários para a região, com ·és
pecial ênfase para os relativos à infra-estrutura bási
ca e geração de empregos. 

Art. ?R O Fundo de que trata o artigo anterior 
será fonnado por recursos: 

I - de natureza orçamentária e extra-orçamen
tária que lhe forem destinados pela União, na forma 
da lei; 

11 - de natureza orçamentária e extra-orçamen
tária que lhe forem destinados pelo Distrito Federal, 
pelos Estados de Goiás e Minas Gerais, e pelos Mu-
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nicípios abrangidos pela Região Administrativa Me
tropolitana de que trata esta Lei; 

III-de operações de créditos externas e internas; 
IV -de outras fontes externas e internas. 
Art 82 A União finnará convênios com o Distri

to Federal, os Estados de Goiás e Minas Gerais, e 
os Municípios referidos no§ 12 do art. 12 , com finali
dade de atender o disposto nesta Lei. 

Art 9'2 Esta lei entra em vigor na data de sua 
publicação. 

Art. 1 O. Revogam-se as disposições em contrário. 
O SR. PRESIDENTE (Geraldo Melo) - Passa

se à votação das emendas. Já que não há nenhum 
requerimento de destaque, as Emendas de n2s 1 a 3 
serão votadas em globo. 

A Mesa solicita aos Srs. Senadores que ocu
pem os seus lugares. 

O SR. HUGO NAPOLEÃO (PFL - PI) - Sr. 
Presidente, o PFL encaminha o voto "sim". 

O SR. JOSÉ EDUARDO DUlRA (Bioco/PT -8E) 
-Sr. Presidente, o Bloco recomenda o voto "sim". 

O SR. VALMIR CAMPELO (PTB-DF) - Sr. 
Presidente, o PTB recomenda o voto "sim'. 

O SR. SÉRGIO MACHADO (PSDB-CE) - Sr. 
Presidente, o PSDB encaminha o voto "sim". 

O SR. PRESIDENTE (Geraldo Melo) - Os Srs. 
Senadores já podem votar. (Pausa.) 

(Procede-se à votação.) 

VOTAM OS SRS. SENADORES: 

Antônio Carlos Valadares- Sim 
Artur da Távola- Sim 
Bello Parga - Sim 
Benedita da Silva- Sim 
Beni Veras- Sim 
Bernardo Cabral- Sim 
Garfos Patrocínio- Sim 
Carlos Wilson- Sim 
Casildo Maldaner- Sim 
Coutinho Jorge- Sim 
Edison l cbão -Sim 
Eduardo s·· plicy- Sim 
Elcio ~Jvares - Sim 
Epitacio Cafeteira - Sim 
Esperidião Amim- Sim 
Fernando Bezerra- Sim 
Aaviano Melo- Sim 
Freitas Neto - Sim 
Gerson Camata- Sim 
Gilberto Miranda- Sim 
Gilvam Borges- Sim 
Guiihenne Palmeira - Sim 

Hugo Napoleão- Sim 
Humberto Lucena -Sim 
I ris Rezende- Sim 
Jader Barbalho - Sim 
Jefferson Peres - Sim 
João França- Sim 
João Rocha- Sim 
Joel de Hollanda- Sim 
Jonas Pinheiro -Sim 
Josaphat Marinho - Abst. 
José Agripino -Sim 
José Alves - Abst. 
José Bianco- Sim 
José Eduardo Outra - Sim 
José Fogaça- Sim 
José lgnácio Ferreira- Sim 
José Roberto Arruda- Sim 
José Serra - Sim 
Júlio Campos- Sim 
Júnia Marise- Sim 
Laura Campos- Sim 
Levy Dias- Sim 
Lúcio Alcântara - Sim 
Lúdio Coelho- Sim 
Marluce Pinto - Sim 
Mauro Miranda- Sim 
Nabor Júnior- Sim 
Ney Suassuna- Sim 
Odacir Soares- Sim 
Onofre Quinan- Sim 
Osmar Dias- Sim 
Pedro Simon- Sim 
Ramez Tebet- Sim 
Regina Assumpção -Sim 
Roberto Freire - Sim 
Roberto Requião- Sim 
Romeu Tuma- Sim 
Ronaldo Cunha Uma- Sim 
Sebastião Rocha- Sim 
Sérgio Machado- Sim 
Teotónio Vilela Filho- Sim 
Valmir Campelo- Sim 
Vilson Kleinübing -Sim 
Waldeck Omelas- Sim 

O SR. PRESIDENTE (Geraldo Melo)- Vota-
ram SIM 64 Srs. Senadores. 

Houve duas abstenções. 
Total: 66 votos. 
As emendas foram aprovadas. 
A matéria vai à Comissão Diretora para a reda

çãofinal. 

São as seguintes as emendas aprovadas: 
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EMENDA DE REDAÇÃO N• 1-CCJ 

Artigo 12 

Onde se lê, 
"conforme previsto no art. 43 da Constitui

ção .• ." 

Leia-se, 
"conforme previsto nos arts. 25 e 43 da Cor.!:ti

tuição .•• • 

EMENDA Nº 2-CCJ 

Acrescente-se o seguinte parágrafo único ao 
art. 6" do Projeto de Lei do Senado nº 101, de 1996: 

"Art. 6º .............................................. . 

Parágrafo único. O agenciamento fi
nanceiro e a aplicação dos recursos do Fun
do a que se refere o caput deste artigo fica
rão a cargo dos bancos oficiais. 

EMENDA N° 3-CCJ 

Ao Projeto de Lei do Senado n° 101, de 1996-
Complementar. 

Inclua-se no§ 1º do art. 12 do projeto o Municí
pio de Buritis, no Estado de Minas Gerais. 

O SR. PRESIDENTE (Geraldo Melo) - Item 4: 

PROJETO DE LEI DO SENADO 
N2 86, DE 1995 

(Incluído em Ordem do Dia nos termos do 
art. 172, I, do Regimento Interno) 

Projeto de Lei do Senado no 86, de 
1995, de autoria do Senador Roberto Freire 
que dispõe sobre incentivos à instalação d~ 

.~empresas fabricantes de veículos, partes, 
peças e componentes automotivos nas re
giões economicamente desfavorecidas que 
especifica. 

. (Dependendo de pareceres da Comis
são de Constituição, Justiça e Cidadania -
em .virtude de solicitação de audiência, nos 
termos do Ofício n2 31/95-CAE -e da Co
missão de Assuntos Económicos.) 

A Presidência esclarece ao Plenário que~ no 
prazo regimental, foi apresentada uma:· ·emenda à 
proposição perante a Comissão de Assuntos Econó
micos. 

Sobre a mesa, parecer da Comissão de Consti
tuição, Justiça e Cidaqania, que será lido pelo Sr. 1• 
Secretário, Senador Ronaldo Cunha Lima. 

É lido o seguinte: 

PARECER N2 77, DE 1997 

Da Comissão de Constituição, Justi
ça e Cidadania sobre o Projeto de Lei n2 

86, de 1995, que "Dispõe sobre incenti
vos à instalação de empresas fabricantes 
de veículos, partes, peças e componen
tes automotivos nas regiões economica
mente desfavorecidas que especifica. • 

Relator: Senador José lgnácio Ferreira 

I - Relatório 

A proposição em epígrafe, da autoria do ilustre 
Senador Roberto Freire, pretende estabelecer • .. .in
centivos à instalação de empresas fabricantes de 
veículos, partes, peças e componentes automotivos 
nas regiões econcomicamente desfavorecidas que 
especifica. • 

Nesse sentido, o art. 12 do projeto define ases
pécies de empresas e delimita as áreas geográficas 
que deverão ser contempladas com os incentivos 
que S"' pretende implantat. 

Por seu turno, os arts. 2" e 32 especificam os 
incentivos a serem adotados, firmando reduções de 
impostos e estatuindo prazo e condições para apli
cação dessas reduções. 

Já o art. 42 institui índices de nacionalização 
para as empresas que se beneficiem dos incentivos 
que se quer adotar e o art. 52 fixa condições para a 
depreciação dos seus investimentos em capital fixo. 

Por fim, o art. 62 dispõe sobre a cláusula de vi
gência. 

Na justificação, o eminente autor do projeto de 
lei que ora examinamos recorda • ... que o desenvol
vimento do País sempre se deu de forma excludente 
e desigual, com grandes disparidades de renda se 
formando, tanto entre classes, quanto entre regiões. 

Mais adiante argumenta que a própria Consti
tuição Federal, nos seus arts. 21, IX, e 43, determina 
o incentivo ao desenvolvimento económico com a 
redução das desigualdades regionais. 

A seguir informa que o projeto de lei em tela in
sere-se na proposta de "descentralização concentra
da o que consiste exatamente em viabilizar a des
centralização industrial no Brasil por intermédio do 
estímulo à implantação nas regiões periféricas de in
vestimentos de grande porte, com características es
truturadas, •. ." Adendando, ademais, "De todos os 
setores da indústria, talvez o autornotivo seja o que 
mais se adequa ao conceito de descentralização 
concentrada .•• • 

Acrescenta, em conclusão, que • ..• o presente 
projeto de lei propõe temporárias vantagens fiscais 
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e, principalmente, facilidades para importação de 
equipamentos e componentes, além de um padrão 
acelerado para a depreciação dos investimentos a 
serem realizadas na implantação de indústrias do 
setor automotivo no Norte e Nordeste". 

Finalmente, o ilustre iniciador da matéria em 
pauta finaliza a sua justificação asseverando que a 
aprovação do projeto de lei em questão "repre
sentará sem dúvida um divisor de águas na luta con
tra as desigualdades regionais .. ." 

Distribuída inicialmente à Comissão de Assun
tos Econômicos, onde recebeu emenda do nobre 
Senador Gerson Camata, colimando acrescentar a 
região norte do Estado do Espírito Santo entre as 
beneficiárias dos incentivos pretendidos, a proposi
ção principal de que se cuida recebeu parecer favo
rável do ilustre Senador Edison Lobão, com a sua 
acessória tendo parecer contrário. 

Em 23 de maio último a Comissão de Assuntos 
Económicos decidiu por ouvir esta Comissão de 
Constituição, Justiça e Cidadania, quanto à constitu
cionalidade do assunto sob exame, nos termos do 
disposto no art. 101, I, do Regimento Interno desta 
Casa. 

É o relatório. 

li-Voto 

Parece-nos que quanto à constitucionalidade 
do projeto de lei ora em pauta, não há óbices que 
impeçam a sua livre tramitação. Com efeito, veja-se 
inicialmente o disposto no art. 32 , III, in fine, da 
Constituição Federal: 

"Art. 32 Constituem objetivos funda
mentais da República Federativa do Brasil: 

- III - erradicar a pobreza e a marginali
zação e reduzir as irregularidades sociais e 
regionais;• 

De outra parte, o art. 170 do Estatuto Supremo, 
que arrola os princípios gerais da ordem económica 
nacional lista, e.ntre esses princípios, a redução das 
desigualdades regionais e sociais (art. 170, VIl). 

Portanto, reduzir desigualdades regionais é 
uma das normas programáticas da Carta de 19Ba 
Assim, no que diz respeito ao princípio subjacente à 
proposição sob análise, ele encontra total guarida na 
Lei Maior. 

Por outro lado, quanto à forma proposta para 
reduzir as desigualdades regionais - concessão de 
incentivos fiscais - parece-nos que ela também está 
em acordo com o Estatuto Supremo. Nesse sentido, 
observe-se o preceptivo do seu art. 43, § 22, III: 

"Art. 43. Para efeitos administrativos, a 
União poderá articular sua ação em um 
mesmo complexo geoeconômico e social, vi
sando a seu desenvolvimento e à redução 
das desigualdades regionais. 

§ 22 Os incentivos regionais compreen
derão, além de outros, na forma da lei: 

III - isenções, reduções ou diferimento 
temporário de tributos federais devidos por 
pessoas físicas ou jurídicas;• 

Sobre especificamente o inciso III supra lecio
na Celso Bastos: 

•o item III vai permitir um tratamento 
mais benéfico no campo tributário mediante 
a utilização de três institutos: a isenção, a 
redução e o diferimento." 

E mais adiante: 

"Quanto à redução do tributo, pode se 
dar tanto pelo rebaixamento da aliquota quan
to pela redução da base de cálculo. Quaisquer 
das. modalidades contudo são demandantes 

. de lei. • (in . Comentários à Constituição do 
Brasil, 32 Vo/., Ed. Saraiva, p. 288) 

E a modalidade de isenção fiscal que se pre
tende conceder com o projeto em tela é exatamente 
via redução do tributo, conforme está inscrito nos 
seus arts. 22 e 3º. 

Por outro lado, o art. 151, I, da Carta Magna, 
que veda à União instituir tributo que não seja unifor
me em todo o território nacional ou que implique dis
tinção ou preferência em relação a Estado, ao Distri
to Federal ou a Município, em detrimento de outro, 
faz a ressalva no sentido de que, não obstante, será 
admitida a concessão de incentivos fiscais destina
dos a promover o equilíbrio do desenvolvimento só
cio-económico entre as diferentes regiões do País. 

Ante o exposto, a nossa conclusão é que, 
quanto à constitucionalidade, não há óbices que im
peçam a livre tramitação do Projeto de Lei do Sena
do n2 86, de 1995, bem como a de sua respectiva 
emenda, devendo a matéria retomar á Comissão de 
Assuntos Económicos para que aquele Colegiada 
fale sobre o seu mérito. 

Sala da Comissão, 6 de março de 1997. -Iria 
Rezende, Presidente - Ramez Tebet - Relator -
José lgnácio- Romeu Tuma- Bernardo Cabral
Roberto Freire - José Eduardo Outra - Josafhat 
Marinho - Ademir Andrade - Ronaldo Cunha 
Lima - Pedro Simon - Ney Suassuna- Jefferson 
Peres. 
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O SR. PRESIDENTE (Geraldo Melo) -O pare
cer conclui pela constitucionalidade do projeto e da 
emenda oferecida perante a Comissão de Assuntos 
Económicos e pelo retomo da matéria àquela Co
missão para exame do mérito. 

Nos termos do art. 140, a, do Regimento Inter
no, designo o nobre Senador Eduardo Suplicy para 
proferir parecer em substituição à Comissão de As
suntos Económico sobre o projeto e a emenda. 

O SR. EDUARDO SUPUCY (PT- SP. Para 
proferir parecer.) - Sr. Presidente, Srªs e Srs. Sena
dores: 

1 -RELATÓRIO: 
O Projeto de Lei do Senado n2 86, de 1995, de 

autoria do Senador Roberto Freire, submetido à aná
lise desta Comissão de Assuntos Económicos, em 
tennos de decisão conclusiva, propõe a criação de 
incentivos fiscais destinados a estimular a realização 
de empreendimentos industriais do ramo automotivo 
nas Regiões Norte e Nordeste do País, e na área do 
Estado de Minas Gerais incluída no Polígono das 
Secas. 

Estariam compreendidos entre as empresas 
beneficiárias os fabricantes de veículos automotores 
e componentes dos mais diversos tipos: automóveis 
de passageiros e de uso misto e jipes; camionetas, 
furgões e pick-ups; caminhões e ônibus; tratares 
agrícolas e colheitadeiras; tratares e máquinas rodo
viárias de escavação e empilhadeiras, carrocerias 
em geral; reboques e semi-reboques para transporte 
de mercadorias, bem corno suas peças, partes e 
toda sorte de componentes. 

Os benefícios fiscais atingiriam o Imposto so
bre Importação - 11 e o Imposto sobre Produtos In
dustrializados- lP I, mediante a redução de suas ba
ses de cálculo em 80% (oitenta por cento) ou 95% 
(noventa e cinco por cento), conforme a aquisição se 
referisse a máquinas e outros bens destinados ao 
ativo fixo do estabelecimento ou a matérias-primas, 
peças, partes e outros componentes destinados à li
nha de produção ou ao mercado de reposição, res
pectivamente. 

A proposição acrescenta que a redução na 
base de cálculo dos impostos relativa aos compo
nentes, à exceção das indústrias de autopeças e 
pneumáticos, passaria para 99% (noventa e nove 
por cento), se as empresas beneficiárias, a partir do 
segundo ano de sua instalação, apresentassem 
crescimento anual na produção acima de 5% (cinco 
porcento). 

O prazo de duração do favor, no que respeita 
aos componentes (95% ou 99% de redução) seria 

de trinta anos, contados a partir do primeiro desem
baraço aduaneiro das mercadorias, isto é, da primei
ra fruição do benefício. 

Em contrapartida, como condição para a con
cessão do benefício, as empresas deveriam apre
sentar, no mínimo, os seguintes índices médios glo
bais de nacionalização: 

I - 50%, nos primeiros 60 meses desde o pri
meiro desembaraço aduaneiro dos bens importados 
com o benefício; 

11-60%, do 61 2 ao 120º mês posterior ao início 
do benefício; 

III- 65%, do 121 2 ao 240º mês posterior ao iní
cio do benefício; 

IV -70%, do 241 2 ao 360º mês posterior ao iní
cio do benefício. 

A seguir, o projeto traz a forma de comprova
ção anual dos propostos índices de nacionalização, 
excluindo do cálculo as importações de mercadorias 
oriundas dos países integrantes do Mercosul. 

Finaliza, instituindo depreciação acelerada in
centivada para o ativo fixo das empresas alcança
das, reduzindo à metade o prazo normal de depre
ciação das rnáquina1fe equipamentos. 

Na justificação da iniciativa, seu autor ressalta 
a necessidade de serem atenuadas as grandes dis
paridades de renda que, em deco!Tência do desen
volvimento económico excludente e desigual verifi
ca.ao ·nó País,- formiuam-se tanfo entre classes como 
entre regiões. 

Aponta, a propósito, que tal contraste deve-se 
não só ao descaso das elites dirigentes e da falta de 
ação efetiva do Estado, mas também à "própria di
nãmica da expansão capitalista no espaço brasilei
ro", que "teve e tem, indubitavelmente, traços con
centradores próprios e naturais, levando à aproxima
ç&o espacial entre investimentos". 

Argúi, em defesa da proposição, que a redução 
das desigualdades regionais é dever da União, por 
imposição dos arts. 21, inciso IX, e 43 da Constitui
ção da República. 

Aduz, em seguida, que, embora já exista, de 
longa data, no quadro institucional brasileiro, siste
ma de incentivos regionais que busca atacar o pro
blema em foco e que tem gerado grande quantidade 
de investimentos, não há como negar que tais esfor
ços foram incapazes de montar uma estrutura eco
nômica integrada e dinâmica e de elevar a qualidade 
de vida das populações regionais. 

Por essa razão, diz, está a propor uma modali
dade de intervenção estatal na realidade económica 
das Regiões Norte e Nordeste mais pontual e dire-
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cio •• a.aa que os atuais incentivos, de mais baixo cus
to e mais eficaz na geração de uma estrutura indus
trial integrada, com grande poder de alavancagem 
sobre os níveis de renda e emprego das regiões en
volvidas. 

Acentua, assim, a sua crítica ao atual modelo 
de desenvolvimento regional, destacando o fato de 
que esse modelo teve como resultado apenas em
preendimentos de médio porte •com baixo nível de 
vinculação entre si e sem capacidade própria de 
crescimento e de alavancagem de novos investi
mentos". A proposição, ao contrário, colimaria viabili
zar a descentralização industrial do Brasil, fomentan
do a implantação, nas regiões em tela, de investi
mentos de grande porte, com estrutura suficiente 
para ensejar o surgimento, ao seu derredor, de vas
ta gama de relações econômicas, possibilitando, en
tão, um crescimento auto-sustentado. 

Dentre os segmentos industriais, aduz o autor, 
o automotivo é, talvez, o que mais se presta a servir 
de alavanca de desenvolvimento, uma vez que uma 
montadora de automóveis traz "rebatimentos inigua
láveis, seja a montante ou a jusante do empreendi
mento•, atraindo diversos fornecedores dos compo
nentes, além de outros ramos afins à indústria. 

Alega ainda que o momento é de expansão da 
demanda e da produção da indústria automobilística 
brasileira e que essa não vem se mostrando capaz 
de abastecer o mercado com sua capacidade atual 
instalada, ajuntando que as Regiões Norte e Nor
deste constituem significativo mercado consumidor 
que só pode ser, atualmente, suprido com importa
ções ou veículos produzidos na Região Sudeste, o 
que acarreta altos custos de transporte, que seriam 
minimizados se os veículos transportadores pudes
sem retomar conduzindo veículos para os mercados 
do Sul e do Sudeste. 

Ao projeto foi apresentada uma emenda, de 
autoria do insigne Senador Gerson Camata, visando 
a incluir entre as regiões beneficiadas o Estado do 
Espírito Santo. 

Submetido ao exame da Comissão de Consti
tuição, Justiça e Cidadania, o projeto, bem corno a 
emenda oferecida foram aprovados nos aspectos de 
sua constitucionalidade e juridicidade, concluindo a 
Comissão pela sua livre tramitação. 

Compete-nos, agora, examinar a matéria sob 
os seus aspectos econômico e financeiro e sobre ela 
emitir parecer. 

A redução das imensas desigualdades regio
nais existentes no Brasil é aspiração histórica que 
sempre desafiou os homens sérios deste País. O 

problema é antigo e as ações governamentais exe
cutadas para solucioná-los surtiram efeitos acanha
dos, produzindo inúmeras distorções. 

A preocupação sempre perseguiu os governan
tes e, particularmente, os parlamentares que, aten
tos à questão, fizeram constar na atual Constituição 
Republicana, em pelo menos 14 passagens distin
tas, a redução das desigualdades como um dos prin
cipais objetivos nacionais e diretriz das ações de go
verno: 

1 - entre os objetivos fundamentais da Repú
blica Federativa do Brasil (art. 32 , III); 

2 - entre os assuntos da competência da 
União {árt. 21, IX); 

3 - corno norma de ação da União no desen
volvimento regional (art. 43 e seus §§ 12 a 32); 

4 - entre as atribuições do Congresso Nacional 
(art. 48, IV); 

5 - como exceção ao princípio da uniformidade 
geográfica da tributação (art. 151, I, in fine); 

6 - na vinculação de receitas federais às Re
giões Norte, Nordeste e Centro-Oeste- FNO, FNE e 
FCO (art. 159, I, "c"); 

7 - na vedação à destinação de parcela supe
rior a 20% para cada Estado, relativamente á partici
pação no produto do Imposto sobre Produtos Indus
trializados, conforme exportações (art. 159, § 22); 

8 - como premissa para o critério de rateio do 
Fundo de Participação dos Estados - FPE (art. 161, 
11); 

9 - na regionalização do Plano Plurianual (art. 
165,-§§ 12 e 42); 

10- como função obrigatória nos orçamentos 
fiscal e de investimento das estatais (art. 165, § 72) 

11 - como princípio geral da ordem econômica 
(art. 170, Vil); 

12 - no estabelecimento por lei dos planos de 
desenvolvimento nacional (art. 174, § 12 ) 

13 - como diretriz na estruturação do sistema 
financeiro nacional (art. 192, caput); 

14 - na restrição à transferência de poupança das 
regiões menos fávorecidas para outras (art. 192, VIl). 

T ada essa gama de disposições constitucio
nais não deixa qualquer dúvida em relação à impor
tãncia do tema e à necessidade de atacá-lo com me
didas efetivas e, nesse sentido, não se pode negar 
mérito à proposta do Senador Roberto Freire. 

A história nos demonstra, entretanto, que, por 
mais meritórias que sejam ações desse tipo, tendem 
a produzir resultados duvidosos, por vezes perver
sos, beneficiando apenas um grupo limitado de cida
dãos. A prática de criarem-se renúncias fiscais, as-
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sim como incentivos creditícios, para que segmentos 
empresariais realizem investimentos com o propósi
to de criar empregos e gerar crescimento em deter
minadas regiões ou setores, tem tido como resultado 
a destinação de recursos da sociedade para grupos 
restritos, já detentores de patrimônio, que acabam 
acumulando somas ainda maiores. O seu efeito tem 
sido, em geral, o de concentrar ainda mais a renda 
nacional, sem que necessariamente se atinja com 
eficácia o objetivo de democratizar os benefícios do 
desenvolvimento. 

No que se refere especificamente aos objetivos 
previstos no projeto do Senador Freire, há que se 
considerar que, se houver transferência de investi
mentos de outras regiões do País para as regiões 
beneficiadas pelo projeto, ocorreria redução no volu
me das receitas tributárias da União. Não se deve 
perder de vista que as regiões que se quer benefi
ciar recebem a maior parte das transferências cons
titucionais relativas ao produto da arrecadação do 
I PI. 

O prazo de duração dos favores é outro aspec
to questionável do projeto. Trinta anos de isenção 
quase total de IPI e de Imposto de Importação é pra
zo excessivamente longo. 

A depreciação acelerada para os bens incorpo
rados ao ativo fixo das empresas teria como efeito a 
redução no lucro líquido e, por via de conseqüência, 
no Imposto de Renda e demais tributos incidentes 
sobre o lucro. 

Apenas a título de observação, quanto ao as
pecto técnico, lembramos que o projeto não prevê o 
período exato em que os bens devem entrar no ativo 
fixo da empresa, para serem objeto da depreciação 
acelerada. Não sendo fixado prazo algum, presume
se que o-benefício seja perpétuo. 

Finalmente, tendo em vista o que têm determi
nado as Leis de Diretrizes Orçamentárias quanto à 
concessão de benefícios fiscais, verifica-se que o 
projeto se omite ao não prever o montante da renún
cia de receitas que acarretaria nem as despesas de 
idêntico valor que seriam anuladas. 

Considerando, entretanto, o objetivo maior do 
Senador Roberto Freire de promover a correção das 
desigualdades tanto regionais quanto pessoais que 
têm caracterizado o crescimento econômico brasilei
ro, é que vimos propor um projeto substitutivo que 
leva em conta importante e bem-sucedida experiên
cia em outros países que introduziram formas de Im
posto de Renda Negativo. O substitutivo que apre
sento inspira-se, em especial, no instrumento criado 
em 1975, nos Estados Unidos, o Earned lncome 

Tax Credit, ou o "Crédito Fiscal por Remuneração 
Recebida", e que vem sendo gradualmente expandi
do por sucessivos governos, tanto republicanos 
quanto democratas. Há experiências no Canadá e 
também na Inglaterra na mesma direção. Tem sido 
considerado um dos principais fatores determinantes 
do fato de o nível de emprego naquele país ter tido 
um comportamento bem mais favorável do que em 
outros países desenvolvidos. 

A proposição contida no substitutivo baseia-se 
no princípio de que a maneira mais eficaz de se dis
tribuir renda é por meio da destinação direta de re
cursos monetários às pessoas que se quer favore
cer, ou seja, as que ganham pouco, menos do que o 
necessário para garantir uma sobrevivência digna. 
Propõe-se que esse programa comece pelas regiões 
consideradas no projeto do Senador Roberto Freire. 

Assim, os trabalhadores contratados em qual
quer segmento da economia nessas regiões, caso 
percebam rendimentos abaixo de R$321 ,00 men
sais, passariam a ter o direito de perceber um com
plemento de renda na forma de um Imposto de Ren
da Negativo da seguinte maneira: 

I - Trabaltoador cujo renda mensal for maior 
que zero e inferior a R$100,00 terá direito a R$20,00 
mais 40% da sua renda; 

11 -Trabalhador cuja renda mensal for maior ou 
igual a R$100,00 e inferior a R$.150,00 terá direito a 
R$60,00; 

III - Trabalhador cuja renda mensal for maior 
ou igual a R$150,00 teriam direito a R$60,00 menos 
35% de sua renda que ultrapassar a R$150,00. · 

A primeira faixa de rendimentos até R$100,00 
por mês considera a possibilidade de a pessoa estar 
trabalhando em período parcial e, portanto, receben
do menos que o total do salário mínimo de R$112,00 
por mês em tempo integral. Observe-se que essa 
escala de benefícios é construída de forma a preser
var o incentivo ao trabalho. Vale dizer, o montante 
do benefício é calculado de forrna a incentivar o tra
balhador a aumentar o rendimento obtido com o seu 
trabalho, uma vez que a sua renda total (renda obti
da com o trabalho mais o benefício) aumenta com o 
crescimento da renda obtida com o trabalho. O be
nefício cresce até determinado nível de renda obtida 
com o trabalho, estabiliza-se em certa faixa, e passa 
depois a diminuir gradativamente até reduzir-se a 
zero quando a renda alcançar o nível de R$321,00 
por mês. 

Visando a incentivar a formalização das relaçõ
es de trabalho e reforçar o combate à evasão tribu
tária, o substitutivo estabelece que os trabalhadores 
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só terão acesso ao Imposto de Renda Negativo se 
eles e as suas empresas forem contribuintes do sis
tema de Previdência Social. 

COmo contrapartida a esse acréscimo de rendi
mento, aqueles trabalhadores que tiverem crianças 
em idade escolar deverão comprovar que elas estão 
freqüentando estabelecimento de ensino reconheci
do pelo Ministério da Educação, a exemplo dos Pro
gramas de Bolsa-Escola e Renda Mínima. 

A introdução de uma forma de Imposto de Ren
da Negativo nas Regiões Norte e Nordeste significa
rá volumosa injeção de recursos nas mãos dos tra
balhadores que hoje estão na faixa de ganhos até 
três salários mínimos. Ao mesmo tempo em que me
lhorará a distribuição pessoal e regional da renda 
nacional, terá forte impacto estimulador da demanda 
por bens de primeira necessidade, criando novas 
oportunidades de investimentos lucrativos neste se
tores em toda aquela Região. 

Assim, o Substitutivo ao PLS 86/95 diz que: 

O Congresso Nacional decreta: 
Art. 12 Os trabalhadores empregados 

nos setores privado ou público nas Regiões 
Norte e Nordeste do País farão jus ao bene
fício definido nesta lei. 

§ 12 Para efeito desta lei, as áreas 
geográficas contempladas correspondem 
aos Estados do Maranhão, Piauí, Ceará, Rio 
Grande do Norte, Paraíba, Pernambuco, 
Alagoas, Sergipe, Bahia, Acre, Amazonas, 
Amapá, Pará, Rondônia, Roraima e Tocan
tins, além da área do Estado de Minas Ge
rais inciuída no Polígono das Secas e do Es
~9.do do Espírito Santo. 

- Art. 22 Terá direito a um Imposto de 
Renda Negativo - IRN todo trabalhador de 
quaisquer setores especificados no art. 12 

que auferir rendimentos brutos mensais infe
riores a R$240,00 {duzentos e quarenta 
reais). 

§'1 2 O valor, em termos reais, mencio
nado no caput deste artigo será reajustado, 
no mês de maio de cada ano, na mesma 
proporção da variação real verificada no 
Produto Interno Bruto, por habitante, do ano 
anterior. 

Art. 32 O trabalhador cuja renda bruta 
mensal for inferior ao limite estabelecido no . 
artigo anterior fará jus ao Imposto de Renda 
Negativo, de acordo com o nível de sua ren
da na seguinte forma: 

i - trabalhador cuja renda mensal for 
maior que zero e inferior a R$1 00,00 terá di
reito a R$20,00 mais 40% de sua renda; 

11 - trabalhador cuja renda mensal for 
maior ou igual a R$100,00 e inferior a 
R$150,00 terá direito a R$60,00; 

III - trabalhador cuja renda mensal for 
maior ou igual a R$150,00 terá direito a 
R$60,00 menos 35% de sua renda que ul
trapassar a R$150,00. 

Parágrafo Único - O IRN será deposi
tado diretamente, pela Secretaria da Receita 
Federal, na conta de cada beneficiário. 

Art. 42 Os trabalhadores que possuí
rem filho(s) ou dependente(s) com idade en
tre 6 e 16 anos, para fazerem jus ao IRN, 
deverão apresentar, mensalmente, compro
vante de que o menor compareceu a no mí
nimo 90% das aulas de qualquer estabeleci
mento de ensino reconhecido pelo Ministério 
da Educação. 

Art. 5º Para habilitar seus trabalhado
res ao IRN a empresa deverá comprovar 
que: 

I - ela e o trabalhador são contribuin
tes do sistema de Previdência Social OfiCial; 

11 -o trabalhador deverá estar cadas
trado junto ao Cadastro de Pessoa Física -
CPF da Receita Federal, que emitirá um 
novo Cartão de Identificação do Contribuinte 
- CIC, especial para os beneficiários do 
IRN. 

Também deverá declarar em formulário próprio 
a sua renda anual, e ainda outros pequenos deta
lhes que os Srs. e Srlls Senadores podem ver, uma 
vez que foi distribuído o parecer a todos. 

Este é o nosso parecer favorável ao substitutivo. 

O SR. PRESIDENTE (Geraldo Melo) -O pare
cer é favorável ao projeto e à emenda, nos termos 
do substitutivo que oferece. 

A matéria ficará perante a mesa durante cinco 
dias úteis, a fim de receber emendas, nos termos do 
art. 235, 11, d do Regimento Interno. 

O SR. PRESIDENTE (Geraldo Melo)- Sobre a 
mesa, pareceres, oferecendo as redações finais 
que, nos termos do art. 320 do Regimento Interno, 
se não houver objeção do Plenário, serão lidos pelo 
Sr. 12 Secretário, Senador Ronaldo Cunha Lima. 

São lidos os seguintes: 
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PARECER N2 78, DE 1997 
(Da Comissão Diretora) 

Redação final do Projeto de Decreto 
Legislativo n2 122, de 1996. 

A Comissão Diretora apresenta a redação final 
do Projeto de Decreto Legislativo nº 122, de 1996 
que aprova a prestação de contas do Presidente da 
República, referente ao período de 29 de setembro a 
31 de dezembro de 1992. 

Sala de Reunião da Comissão, 5 de março de 
1997. - Antonio Carlos Magalhães, Presidente
Flaviano Melo, Relator. - Ronaldo Cunha lima -
Emília Fernandes. 

ANEXO AO PARECER Nº 78, DE 1997 

Faço saber que o Congresso Nacional apro
vou, e eu, , Presidente do Senado 
Federal, nos termos do art. 48, item 28, do Regimen
to Interno, promulgo o seguinte 

DECRETO LEGISLATIVO N2 , DE 1997 

Aprova a prestação de contas do 
Presidente da República, referente ao pe
ríodo de 29 de setembro a 31 de dezem
bro de 1992. 

O Congresso Nacional decreta: 
Art. 1º É considerada aprovada a prestação de 

contas do Presidente da República relativa ao perío
do de 29 de setembro a 31 de dezembro de 1992. 

Art. 22 Este Decreto Legislativo entra em vigor 
mi data de sua publicação. 

PARECER N2 79, DE 1997 
(Da Comissão Diretora) 

Redação final do Projeto de Lei do 
-Senado n2 101, de 1996- Complementar. 

A Comissão Diretora apresenta a redação final 
do Projeto de Lei do Senado n2 101, de 1996 - Com
plementar, que autoriza o Poder Executivo a criar a 
Região Administrativa Metropolitana do Distrito Fe
deral e Entqmo, e a instituir o Fundo Complementar 
de Desenvolvimento do Distrito Federal e Entorno e 
dá outras providências. 

Sala de Reuniões da Comissão, 5 de marçO de 
1997. -Antonio Carlos Magalhães, Presidente -
Flaviano Melo, Relator - Ronaldo Cunha Uma -
Emília Fernandes. 

ANEXO AO PARECER N2 79, DE 1997 

Autoriza o Poder Executivo a criar a 
Região Administrativa Metropolitana do 
Distrito Federal e Entorno, e, a Instituir o 

Fundo Complementar de Desenvolvimen
to do Distrito Federal e Entorno e dá ou
tras providências. 

O Congresso Nacional decreta: 
Art. 12 É autorizado o Poder Executivo a criar, 

para efeitos de articulação da ação administrativa da 
União, conforme previsto nos arts. 25 e 43 da Cons
tituição Federal, a Região Administrativa Metropolita
na do Distrito Federal e Entorno. 

§ 1 º A Região Administrativa de que trata este 
artigo é constituída pelo Distrito Federal, pelos Muni
cípios de Abadiânia, Água Fria de Goiás, Águas Un
das, Alexânia, Cabeceiras, Cidade Ocidental, Cocalzi
nho de Goiás, Corumbá de Goiás, Cristalina, Formosa, 
Luziânia, Mimoso de Goiás, Novo Gama, Padre Ber
nardo, Pirenópolis, Planaltina, Santo Antônio do Des
coberto, Valparaíso e Vila Boa, no Estado de Goiás, 
e de Unaí e Buritis, no Estado de Minas Gerais. 

§ 22 Os Municípios que vierem a ser constituí
dos a partir de desmembramentos de território de 
Município. citado no parágrafo anterior passarão a 
compor, automaticamente, a Região Administrativa 
Metropolitana. 

Art. 22 As atividades desenvolvidas na região 
Administrativa Metropolitana do Distrito Federal e En
tomo serão coordenadas por um Conselho Administra
tivo integrado por até cinco representantes da União. 

Parágrafo único. O Distrito Federal e os Esta
dos de Goiás e Minas Gerais poderão indicar até 
cinco representantes, cada um, para integrar o Con
selho Administrativo de que trata este artigo. 

Art. 32 Compete ao Conselho Administrativo: 
I - elaborar o Plano de Desenvolvimento Inte

grado e a programação dos serviços comuns; 
11 - coordenar a execução de programas e pro

jetes de interesse da Região Administrativa, objeti
vando, sempre que possível, a unificação dos servi
ços públicos comuns; 

III - decidir sobre a repartição, entre as unida
des da Região Administrativa, dos recursos previs
tos no art. 62. 

Art. 42 Consideram-se de interesse da Região 
Administrativa Metropolitana os serviços públicos co
muns ao Distrito Federal e aos Municípios que a in
tegram, especialmente aqueles relacionados às 
áreas de infra-estrutura básica e de geração de em
pregos. 

Art. 52 É o Poder Executivo autorizado a insti
tuir o Programa Especial de DesenvoMmento do En
tomo do Distrito Federal, como parte integrante do 
Programa de Desenvolvimento do Centro-Oeste -
PRODECO. 
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Parágrafo único. O Programa Especial de De
senvolvimento do Entorno do Distrito Federal esta
belecerá normas e critérios para unificação de pro
cedimentos relativos aos serviços públicos, especial
mente com relação a: 

a) igualdade de tarifas, fretes e seguros; 
b) linhas de crédito especiais para atividades 

prioritárias; 
c) isenções, reduções e incentivos fiscais, em 

caráter temporário, do fomento a atividades produti
vas em programas de geração de empregos e fixa
ção de mão-de-obra. 

Art. 62 É o Poder Executivo autorizado a criar o 
Fundo Complementar de Desenvolvimento do Distri
to Federal e Entorno, destinado a financiar progra
mas e projetas prioritários para a região, com espe
cial ênfase para os relativos à infra-estrutura básica 
e geração de empregos. 

Parágrafo único. O agenciamento financeiro e 
'il aplicação dos recursos do Fundo a que se refere 
este artigo ficarão a cargo dos bancos oficiais. 

Art. 72 O Fundo de que trata o artigo anterior 
será formado por recursos: 

I - de natureza orçamentária e extra-orçamen
tária que lhe forem destinados pela União, na fonna 
da lei; 

11 - de natureza orçamentária e extra-orçamen
tária que lhe forem destinados pelo Distrito Federal, 
pelos Estados de Goiás e Minas Gerais, e pelos Muni
cípios abrangidos pela Região Administrativa Metropo
litana de que trata esta Lei; 

III-de operações de crédito externas e internas; 
IV -de outras fontes externas e internas. 
Art. 82 A União firmará convênios com o Distri

to Federal, os Estados de Goiás e Minas Gerais, e 
os Municípios referidos no§ 12 do art. 12 , com a fina
lidade de atender o disposto nesta Lei. 

Art. 92 Esta Lei entra em vigor na data de· sua 
publicação. . 

Art. 10. Revogam-se as disposições em contrário. 
O SR. PRESIDENTE (Geraldo Melo) - Os pa

receres vão à publicação. 
Sobre a mesa, requerimento que será lido pelo 

Sr. 12 Secretário, Senador Ronaldo Cunha Umil-

É lido e aprovado o seguinte: 

REQUERIMENTO N2167, 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 Le!)islativo n2 122, de 

1996, apresentado como conclusão do Parecer n2 

106, de 1996- CN, da Comissão Mista de Planos, 
Orçamentos Públicos e Fiscalização, que dispõe so
bre a prestação de contas do Presidente da Repúbli
ca, referente ao período de 29 de setembro a 31 de 
dezembro de 1992. 

Sala das Sessões, 5 de março de 1997.-R~ 
naldo Cunha Lima. 

O SR. PRESIDENTE (Geraldo Melo)- Aprova
do o ·requerimento, passa-se à imediata apreciação 
da redação final. 

Em discussão a redação final. (Pausa.) 
Não havendo quem peça a palavra, encerro a 

discussão. 
Em votação. 
Os Srs. Senadores que a aprovam queiram 

permanecer sentados. (Pausa.) 
Aprovada. 
O projeto vai à Câmara dos Deputados. 
O SR. PRESIDENTE (Geraldo Melo) -Sobre a 

mesa, requerimento que será lido pelo Sr. 12 Secre
tário, Senador Ronaldo Cunha Uma. 

É lido e aprovado o seguinte 

REQUERIMENTO N2168, DE 1997 

Dispensa de publicação de redação 
final. 

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 Lei do Senado n2 101, de 1996-
Complementar, de autoria dos Senadores lris Re
zende e José Roberto Arruda, que autoriza o Poder 
Executivo a criar a Região Administrativa Metropoli
tana do Distrito Federal e Entorno, e a instituir o 
Fundo Complementar de Desenvolvimento do Distri
to-Federal e Entorno e dá outras providências. 

Sala das Sessões, 5 de março de 1997. - Iria 
Rezende- José Roberto Anuda- Lúcio Alcantara. 

O SR. PRESIDENTE (Geraldo Melo)- Aprova
do o requerimento, passa-se à imediata apreciação 
da redação final. 

Em discussão a redação final. (Pausa.) 
Não havendo quem peça a palavra, encerro a 

discussão. 
Em votação. 
Os Srs. Senadores que a aprovam queiram 

permanecer sentados. (Pausa.) 
Aprovada. 
O projeto vai à Câmara dos Deputados. 
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O SR. PRESIDENTE (Geraldo Meio)- Sobre a 
mesa, requerimento que será lido pelo Sr. 12 Secre
tário, Senador Ronaldo Cunha Lima. 

É lido e aprovado o seguinte 

OFÍCIO N2 022197- BLOCO 

Brasília- DF, 5 de março de 1997 
Senhor Presidente, 
Em cumprimento ao disposto no § 72, do art. 

65, do Regimento Interno, indico os nobres Senado
res Sebastião Rocha- PDT, Antônio Carlos Valada
res - PPS e Roberto Freire - PPS, como vice-líde
res do Bloco Parlamentar de Oposição. 

Atenciosamente, - Senador José Eduardo 
Outra, Líder do Bloco. 

O SR. PRESIDENTE (Geraldo Melo) -O expe
diente lido vai à publicação. 

O SR. ANTONIO CARLOS VALADARES -Sr. 
Presidente, peço a palavra para uma comunicação 
inadiável. 

O SR. PRESIDENTE (Geraldo Melo) - Conce
do a palavra ao nobre Senador Antonio Carlos Vala
dares, para uma comunicação inadiável, pelo prazo 
de cinco minutos, nos termos do art. 14, VIl, do Re
gimento Interno. 

O SR. ANTONIO CARLOS VALADARES (Bio
co/PSB-SE. Para uma comunicação. Sem revisão 
do orador.) - Sr. Presidente, Sr's e Srs. Senadores, 
na semana passada, tive oportunidade de apresen
tar o Requerimento n2 139, pedindo informações ao 
Tribunal de Contas da União sobre a última auditoria 
realizada por aquele órgão em relação ao Projeto Si
vam, no qual teriam sido introduzidas vultosas alte
rações nas quantidades e preços dos equipamentos. 

Esse requerimento de informação tem como 
objetivo comprovar se realmente houve isso, porque 
a audi!Qria comprovou, quando da elaboração do re
latório para a decisão do Tribunal de Contas, a regu
laridade dos proceclimentos sobre aquele projeto. R
zemos ainda uma pergunta: em caso positivo, quais 
as determinações ou recomendações adotadas? 

Entretanto, Sr. Presidente, sabemos que a de
cisão tomada pelo Tribunal de Contas a respeito do 
Projeto Sivam referiu-se apenas a aspectos formais 
do projeto, não entrando aquelas contas em det~rmi
nados aspectos que dizem respeito ao mérito, éomo 
por exemplo, as mudanças havidas no projeto quan
to a preços e quantidades de equipamentos. 

Tenho em mãos, Sr. Presidente, um documen
to elucidativo dessa questão que precisa ser julgada. 
E tenho certeza de que até a próxima sessão do 
TCU haverá o devido julgamento. A fls. 41 daquela 
decisão tomada na aprovação do Projeto Sivam, 

existem informações que consubstanciam a nossa 
suspeita de que a Raytheon fez alterações inconsis
tentes, sem nenhum fundamento no contrato, visan
do obter vantagens que consideramos ilegais. 

Em julho de 1994, a quantidade de radares 
prevista era de 14, ao preço unitário de 
US$4.149.193,00. Com a alteração, houve uma re
dução de 14 para 7. Entretanto, Sr. Presidente, o 
preço unitário do equipamento, do radar, passou de 
US$4.149.193,00 para US$6.681.675,00. A estação 
fixa do radar secundário, cuja quantidade prevista 
era de 4, passou para 7 e o preço também foi au
mentado de US$1.084.308,00 para 
US$1.253.185,00. 

A estação VHF remota - eram previstas 26 -
sofreu, Sr. Presidente, uma alteração para 27 e tam
bém uma alteração do preço de US$268.460,00 
para US$308.871,00. Eram previstas 3 estações 
centrais e permaneceu a mesma quantidade; no en
tanto, o preço passou de US$66.083,00 para 
US$155.221,00, e assim por diante. 

Várias alterações foram feitas à revelia do Se
nado Federal, do Tribunal de Contas da União, tanto 
que a auditoria designada para acompanhar o Proje
to Sivam disse o seguinte, a fls. 44: 

• Assim, em virtude dessa busca por 
melhores condições tecnológicas para os 
equipamentos e, ainda, em função de ade
quações tecnológicas julgadas necessárias 
que ocorreram após o processo de seleção 
propriamente dito, procederam-se às alte~
ções e conseqüentes modificações na piam
lha de preços, quantidades e materiais. Esta 
equipe de inspeção, em virtude de não pos
suir profissionais com a especialização téc
nica requerida para opinar quanto à necessi
dade de terem sido procedidas modifiCações 
e alterações na configuração do projeto, as 
quais deram origem às mudanças de quanti
tativos de material, bem como às mu~ças 
de preços e mudanças nas soluções encon
tradas com vistas à otimização do Sivam, con
sidera a avaliação desse item prejudicada." 

Significa, Sr. Presidente, que a própria equipe 
de inspeção do Tribunal de Contas da União julgou
se incompetente do ponto de vista técnico para ava
liar as alterações feitas no contrato Sivam. 

Continua a auditoria: 

"Resta salientar que, em que pese te
rem sido procedidas as modificações acima 
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citadas, o valor total ào contrato· não sofreu 
majoração.• 

Sr. Presidente, o valor total não sofreu qual
quer alteração, mas, se eram previstos quatorze ra
dares, e essa quantidade de material foi reduzida 
pela metade, o preço foi mais do que duplicado. 

Como haverá uma vigilância eficiente na Ama
zônia com uma quantidade de radares tão pequena 
tão reduzida? Sob o ponto de vista técnico, não pos: 
so dar um parecer, da mesma forma como não pode 
d~r um parecer definitivo a equipe designada pelo 
Tnbunal de Contas da União para fazer o acompa
nhamento daquele projeto tão importante para o de
senvolvimento da Amazônia 

Assim também, Sr. Presidente, existe outro 
item que considero da maior gravidade: a emissão 
de nota promissória pela União. Essa auditoria o 
considera ilegal e o faz nos seguintes.termos: 

As minutas dos contratos de mútuo a 
serem celebrados entre a República Federa
tiva do Brasil, tomador, com a Raytheon, no 
valor de U$235.200,00 e com o Sivam V. 
Trust no valor de US$48 milhões, prevê que 
a União deverá emitir no dia da assinatura 
dos contratos (abro um parênteses, Sr. Pre
sidente, daqui até segunda-feira deverá 
ocorrer a assinatura desse contrato de finan
ciamento), em favor dos mencionados cre
dores, nota promissária pagável ao crecjor 
no valor do principal do compromisso em 
que serão registrados os valores desembol
sados, os respectivos juros devidos e o sal
do devedor do principal. 

Prevêem ainda os contratos que •o referido tí
tulo poderá ser trocado por notas promissórias defi
nitivas, que poderão ser futuramente negociadas no 
mercado financeiro internacional desde que haja 
consentimento do tomador. • 

Entretanto, aqui está, Sr. Presidente, a gravida
de da matéria. A Resolução do Senado Federal n2 
96, de 15/12189, que dispõe sobre limites e condiçõ
es para operações de crédito externo e interno da 
União, estabelece em seu art. 11 o seguinte: 

Art. 1. É vedado à União e às suas au- ' 
tarquias assumir compromissos diretamente 
com fornecedores, prestadores de serviço 
ou empreiteiros de obras, mediante emissão 
ou aval de promissórias, aceite de duplica
tas ou outras operações similares. 

Sr. Presidente, ao que me consta, a empresa 
fornecedora dos equipamentos do Sivam é a Rayt-

--~----

heon, pois a Constituição proíbe que a Raytheo~. 
que é a empresa fornecedora, pratique aval de promis
sórias. Portanto, existem empecilhos jurídicos à con
tratação das operações de crédito junto à Raytheon e 
à Sivam V. Trust, nas condições estabelecidas nas 
respectivas minutas dos contratos de mútuo. 

Entretanto, cabe ressaltar que o projeto de re
solução a que se refere o último parágrafo do Item 
n2 9 consta do parecer aprovado pelas três Comis
sões do Senado em 13.02.96. Se aprovado pelo Ple
nário daquela Comissão, esse projeto solucionará a 
questão, pois o mesmo preceitua, no seu art. 2º, o 
seguinte: 

• Art. 2º A Resolução n2 92 não se aplica 
ao disposto no artigo da Resolução nº 96." 

Sr. Presidente, diante da gravidade desse as
sunto, esperamos que, ainda nesta semana, o Tribu
nal de Contas da União, órgão que, constitucional
mente, está devidamente aparelhado para acompa
nhar o desenvolvimento do Projeto Sivam, possa for
necer ao Senado Federal as informações que solici
tamos, a fim de que todas as dúvidas suscitadas se
jam esclarecidas. 

Caso essas irregularidades persistam, o con
trato do Projeto Sivam tem que ser anulado, custe o 
que custar. O que importa é que as leis do nosso 
País, a nossa Constituição, devem ser obedecidas~ 

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

Durante o discurso do Sr. Antonio Car
los Valadares, o Sr. Geraldo Melo, 1º \!ice
Presidente, deixa a cadeira da presidência, 
que é ocupada pelo Sr. Flaviano Melo, 3º 
Secretário. 

O SR. PRESIDENTE (Raviano Melo) - Conce
do 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, S~s e Srs. Senadores, la
mento profundamente que hoje tenhamos que traba
lhar contra o tempo. 

Tentei, na sessão de homenagem às mulheres, 
fazer um pronunciamento que, por questão de tem
po, foi breve. Como estava inscrita, fiquei mais tran
qüila, pois teria um tempo maior. Contudo, não o te
rei, porque hoje, usando dispositivo regimental, la
mentavelmente, levamos mais de uma hora com co
municações inadiáveis. Lamento profundamente não 
poder fazer o pronunciamento que desejaria, uma 
vez que hoje é o grande dia. 
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Assim mesmo, tecerei algumas considerações 
e peço que o meu pronunciamento seja registrado 
em sua íntegra. 

É de forte simbolismo o fato de o Dia Interna
cional da Mulher - dia 8 de março - representar um 
episódio de triste memória, que assinala, emblemati
camente, a situação da mulher no mundo. Como to
dos sabemos, mas nunca é excessivo lembrar, no 
trágico 08 de março de 1857, 129 operárias têxteis 
na cidade de Nova York, que estavam em greve por 
melhores condições de trabalho, foram queimadas 
quando ocupavam uma fábrica. 

Já se passaram, Srªs e Srs. Senadores, cento 
e quarenta anos da ocorrência desse fato, mas, ape
sar de sua estética medieval, não assinala, propria
mente, o início da luta da mulher, cuja origem é de 
tempo mais remoto. ' 

Nas culturas mais primitivas, chamadas "de co
leta•, as condições ambientais eram tão favoráveis 
que as populações podiam viver daquilo que a natu
reza oferecia Os fenômenos da guerra e da caça 
eram muito raros ou até inexistentes. Homens e mu
lheres viviam em sociedades não competitivas, em
bora houvesse uma divisão sexual de trabalho. Ha
via uma espécie de igualdade entre mulher e tío
mem. As mulheres eram consideradas seres mais 
próximos do sagrado por gerarem e manterem a 
vida biológica e, portanto, possuíam alguns privilé
gios. 

Mais tarde- por volta de 10.000 a 8.000 anos 
a.C. -, quando se descobrem as técnicas de arar a 
terra, instalam-se as sociedades agrárias e com elas 
a História como a conhecemos, e a situação da mu
lher passa por uma transformação radical. Até a ins
talação dessas sociedades, o princípio masculino e 
feminino ju_ntos governavam o mundo. 

Agora, já não é mais assim. Devido à necessi
dade de fixar-se à terra e dividi-la entre os clãs para 
cultivá-la, a mulher passa a reduzir-se apenas à es
fera do privado. 'A ela passa a competir somente a 
geração a a criação dos fill:los, enquanto ao homem 
compete o trabalho de arar a terra e defendê-la con
tra os possíveis competidores. Já não é mais o prin
cfpio feminino junto com o masculino que domiifárl) 
o mundo e, sim, a lei do mais forte. Daí em diante, o 
mundo passa a ser feito pelo homem e para o ho
mem. 

Assim, calçados. no económico e no ideológico, 
os homens impõem uma lei de ferro à mulher. Ela 
tem que sair das mãos do pai para as do marido. O 
adultério feminino é punido com a morte, ao passo 
que os homens, senhores do desejo, criam o mundo 

para si, em que a figura da mulher é dividida: de um 
lado a mãe pura, intocável e privada e, do outro, a 
prostiMa, mulher pública e usada por todos. 

Enquanto as condições tecnológicas o permi
tem, essa situação permanece inalterada. Mas, no 
século XVIII, com a invenção do tear mecânico e to
das as tecnologias correlatas, instaura-se o modo de 
produção capitalista, com a conseqüente industriali
zação. 

Aqui, a situação da mulher sofre outra transfor
mação.* 

Sr. Presidente, eu ficaria aqui por um bom tem
po falando a respeito dessa análise que fiz para fugir 
um pouco do discurso tradicional que fazemos rela
tando as nossas lutas e as nossas vitórias. Quero, 
no entanto, pedir que esse meu pronunciamento 
seja registrado na íntegra. 

Antes, gostaria de aqui recitar alguns versos de 
Adélia Prado, feminista comprometida e reconheci
da: 

"Quando nasci um anjo esbelto, 
desses que tocam trombeta, anunciou: 
vai carregar bandeira. 
••. cumpro a sina. Inauguro linhagens, 

fundo reinos .•. 
Mulher é desdobrável. Eu sou. • 

O Dia Internacional da Mulher, 8 de março, 
tem sua origem na resistência das mulheres traba
lhadoras em defesa aos seus direitos. 

Em 1997, em pleno limiar do ano 2000, desejo 
manifestar minha firme convicção de que, a partir 
das vitórias que alcançadas ao longo desses anos, 
com o reconhecimento da mulher como cidadã e, 
acima de tudo, a partir da nossa própria luta, iremos, 
num futuro bem próximo, acabar com toda forma de 
discriminação. 

O movimento de mulheres brasileiras, presente 
no Congresso nacional pela atuação da Bancada 
Feminina, é o início de uma possibilidade luminosa: 
de um regime social e político cuja base de relações 
não seja o sistema de poder opressor que aí está. 

Vamos despertar, em corações e mentes, no li
miar de uma nova era, um sentimento de solídarie
âade e-participação comunitária. 

Que na elaboração das nossas leis, no traba
lho, no lar, na educação, na criação de princípios, 
pela força de nossa luta, tenhamos a capacidade 
sempre renovada de enfrentar e transpor quaisquer 
desafios. 

As leis já existem. Até certo ponto, realizaram a 
igualdade. Não obstante, é preciso fazer valer estas 
leis, principalmente a Constituição, que acaba com a 
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possibilidade da desigualdade. Pennaneceremos lu
tando sempre por essa igualdade de fato, para que 
ela sirva como estrutura de uma identidade nacional, 
onde nossa diferença de sexo tome-se apenas uma 
questão biológica, com respeito à individualidade. 

Queremos existir inteiras, fortes, audazes, atre
vidas, competentes, capazes, atuantes, sem ocupar 
o lugar de ninguém, mas ocupando o nosso próprio 
espaço. Queremos andar de cabeça erguida, partici
pando das decisões políticas e sociais. Queremos 
ser livres e lutar para tomar esse mundo um lugar 
melhor de viver. Livres para conhecer, para traba
lhar, para amar. Um dia começaremos a ser verda
deiramente iguais, tomando a fraternidade um sonho 
possível. 

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

DOCUMENTO A QUE SE REFERE A 
SRA. SENADORA BENEDITA DA SILVA 
EM SEU PRONUNCIAMENTO: 

DISCURSO DA SENADORA BENEDITA DA SIL

VA (PTIRJ), NA SESSÃO DE 5-3-97, EM HOMENA

GEM AO DIA INTERNACIONAL DA MULHER: 

Senhor Presidente, 

Senhoras e Senhores Senadores: 

É de forte simbolismo o falo de o Dia Internacional da Mu
lher - 8 de março - represen!ar um episódio de triste memória, 

que assinala. emblematicamente, a Situação da mulher no mun

do. Como lodos sabemos, mas nunca é excessivo lembrar, no trá

gico 8 de março de 1857, 129 operárias têxteis na cidade de Nova 

York, que estavam em greve por melhores condições de trabalho, 

foram queimadas quando ocupavam uma fábrica. 

Já se passarnm, Senhoras e Senhores Senadores, cento e 

quarenta anos da ocorrência daquele falo que, apesar de sua es

tética medieval, não assinala, propriamente, o inicio a luta da mu

lher, da qual tem suas origens em tempos mais remotos. 
Nas culturas mais primitivas, chamadas "de colete', as 

condições ambienlais eram tão fawréveis que as populações po
diam viver daq!Íilo que a natureza oferecia. Os fenómenos da 

guerra e da caça eram muito raros ou até inelCistentes. Homens e 

mulheres viviam em sociedades não competitivas, embora hou

vesse uma divisão sexual de trabalho. Havia uma espécie de 

igualdade entre mulher e homem. as mulheres eram consi!iem

das como sares mais próximos do sagrado por gerarem e mante
rem a vida biológica e, portanlo, possuíam alguns privilégios. 

Mais tarde- por volta de 10.000 a 8.000 anos a.C. -, quan

do se descobrem as téalicas de amr a terra, instalam-se as so
ciedades agrárias - e com elas a História como a conhecemos -

e a slluação da mulher passa por uma transformação radical. Até 

a instalação dessas sociedades, eram o principio masculino a fe

minino iunlos que governavam o mundo. 

··r--
Agota, já não é mais assim. Devido à necessidade de fixar-

se ·à terra a dividi-la enlra os clãs para cultivá-la, a mulher passa a 

reduzir-se apenas à esfera do privado. A ela passa a competir so
mente a geração e a criação dos filhos, enquanto ao homem com
pata o trabalho de arar a terra e defendê-la contm os possfveis 

competidores. Já não é mais o principio feminino junto com o 

masculino que dominam o mundo e, sim, a lei do mais forte. Daí 

em diante, o mundo passa a ser feito paio homem e para o ho

mem. 

Assim, calçados no econõmico e no Ideológico, os homens 
impõem uma lei de ferro à mulher. 8a tem que sair das mãos do 

pai para as do marido. O adultério feminino é punido com a morte, 
ao passo que os homens, senhores do desejo, criam um mundo 

para sl, em que a figura da mulher é dividida: de um lado a mãe, 

pura, intocável e privada, e do outro a prostituta. mulher pública e 

usada por lodos. 

Enquanto as condições tea101ógicas o parmilllm, essa Si· 

luação pennanece inaltemda Mas, no século XVIII, com a inven

ção do tear mecânico e 1Ddas as tea10logias correlalas, instaum

se o modo de produção capitalista, com a conseqüente industriafo

zação. 

Aqui, a· sltuação da mulher sofra OUira transformação. Em 
tenmos muito gerais, com a concentração urbana, não é mais pre

ciso produzir mão-de-obra barata para amr a terra. Ao contrário, 

são grandes os excedentes da força de trabalho. A mulher come

ça, pois, a limitar a natalidade. Entra, também. para o mundo do 

trabalho, sempre com salários inferiores aos do homem, devido à 
carga de estereótipos e preconceitos sobre a sua condição, cau

sados por müênios de opressão sexual e exploração econõmica. 

Por isso, começa a lu1ar por melhor educação, melhores 

condições de higiene, direito à cidadania politica, ao wto, etc. É 
nesse contexto que surgem os primeiros movimen1os feministas 

nos países europeus e nos Estados Unidos, reclamando o direito 

à educação e ao wto. E, se hoje sabemos escrever, podemos fa
zer politica e temos o direito de ir à universidade, é a essas pri

meiras heroínas da conálçã.o da mulher que o devemos. 

Não poderiamos, Senhoras e Senhores Senadores, neste 

breve ralalo histórico das lutas feministas, esgo!armos a matéria, 

tal a sua complexidade e a razoável teoria analítica de que a ma
téria já dispõe. Estamos, portanlo, traçando uma precéria visão 
geral e cronológica das lutas empreendidas, para que possamos, 
a seguir, analisar os avanços obtidos e identificar as perspectivas 

que se descortinam. 

Em razão, portanto, da exigüidade do tempo de que árspo

mos, retomaremos nossa síntese já no século XX. que viu surgir a 

campanha feminista numa fase de intensa agitação, com as mu
lheres atacando violen1arnente sua exclusão injusta de lodos os 

setores da vida pública. 

O primeiro a ser conquistado foi o direito da instrução. O 

ensino secundário e superior, antas exclusivamente destinado 
aos homens, foi finalmente aberto às mulheres. que assim tivemm 

oportunidade de partilhar os benefícios da instrução com os ho-



Março 1997 ANAIS DO SENADO FEDERAL 157 

mens, e preparar-se para exercer funções que até en1ão lhes 

estavam vedadas. Em geral, mostmram-se à altura dessas no

vas tarefas. O mito da inferioridade feminina caia por terra. Em 

1920, 52 (cinqüenla e duas) mulheres doutoraram-se pela Uni

versidade de Oxford, um dos mais difíceis baluartes a serem 

conquistados. 

A luta pela conquista dos direitos da mulher não foi, no en
tanto, uma lula pacifica. A campanha agitou-se em todos os paí

ses, com os argumentos os mais vigorosos pró e contra. A partici

pação das mulheres na vida política não se desenrola num domí

nio neutro. Ao contrário, põe em jogo crenças sociais profundas, 

muitas vezes inconscientes, muitas vezes repertdas, mas sempre

presentes, que lhes dão uma coloração passional mais ou menos 

acentuada 

Essa participação choca-se visivelmente com uma tradição 

anti-feminista -quEÇembora se enfraqueça desde o principio do sé
culo, permanece, entretanto, assaz forte até o dia de hoje. Trata

se de substituir um sistema social que considera a atividade femi

nina como essencialmente fami&ar e privada por um sistema 

novo, admitindo a plena igualdade dos sexos em todos os domí

nios. 

Entre a dramática necessidade de optar pela continuação 

do rela1D histórico e a introdução do balanço das conquistas e 

perspectivas do rnovirnen1D feminista, vejo-me na desagradável 

contingência de omitir episódios de grande relevância corno os 

das sufragistas inglesas e a inestimável contribuição das feminis

tas norte-americanos dos anos 60 e 70, que imprimiram um novo 

direcionarnento ao rnovirnen1o, ao incluírem na pauta temas como 
as sexualidades e o direito ao corpo. 

Hoje, como sabemos, a participação da mulher no mundo 

do trabalho e na vida política já foi estabelecida por um grande 

número de constituições, códigos e leis. Raros são os países mo

demos que não a proclamaram. O que se vê, em geral, é que, 

apesar de juridicamente ter sido declarada a igualdade dos sexos, 

no exercício dos direitos políticos, de fato pode-se cons1a1ar gran

de desigualdade:· A proporção de mulheres que participa dos po

deres governamentais é ridicularmente fraca. São quase sempre 

excluídas dos órgãos que 1Dmarn decisões politicas e que dirigem 

o Es1ado. Cargos de ministros, parlamentares, altos funcionários, 

dirigentes dos partidos políticos continuam a ser exercidos por ho

mens numa esmagadora maioria. 

O que se observa é que os pos1Ds chaves do Governo são 

reservados para os homens. As mulheres são colocadas, em ge

ral, em postos subalternos. o mesmo ocorre com os serviços di
plomáticos. a maior participação das mulheres está, portan1D, 

confinada aos partidos políticos. 

O acesso aos postos de direção política sempre foi objelo 

de uma competição extremamente viva. Quer se trate de escolher 

um dirigente local, dirigente de partido, ministros, etc., a concor

rência é muilo grande. Dar o lugar a uma mulher é tirá-lo de um -

homem. Nessas condições reduz-se ao mínimo os lugares entre

gues às mulheres, o mínimo exigido pela Lei. 

Atualmente, o livre acesso das mulheres à educação supe
rior, seu sucesso nas diversas carreiras não pennitem mais sus

terrtar facilmente que elas sejam por natureza ineptas para gerir 

convenientemente os negócios públicos, pois seria um forte argu

mento das mulheres dizerem que nem sempre as gerações mas
culinas toram brilhantes no decorrer da História. 

Diante desse quadro parcialmente esboçado dentro dos 

estrei1os limites de tempo que nos são impostos pelo bom-senso, 
re1orno a teroeira queslão que orientou a formulação deste pro

nunciamen1o: as perspectivas. Na virada do milênio, as mulleres 

ainda lutam eontra-Wlores patrian:ais incutidos durante a coloni
zaÇão, sObretudo no Terceiro Mundo. Mas novos espaços estão 
sendo aber1Ds e são questionados aspectos legais que oonsagra

ram a discriminação. A perspectiva, portan1D, a nosso ver, é que, 

cada vez mais, consolidem-se propostas como a "Dedaração de 

Pequim dos Direi1os da Mulher". Quanto às lutas partidárias, cre

mos que os partidos de oposição, comprometidos com democra
cia, devem levar essas lutas especificas das mulheres, pois Ioda 
luta geral tem wn enfoque especifico do pon1D de vista da mulher. 

Assim, no que se refere a trabalho, saúde, ar1111e11tação, mocadia 
e educação, existem questões femininas especificas que consti
tuem componentes essenciais nas lulas de transformação que 

trava o povo brasileiro. 

Finalizando, é preciso admitir que as perspectivas que se 

anunciam em relação ao papel da mulher em nossa sociedade 
dependem, diretarnente, da continuidade da luta Por mais que já 

tenhamos caminhado em relação àquele fatidico 8 de março de 

1857, alguns pontos perrnaneoem cruCiais para a oonsolidação 

dos avanços e a ampliação das conquistas. Entre os principais 

podemos mencionar, altemção, revogação e revisão de artigos do 

Código e da legislação civil brasileira; refonnulação da legislação 
trabalhista; supressão da educação diferenciada por sexo; atendi
mento às especialidades biológicas da saúde feminina; repressão 

à violência oontra a mulher. 

Esses esforços podem pamcer cisaicionários mas, em vema
de, tentam, tão-somenle, compensar os consagrados rroeca isa nos de 

cliscM1inaçiio que, há tam:> ~. alingem o IS1iverso femi'lino. 

Todo o presente esforço da humanidade tende, precisa
mente, a ultrapassar as desigualdades que repousam sobre con

dições naturais de diferença e proclamar que assim como não se 
demite mais a idéia de raças inferiores, tampouco se pode admitir 

a de sexo inferior. 

Mui1D obrigada 

"Quando nasci um anjo esbBIIo, 
desses que tocam tromb8ta, anunciou: 
vai carregar bandBira. 
.. .cumpro a sina. Inauguro linhagens, fundo reinos. .. 
Mulher é desdobráVBI. Eu sou." 

Adéila Prado 

O Dia lnlamacional da Mulher, 8 de março, tem sua origem 

na rs s·sl! ICia das~ trabat1adoras em defesa dos seus <ireitos. 
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Em 1997, em pleno limiar do ano 2000, desejo manifestar 

minha firme convicção de que, a partir das vitórias que alcança

das ao longo desses anos, com o reconhecimento da mulher 

como cidadã e, acima de tudo, a partir da nossa própria lUla, ire

mos, num futuro bem pról<imo, acabar com toda forma de discri

minação. 

O movimento de mulheres brasileiros, presente no Con

gresso Nacional pela aluação da Bancada Feminina, é o inicio de 

urna possibilidade luminosa: de um regime social e político cuja 

base de relações não seja o sistema de poder opressor que aí 

está. 

Vamos despertar, em corações e mentes, no limiar de uma 

nova era, um sentimento de solidariedade e participação comuni-

1ária. 

Que na elaboração das nossas leis, no trabalho, no lar, na 
educação, na criação de princípios, pela força de nossa luta, te

nhamos a capacidade sempre renovada de enlren1ar e transpor 

quaisquer desa1ios. 

As leis já existem. Até certo ponto, realizaram a igualdade. 

Não obstante, é preciso fazer valer estas leis, principalmente a 

Consti!uição, que acaba com a possibilidade da desigualdade. 

Permaneceremos lulando, sempre, por essa igualdade de lato, 

para que ela sirva como estrutura de urna identidade nacional, 

onde nossa diferença de sexo tome-se apenas uma questão bio
lógica, com respeito à individualidade. 

Queremos existir inteiras, fortes, audazes, alrevidas, com
petentes, capazes, aluantes, sem ocupar o lugar, de ninguém, 

mas ocupando o nosso próprio espaço. Queremos andar de ca

beça erguida, participando das decisões políticas e sociais. Que

remos ser livres e lul!:!r para tomar esse mundo um lugar melhor 

de se viver. Uvres para conhecer, para trabalhar, para amar. Um 

dia começaremos a ser verdadeiramente iguais, tomando a frater

nidade um sonho possivel. 

Brasüia, março de 1997.- Senadora Benedila da Silva. 

O SR. PRESIDENTE (Aaviano Melo)- Conce
do a palavra ao nobre Senador Eduardo Suplicy. 
(Pausa.) 

Concedo a palavra ao nobre Senador Mauro 
Miranda. (Pausa.) 

Concedo a palavra ao nobre Senador Pedro Si
mon. (Pausa J 

Concedo : . palavra ao nobre Senador Osmar 
Dias. (Pausa.j 

Concedo a palavra ao nobre Senador Casildo 
Maldaner. (Pausa.) 

Concedo a palavra ao nobre Senador Sebas
tião Rocha. (Pausa.) 

O SR. SEBASTIÃO ROCHA (Bioco/PDT-AP. 
Pronuncia o seguinte discurso. Sem revisão do ora
dor.) -Sr. Presidente, Sr§s e Srs. Senadores, quero, 
nesta oportunidade, congratular-me com o Tribunal 
de Justiça do Estado do Amapá que elege hoje seu 

novo presidente juntamente com o vice-presidente. 
Felicito, portanto, o Dr. Gilberto de Paula Pinheiro, 
primeiro amapaense a presidir o Tribunal de Justiça 
do Estado, e o vice-Presidente o Dr. Luís Carlos Go
mes dos Santos, que também desempenhará a fun
ção de Corregedor do Tribunal de Justiça do Estado. 

Nos próximos dias, também serão eleitos o 
presidente e vice-presidente do Tribunal Regional 
Eleitoral, nas pessoas do Dr. Douglas Evangelista 
Ramos e do Dr. Onildo Amarai. Desejo a essas ilus
tres autoridades sucesso e pleno êxito nas suas ati
vidades. 

Sr. Presidente, hoje à tarde foi oficializada a 
constituição do Bloco de Oposição na Câmara dos 
Deputados, constituído pelo PDT, PT e PC do B, so
mando 84 Deputados Federais e constituindo-se na 
quarta bancada dentro da Câmara dos Deputados 
exercendo, portanto, a partir desse momento, uma 
grande influência nos destinos das votações e no 
desempenho daquela Casa Legislativa como um 
todo. 

Um dos propósitos do Bloco na Câmara, assim 
como do Bloco de oposição no Senado, é estimular 
uma grande frente nacional contra o desemprego e 
a recessão, além de combater o rolo compressor 
que tem atuado dentro do Congresso Nacional, que 
dificulta sobremaneira as ações da oposição minori
tária - além de minoritária, até então, desorganizada 
e desarticulada. 

Esses blocos, a partir de agora, impulsionarão 
as oposições em busca de alternativas concretas, 
que serão apontadas à sociedade e articuladas junto 
a ela, buscando melhorar o padrão de vida de todo o 
povo brasileiro. 

Vou ler o manifesto para que conste dos Anais 
da Casa, lançado pelo Bloco Pariamentar da Oposi
ção em defesa da democracia dos interesses nacio
nais. Diz o manifesto: 

"A aprovação da emenda constit1,1~ional da ree
leição na Câmara dos Deputados é parte,•da reforma 
política pretendida pelo Governo. Ela visa tomar o 
poder político no Brasil mais autoritário e elitista. 
Representa uma séria restrição democrática ao con
centrar ainda mais os poderes presidenciais. 

O Estado brasileiro tem um forte conteúdo au
toritário, o qual, o Presidente da República, com 
seus imensos poderes, vem ampliando. Usurpa po
deres do Legislativo com as medidas provisórias e 
pressiona o Judiciário. Aos poucos, configura-se no 
País um autoritarismo civil que trará graves conse
quências ao futuro desta Nação. 
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Colocada em prática na Argentina e no Peru, a 
reeleição visa a acelerar o processo de implantação 
do neoliberalismo, com a abertura indiscriminada da 
economia ao capital estrangeiro, da venda das em
presas estatais estratégicas, do desmonte do Esta
do, da quebra dos direitos dos trabalhadores e do 
cerceamento da democracia. 

A ofensiva neoliberal não ameaça apenas o 
patrimônio nacional construído ao longo das últimas 
seis décadas. Ameaça, também, seguindo a lógica 
de um projeto social e economicamente excludente, 
os espaços de liberdade e a idéia de qualquer proje
to nacional. As elites brasileiras, que sempre preferi
ram as opções autoritárias, estão agindo em sintonia 
com essa sua tradição. 

Nesse sentido, querem também fazer passar 
seus projetas de reforma da Previdência, administra
tiva e de relações de trabalho. A pretexto de cortar 
gastos e diminuir custos, querem retirar direitos his
tóricos dos trabalhadores, aposentados e servidores 
públicos. E para manter a euforia de consumo que 
garante a continuidade do processo de aprovação 
da emenda da reeleição, prolonga uma política irres
ponsável de endividamento externo e interno, juros 
elevados e sobrevalorização cambial, que, a médio 
prazo, levará a economia a uma profunda crise. 

O desastre social provocado pelos cortes dos 
gastos públicos, no entanto, já se manifesta no agra
vamento da situação da saúde, da educação e na 
paralisia da reforma agrária. 

Com o objetivo de responder a esses desafios, 
as bancadas federais do Partido dos Trabalhadores 
-PT-, do Partido Democrático Trabalhista- PDT
e do Partido Comunista do Brasil - PC do B - resol
veram constituir um bloco parlamentar na Câmara 
dos Deputados, o Bloco Parlamentar da Oposição. 
Ele dará maior eficiência à atividade parlamentar da 
Oposição, sintonizado com os interesses populares 
e será um ponto de referência para a ampliação das 
forças oposicionistas dentro e fora do Congresso 
Nacional. 

O Bloco combaterá o projeto neoliberal de Fer
nando Henrique Cardoso e lutará pela defesa: 

1. da soberania nacional; 
2. do processo político democrático e contra o 

autoritarismo; 
3. dos direitos sociais amplos e das conquistas 

dos trabalhadores; 
4. da retomada do desenvolvimento e da luta 

contra o desemprego; 
5. da refonna agrária; 

6. da autonomia do Legislativo e do funciona
mento democrático da Câmara dos Deputados; 

7. das prerrogativas do Poder Judiciário, para 
garantir a harmonia e independência dos três Pode
res. 

O Bloco Parlamentar de Oposição se empe
nhará no sentido de fazer com que sua unidade de 
ação no Parlamento contribua para a construção de 
uma ampla unidade de ação fora do Parlamento, in
dispensável para o enfrentamento dos graves pro
blemas que afligem a Nação. 

Brasília, 05 de março de 1997. 
Assinam os Presidentes dos três Partidos, 

José Dirceu, do PT; Leonel Brizola, do PDT; e João 
Amazonas, do PCdoB, além dos Líderes, José Ma
chado, do PT; Matheus Schmidt, do PDT; e Aldo 
Arantes, do PCdoB. 

José Dirceu, Leonel Brizola e João Amazonas, 
além de Lula, estiveram presentes ao ato hoje à tar
de. 

Aqui, no Senado, o Líder do Bloco da Oposição 
encaminhou ofício à Mesa indicando o meu nome e 
o dos Senadores Antônio Carlos Valadares e Rober
to Freire como Vice-Lfderes do Bloco da Oposição 
no Senado. 

Sr. Presidente, eu gostaria ainda de fazer refe
rência a uma lei importante sancionada pelo Presi
dente da República no dia 4 de f~vereiro último, que 
é a Lei da Doação de Órgãos e Tecidos do· Corpo 
Humano. Essa lei renova as esperanças de milhares 
de brasileiros que aguardam por um órgão para 
transplante. 

Como a partir de hoje começa o prazo para 
que as pessoas que não queiram doar órgãos façam 
escrever em suas carteiras de identidade e de habili
tação a opção de não doador de órgãos, quero aqui 
chamar a atenção para esse prazo, até porque a lei 
não é compulsória. Não há uma obrigatoriedade do 
cidad~o em ser doador de órgãos. Ele é apenas um 
doador presumido. Ou seja, quem não declarar que 
não quer doar, será considerado doador. E somente 
poderá ser doador- a lei exige isso - o cadáver que 
for identificado, aquela pessoa que, ao morrer, tiver 
seu corpo identificado. Caso contrário, os médicos 
não poderão retirar os órgãos para doação. 

Essa é uma medida que já vigora em vários 
países, sobretudo da Europa, e não vejo nenhum 
risco de comercialização de órgãos, embora alguns 
setores da sociedade tenham essa preocupação. 
Acredito que uma maior oferta de órgãos servirá de 
barreira ao incentivo à comercialização de órgãos. 
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Não lerei o discurso na íntegra, Sr. Presidente, mas 
peço a V. Exª que o faça constar dos Anais da Casa. 

Chamo a atenção, mais uma vez, daqueles 
que não querem ser doadores de órgãos. A lei agora 
privilegia os altruístas, aqueles que querem o bem 
dos outros e que, portanto, querem colocar os seus 
órgãos à disposição daqueles que precisam. Essas 
pessoas não devem ter o trabalho de ir a qualquer lu
gar anunciar isso. Agora é a vez do egoísta, daquele 
que não quer ser doador - não só o egoísta, porque, 
às vezes, por princípios religiosos ou éticos, a pessoa 
pode estar impedida de doar órgãos, e essas pessoas 
também devem procurar, portanto, os órgãos de regis
tro civil e os que concedem a carteira de habilitação, 
para fazerem registrar essa sua opção. 

Eu queria que também constasse na íntegra, 
Sr. Presidente, um discurso a respeito do Projeto de 
lei n2 14, de 1997, que dispõe sobre o trabalho peni
tenciário remunerado. Esse projeto de lei que apre
sentei alguns dias atrás propõe alteração nos arts. 
28, 29 e 36 da lei n2 7.210, de 11 de julho de 1984, 
e no art. 34 do Decreto Lei n2 2.848, de 7 de dezem
bro de 1940. Ele prevê que o condenado à pena pri
vativa de liberdade está obrigado a cumprir jornada 
diária de trabalho dentro ou fora do estabelecimento, 
excetuando-se os condenados de grande e compro
vada periculosidade. O trabalho do preso está sujei
to ao regime da Consolidação das leis do Trabalho. 
Esse, portanto, é um reparo que tento fazer na lei 
anterior, que vigora desde 1984, quando não vincu
lou o trabalho do detento, do preso, à CL T, à Conso
lidação das Leis do Trabalho. Entendo que isso é 
uma discriminação. Além desse projeto prever que 
todos os presos que trabalhem tenham seu trabalho 
vinculado à CL T, ele objetiva, por outro lado, se ade
quar à Campanha da Fraternidade deste ano, que a 
CNBB vem implementando, cujo tema é a fraternida
de e os encarcerados, com o lema "Cristo liberta de 
todas as prisões•. O meu projeto prevê que o Poder 
Público ofereça aos presidiários trabalho, e trabalho 
remunerado, além dos direitos trabalhistas que são vi
gentes no País e estão à disposição de todos os cida
dãos. Isso servirá como um incentivo à recuperação e 
à reintegração do preso à sociedade - é esse o princi
pal objetivo. O preso terá, no trabalho que deverá reàii
zar durante o período de detenção, um mecanismo 
para retomar à sociedade e ser reintegrado, ser aceito 
e desempenhar a profissão que tiver escolhido, mes
mo dentro da própria casa de detenção onde poderá 
ter urna fonnação profisSional adequada. 

Era o que eu tinha a comunicar na tarde de 
hoje, Sr. Presidente. Muito obrigado. 

DOCUMENTOS A QUE SE REFERE 
O SR. SEBASTIÃO ROCHA EM SEU PRo
NUNCIAMENTO 

Bloco Parlamenlar da Oposição 

Em defesa da democracia e dos interesses nacionais. 

A aprovação da emenda constitucional da reeleição na Câ· 
mara dos Deputados é parte da reforrr.a política pretendida pelo 

Governo. Ba visa tomar o poder político no Brasil mais autoritário 

e elitista. Represen1a uma séria restrição democrátíca ao concen

trar ainda mais os poderes presidenciais. 

O Es1ado brasileiro tem um forte conteúdo autoritário. o 

qual o Presidente da República, com seus imensos poderes. vem 

aplicando. Usurpa poderes do Legislativo através das medidas 

provisórias e pressiona o Judiciário. Aos poucos configura-se no 
País um autorí1arismo civil que trará graves conseqUências ao fu· 

turoda Nação. 
Colocada em prática na Argentina e no Peru, a reeleição 

visa acelerar o processo de implantação do neoliberalismo, alra· 

vás da abertura indiscriminada da economia ao capital estrangei
ro, da venda das empresas esta~is estratégicas, do desmonte do 

Es1ado. da quebra dos direitos dos trabalhadores e do cercea
mento da democracia. 

A ofensiva neoliberal não ameaça apenas o patrímõnio na· 

cional construído ao longo das últimas décadas. Ameaça 1ambém. 

seguindo a lógica de um projeto social e economicamente exdu· 

dente, os espaços de 6berdade e a idéia de qualquer projeto na· 
cional. As er.tes brasileiras. que sempre preferiram as opções au

toritárias. estão agindo em sintonia com esta sua tradição. 

Neste sentido querem também fazer seus projetes de Re

forma da Previdência. Administrativa e de relações de trabalho. A 

pretexto de cortar gastos e diminuir custos querem retirar direitos 

históricos dos trabalhadores. aposen1ados e servidores públicos. 

E, para manter a euforia da consumo que garante a continuidade 

do processo de aprovação da emenda da reeleição, prolonga 

uma política irresponsável de endividamento externo e interno, ju· 

ros elevados e sobrevalorização cambial, que a médio prazo lava· 

rá a economia a uma profunda crise. 
O desastre social provocc..!o pelos cortes dos gastos púb6· 

cos, no en1anto, já se manifesta no agravamento da situação da 

saúde, da educação e na paralisia da reforma agrária. 

Com o objetivo de responder a este desafio, as bancadas 

federais do Partido dos Trabalhadores (PT), do Partido Democrâ· 

tico Trabalhista (PDT} e do Partido Comunista do Brasil (PCdoB) 

resolveram constituir um bloco par1amen1ar na Câmara dos Depu

lados. o Bloco Parlamentar da Oposição. Ele dará maior eficiência 

à atividade par1amen1ar da oposição, sintonizado com os interes

ses populares e será um ponto da referência para a ampliação 
das forças oposicionistas dentro e fora do Congresso Nacional. 

O Bloco combatará o projeto neoliberal de FHC e lutará 

pela defesa: 

1. da soberania nacional; 

2. do processo político democrático e contra o autori1arísmo; 
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3. dos direitos sociais amplos e da defesa d'!!S conquistas 

dos trabalhadores; 

4. da re1omada do desenvoMmento e da luta conba o de

semprego; 

5. da refonna agrária; 

6. da autonomia do Legislativo e do funcionamento demo

Ciático da Câmara dos Deputados; 

7. das prerrogativas do Poder Judiciário, para garantir a 

harmonia e independência dos três poderes. 

O Bloco Parlamentar de Oposição se empenhará no senti

do de fazer com que sua unidade de ação no Parfiamento contri

bua para a construção de uma ampla unidade de ação fora do 

Parfiamento, indispensável para o enfrentamento dos graves pro
blemas que afligem a Nação. 

BrasRia, 5 de março de 1997. - José Dirceu, (Presidente do 

PT) - Leon.el Brizola, (Presidente do PDT) - João Ámazonas, 
(Presidente do PCdoB)- José Machado, (Uder do PT) - Matheu8 

Schmldt, (Uder do PDT) - AJdo Arantes, (Líder do PCdoB). 

Do Senador Sebastião Rocha 

Senhor Presidente, 

Senhoras e Senhores Senadores: 

No dia 4 de fevereiro último foi sancionada, pelo Exm• Sr. 

Presidente da República, a lei aprovada pelo Congresso Nacional 

que dispõe sobre a remoção e adoção de órgãos e de tecidos do 

corpo humano. Quero saudar, por meio do presente discurso, o 

advento dessa nova lei que tantas esperanças traz aos milhares 

de doentes brasileiros necessitados de um transplante de órgão. 

Se é verdade que a técnica médica de transplante de órgã

os humanos, nos últimos anos, tem evoluído a um ritmo impres

sionante, tomando essa intervenção cirúrgica cada vez mais se

gura e mais eficaz, diminuindo os casos de rejeição por parta do 

corpo do reoeptor,- também é verdade, infelizmente, que o nú

mero de operações realizadas, no Brasil, não aumen1aram na 
mesma velocidade, e isso não por falta de doentes, mas por falta 
de órgãos-aoados. Doentes, pelo contrário, temos em abundân
cia. Alguns levam anos figurando nas lislas elaboradas pelo hos

pi1ais à espera de um órgão, assistindo a seu eslado de saúde ir 

piorando cada vez mais e, se tàm sorte, acabam por conseguir 

um órgão que há de lhes restituir a alegria de viver. Muitas vezes, 

porém, não têm a mesma ventura e acabam por fale<:er antes do 

Ião esperado dia'em que apareça um órgão disponível para bans· 

plante. 

Não poderia, portanto, ser maior o caráter humani1ário pre

sente na nova lei que regula a doação de órgãos - lei, aliás, de 

cujo conteúdo foi primeiro proponente o recém-falecido 5enad0t 
Darcy Ribeiro, reconhecido corno grande humanista por todos nós 
seus colegas no Senado e por toda a Nação. Faço-lhe, pois, mais 
essa merecida homenagem, a se sornar a todas que lhe têm sido 

prestadas por ocasião de seu desaparecimento. 

De acordo com o novo diploma legal, a doação de tecidos, 

de órgãos ou de partas do corpo humano, para fins de transp1an-

te, passa a ser presumida como autorizada pelo doador. Dessa 

forma, desde que comprovada a morte encefálica de alguém e 

desde que não haja manifestação de vontade em contrário das· 

sa pessoa enquanto vivia, poder-se-lhe-á retirar órgãos e teci

dos, com a finaHdade de serem bansplantados em doentes que 

deles necessitam. Isso significa que não mais são precisas a au

tor1zação expressa, em vida, da morte ou a concordância de sua 

tamma, para a remoção de órgãos e de tecidos do cadáver por 

equipes médicas habilitadas a fazê-lo. 

Ora, o instituto de doação presumida cria uma verdadeira 

revolução na área de saúde púbfoca, no que diz respeito aos 

bansplantes. Cai toda uma extensa e morosa burocracia para a 

retirada de órgãos e de tecidos de cadáveres, que amiúde resulta

va em deterioração desses órgãos e tecidos no tempo em que fi. 

nalmente a autorização legal era obtida. Em oubas palavras, im

perava o desperdício de materiais humanos que, apesar de não 

mais terem qualquer utifidade para aquele que se foi, podiam sig

nificar a diferença entre a vida e a morte para muitos doentes. 

Algumas pessoas contrárias à nova lei têm afirmado que 

ela cria a doação compulsória de órgãos, o que não é verdade. A 

doação passa a ser presumida, o que é muito diferente de com
pulsória. Caso algum cidadão não queira doar seus órgãos e teci

dos, por qualquer motivo (religioso, filosófico, pragmático, etc), 

basta que faça inscrever em sua carteira de identidade ou de ha

bilitação a expressão não doador de órgãos e tecidos. É o que de
termina a nova lei. Para isso, deve-se dirigir aos órgãos responsá

veis peta emissão desses documentos, nonnalmente as secrata

rias de Segurança Pública e os Delran. Vale ressaHar que a lei 

somente admite a remoção de órgãos e de tecidos de cadáveres 

cuja identidade é conhecida. 

Assim, a liberdade de cada cidadão para ãospor de seus 

restos mor1ais é assegurada. Apenas o õnus de regislrar sua von
tade recai sobre as pessoas que não querem ser doadoras. Per· 

gunto eu: Não é justo que a pessoa que não queira doar seus ór

gãos e tecidos, muitas vezes por puro egoísmo ou por falta de in

teresse pelo bem-estar alheio, tenha um pequeno trabalho em fa

zer registrar sua vontade? Ou será que a lei deveria exigir esse 
pequeno incômodo para o altruís1a? 

Senhor Presidente, Senhoras e Senhofes Senadores: 

Bem sabemos que a solução dos problemas que enfrenta

mos não se realiza apenas por meio da sanção de um novo dis

positivo legal que dê um outro batamento à matêria de que cuida. 

Em nosso Pafs, somos muito profícuos em normalizar, mas pouco 

eficientes em implemen1ar o que dispõe a normalização. Lamen

tavelmente, temos de reconhecer esse fato. 

--Nó· cjüeaizteSpeito aos lransplantes, devemos saber que 

de nada adiantará o aumento de oferta de órgãos e de tecidos 

que há de resultar da adoção do princípio da doação presumida, 
caso não sejamos capazes de melhorar, - e muito!, - a estrutura 

de que dispomos, em nossas instituições que trabalham com saú

de pública, para a remoção, a conservação e a distribuição demo

Ciática e transparente desses materiais humanos à pessoas que 
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deles neCessitam para sobreviver. Isso sem con1ar com a fiscali

zação alllante do Estado, que se faz necessária, para que as 

remoções de materiais humanos e seu transplante sejam reali

zados de acordo com a lei. 

De qualquer forma, a sanção e a publicação da nova lei 

que instillli o princípio da doação presumida, sem sombra de dúvi

da, constitui o primeiro passo para que tenhamos maior quantida

de de órgãos e de tecidos humanos disponíveis para salvar a vida 
de milhares de brasileiros. 

Era o que tinha a dizer. 

O SR. PRESIDENTE (Raviano Melo) - Conce
do a palavra ao Senador Ramez Tebet. (Pausa.} 

Concedo a palavra ao Senador Freitas Neto. 
(Pausa.) 

Concedo a palavra à Senadora Marina Silva. 
(Pausa.} 

Concedo a palavra ao Senador Gilvan Borges. 
(Pausa.} 

Concedo a palavra ao Senador Carlos Bezerra. 
(Pausa.) 

Concedo a palavra ao Senador Lúcio Alcânta
ra. (Pausa) 

Concedo a palavra ao Senador Abdias Nasci
mento. (Pausa.) 

O SR. PRESIDENTE (Raviano Melo}- Os Srs. 
Senadores Pedro Simon, Flaviano Melo, Odacir 
Soares, Abdias t~ascimento, Lúcio Alcântara e Se
bastião Rocha enviaram discursos à Mesa para se
rem publicados, na forma do disposto no art. 203 do 
Regimento Interno. . ... , "· 

S. Exls serão atendidos. 

O SR. PEDRO SIMON (PMDB-RS) -Sr. Presi
dente, Sr45 e Srs. Senadores, venho à presença de 
Vossas EJC'celências para lhes dar conhecimento do 
Ofício n2 192/97, de 5 de fevereiro de 1997, subscri-. 
to pelo Sr. Pedro de Oliveira Luiz e pela s..- Mariza Es
labão, respectivamente, Presidente e 111 Secretária da 
Câmara Municipal de Canguçu, Rio C:irande do Sul. 

Por esse ofício, encaminham o Requerimento 
n2 238197, de autoria do Vereador Carlos Eugênio 
Pegoraro, aprovado por unanimidade por aquela Câ
mara, em Sessão Ordinária do dia 3 de fevereiro 
próximo passado. 

O Requerimento em apreço foi dirigido ao Mi
nistro da Agricultura e Abastecimento, ao Ministro da 
Fazenda, aos Senadores Gaúchos, aos Deputados 
da Região, à Comissão de Agricultura e Pecuária da 
Assembléia Legislativa do Estado do Rio Grande do 
Sul e ao Secretário de Agricultura do Estado. 

Os considerandos que fundamentam o Reque
rimento relevam, entre outros, os seguintes argu
mentos: 

- a importância da agricultura para a economia 
da Região, especialmente o Município de Canguçu, 
onde é responsável por 60% das receitas munici
pais; 

- o predomínio, na Região, do minifúndio e da 
agricultura de subsistência familiar; 

-o comprometimento de mais de 60% da safra 
agrícola deste ano, em razão d'i forte estiagem que 
vem assolando a Região; 

- a dependência, de grande parte dos peque
nos agricultores, da safra de cebola da região, cuja 
comercialização é imprescindível à manutenção de 
grande número de famílias, durante todo o ano; 

- que a importação de cebola argentina está 
inviabilizando a comercialização da produção inter
na. 

Expostas essas razões, o Autor do Requeri
mento solicita •medidas urgentes ljUe venham a coi
bir a importação de cebola de outros países•. 

Diante desse Requerimento, formulamos nosso 
apelo aos Senhores Ministros já contemplados no 
mesmo e, ainda, ao Senhor Ministro da Indústria e 
do Comércio, no sentido de estudar, em profundida
de, o apelo nele contido, a fim de que não se inviabi
lize a produção agrícola daquela Região, o que, cer
tamente, irá acarretar graves problemas para os .Pro
dutores rurais, que não têm condições de reciclar 
sua produção, além do que poderá implicar em pre
juízo para os produtores de outras regiões do País. 

Ao Senhor Presidente e aos Senhores Senado
res e Senadoras apelamos, ainda, no sentido de que 
dêem seu apoio a este apelo, como forma de salva
guardar a economia do País, diante das facilidades 
de comércio exigidas pelo Mercosul. 

Muito obrigado. 

DOCUMENTOS A QUE SE REFERE O 
SR. PEDRO SIMON EM SEU DISCURSO: 
CÃMARA MUNICIPAL DE CANGUÇU ESTADO 00 

RIO GRANOE 00 SUL 

Of.n°192J97 

Exm•Sr. 
Pedro Simon 
DO. Senador da República 
Brasma-DF 
Senhor Senador, 

Canguçu 5 de fewrairo de 1997 

Temos a sa1islação de cumprimentá-lo, na oportunidade 
em que encaminhamos a vossa consideração requerimento n• 
238197, de autoria do Vereador Carlos Eugênio Pegoraro, aprova-
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do por unanimidade em Sessão Ordinária desta Casa realizada 
dia3-2-97. 

A matéria supra indicada, solicita medidas urgentes que 
venham coibir a importação de cebola de outros paizes. 

Ao ensejo, manifes1amos nossos protestos de apreço e 
consideração. 

Atsnciosamenta, - Mariza Melena Eslabão - 1• Secretária. 

-Pedro de Ollwlra Luiz- Presidente. 

REQUERIMENTO 
Auunto: Envio de Correspondência. 

Sr. Presiden1e, 
Srs. Vereadores: 

Considerando: 

- A importância da agricultura na economia de nossa Região 

e, principalmente no nosso ITIUI1ÍCÍpio, onde a mesma é responsável 

por mais de 60% das recei1as auferidas pela municipalidade; 

- Que os municípios da região Sul e, principalmente Cangu

çu predomina o minifúndio onde é desenlldvida a agricultura de 
subsitência familiar; 

- A folie estiagem que assola a região SUl, sendo que o mu
nicípio de Canguçu tem sua safra comprometida em mais de 60o/o, 

chegando em algt.mas localidades a 100% devido a incidência de 
gmnizo; 

- A grande safra de cebola existente na região Sul em espe
cial no município de Canguçu, sendo que sua comen:iali2ação é im
prescindível por ser fonte de renda dos pequenos agricullores e 

será inclusive responsável pela manutenção de um grande número 

de família durante o ano de 1997 visto as perdas irreversíveis na sa

fra de verão; 

- Que a cebola é produto perecível e a irnpor1ação da safra 
Argentina está inviabilizando a corneteialização da produção intema; 

Considerando finalmente, que a importação da cebola Ar
gentina. vem agmvar o estado de desalento que encontra-se o nos
so pequeno agricultor, é que o Vereador ao fim assinado no uso de 

suas atribuições legais, requer que, após trâmite regimental, seja 
enviada Comlspondáncia para: 

- ~ioistro da Agricultura 

- Ministro da Fazenda 

-Senadores Gaúchos 
-Deputados da Região 

- Comissão de Agricultura e Pewária da Assembléia Le-

gislativa. 

- Secretário de Agricultura do Estado, solicitando meãldas 

urgentes que venham a coibir a impor1ação e cebola de outros 
paizes. 

N. Tennos, 

E. Deferimento. 

Sala das Sessões da Câmara Municipal 

Canguçu (RS), 3 de fevereiro de 1997.- Certos Eug6nlo 

camlato Pegoraro, Bancada- PMDB. 

O SR. FLAVIANO MELO (PMDB-AC) -Sr. 
Presidente, SrAs e Srs. Senadores, trato hoje sobre a 
Campanha de Combate à Exploração do Turismo 

Sexual Infantil, lançada dia 5 de fevereiro, pelo Go
verno Federal, tendo em vista a importância que sig
nifica para o País, assolado pelo problema, e para 
alertar sobre a necessidade de um trabalho mais 
amplo, que ensine as próprias crianças a se defen
derem deste mal. 

Além de diversos órgãos federais, estão enga
jadas na campanha lançada pelo Governo várias en
tidades não-Q01ierrianientais de defesa da infância e 
da adolescência, as companhias aé_reas e as secre
tarias Estaduais de Turismo. 

Também foi eoloeadó à díspasiÇão da população 
o telefone número 0800-990500 para receber denún
cias sobre casos de prostituição infanta-juvenil. 

No lançamento do programa, o Presidente Fer
nando Henrique Car<iQso disse gye_Q país que não 
cuida da criança e do adolescente •nada fará de sig
nificativo em outro campo•. 

A intenção da campanha é desestimular o tu
rismo sexual que tem como vítimas as crianças. 
Para isso, os criminosos serão punidos com rigor. A 
prática de sexo com menor de 14 anos, no Brasil, é 
considerada estupro e punida com penas de reclu
são de seis a doze anos. 

Iniciada a campanha, resta esperar que seja 
para valer. O Brasil, infelizmente, durante um longo 
tempo, projetou no exterior, em sua publicidade para 
atrair turistas, a imagem de uma terra de permissivi
dade. Como parte da campanha recém-lançada, as 
propagandas do turismo no Brasil com mulheres de 
biquínis s~mários foram suspensas. 

Ao lançar essa campanha, o Governo brasileiro 
segue orientaçao emanada do Primeiro Congresso 
Mundial contra a Exploração Sexual e Comercial de 
Crianças, realizado em setembro do ano passado, 
em Estocolmo, na Suécia. 

Naquela ocasião foi firmada uma agenda - assi
nada por 126 países- de ações contra o turismo se
xual, a exploração sexual de menores e o avanço da 
pedofilia na rede mundial de informações, Internet 

Segundo especialistas no assunto, os gover
nos de todo o mundo têm de agir de imediato, e com 
rigor, para que não se repita, na exploração de 
crianças, um avanço semelhante ao do uso de dro
gas, praga que só foi combatida muito tardiamente 
pelas autoridades. 

A indústria dos entorpecentes é hoje uma das 
mais prósperas e expressivas, girando anualmente 
com bilhões de dólares. A "indústria" da prostituição 
infantil parece seguir a mesma rota. 
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Além de ações concretas contra a pedofilia, o 
Congresso de Estocolmo pediu aos representantes 
que pressionassem seus respectivos Governos a 
educar ·as crianças sobre seus direitos. 

Nesse particular, devo dizer que - em outubro 
do ano passado - apresentei à consideração do Se
nado Federal projeto de lei, que recebeu o número 
230, de 1996, estabelecendo a inclusão, nos currícu
los do ensino fundamental e médio, de conteúdos 
sobre direitos da criança e do adolescente e também 
sobre violência sexuaL 

Vejamos, antes de mais nada, algumas infor
mações sobre a dimensão desse problema no Brasil 
e no Mundo. 

Segundo matéria publicada pela Gazeta Mer
cantil, em 3 de setembro do ano pãssado, sob o tí
tulo •Exploração infantil dever ter penas mais seve
ras•, existem hoje 

•mais de 300 mil prostitutas menores 
de idade na china e na Índia, cerca de 250 
mil na Tailândia (algumas estatísticas apon
tam 800 mil) e 100 mil nas Filipinas. Na 
maior parte dos países da Ásia e do Leste 
Europeu, a pornografia infantil é totalmente 
ignorada pela lei. Máfias controlam o merca
do de vídeos. Circulam pela Europa "tapes• 
que chegam a exibir estupro de crianças e 
assassinatos de bebés. Ainda de acordo 
com as ONGs, há cerca de 500 mil vítimas 
da exploração sexual no BrasiL • 

Como é do conhecimento geral, essa praga 
atinge também a rica e desenvolvida Europa Oci
dental. Ano passado, por exemplo, o mundo todo fi
cou sabendo dos horrores praticados por uma rede 
de pedofilia-que funcionava na Bélgica e que foi res
ponsável pelo assassinato de várias meninas. 

Tanto no Brasil quanto nos países asiáticos ou 
do Leste Europeu, a exploração de crianças tem li
gação direta com a miséria. 

Segundo documento da Conferência Nacional 
dos Bispos do "Brasil, mais de 70% das vítimas en
contradas em boates, casas notumas ou outros es
tabelecimentos de prostituição vivem em situação de 
pobreza. 

Cerca de 40"k dessas vítimas de assassinatos 
não têm pai ou mãe e 30% das famílias são chefia
das por mulheres. 

As maiores vítimas da exploração sexual co
mercial são meninas negras entre 10 e 16 anos. 

Todos esses indicadores, portanto, sinalizam 
que o uso recai principalmente sobre crianças oriun-

das das Camadas mais pobres da sociedade, ernbo-' 
ra não exclusivamente. 

O mesmo se dá na Ásia. Diz a acima referida 
reportagem da Gazeta Mercantil que: 

•No Norte da Tailândia, 70% das garo
tas a partir dos 11 anos são vendidas por 
suas famílias- até mesmo a US$100 cada
aos tubarões da exploração sexual de Bang
kok. Há pelo menos 800 mil prostitutas meno
res de idade na Tailândia, incluindo legiões de 
garotas pobres da Indochina, que migram em 
busca de oportunidade de trabalho: 

Sr. Presidente, S~s e Srs. Senadores, 

Se alinhei aqui uma série de números impres
sionantes é porque queria dar ao problema sua real 
dimensão. Trata-se de um fenômeno que se estende 
pelo mundo todo, gira com cifras astronômicas e 
atinge milhões de crianças. 

Mas, mesmo que os números fossem outros, 
menores - e ainda que algumas dessas estatísticas 
possam ser exageradas-, estaríamos aqui a denun
ciar essa chaga. Trata-se de um imperativo moral. O 
rnolestamento de uma só criança bastaria para nos 
indignar. Infelizmente, porém, o problema assume 
dimensões trágicas, em especial no nosso País. 

Até aqui ainda não nos detivemos nas origens 
do problema. Conforrne todos os estudos sobre à 
questão, a exploração de crianças surge principal
mente nos focos de miséria absoluta. 

E não é só isso: decorre da desestruturação 
das famílias pelàs mais diversas causas, como a 
morte _de um dos cônjuges em função de doenças 
ou da violência. Famílias se desestruturam também 
pelo processo acelerado de urbanização em países 
em desenvolvimento. 

Preconceitos machistas, discriminação contra 
mulheres e violência sexual, dentro e fora de casa, 
contribuem igualmente. Mas, sem dúvida nenhuma, 
a causa principal do abuso contra crianças e adoles
centes é a desigualdade econômica. 

Desigualdade que se verifica, internamente, 
nos países que mais sofrem com o problema, com 
pequenas elites enriquecidas às custas de milhões ae miseráveis: - - -- -- -- ----- - ·- ---

Desigualdades que se verifica no cenário inter
nacional, com nações muito ricas, de um lado; e na
ções empobrecidas, de outro. É preciso considerar 
que, se as vítimas da exploração pelo turismo sexual 
são de países pobres, seus algozes vêm das nações 
mais ricas da Europa 
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Independente disso, o certo é que precisamos 
dar um basta à prostituição infantil. Iniciativas como 
a da Embratur, que vai incriminar os que abusem se
xualmente de menores, são muito bem vindas. É 
preciso que a população e as entidades associativas 
se mobilizem contra os exploradores de menores. 

Penso, porém, que é preciso mais: é preciso 
fazer um trabalho mais amplo, por meio da educa
ção de crianças e adolescentes, alertando-os para 
seus direitos, ensinando-os a se defender dos abu
sos e da exploração. Nesse sentido, apresentei o 
projeto de lei a que me referi no início deste pronun
ciamento. 

Na justificativa do referido projeto, escrevi: 

•sem dúvida, a escola - em especial a 
obrigatória, ao nível do ensino fundamental 
- não pode se afastar da vida da comunida
de e da sociedade. Ao contrário, deve trazer 
para dentro do seu âmbito os problemas vi
vidos pelos alunos ou à sua volta, permitin
do que se tomem conscientes e se protejam 
na medida dos seus limites." 

Ainda em defesa do meu projeto, devo esclare
cer que ele não cria mais um componente curricular, 
o que poderia ter conseqüências negativas do ponto
de vista pedagógico e económico. Proponho, confor
me orientação da Unesco, que esses novos conteú
dos se integrem aos demais, segundo uma perspec
tiva interdisciplinar. 

Certo de que esse meu projeto será analisado 
com atenção por esta Casa, porque se insere dentro 
de um combate mais amplo contra a exploração de 
nossas crianças, agradeço a atenção dos senhores 
senadores. 

Muito obrigado! 

O SR. ODACIR SOARES (PFL - RO) - Sr. 
Presidente, Srls e Srs. Senadores, no dia dois de 
maio de 1996, em pleno exercício de meu mandato 
de Primeiro-secretário da Comissão Diretora desta 
Casa, tive a oportunidade de assinar a Portaria n2 

6196 - PRSECR, pela qual designava os servidores 
Ana Claudia Costa Badra, James Raymundo Mene
zes de Carvalho e outros para, sob a coordemição 
dos dois primeiros, organizar e promover a participa
ção do Senado Federal nas Feiras Brasileiras de Li
vros, programadas para serem realizadas nas capi
tais de vários estados brasileiros. 

Com essa medida~ a Primeira-secretaria dava 
continuidade à participação do Senado Federal em 
eventos dessa natureza, iniciada no ano anterior, no 

período de 17 a 26 de novembro, com a realização 
da XIV Feira do Livro de Brasília, 11 Feira Internacio
nal de Cultura e I Feira de Ciência e Tecnologia do 
Distrito Federal. 

A inauguração desse evento ganhou destaca
do brilho, graças à presença do Presidente da Casa 
Senador José Samey, e ao importante pronuncia
mento por ele proferido na ocasião. 

Recentemente, a 17 de fevereiro do corrente, 
fui agradavelmente gratificado com o recebimento 
do Of. 001/97-CE, subscrito pela Servidora Ana 
Claudia Badra, Coordenadora da Comissão por mim 
constituída, no qual esta relata os trabalhos desen
volvidos pela dita comissão e encaminha interessan· 
te publicação intitulada Feiras de Uvros, 1996, com 
os êxitos desses trabalhos rica e cuidadosamente 
registrados. 

Por esse documento, toma-se conhecimento 
de que as Feiras de Livro têm propiciado ao Senado 
Federal excelente oportunidade para a divulgação 
dos trabalhos desta Casa Legislativa, tomando co
nhecidas, também, as publicações editadas pela 
Subsecretaria de Edições Técnicas- SSEDTEC, do 
Senado Federal. 

Assim é que, sem visar fins lucrativos, objeti
vando, pelo contrário, cooperar com os órgãos de 
cultura e com a população estudiosa do País, o Se
nado Federal, valendo-se do ensejo oferecido pelas 
Feiras de Livros, fez a doação de vários Kits de pu
blicações suas para bibliotecas públicas, Universida
des Federais, bibliotecas escolares de estabeleci· 
mentes públicos, Ordem dos Advogados do Brasil e 
suas Seccionais, Assembléias Legislativas, Câma
ras Municipais e entidades públicas, interessadas 
em nossas publicações. 

Ao registrar, portanto, os êxitos culturais alcan
çados pelo Senado Federal, graças à sua participa
ção nas Feiras de Livros de 1996, formulo o meu 
voto de congratulações à Comissão Especial instituí
da pela Portaria n2 6/96, na pessoa de sua operosa 
Coordenadora, Ana Claudia Costa Badra. 

Muito Obrigado! 

O SR. ABDIAS NASCIMENTO (PDT-RJ)- Sr. 
Presidente, S,.s e Srs. Senadores, mais uma vez 
esta Casa, pelo exercício de coibir os desmandos na 
gestão da coisa pública, ocupa os meios de comuni
cação, dando transparência, através da CPI dos Tí
tulos Públicos (precatórios), ao que pode ser chama-
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do de mais um ilícito no sistema financeiro, oneran
do como sempre o cidadão comum. 

Nos deparamos, nesta circunstância, com um 
escândalo que não só os envolvidos com a venda 
dos títulos destinados ao pagamento dos precató
rios, mas também aqueles viciados na prática de ne
gociatas financeiras sabem da gravidade e já ava
liam as conseqüências, caso o Senado Federal re
solva imprimir outras investigações sobre negócios 
realizados no sistema financeiro brasileiro. 

Não se trata aqui de pôr sob suspeição todas 
as transações realizadas, muito menos o marco le
gal que hoje regula o mercado, embora saibamos 
que nesses últimos três anos este marco não se te
nha mostrado de todo sadio. 

Desde há muito tempo temos lidado, pois é 
público e notório, com a fragilidade das institui
ções que têm por missão constitucional, em rela
ção ao sistema financeiro, o papel de normali
zar, de assessorar, de monitorar, de fiscalizar e 
de punir. Punir no sentido clássico e óbvio, pela 
força da lei, aqueles que promovem falcatruas, 
sonegam e que pela sofreguidão pelo lucro fácil 
e ilegal induzem o mercado ao descrédito e à 
instabilidade e ao mesmo tempo põem em che
que o próprio exercício da democracia, ainda 
hoje tão caro para o povo brasileiro. 

O avanço das atividades da CPI dos Precatá
rios aponta para uma teia de responsabilidades, 
onde mais que se distinguir culpados de inocentes, 
ou (Jesafetos políticos de parceiros de conveniên
cias, exige-se desta Casa uma resposta para a Na
ção inteira, pois estima-se que foram desviados 
aproximadamente 600 milhões de reais em dinheiro 
público. 

O Banco Central tem a missão de assesso
rar esta Casa no âmbito de determinadas deci
sões, mas deve fazê-lo amparado em princípios 
técnicos e científicos, como bem se caracteriza 
a ciência econômica. O que não se pode é de
pender de um órgão dessa envergadura formu
lando pareceres de natureza duvidosa, dando 
margem à instalação do caos, ainda mais quan
do se sabe que onde há o caos a falta de escrú
pulos não tem limites. 

O caos, a corrupção e a sonegação são parcei
ros de longa data em nosso País. Sob a imposição 
desses signos, leio o jornal Folha de S. Paulo de 
04.03.1997, em que o Ministro da Fazenda, Sr. Pe
dro Malan, defende a tese de que o Banco Central 
seja mais "taxativo" nos pareceres enviados ao Se-

nado sobre as emissões de títulos públicos solicita
dos pelos Estados e pelos Municípios. Ou seja, ma
nifeste-se conclusivamente sobre os processos em 
análise. E mais: espera "que essa seja uma das con
clusões da CP I". Ainda no mesmo jornal, outra maté
ria informa que o "Ministério da Fazenda também vai 
criar a Delegacia Especial das Instituições Financei
ras e a Delegacia Especial de Assuntos Internacio
nais ( ..• ). Os dois organismos estarão subordinados 
à Superintendência da Receita Federal de São Pau
lo. A CPI dos Precatórios teria apressado a criação 
das delegacias( ... )". 

Louváveis medidas atrasadas. Lembra inclusi
ve o ditado popular que fala em trancar a porta de
pois da casa arrombada. 

Nos preocupam, ainda, as especulações so
bre o envolvimento do Dr. Celso Pitta, prefeito de 
São Paulo, nesse episódio, bem como as implica
ções preconceituosas em relação à comunidade 
negra brasileira. É público que ele já se propôs a 
depor na CPI, inclusive com o argumento de que 
toda a falcatrua, de que toda irregularidade, se de 
fato houveram, conforme os indícios apontam, fo
ram armadas após a venda dos títulos. Não é 
hora, nem momento de se inventar um culpado a 
qualquer custo. 

Por falar em culpado, vale lembrar que o pre
feito Celso Pitta, se não me falha a memória, du
rante sua campanha eleitoral teria pedido que não 
votassem nele por ser negro, mas que também 
não deixassem de votar nele por ser negro. 

Utilizando um raciocínio analógico, podería
mos dizer agora que não estamos pretendendo 
proclamar a inocência do Prefeito de São Paulo 
nesse caso dos precatórios. Mas lançamos daqui 
uma advertência: não cometamos, Senhores Se
nadores, o linchamento político do Prefeito Celso 
Pitta, pois estamos testemunhando com grande 
apreensão o desenrolar de um processo que pode 
ter enrustido, disfarçado nas dobras hipócritas da 
nossa falaciosa democracia racial, uma agressão 
perversa à origem étnica do Prefeito de São Pau
lo. Não o conheço pessoalmente, não somos do 
mesmo partido. Só me preocupo em não ser cúm
plice de mais uma injustiça entre tantas, incontá
veis, que têm sofrido os martirizados descend
entes dos africanos escravizados, construtores 
deste País. 

O SR. LÚCIO ALCÂNTARA (PSDB-CE) - Sr. 
Presidente, Srês e Srs. Senadores, 
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TRILHAS DO DESENVOLVIMENTO 

11 seaador lÚCIDIICÃIITAIIA 

PSU-Ceari 

O Ceará celebra o fe1to de ser o Estado brasileiro que 

gerou ma1s empregos. desde a Implantação do Plano Real, em 

1994. Os dados. revelados por pesquisas do Ministério do Trabalho 

e IBGE. expressam os resultados de uma estratégia voltada para o 

atendimento da necessidade bàsica de criar postos de trabalho. 

numa conJuntura nacional e mtemac1onal reconhecidamente 

desfavorável a esse ob)et1vo. O tento obtido só faz reforçar a tese de 

que o Ceará tem condições rea1s para efetuar o salto de qualidade 

persegu1do nos últimos 1 o anos. Para tanto. dois procedimentos são 

imprensc1ndiveis: equiparar o desenvolvimento agrícola ao industrial 

e criar as premissas para uma indústria cultural forte que lhe sirva de 

passaporte ao século XXI. 

A atração de indústrias para o Estado tem demonstrado ser 

uma política exitosa, basta ver o número de empresas que fizeram 

essa opção somente nos últimos do1s anos. A exemplo da Mallory, 

Paqueta e Vulcabrás. Brevemente teremos a Singer. Ou seja: do 

Ceara começa a sair artigos de primeira linha, que vão desde um 

tênis, como o Reebok. conhecido internacionalmente, até o indigo 

blue, e os produtos de uma das maiores indústrias internacionais de 

maquinas de costura. como a Singer. A mão-de-obra cearense tem 

correspondido à expectativa, até ultrapassado, como revelam os 

irmãos Grendene, qu2 consideram o operário cearense mais 

produtivo do que o de outras regiões onde a empresa esta 

localizada. 

Desde a implantação do Plano Real, em julho de 1994, há 

um saldo p~sitivo de 13.710 contratações no Ceara. estado que 

conta com 6,8 milhões de habitantes. Ao Ceara, segue-se o 

Amazonas com 9.792 empregos gerados. principalmente graças ã 

Zona Franca. Estados importantes, em termos económicos, como 

São Paulo, Rio de· Janeiro e Minas Gerais. e no Nordeste, como 

Pernambuco e Bahia. tiveram desempenhos negativos, ou seja, 

demitiram mais que empregaram. 

A política de atração de investimentos do Governo do 

Estado, privilegiando a implantação de indústrias no interior, fez cóm 

que, somente de janeiro de 1995 até agora, fossem assinados 

protocolos de instalação de 129 indústrias. com investimentos de 2.2 

bilhões de reais. muitos das quais. já em funcionamento. 

O Secretario de Política Econõmica do Governo Federal. 

José Roberto Mendonça. explica que esta havendo importantes 

movimentos de capitais no pais. pois. segundo ele-. ·o Brasil ficou 

atrativo com a ampliação do mercado de consumo interno, 

deconrente da estabilização num momento em que mercados 

mundiais enfrentam saturamento•. 

A economista Lídia Goldstein, do BNDES. por sua vez, 

através de pesquisa. revela que as regiões brasileiras estão 

expiC>rar.do sua vocação natural para atrair novos investimentos. "O 

Ceará - que recebera investimentos de RS 2.2 bilhões nos próximos 

anos, é um caso típico, já que vem recebendo indústrias têxteis 

desativadas em regiões tradicionais, como São Paulo e Santa 

Catarina. Com uma grande vantagem, leva a tecnologia de ponta, 

que coloca o Brasil em condições de competir com os tigres 

asiáticos.· O Grupo Vicunha é um exemplo dessa tendência: 

desativou fábnca em São Paulo, onde empregava 2.000 

funcionários. para estabelecer-se no Ceara cóm 20 teares a jato. O 

mesmo fenômeno de deslocamento para o Nordeste esta ocorrendo 

com a indústria calçadista. tradicionalmente Instalada no Vale dos 

Sinos (RS) e em Franca (SP). A Grandene vem se transferindo para 

o Ceará, onde a mão-de-obra é mais barata, há incentivos do 

governo e fica mais próximo dos mercados externos, que recebem a 

maior produção da empresa. 

O secretario de Politica de Emprego e Salário do Ministério 

do Trabalho. Daniel Oliveira, afirma que o Ceará esta se 

sobressaindo na geração de empregos devido ao dinamismo de sua 

economia. que é uma das que mais cresce no Pais. "Essa dinâmica 

económica do Ceara não esta sendo acompanhada por outros 

estados da Região, que preferiam apostar em setores tradicionais. 

como o sucro-alcooleiro", constata. 

Para o secretario de Planejamento do Ceará, Cláudio 

Fenreira Lima. os dados "refletem claramente o sucesso da política 

de atração de investimento do Governo·. Segundo ele, esses 

números coroam de êxito o projeto de mudança da economia do 

Ceará . "Esses números serão cada vez melhores, á medida que 

forem amadurecendo os novos empreendimentos•. Esse 

dese!T'penho é fruto da op~o do Governo do Estado de promover a 

industrialização. o que tem sido feito a partir de um plano elaborado. 

O grande problema da atr<!Ção de 1ndústnas é a infra-estrutura, e 

este aspecto tem s1do contemplado de forma contundente, com o 

Porto de Pecém, o novo aeroporto, o linhão de energia, o gasoduto e 

outras obras. Paralelo a isso há a formação ae mão-de-obra e c 

aproveitamento do potencial turístico. O povo cearense tem hoje 

pnoridades mu1to bem definidas e o Governo esta sintomzaco com 

este projeto. 

Gostaria de ressaltar que esses investimentos empresaria:s 

proporcionaram um cresc1mento do Produto Interno Bruto (PIB), C!e 

5,5% em 1995. supenor aos 4.4% da Reg,ão Nordeste, e ao PIB do 

próprio Pais. que cresceu 4,1% no mesmo período. 
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Segundo o secretário da Indústria e Comércio do Ceará. 

Raimundo Viana, os números apresentados pelo Ministério do 

Trabalho sobre geração de emprego, fortalecem o programa de 

desenvolvimento econômico adotado pelo governo do Estado. 

"Temos a convicção que o Poder Público, em parceria com a 

iniciativa privada. conseguirá dar um grande salto na busca de uma 

justiça social", disse o Secretário. 

A indústria de transtonnação cearense gerou um fluxo de 

renda de R$ 2,86 bilhões no ano passado. Esse incremento foi 

sustentado, principalmente, pela boa perfonnance alcançada nos 

gêneros de produtos alimentícios, têxtil, vestuário, calçados e 

artefatos de tecidos. A indústria cearense superou em mais de 

quatro vezes as taxas de crescimento da indústria nacional, que foi 

de 2,03% em 1995, segundo o IBGE. 

É importante ressaltar que, com um governo competente e 

que tem credibilidade. o Ceará tem atraído investimentos industriais 

e públicos federais. como o Castanhão, o SANEAR, o novo 

aeroporto, o Porto do Pecém com siderurgia, o PRODETUR e 

outros. 

Se o setor industrial vai muito bem, a agricuttura é nosso 

grande problema, de vez que aquela praticada em condições de 

sequeiro, na nossa ecologia do semi-árido. é inviável e fonte de 

migrações constantes de ruricolas que são obrigaoos a trocar o 

campo pela cidade. 

A saída está na irrigação, já não resta a menor dúvida. E 

temos. através de experiências malsucedidas, através da irrigação 

na lei de imgação. privilegiando as grandes empresas privadas com 

tradição na área, deverão mudàr -radicainii:inte o quadro de pobrezà 

no interior do Ceará, introduzindo-à coinjietitividade no-campo. 

extenninando as atuais relações feudais. 

Vamos ao Chile, aos EUA. aos grandes países que sabem 

irrigar, e vamos atraindo empresas agro-industriais nacionais e 
internacionaiS para a prática da agricultura imgada em nosso estado. 

para que o Ceará possa. a curto prazo, ser um estado equilibrado e 

desenvolvido. Vamos repetir o êxito da industrialização na 

agrofndústna iriigaáa~-vamos ser o grande exportador de frutos 

tropicais, produtos agrícolas nobres do Pais! 

Era o que tinha a dizer. 

Muito obrigado. 

Senadores, 
O SR. SEBASTIÃO ROCHA (POT-AP) - Sr. Presidente, Sr's e Srs. 

DO SENADOR SEBASTIÃO ROCHA CPDT -APl 

Senhor Presidente. 
Senhoras e Senhores Senadores: 

As mudanças efetuadas. em 1984. na Legislação Penal 
Brasileira constituíram incontestavel avanço. universalmente 
reconhecido e proclamado. Passamos a dispor de uma legislação 
modema. capaz tanto de reprimir o crime como de propiciar aos 
presos o tratamento humanitario que se impõe e. sobretudo. a 
recuperação social daqueles que. por razões vàrias. praticam atos 
delituosos que obrigam seu afastamento do convívio social. 
Lastimavellacuna permaneceu. no entanto. Com o intuito de sana-la. 
encaminhei à Mesa desta Casa. semana passada. Projeto de Lei que 
recebeu o n• 000 14197. 

pública que não funCionou. um capital de conhecimentos_ Qa_ra 

deflagrannos um processo semelhante ao modelo usado para a 

industrialização acelerada do Estado. baseado na irrigação privada. 

Não é mais possível aceitannos a irrigação baseada em pequenos 

lotes destinados a irrigantes. sem a competência técnica para dar 

andamento a um processo de produção tão sofisticado. Não se pode 

mais aceitar uma estrutura paternalista em que o produtor não corra 

riscos. Não se pode mais pensar em distritos de irrigação sem a 

presença de uma graryde empresa privada liderando o projeto, com 

conhecimento e a tecnologia de irrigaçãc, com meneados garantidos 
·Trata-se. Senhor Presidente. de submeter ao regime da 

para os produtos. que deverão obedecer a um cronograma 
Consolidação das Leis do Trabalho - CL T o trabalho dos presos. o 

condizente com as demandas dos mercados interno e externo. E a que é imperativo de justiça. Inaceitavel a situação atual. ainda mais 

atuallei de irrigação tem de ser mudada. sabido que a grande maioria de nossos presos é composta de homens 
e mulheres que trabalham. O seu afastamento da sociedade não pode 

O exemplo vitorioso do Ceará. no campo da atração de resultar em condenação à miséria e ao desamparo. sobretudo para 

indústrias, deverá e está. se estendendo, à agricultura, pois várias . -~quc:Ies que venham a trabalhar em suas prisões. terapêutica de 

medidas estão em curso. A construção do Castanhão e o projeto de recuperação hà muito adotada em todo o mundo. 

interligação de bacias. vai garantir. de fonna permanente. sem 

mterrupções. água aos agentes econõmicos. 

A recuperação dos atuais perimetros. a conclusão dos que 

estão em andamento, a salda de colonos inabilitados. a modificação 

Senhor Presidente: 

No espírito da Campanha da Fraternidade. ora iniciada 
pela Conferência Nacional dos Bispos do Brasil - CNBB. cujo tema é 
de imensa atualidade: "A Fraternidade e os Encarcerados~. sob o 
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lema ··Cristo libena de todas as prisões··. foi que apresentei a esta 
Casa o referido Projeto de Lei n° 000 14/<17. 

O crescimento da população. o 2I!!anusmo de nossos 
cenrros urbanos. fruto do abandono das populações rurais. trouxeram 
ao Brasil problemas imensos. quase desconhecidos hà apenas 
algumas decadas. Problemas agravados de forma perigosa para a paz 
social pelos milhões de jovens abandonados nas ruas. pelo 
desemprego e também pelo subemprego que atormentam incontáveis 
lares brasileiros. Inaceitável. assim, que a situação carcerária se 
complicasse ate atingir a condição atual. de intolerável 
desumanidade. Rebeliões de presos. massacres que dão ao mundo a 
pior imagem de nosso Pais têm tido " mérito de trazer a primeiro 
plano. em constante que nos impressiona e envemonha. o estado 
carcerário brasileiro. É ele. simplesmente. de total i;esponsabilidade 
e. assim. criminoso. 

Tal a proporção do problema que governantes são 
forçados. volta e meia. a se pronunciarem sobre o assunto. disso 
decorrendo promessas. criação de grupos de trabalho. de estudos. 
comissões de toda espécie. num rebuliço que apenas objetiva varrer 
para debaixo do tapete monstruosidades. que nos envergonham 
perante o mundo e. sobretudo. perante a nossa própna consciência. 

Senhor Presidente: 

O atual governo. pode. com rapidez. tàcilidaJe e 
reduzido cusm impor profunda mudança no lastimável e vergonhoso 
quadro que nossa realidade carcerária nos oferece e expõe a; ll).undo 
inteiro. 

Para ISSO é bastante que se interesse pelo amplo e 
profundo estudo do assunto que a ele. como a nós. propõe a CNBB 
em sua nova Campanha da Frmernidade. Ali esta exposto. dissecado 
todo o drama carceni.no_br~Il~LO...J\~ossos dias. A mo_nSiruosa 
superlotação de nossas pnsões: a Ilegal manutenção de presos e 
condenados em exíguas salas de ddegacia de. policia: as violências 
de toda espécie impostas a seres humanos. aos quats tudo se n.:gª: ª 
transformação de prisões. delegactas. penitenciárias em autênticas 
universidades do crime: as condições sanitárias que tomam nossas 
prisões grandes tocos de expansão da tuberculose. da AIOS e de 
outras doenças mais . .Ali se mostra que a imensa maioria de presos e 
de pobres. na contirmaçào de que rico não vai para a cadeia neste 
Pais. tal como a falência de bancos e empresas acarreta prejuízo a 
brasileiros e. sobretudo. agora. ao Tesouro. jamªis _ l!P~. 
administradores que se locupletam. criminosos segundo a lei. mas 

,. que nunca sofrem_penas. 

A grande maioria de nossos presos e de JOVens. das 
camadas menos favorecidas. que trabalhavam. Funos e roubos são o~ 
crimes que levam às prisões grande parcela de nossos detemos. 
Bastariam tais dados para se concluir que as possibilidades de 
recuperação são por demais grandes. tomando sobremodo 
gratificante toda ação nesse sentido. 

Senhor Prcstdeme. 
Senhoras c Senhores Senadores: 

O trabalho elaborado pda Conferência Nacional dos 
Bispos do Brasil possibilita ao Uovcmo agtr de forma que. em pouco 

tempo e a custo baixissimo. o quadro penitenciário brasileiro sofra 
mt!!lªn_ça pr<:J!imda eliminando-se terrível chaga que nos envergonha 
e oarantindo sel!ura rêci.tperiiÇão-de!irâiide it-úmero-dé brasileiros. 
Pa~a tal. bastari; que o Governo imp-usesse a consll"Ução de novos 
presídios. cessando a desumana superlotação existente. Isso feito. 
fãcil seria a· adoção de medidas saneadoras que determmassem 
frontal mudança do quadro atual. Esse o pnmeiro passo a dar. pois 
em prisões inadequadas. improvisadas. nas quais se lançam três. 

quatro e ate mais vezes o numero de pessoas tolerável por merro 
quadrado. é impraticável a mudança. Triste panorama. O trabalho 
executado pela CNBB apresenta completo levantamento da situação 
e aponta o que pode ser feito _para que as prisões brasileira!> deixem 
de oferecer ao mundo quadro semelhante aquele de quando. séculos 
atrás. miseráveis e pobres eram lançados às gales ate mesmo sem 

. condenação. P01s é frequente. entre nós. condenados permanecerem 
_nas prisões muito alem da pena que lhes foi imposta. 

Senhor Presidente: 

Por iniciativa do Legislativo. o Brasil dispõe hoje de 
uma legislação moderna sobre o problema já exaustivamente 
estudado. tal como demonstra a CNBB. restando. apenas. ao 
Executivo agir. a custo baixo. no sentido de eliminar. de uma vez por 
todas. essa chaga que nos envergónha perante o mundo. 

Era o que tínhamos a dizer. 

(_ Q _; Q 11~c~ 
~~ía 

o.,d:q h-+ 
DOCUMENTO A QUE SE REFERE O SR SENADOR 

SEBAST!ÀO ROCHA EM SEU PRONUNCIAMENTO: 

- PROJETO OE LEI ~· . DE 1997 

Ot."(JÕe .~1hr,• " rraba/htJ penuenctano alterando 
o~ arrs. 28. ~y e 36 a l.f!l i.J 10. de I/ de ;ulho 
di! 1911-1. c o art. 3-1 do Decreto-/.eJ n" 2.11-18 de 
.- Je dezemhmde /9../0. ' 

Art. 1• - O an :!S da Lei 7 2 I O. de II de ju1ho de 1984, passa a "-i gorar 
acrescido dos seg.UJntes paragrar'os. r~ numerando-se c ::tual § I e como § 2° 

~28 

~ I e - O condenado a pena pnvativa de liberdade esta obng.ado a cumpnr 
jornada diana de trabaiho den!ro ou fora do t:Stabelec~mento, excetuando-se os 
condenados de ~ranoe e comprovada penculoSidade 

~ .~ 0 - O uabalho do preso esta SUJetto ao regzme da Consolidação das Lei~ 
d() Tratiãnio 

Art. 2". Os ans ~·l e :>t> da Le1 n .. 7 ~lO. de 19M. passa a vt~orar com a 
se!?Umte rcoaçãll. 
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Ata da 13!! Sessão Não Deliberativa 
em 5 de março de 1997 

3l! Sessão Legislativa Ordinária da 50ã Legislatura 

Presidência dos Srs.: Antonio Carlos Magalhães, Geraldo Melo 
da Sra. Júnia Marise e dos Srs. Ronaldo Cunha Lima, Flaviano Melo 

José Alves, Eduardo Suplicy, Leomar Quintanilha e José Fogaça 

(Inicia-se a sessão às 14h30min.) 

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 

MENSAGEM 
DO PRESIDENTE DA REPÚBLICA N2 68197 

MENSAGEM-No 68, DE 1997 
(N° 271/97, fla Origem) 

ScnnÕfés \lcmtlro' au ~t.:n.lao Federal. 

De c:onrorm~caae cnm o .lrt S4, InCISO \'11. da. <.:cnsmut~. e c_cm c c1mc~a na ~IJ -· 

1~. maso i. c nos an~ :\u c ;s, du R~to de Pes.$0al do ~;o Euenor. apro11a0o pc:tu 
Deoao n'" 93 3::!5. de F de outuMo ac 1.;186, no .ut :S.+. tnCISO 11. almea. ".a". c no m 55. do 

A.nc:xo 1 ao Occmo n· : 0~0. d~ 1,; de no-.·emoro de 19%. suomao a aprc:ca.çào de Vo~US 

Excdênctas a escolha. que aeseto iazt:r. do SeMor RICARDO LL'tz VIA.'\,; A DE CARVALHO 

\bmsuo de S~-unca Classe. ao Utuoro Pemwu:ru:c. da C:srrem1 de Dtp.lorrwa. para eccrccr tl 

car;m de Emba.!uaor ao Brasn 10nto a Reououca do Zunbabw:: 

Os mC1'1tOJo a, l"'.mo:stxaaor RICARDO Lt:IZ \'I \'-A DC CAR\'.\LHO. tluc: m .. · 

mauz:nm a. esCOih.:.!o c:sra o u ... "Scmoenno -aessa eJC\"ada rimt.l(.l. conSI;!,m a.;; aneu iüf~i'i!J.i~- <lt• 

'\llmueno das R.elacocs E:aenorc~ 

.:e marco ac 1 ')o": 

Fernando Henrique Cardoso 

: /DP/ARC/G-H'i':t/.a.P!:~ 

Excelent:1.SS1.t~o S.!:nn'!l'!"' !-''!"'eSl.den~e 08 Recubl:.::s, 

De OCO't'dO COtl O a~. ;:.: , :LnC1SO V::::. aa C~nS~11:U1ÇaO, e 
coa o ~1.soosto no ar::. ::. !~~:1-so :, e nos ans. ':r:- e 58, do 
ReCfU.i.amen-:o oe Pessoal cn ~erv!'!':: ::xt:er1.or, acrovea: ce.lo Decra~o 
~· 9J.J2~. ae I de outuDro ~e 1986, no llrt:. S-.:. 1nc:iso II, 
alinea "':!!", e no an. ~~. ao Anexo I ao Decreto ~ :..o70, de ll 
de nove1110ro de 1996, sw::nne'l:.o a ~:oree1açao de Vossa !.xcelincl.a a 
anexa 1111.nu~a de Mensac:rem ao senaao Fed•ral des-c1naaa e U3dic:ac;:ào 
do senhor Riardo Lu:u Viana de car.albo, !-Un1s~:-:: oe segunc:ta 
Cla••e. do QUadro Per111anente. :3 Carren·a de D1CJ.o•a~a, para 
ex11n:er o carr;o de E11lba.J.xaaor =,::~ Bns1l 1Un1:o a Re;niblica do 
ZiabtU:me. 

Encannnho, :qua..1.men-ee ~111 anexo, .:.nton:u1cao sobre o 
p.a1s e currt.cu.tua Vitae c:: ~ln!s~ro de Sequnc~a '=.asse Ricardo 
I.uiz Vl.lUie de Ca-rvalho. ~ue. ··.:nta111en~e CO'!I\ "" :•ensaaem ora 
suci'IU!!tld.a a aorecHacao ae '.'':lSS<"' :::-:-:e1enc1a, serao a'::':-oesentados ao 
Senaao feaera! Para exame o~ seu~ ~~ustres memoras. 

. . ~~~--
/ ----;--~ --
:.cr:: r:;:!.::::: 'LAMPREIA 

!-C1~1s1:~ noe Estac:'l '":~s Relacoes !'ll::~erlc:-e~ 

T H F O , H A C A O 

CURRYetn.UM VTTAF. 

Mlnts-r.ro de seqonaa ClaS:ot~ P.TC>.ROO J.C!7. V!MINA D!': CARVA.LHO 

·--ca:mrK,.siR.:-, --;--:-de :::uo o~ . ... . !':.lho oe J~se- cand1dc <:1~ 
carva.11'1.o e Edeac1l31 c;.::.l:larae!' ·.-~a.na ae carvelho. 

curso de Formacao ae 0!1c:.=:.~ :: corco ae A~oa :3 Har1~na oe 
Guerra ao Bras~~. CPC~. IR!~. ~s~aa1c na ONU. ~s~a1.o na OMS e 
OI'l'. Genebr:a. CAE, IRBr. 

Terceu·o secretar.to. ::n de te•le-:"e1.rc oe 1970. 
Se<nmdc Secratar:.o. :~erec1Den-::. ::9 de acr:::.l de !.974. 
Prl.111etro secretarl.o. r~erectl:ler.-::. ::l de 1unho de !979. 
con•elhel.ro r~ereC1l:le~~o. ::: de oezemcro de 1982. 
Kin.:z.stro de' sequnaa classe .• aerecll:len~o. 29 de 'jl.mno de 1989. 

- .cttete da secao orc:aaen1:ar1~. t'":•tl.SiÍO dê Orcuen-:c • .!971/7'2. 
~~:••ssor co cnete do oe~arta~e~~o oe Aàmlnl.straca:. l972/74. 

-ki:::Sl.S"t:ente cfõ Si:Cl"ie1:":!1""t""::o ·af: !::":~'!l':"ftaCOeS, l979/8J. 
Seeretarl.o, SUOS~lt:U~c. QC! !:-:!~:-:sacoes, !.983/BS. 
Ass.ssor do Chete ao Gab.l.net:e :::::~ M1n1stro de Es'l::aao. l9BJ/85. 
Chete c1a Ol.Vl.SIIO da orc:an:z.zscao ao ES't:aaos Amerleano!'. 1988/89 . 
Chefe da 01.v1.sao ae Ã5sun~cs !'::ll:!ann::arlcs e do 1-!.f,lo Amtaen~e. 
1989/90. 

Bruxelas, Tercel.rO Sec:retá%'10. !974. 
Bruxelas, secrunao Secre~ar::Lo, !9?4/77. 
Bruxelas, Encarreqaào de Neqoc1.os, 1977. 
Buenos Alrl!s. Sequndo secretarlo, 1977/79. 
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auenos A1.res, Pr1.me1.r:::l secre'l:ar:.c. l179. 
zur:tque, Encarreaado, ~l"t H.lssao -r:-Ztn~>l.'I:O:"l<l, .!. SS3. 
Londres. conselhe1.ro. 1995/SS. 

ee1rut:e. E:ncarreaado ce Neaoc:.:.::. fll"' MlS!!õao Trans1-:.orJ.a, l9S7. 
car11caz, runl.s't.ro -=onsel.he.1!:':. ~ ?'?01!._?:.: 

Par:.s 1 Delet:racao ?~n'!anen-c::e ~= ~:-:!lsl.l ~un-eo :'!! o::-oan1.zacao aas 
Nacoes Unl.das cars ~ Eàucaca::::. ':lf!nc::.a e cultt.:ra:, !~lnl.strc 
conseJ.het.ro, !. 'J92/97. 

Ccmtssao PO?rmanente -:o cont!:'::::.:.!! ae tlomeac6es, :771 cmemt~ro
suplem::el. 

~~~~~~e~;:~~e ":o MRE :'\O consel~c F'ederal de ~~torDecen-ees

~sser.~olela Geral. da OE"-. SáO S.a!.vaaor, !.')88 fdeleattdOl. 
onrerenc::.a '!ilS ~acoe!:: L'n::.oas ::::a:-o. neaoc::.a::- •;::ta convenc<:~o 

-~~:~!~ ~98~~0 1 ~~~:~!~~: .rJe a::oass ~ su.ostancus ::sl.cotroptc<:~s! 

Conse!ho t-lacl.on.:l.t do !1êto ... nol.~!'l'!e - ":ON.\MA 1 :--ecr'!!:l!m:ance 1 . 

T~:~:~nta~~~ _,;t;;:~.=-z -:a ?-essoa Cluman~ ":'~DPH c :9 89 . 

~~~t~~u~~=~ ~~e~~"::~~~!~res --- ::-~eado n~ cooneracao Amuon1c.:1. 

Reun101o .-:e C:'ler'!!"s ~'! !:::tac: .:; ":~ •.:.ovf!-.'1:":"10 nara '· J.>rr-.:::ecao ,~ 3 

~~:gg:~1;~~~;m~:~-~; ;E~~~:~~ :~~::~~i~~~ , :::;' •~;~=~~o 
2~~~~~ca;-M;~~:.~~~~"~;nllu·;: : ~-=-~~a15re:é1n~:'or~~ ... ~ c'!!"~2aa~~~~~9- ~L 
Ã~~!~~t:r:~~~=~~~~v~~e~~~~e~~~~:~o~~~ ~;~~~s 1.·:;:~ilS soore Melo 

x-vr: Reunl.ao 'la Contssac ""'-~-:o<es":.al ~atlno-AI'!~:'-:.~ana 08 FAO, 
Cl.udad Guavan.l!.. ·:enezl.!eJ.<l. ~'?-':> l • -::nete aa deieaaca"::l 1. 
Seaundo Tenen1:e oa Kar::.nna ae Guerra do erasl.l, :96<4/67. 

0:-dem do Rio Branco. Otl.c::.al. e:-as1l. 
Ordem do R lO Branco. co::uendac!c:-, srasil. 

/_,-· 

--,c; .. '~ .. 
~.SttH::.o Kar-cos Am111rante! 

Dtreto:--cera 1 Cc Oec!lr-1:3"!:1en"'t.o do Servl.co ~:Jo::1:er1o:-

/.imn:lhm· 

ll.l _md_h_9e~ 
~90 2-15 km~ 
Huarc 
I S de itiQL--:-_ 
Renubhça o~stcienc;:l::ahsra 

S.unon V· ~luzemlla e JosnUa l\ok6m0 
lsaek 

• zs_ ~~I dólares do_ Zlt!~bibu~_ 
Z2..9% 
16.8 •;. 
13.6% 
9.6 ..... 

Lma a\·auacão do momento pohnco do Zunbabue deve 
tomar por b:1sc: o ano d::: (090. quanao t'm aoanaonaa::a a csrruru:a ee~;monuq. 
c~zaaa. 'l!=ente desde .1. mdl:t'lenae_:lCt:l ..: ;sbc:_n9_ ~l_O:J..'"ttl@-º--. _PM;1-_ _i1 

li~_g.:u::io pro1!1'eSSI\}I __ cia_~onomt~ ~ob a su~n.,sào do_ f\H e do Banco 
\<lundlal. Desde ~entio. a~ e:<pcnsis--a ... ,s mld1Cíon:us lõlcos cem a Chína.- e a 
RUss!a. 1,) pats t'ot -orOcUrazuiO-- -ad.iõiar~se- iaS -Ori:cenos- t.: • .-- Proçnma- ill.!' 
Estabtlu:acJ.o l.:conomtc:a l ESAP\ tmmementado fXlr aoue:tJ.S msnnuc:ê'es 
--çmance_t_r~m:~:iCiOfili!S~~er::e-n~i!l_i:inct~ se\-er~- sobre o o:o•m~õl 
financeu:1 e onem:tnao o Comoon.miento aos o:uSes doadon:s. ã~i ouJ.lS -a.:!!Cncíe~ 
em f!7;lncie ome :r. sustent:~cao d:ls conmcões tll.!' rctJ.U\"0 ..::omono m:ltcnai c
SC1!ufanc:t soctai de: C!Ue dcsirut:J o Zimbaoue. 

;-- .:sSã -1Jõer.iitZ:l;:io .lo..' modd~o.• -·~cn6m1co n;io 
--.:cm:socnacu, oorc:m. -n()----ct:mo----coimco. uma atslcnsao tlll r~.:::.::':'.:: o.utom:zno d~: 

tr:uhc.io untc~dw:t .. t:nnnwmao :t llf":\:ltt.:eer a u~..-ct~O 1.111 it..:;:r lltiCremo cm 
't.tm-iirrttilcni~-:atcnsõ :Cc.iiSsc:nsoi!S<: .::1:n~·orrcrtc1::t::. \., ~h:1co:::. :'lri:Uru:m:rc:s u~ 
abnl o,: !'m~ 1Ú::trn ·:::.:J.UZ:iàJ.s ncs-1.~- ~.:ntcX.ú . .- -~ :n:u.i u-lr.:::- ·.::z. n o:una.o 

~tontano 1Z.\:-..t · .,: ·. ;;.:::ntor o.: :~oos o:; m~:unsm(l< ao poder. g.anhou .. 
lQta,h~dç:: .!.l:J __ r~r_-:s:=n~:~~--'------""!1 n_t_~n-~ _ -~--?:lta;J.l -~~y .. __ •l_!l~~-o_r::;s __ i~_ars __ ~ 
tntemac1onouJ. ~om.~ m::n• J:ra't.:h~ o~sun.:lelo ~ans1.1..-=r a:. c:o>l!:!enC:tllS ac.-
patses-doadores 

• J) -sommcntos -c;-:ISlorclaos oc!:l !Oit!=:l. seca de !995. qu~: 
repenu a Sltuacào a-.: .::u:umci:Jde d~: 9::! c;~:;, m:r.un conmou1r oan ta.zer c:~clochr. 

:::aurante o !>e~imQo sc:me-s:o't ã-::J.CO.cteano-:-õ rc:sstntlm"Cn!r" em \'3!lOS: se~entos Q!.. 
PQiiúfãi;ãO-- inc:daanti: ~Ws~stilldããe emR:amrc. ci:m mím l)ot-mcío tl::r
~lq~~ -perfiftmelfu 'i_C2:_ _Q_C_-J!ftl_ c~~aat_C_ ~:in"C'ãm~nt~ õpõstC'iOfiiSt_a~_no· _fii3!5-
un~rtante dtstnl:o eu:JiOraTd:l-C:aPiiãl:-~ cifcuitsCnCio~ Oc Haraie~Soillh. Cóm 
c:feno. a V1tona de :-.1ar~arcc Oons:o. que se msun:Ia contra as dtrenvas da. L\.'1\;l'-

·pF e_dc"Çii[~-êõncO~~aõiíO:ú. _~~ou :i··prune~ _ rrarufá~c· 
bloco urupamci=lno c tem Sldõ -conStdc:rãcia cOmO um Sil'i31 -de-desc:omentamcttõ 
geneta.hzado. pelo menos n:l ar~ urbana t tendo em \1sta que n& zona rural e 
pnacamentc: unposm·ei uma óemonmaçáo de opostcáol. ~face do descredito t: 

desgaste dos antaJs c.ovemante~. 

'\.os citas !-ó e ,-de marcoU,: (ri% te\'e lugar a eletcão 
prest:denc1ai. s~nao rc::ierto O::l.r.l mau wn pc:nooo uc seas anos o Pres~tiente 
Robert G. :-..haube. -.:m cletto cm que: seus c.io:s conc:onentes. o Reverenáo 
Sithole e o 81~0 \luzorewa • ,·elhos remanc:sc!:mcs oo penedo da declaracio 
uruWeral de r.ntiepemiêncza soo 1an Snuth c: despt'0\1dOS ar: quaiquer :1trabV1d.ade 
poütica • nunca tl\'tf3IIl qualquer posszbilicladc: longmqua de se destaezrem. 
termmando com menos de 8~1. do lotai dos vo1os. 

~. O tema _ cruCial_ da pobuc::a rntema ê :1. chamaaa 
indigcu:zaçào. ou seta. a transferii:ncta da nquez:t cm mmona btanca. no pocic:r ate 
1980. para os ainc:Lnos. Esse tema cosruma ressur~;If em epocas de campanha 
elettoral. os c:mdtd:nos otic1aas prometenao r~:c:ttsmoutc:lo de terras e maror 
pamct~aç:io no c:mn::n at:ncola. O Prestoc::nc ,\lucoe. ~m seus quase dezessete 
anos de m:mcto. tem SJ.b1Õo cont-ornar ess.t oucsraÕ com exrrem::J. nabihdade. pot~ 
uma efem':l acs.:wroonacao C.J.S tcrr::.s oroounv::ss rcr.'l tni::.h\"elmc:nte o eú:uo o~ 

- aful.'!enrar o c:nmal da mmona branca c ciesenc:or.nar novos znvesnmemos 
c::a:Cmos. O pro~esso cic retonna ac:rana cam.mha oorr:mro com extrema .lenndão. 
apesar d::t pressao oor o::ute d::. cn:ultada ::J.Cao ::J.tinn:~n••:l 

\ruatmenz::. ;: oos~ncltdenntk:u- como tendCncta da oohnca 
e:'C.tema d1) Zunb::aou.: a t~rocura o::- no,·o-.. o:u-ct1roo; tnr.z da rc:u;io atneana 
Sennndo u peso cJ.l \tzmha Ro:cubh~o. úa . '.tnc.:r. J.J Sul. :, d1ploma~1;1 
zunbabucnse rem-se H"litado o:ua o urras re-.!lo::s. notaa:unente o suaeste astanco. 
~ustralta ~: !ndta E:.i.J cendene1a .: ~onsco~cnct:r. . .::r. t:r.mae D::J.ne. da ex-pansao 

-~4~~~C~O t~!c,~.5=JQ.~t~;:t--:Ymca ilO}UI::::E~~~i::~?.Frt~~licrn-r_e!:t_~~--a 
sc:us o::arc:etros <la~ \D(' t 'miiiK'I'n ·Hru:JIII'•"l'<'mrm'''" r "mmunttn :1 como o~: 
romncr. soon:ruuO U•l to::a.~tc a,l Zlmb:to1.1:.: . .;. :.:\.r.:::=:.:r.n\·:t lrtlo:U de parUc:lP:tc:~ot 
r:m um nnno a.:.::.:r:11.!1l \!..: ::\otu.:ao .:meu,·~ 

' amorm~ :-:::::::.1:.: :::::t:uac::w rcu:1 D·~=~~ 1... nancercr ~t:m 

~"'lill:leng:c; ,~ -Zimoao·uc t-.:rr: .t ..:J.CC:t:;::lo:J. .u.: au::-. rucstn::m:: JJ 1uti1í3c5.Ci do' 
r.:eursos ac qut: c.itscw. oos::.a \ 1t 3 .:o:-oõerar no$ 'e::.torco::. mt:mxton:us pJia ::1 

adoc;:ão d~ poimca .:~ rcsncno Ohl:. a:re1tos num;J.no:- .: .:onauo::I\":I.S il soluc:óc~ 
democr::.nc::~s U O:ll\ .: ::"'cressnv ..:cr.moumre oc 1t'Oc:JS oara :1 l''\;AVE:\! lH 
l~enre. ~:> .Ztmbaouc t1.-m znstsuo~ n:t n::tonna oo ststcma aa O:":L" e das 

--,nsnfulç-oes- -ucurciriiilil "'"'"-.:1----mn-·âc ··ãããõ"fã~ã~ ~- ·ror:.n tr::ú'istormação · a :r 
muaç.;io mund.t::~l ~::1 .::onscouenc:::t .::.J tcnruno oa l!UC:rr:l m:t. O governo 
constd.cr:t. contonne tem ac,;laraao e!":'! Ct,·crsas ocllStocs. '!UC o Conseiho ci..: 
Se;urança deve ser excand1do c aemocranz.ado o:rra oocicr r:rlenr a reahdade 
global contemporane::J. .. \ seu. '-"er. o oodcr de ,·etc ::tmbuado ;t apenas ctnc:o 
membros c tntnns1:1::unc:n1e lniUSIO e :mndemocr:mco. a ser m:mnáo esse Sistema 
de: veto, e tmpc:noso ent:io Qu~ c:::.da connnente \'enha a á1spor acsse tnsttumcnto 
a fim de protc~er seus mteresscs. Alem dlsso. constdera oue .\ssembic~ta Geral 

- âeve operar como a suprema mS%:mc1a diS dectsõí:s-da 0:-:lL 
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Durante :1 reumào de Chefes de Governa dos P:nses da 
ommrJmw~aun r(:::zhz.:uia. na ..... 0\'a Zd:incila. em novemoro áe 199$. fo1 cnado o 

''ommamn:au/1 \lmnr~:I'UJI t~twn 1 tmun lC~IAG1.:0m :1 tínail~de de ewdar 
das frequentes \'IOiacor:s ::JOS cnnctptos .: metaS csrabctec1U3S na Oeclaraçao de 
Harare para a defesa aos aareuos numanos c: Ua àemocrac1.1. Como taref:t 
tmecbata. io1 esse Grupo ansamdo a tr:tbalhar com G:unba~ ~t!,!ena e !lc:rn i..c:ca. 
aJudando-os a eieruar uma rr:mstçào pacifica pMa a normahdade dcmocrama. 
Ocupando a prc:stdêncaa do C~lAG. o Zunbibue tem dcsenvol\,do cantatas com 
o Seaetmcrõer:d da t t,mmrmu·ealth c emprcendado \':!Ilas anvuiadcs na 
execução do mandato do Grupo em rc:lacào aqueles rrc:s pa~scs 

Essas e outras \ructan,·as. como a rca.ltzaçào de foros 
tntema.czonms em tc:mtono :tlmbabuense ·no ano passado o p:us sedtou a CUpula 
Solar MundJal ~ a cumc:cma uo G-13 • Jcfiucm aa amotcão di!' deser~rpc~~- wn 
papel d~ crozal.!ontsta n.1 cena airlc:u'la. senao mundt:J.I. .: de anpnar 
~emonstr:tcócs ac orestn.:w u.: c:me c.:os P:!..lses recr~em:r.uos .. nplomancamente 
l!'m H~e. pouuca ::r:macme:ue mliuene~aaa. peta ot:rsc:m:~.hcb.de do propno 
?residente ~lug.a.oe 

~----·---:-··"-.-.-- -· . 
Relatt\õUDcntc :1 stru:tcao econom1ca \:Jtc rc11:mcrar. em uma 

pe:rspectl\'3 iustonca. uue .:um:s O:l inaet~enc::~.et:l o cats snrreu. aurantc: 15 anos. 
~everas s:mcocs :ntcm:tcJon:us. 1moost.ls nela ( l:-.:t . .:m decorréne~:l. da 
declaracao untJ.:ltcrat ..t~ mct:rcnaen~a :J:l Rodi!'SI-:l. \ dctenor.:tc:ao c:conomtc.:t 
orO\·oc.:tàa DO:l.:as ~COI!:. • •:\aunmemo o:1s rc:sen-:ts monetm:Js._ o:c~olcscenct:l 
<ios bens ac c:tolt::tl 011 "~>~ter r:mnuo e l.l.l_:_rm:a-esrru!l,!r~ 9~ s~r'-1fO:~_Q_u_!lhE__2_~-:j~~~~ 
;und:t. a~:t.\'3CJ:I.. rio) (ki:I:DIO ..:.: !n~r_,, O;!;.!;t !!Uert::J_CI~}.l .. \ _t)!_e_!~_!._!;C_y.p~_9~ 

Jmedt:l.t~ a moecenach::t-3 . .::ri~ t''~fl t ... 't ~o!t.:U1aa de: no\:l o:.:tcnor.:!cao. _co_rque. !ic:l 
.1 sua acc!.uaaa 1\l~l.lltJI!l.:l :.: : ,\..:1.1 m;:nl1CSIO_~h:_tlo_raf. _,._\__!1_)\_e~o _ _!~çti_u __ ~_:: 
nro2r3ma ae comJc:. ..: ... onomt::: mJtXtSt.:l·t<õ:mntst:.. ,:,,m 10t:u ..:•nrrolc r:sta~::ll.. _du 
•IU:t~ rcsun:u-am. n.tn ··~ c.:n~::.::,~:. .:~o:::lO<J:.. mas :1 uc:S\:lmn-=:..::to- da moeU:!.. a 
:-.ctratmdacton:ma..: .r:-..:.;:::.: ::::~~;:e:;c 

1.. on1 a a<Joc:to U;! :..:::1 ntano J.! :nustr: cstrurur:tt 1 !:S.\P 1, .:..-: 

oins Cll! 1"'1•· .. :;.w onmc:r:: :.:::toa e::-:.;:r.;•u e::: ! 00::- ... .1ne r;.:ssauJ.r. entre _:1,,_ 

mc-<ii.:J:t.s lm'Otcmem:taa:. .:cm sucesso .: .:uc rr:~nsrorm:u-:un de :onna m:uc:uue o 
~:1m.:t ::eonomt;.:o ml o.:at:.. .1 nocr:mz;.:-;h.l).hl ~"'merc__:.) c uo:.1~,_e_g_un~mos.~:t_ 
.·urr.mac:11• .:: tr:smco~' • .;~merc:13b -;: ..:ontrOII!':. .:..: preços. .: ,t 

.:::srel!utamcnta;:;~o uos merc:tcos t'ln:mccnro <.' :.:..: m:to..U.:•oD~.:t Por _ourro lado 
toram e-.::ncr.ment.:lQ.lS duku1dades n:1 :::lntc:neõlo aos deficit tis.:a1s e vcniicou-s~ 
pouco oro;:re:.so n.l rctorm:~ uas ·11:mcres:J.s ..,,~ I.Jo,·emo c n:t r:tc1onanzaeao do.> 
~ervtço pubhcc 

j Quanto a se~,o'llnd:t l.:lSe tlO Pro1;r.1m:1 Ec:onomtC:O de ,.l,.,tuste 
Estrurur:u tESAP-!t. <) Governo t:::n mamiesraao .l mtcnçào tl=- aar 
prosse~um:mo as med.lcias tmptementaaas na cnmc:1r.1 fase. com o obJen.vo oe 
garmnr o crescimento a:t econom1:1. e :t wsmbu1cao eqwGlnva ce scu~_cen_eticJ_oS _ 
Pnnctoauncme com n:spcuo aos deseculitbnos macrocconormcos. o Governo 
esta orometenao estercos espect;us n.:a redução dos deficit lisc;us gue tem 
consnrutdo l!l:lriOC desmcenn\'O cara 1mesndores domesnc:os. :: estrans::ctros :: 
tente ae oressoe-s amiactona:nas Lonsclentc t:unoem ao.> dcc:hn1o ~ t_cmios n:aJS 
aos tunaos ;;nocaoos ao uescn\'OI\,memo sOCI:ll na Jase do prof'J';una rec~m
ccnclutda. o \hrusrro aas tmanc:IS af1rn1cu que um dos ootctl\'05 unponantcs no 
ESAP-1 !>Cr:l a aioc:tç:i.o de recursos sudctentes para a sauae e a eàuca~ 

~ .. ;..nahses .lprescntadas no tinal do ano p3S$3.dO por bancos. 
c:ãmaras de comerc:to e outras enndades t1::.:t.das a ec:ononua do Zlmbabue são 
unarumes em :t:pontar perscecn\'as iavora\'e;s para a econcrrua do no ano que se 
wc1:1. Com base: no oom oesempenho ae \996. quando o PIB cresceu c:crc:a de 
8% c a .ltJVIdadc eccnõnuca recuperou-se uo :t:rreiecunento pro\'ocado pela seca 
de 1994 ·95. os anaiastas :titnnam mesmo aue a:. perspe~vas nunca íoram tio 
promnsor.ls desde o tancamento uo ESAP L ma est:~oc:i.o a11: chuvas mwto 
t'avora\'CI 1moutstonou o cresCimento u:t croàuc:lo :lCllCOI.l J.ctma de 40 ° a na 
colhetta ! •lll~ •'lU. t:l\'Orecenoo uma onua uc ci::manua u.: conswno _CL~:c mwtas 
<:mpre53S so nnnam e:-tocnmcnt:J.oo. pt.:ta umrn:t. \I:~. no sntcto aoS anOS •iO-: ~ã 
bene:ticlo uo sctor manw:ttci-clro. que te:p. c:J.mctoaç_:J.Q__~_o: m~t~_!i~_.LO!a no PI--ª--_ 
Se1!Uiloo ocm:ao e:uemaaa .:m pubhc::~cao uu matar oanco ~o _p::lt~ ~ _Sra_nuar:_r 
1 }~rre,c-r. .. pennanecerem :ts .:onatcoc:. .:b.maucas Ía\·on;yets. -~~--fOne: 
crcsctmento uc:,·er:. ter connnuao.ade no llO:~mTcr oc 19()~ .;onsl(.ler:mao._ conrud~ 
onnusta tJcm:tlS a ore'\,s.lO \!V Renresent.amc d,, Banco \lundt.ll cm H.uari:: _q_u~ 
esnmou a taxa mem.l ac :::r:::s::une_n1QI;lat; ,, ~,_lrfCJ!IC :t.:to_o;:~t!e_f? :::_?~o_ 

Relatont' :...:cente .'1mnatm,· :lln!\'tment • ~·n~' 
:tcn:sen:ou o:.tuo:. .:ttuaiiZ:ll.!o.>S 50orc os nrou:toc; <Jc 10\'Csmncmos esrr:meencv.; nu 
pa~s. aorO\.:tUns nt)S onml!'lros uc:z meses Y: !•IOtJ l.LIJO \:ltor tot.l1tzou L'SS S3~ 
mtlhôe~. :.:noo -;uoer:aoo .1 )uma a~.,.~:;. \.uon:s u..: I•N-1 ~ 1'~0 5 "9 set9'r. -~t; 
mtner::ICJ.Il htlcr:: ;1 lista u.: :tO\'OS 1r:' e .. nmentc~. ,..::..:utao t•cJo-. ~ctorcs d..: 
m:mut:l.tur:J.~ :unsmo c sernco:i, 

!)uanto ;;:,f .;,1mcrc:-:.• :·.~::nor . ..;.1cn~ (l•,ton::.l;.~os no únai di.' 
'•}()..:: :::.;t ... .::::: .•~ \;uore~ ,;.: L ~S_ ! __ ,, .. '·_·_~,1,_1~· _n;t_~:;_,I~_:~_'\PO~_:t_c~..:-~_ •_t__!_f~-~-!n ~_u_l_:t 

~~~-~--~-~~~~~~~~~~~ ~~:~~~~:-~;::.--~~~,~~~0~7;·~-:~; -~~!v~-. ~~~~t:~~~~ •• ~i,~~~ ~;~ 

•:=.9° .. 1. t: :JSCesto c.:.S",., t:.nrre o:- ::.nmos .J:: "Oroautos trnoon:wos. t"u.:urarn. com 
a~:Stacu.:. maouma.n.a : :.:m.11oamcmco .• .:.~ rr.msoonc •.: I"... :nanu1aruraaos ~:~ 
g.erai li é.~" o!. qutmtCO.ll ló.::".,l ~ ..:omoustl\C:IS c elc::mc:aaal!' ~~•.9°ol 

O Rcmt• t md~) o.:uoo o onme1ro 1u::.ar :omo oesnno à::b 
e:ocport:J.c:ocs 1 I 1" .. 1. ~et!utao acta Ame: a ao Sul 1 10.6° .. f (. om me1aae. ou meno::.. 
desses pen:enruaa::.. csiao a Alc::momna. o Japão e os fstaaos Crudos. Os palSes 
deseJn-oh1dos. 1.!:\C:Iutda .l .-\tnc:a du Sul. pamctp:liTI em mats de 480:,. .:omo 
dcsn.nat:J.nos das e:<uJ-onaCOi:-s zuftbabuensC:S. cabendo .lUS arri::oinos pamctpação 
de ma.ss de .i'O"á :".o que concerne :JS Jmconac:ões. o gr.mo.e su~ndor de produtos 
connnua sendo a :-\inca do Sul (J~.~~ol. ::.1:1:wdo do Remo L'rudo t 10.2-'!GL da 
Alemanha tS.K'!OI. do Jacá6 i:-. :O~t dos Estados Unidos íS.::!.0 0l 

-----O 'Biltr dCSde~-runâãÇãO -aa Rente P:unonca.. adnunn sua 
t~tumdade • .lpo1anOo .:~. causa da mdcpendênc~<~. do Zunbabuc: cm vanos foros 
mtemacJon:l.ls .J. • .s retacoes amlomancas 1oram c:stabelecJdas no mesmo ata cm 
que o cats conqutsta\'a SUOI. mac:pcnacnc:a. 18 de abnl de l':>SO Por dc:aete de-' 
de at!OSIO de: 1937 fo1 cnaaa a Emba1!1:aaa rcSldente em H:u'atC. e:tnn~Qo..sc: a 
cum~anvu:iade :ue emao e:t.~stente com a Emba1u0a. em ~iapuzo 

"' Cóm· ViStas a promoçiio do i.nterc:imt110 balateral. em 1988 fot 
~o Ac;o,do COmeJCiDr en-m:- _o BriSd_e_ ~--z~_abue. que passaram a 
Conceder-se r~a_proc:urie_nt_fO ~~~~~~d~ _ ~~ç~_·mals-{avoreoda. 

-S -0 Presidente Fernando Collor vtsnou o Zimbibue cm 1992. 
~OCU!io em que os Chefes de Esl.ldo aos d01s p31SCS :lSSmarmt Dcc:la:açào 
-Con.nmta na qual foram tdcnniic:~das as are:ss tecruco-ctenniic:L mdusmal e de 

mcto-amtnente como cnomanas p:lr:l :. .:oopcração bdater:J.I :-.esse mesmo ano. 
::o Prest.aente Robert \'tut!abe este\'C no Brasil c:u-a carncto:lt d:l ConfcrCncta das 
~aç:cX;s L' moas soare o \!c:to .\I'Dblenrc c Dcsen'\'Oivunento 

~o ano passado. o \'tce-PrCSJde:me ~l:trco \.tactel cste\'e ao 
- -Zimbabue p.l.ra pamctcar da Reuruao di! C Upuia do G-15 e O Prestdeate 
~- Fernando Hennquc C.udoso enVIOU mensa~em ao m:md.:at3!10 ZJmbabuense 

n:neranao n convtte formulado por seus antecessores !):tr3. que o preSldente 
--'-1ug:aoc \,Sttc: oÜc:Jaimente o Brasa! 

5 '\,o c:unco aa coocer:tc:lo. h:Jvtam stdo tntctadas rrataD\'aS 
--P~ o __ icrrncc_ame_n!!:l~;-~~Stén_~:_r~n~!=~ __ I?Ef"L.(~o~~~"' :oc:P~S~Ui~~dC 

Recursos \hnera:s. n.l area U.: mtneracao . .: od:1 E\IBR.-\P.-\. na .lt.!õl d:l 

-·· a~~u~.~-=tk_~~-~c:l.,~\i~~e.~~ª-~-~-~~É!~-:~.~" ~-~,~~n~~~~né:_~_ ~-~ ~~ 
:nsaumcmo t:ntau:rat re;:utador oa cooocr:tcao. (JUC: ora .::omec:t a -.cr nc:.:c:;J:tao 

- Jun_tamente com um acerco c:utrural 

t> _l)uant:o_;uunter:::uno:o nlt:tter:ü. c:.t~ ::::m SIOO m:u-caaamentc 
_ tavor.t\~1 .~,, í3rasu ..:::so~ !ClSO .::-noor::t ~m nJ\'CI'.õ muno aauem d:ls 
_ OOSSlbthdaacs ~ul!enon.s c:.:t:J..i ouas 1!'-.:onoml:l.S '-.1 ac:caaa :.t~: ~'J :t .:crrente !l:.: 
-~-..:omercto entre IJ.., uots C:ll:i:.!'i. .:!ore~.:mcu .:>Jmcorr:zmcnto r:Jst:tn;e ltrCI!Ulat .-,~ 

~conacot:s cr:~.sueua~. :·~r .:-;::mow .·~.:u:U':zm dn r:::::lra:: :::tstonco oJ:: LSS 

IQ~.o mdhOes .:m l'l~_.. •;m tunc.:t~· ,:mreruaC'l. ,,hl.., cmo::~raue~ oc acn\":lOOS a::
- ~etrotco.: \t.:ICUII''"- ;;:~.ra :~ou: o C'\Or.::~J\1\:ó L SS _.q mu em 19So 

'-a-aecaaa aru;u . .;~ C::\llOrtacocs orasnetr:ti tem·se m:umao 
..tban.o G:l casa. ao,. l SS ~'J muhõc~. : .1:. tm'Oon:tc:uc:. n.oat.-:.o a.::: L'SS 3 mllhôo 
L m e'\ame aa pauta I<:\ a .1 conctutr aut:. ::m ;:cr.:tl. n:~o tem na\,OO ~anoe:. 
a.lteracoes n::1 reln.c:io ae croautos o\!~ 'em scnau t''\COrtacos \ssun. apare.:cm 
plasncos IPOltclorcto Oc \,nua. pu11emeno. poitorooucnol. croautos qwJTU.:os. 
:nsenctaJ.s. motocomorcssores. pneumancos. e moiacs. para m:uenas mtnerats. J.l 
as ~ortacoes tem stUo soi:lreruclo de .:t.-ruanto t proauto quase un~eo na pawat 

_ 8 _Cabe ressai~ .l!~W'IS ccnr:ncs promtssorc:s.. ocomãos cm 1996. no 
~or de equipamentos a~c:Qlas. O g:r;:upo /)ui\· 1. que comprou no BrastL em 
1995~~:s,__,k)_t· Hoi~~~ mamt;nao c:o..rr_~~oadêngõ!..E2_D!._~_gt!m_a~_ 
fi~ brasdetr:!s n() _tn.m.IJO d_.: tmcorrar ourros unpJemc:ntos asncolas. em 

~quanadadcs Sl~iic~n\·as. JI!Ualmente ~ empresa Tmm .-l~nqw~ __ g~J~ 
_dffi~nou. ;e.ceruemcnte. m;us de 10 "unrarncn de tmplementos. ~~~d:J. 

Jacto. _em_b_ase amaa e.:~:"Ocnmc_nr.U._ m:J,Paou ao Brosll. recentemente. seu e.erente 
~_f:le_oper_aco_es~ -~Q SJ:IOr_~~ -reri:i_~_;~:_Gc;'!o_:_teuôlU!_I_;nt~._:_.~_!!_~ Q ~~i _ _Q__I)iiiiºf. 
_ _f~ae_nt~ de" uma O:lS i;~,b_nc:~s a e remg.era_aores_ do Zimbabue. a t àpn. que Jll e 

trad.tc:1onai unq_onadora oe com~n:ssores da Embr.aco. Sua VISlta teVe como um 
dos obtCU\'Os convencer a fuma e:-.porradora :1 csrobelecer representação daea. no 
Zunbabue. ::to mves oe manter a uepenaencJa de: suas unponaç6es da mcdl:açio 
.de &~:ente sul-ainc.:IIIo Por tim. o setor t'wnal.!elro tem tambcm apresentado 
grande mtc:rcimbto ena-e companiuas orasdc:uaS c zunbabuenses. como atesta 
recente.._\'1Sita ao Brastl. orgaruzaaa pcio Smdtfumo. do 'hce-Geren1e Geral da 
Tobacca Markctmt'! tJaard. 

iS:o!JJ1~~ttqç/§;i~~1açõ€:s_.S=terior~s, 
-e~Defesa Nacional 
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O SR. PRESIDENTE (Geraldo Melo)- O expe
diente lido vai à publicação. 

Sobre a mesa, projetas de lei do que serão li
dos pelo Sr. 12 Secretário em exercício, Senador 
Valmir Campelo. 

São lidos os seguintes: 

PROJETO DE LEI DO SENADO No 30, DE 1997 

Altera a lei n' de 7.210. de 11 de 
julho de 1984 - Lei de Execução 
Penal dispondo sobre 
ressarcimento ao Estado de 
despesas com manuienção de 
presos e condenados. 

O CONGRESSO NACIONAL decreta: 

An. 1' O an. 200 da Lei n' 7.210. de I 1 de julho de 
1984. passa a vigorar com a seguinte redação: 

.. Art. 200. O preso ou condenado que 
dispõe de recursos financeiros próprios ressarcirá o 
Estado pelas despesas com ele efetuadas durante sua 
permanência em estabelecimento prisionaL 
independentemente da remuneração prevista no 
.. capuf· do an. 29 desta lei. 

~ I o O produto de arrecadação decorrente 
do ressarcimento ao Estado. previsto no .. caput" deste 
anigo. revenerá para a manutenção ~ melhoria dos 
estabelecimentos penais. 

§2° As despesas previstas no .. caput" deste 
anieo compreendem as efetuadas com alimentação. 
vestuário e higiene. bem como as odontológicas. 
médicas e farmacêuticas:· 

An. 2' Esta lei entra cm vigor na data de sua 
publicação. 

Art. 3° Revogam-se as disposições cm contrário. 

JUSTIFICAÇÃO 

Duas razões nos motivam a proposição ora submetida 
aos nossos ilustres Pares: a primeira decorre de mostrar-se tíbia a 
atual previsão de ressarcimento contida na lei de Execuções 
Penais. Para demonstrá-lo. é suficiente evidenciar os gastos com 
presidiários. que se elevam ao mesmo patamar dos valores 
despendidos com policiais. Tal razão. por si só. evidencia 
também que o sistema é realimentador cíclico e defeituoso de 
delinqüentes e. por isso. simultaneamente. retribui mais ao 
detento que ao prestador de serviços ao Estado. dedicado a 
manutenção da ordem. 

A segunda razão da proposição tem sede na presunção 
legal contida no an. 29 da Lei n' 7.210/84. de que os detentos 
não dispõem de meios próprios para enfrentar as despesas 
prisionais. dependendo. antes. da remuneração por trabalhos 
durante o período de internação. Ora. esse entendimento é 
tendencioso. porquanto há cnmes e criminosos de diferentes 
natureza.< e etiologias. Há os que são pobres. em sua maioria. mas 
há também os ricos. que podem arcar com a reparação pecuniária 
imediata dos danos causados a sociedade e também com as 
despesas que derivam de sua permanência nos estabelecimentos 
prisionais. Entre os últimos. estão os criminosos -de colarinho 
branco ... os banqueiros do -jogo do bicho ... os envolvidos com o 
narcomifico. etc. 

Além disso. o ressarcimento de despesas com a estada 
e. da mesma forma. a reposição do alcance financeiro. quando 
objeto do delito. não obstam as práticas laborativas que. a nosso 
ver. já deveriam estar substituindo. em elevados percentuais. as 
prisões e reclusões. De tiuo. a prestação de serviços a 
comunidade. o exercício de atividades profissionais - ou a 
profissiQ!!ª"~ç~ão -~ Q pagamento das despesas despendidas com 
os condenados são as unicas formas de o Estado diminuir e 
reorientar as populações carcerárias. 

A redação anterior do an. 200 da Lei de Execuções 
Penais especificava que o --condenado por crime politico não está 
obri!!ado ao trabalho". Consideramos que o ócio total, como 
alte.;:tativa. só ·pode gerar conseqüências negativas. Não é sem 
razão que a moderna Psicologia constantemente lança mão da 
labonerapia ou terapia ocupacionaL como forma de tratamento 
aos desajustes emocionais. sociais e/ou psicológicos . 

Não há. ponanto. razão para se privar o condenado por 
motivos políticos de uma atividade regular. que o mantenha 
integrado à sociedade. ainda porque seu crime não o torna 
perigoso ao convívio sociãl. 

Entendemos. outrossim. que a destinação do produto 
arrecadado a manutenção dos estabelecimentos penais. bem como 
a melhoria dos mesmos. será uma forma de reduzir a superlotação 
que hoje os caracteriza. concedendo um mínimo de dignidade à 
vida dos encarcerados. 

Por essas razões. contamos com o apoio dos nobres 
Pares a esta proposição. 

. Sala das Sessões, 6 de março de 1997. 

\ ............. -:..·_.--
Senador Carlos Patrocmio 

LEGISLAÇÃO CITADA 

Lei n° 7.210, de 11 de julho de 
1984 Lei de Execução Penal _, 
dispondo sobre ressarcimento ao 

. Estado de despesas com manutenção de 
presos e condenados. 

. ......................................................................... . 
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Art.lOO- O condenado por cnme politico nilo está obngado ao lr.lbalho. 

Al:t. 29. O tnbalbo do preso wá temuaenulo, medilllto JXévta tabolo. 
aio podeado oer Inferior a ttts quartel do IIOiirio ~. 

...................................................................................... 
(À Comissão de Constituição, Justiça 
e Cidadania _ decisão Terminativa.) 

PROJETO DE LEI DO SENADO N" 31, DE 1997 . 

Aumrr::a a mc/w;ão dn Banco Mert
dinnal do Brasrl S :4 como participa
ção bra.wh!rra na estrutura de orga
m:açào dn Ronco do Merco.rul. 

O Col)gresso Nac10nal decreta: 
: ~ 

Art. I o. Fica o Pode: r Executivo aulorizado a incluir o Banco 
Meridional do Brasil SI A na estrutura de organização do Banco do Merco
suf, a set criado, com fundamento na "Decla::ação sobre Mecanismos Fínan· 
ceiros de Integração Regional", assinada pe.os Senhores Ministros dos pai
ses participantes da reunião de Fonaleza. em 17 de dezembro de 1996. 

An. 2•. Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação. 

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

nJSTIFICAÇÃO 

Em reunião realizada em 17 de dezembro de 1996, em Fonale· 
za (CE) .. os Senhores Ministros qa Economia dos paises que compõem o 
Mercosul decidiram por transfonnar o FONPLA TA. Fundo-FinaricOíro-pijlii
o Desenvolvimento da Bacia do Prata em banco de deserwolvimento. com. o 
objetivo de at-rilizar e tornar eficientes os mecanismos finn.nceiros de apoio 
ao desenvolvim~~to regional. 

O chamado Banco do Mercosul devera ter uma estrurura de 
orgnnização . de decisão e de capital semelhante à de instituições financeiras 
internacionais. 

INTEG~AÇÃO 

Set..rundo o Ministro Antônio Kandir. ··estamos convencidos de 
que a integrnçã~ econõmica dos diversas paises que compõem o Mercosul 
depende da integração física. que. por sua vez. depende de investimentos em 
rodovias. panos. ferrovins. ener;..,n e telecomumcações··. 

O Banco Meridional do Brasil S/ A e uma instimição financeira 
consolidada. que atua em quase todos os Estados do Pais. pnncipalmente na 
Região Sul. com um total de 256 Agências. alem de 129 Postos de Atendi
mento. São 141 unidades no Rio Grande do Sul. 32 em São Paulo, 26 em 
Santa Catarina. 22 no Paraná.. 15 no Rio de Janetro., 5 em Minas Gerais. 2 
em Goiás e 1 em cada um dos seguintes Estados: Alagoas, Amazonas. 
Bahia, Ceará. Distrito Federal. Espinto Santo, Mato Grosso do Sul. rv,ato 
Grosso. Pará, Paraíba. Pernambuco e Rio Grande do Nane. 

-o Banco. criado em agosto àe 1985. com a incorporação da 
estrutura do Banco Sul Brasileiro. apresenta um panimõnio na casa dos RS 
416 milhões. com cerca de 800 mil comas e uma carteira de credito. no pri· 
meiro semestre de 1996, de R$ !,274 bilhão de emprestimos concedidos, 
cuja inadimplência ê inferior á média naciOnal. 

Na composição do capital do Banco Meridonal. 82,36% das 
=i'Ç'õeSpertencem à União e o restante distribui·se entre 49 mil acionistas mi-
noritários. -

Para a criação do Banco do Mercosul. os Ministros da Econo
mia decidiram designar um comitê especial composro de representantes de 
_tocW~--o~ _l?a_i_ses ertvo~vidos. A orienta~ào do 5:1~-.:e~? Brasileiro é de que "a 
instituição fi.~tlciotlC de 3cÕfd0 com-as-60ãS institUições financeiras. que te· 
nha credibilidade e cujas operações de empresrimo renham o padrão ade
quado". 

A petformance e a expenência do Banco Meridional do Brasil 
SIA respondem aos anseios do Governo Brasileiro e Justificam a sua inclu .. 
-são. enquanto panícipaç:ào nacional. na compos1ção do Banco do MerCosul. 
Como se observa. não hã necessiàade de se criar. do lado brasileiro. novas 
estrutt1ras. quando jã se possui uma 1nstltmção financeira com a crcdibiJida
de e o padrão almejado pelo próprio Governo Federal. 

-saiaaasSessões;ode março de 1997. 

Cone Sulterá.lJI!Jl.ÇO·.d~ (qmento 
Os países do Mercosul decidem trans.fonru;Jr o f'onPlata ~,!]OVa instituição 

Fortaleza 

O. s países do Mercosul e a 
Bolívia decidiram transfor
mar o atual FonPlata (Fundo 

Financeiro para o Desenvolvimento · 

da Bacia dÕ Prata) em banco de de
senvolvimento. A decisão faz parte 
da Declaração sobre Mecanismos Fi
nanceiros de Integração Regional, 
assinada ontem pelos ministros de 
Economia dos cinco países. O doeu-
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mento diz que a integração exige 
mecanismos financeiros ágeis e efi
cientes para apoiar o desenvolvimen
to econômico e social da região. 
"Queremos uma instituição que fim
_;._. .. ~ .:!·- 'lcordo com as boas institui
ções financeiras, que tenha credibili
dade e cujas operações de emprésti
mos tenham o padrão adequado", 

-r.ú.tmou o ministro Antonio Kandir, 
encarregado de ~entar a proposta 
do banco aos outros páíses...... . . · · ·i 
: Será estruturado wn banco autôno-1 

nio aberto à participação de países 
. fora do Mercosul e de organismos 
' multilaterais de crédito, disse Kan-: 

dir. O sistema de decisão; a estrutura 
de capital, as regras operacionais, as 
facilidades de crédito e a forma de 
funcionamento serão similares às de· 
instituições financeiras internacio~ 
nais. O Banco do Mercosul vai subs
tituir o FonPlata, que tem créditos li
berados de US$ 330 milhões, segun.: 
do Kandir. "Estamos convencidos de 
que a integração econômica dos di
versos países que compõem o Mer
cosul depende da integração física 
que, por sua yez, depende de investi- · 
mentos em rodovias, portos, ferro- I 
vias, energia e telecomunicações", 
disseoroinistro. ,. _ _.,_.,.__ · • ..• ··., 

.,... Para criar· o Banco do Mercosü[ 
será desigm!do um comitê especial. 
cuja priJneira reunião será em 4·de; 
fevereitõ~ •A-til junho, ·o comitê apre-. 

• sentará as propostas· que serão leva..., 
"das:aos'ministros-de Economia de 
'Brasii;"Argentina, Paraguai,,.Uru:. . Chi.,. B 11 · ·-rm·-gwn, e e o via_. '. '"::f."'f.(·: 
· "·Enquanto·os presidentes dos pai 
·ses•:membros do Mercosul se reu•f. 
niam no:centro de treinamento do~ 
Banco do Nordeste, lideranças sindi:ii 

· cais do Cone Sul promoviam mani.~ 
· festação pelo-Dia Internacional pelos~ 
·Direitos dos Trabalhadores, diante( 

' da Univotsidada Estadual do Ceaiá. ·? 
• > ~ > > > ~-~ 

DF.CLARAÇ.\0 SOlJRE MECANIS~!OS FINANCEIROS 
DE !NTF.GRAÇÃQ REGIONAL 

A RepUblic:: Argentina, 1 Re:públic:..t Federativa do BrJ.sit, a RepOblie.a 
do Para~uaí e a R~pUbliea Oriet~tal do Uruguai, Estados Partes do MERCOSUL. 
juntan1c;te com a RepUblica da Bolivi:a, países membros do Tratado da Bacia do Pralt. 

CON~tnF.RANDO que o rr(ICC~so de integraçlo da sub-regilo, da qual constituem 
e-:ernf1los prine•p.us o Trat~d(\ da Bacia do Prata e o lYfERCOSUL. exige um maior 
dínam•s•no na ger;cçjo de meCAnismos de financiamento destinado! • atender t 
cre~cente demMdô\ de c3pit;m para proJetos de ínrra-c1tnltura, cxpanslo do comercio 
intra-regional e o dc~nvo!vtnlento eeonón1ico e social dos paises da irea; 

CON~NClDOS de que o processo de integraçlo deveri contar com um mecanismo 
financeiro regional para apoiu a integraç.io e o desenvolvimento econõmico e social 
dos povos dos p.1ises integrantes, 

DESTA.CANDO que o FONPtATA constitui um patrimõnio dos paises da Bacia do 
Pula, cujo funciona:mento de-.·erA ajustar-se aos padrões que definem uma instituiçlo 
financeira regional modema e dinlmica. para atender aos requisitos do processo de 
•ntegraçJo, 

TENDO EM CONTA as c:ontribuiçOes que para esSII finalidade realiwàm o Comit6 
Especial de repre,eneantes dos Govemaóores para 1 Reforma Institucional do 
or!an1uno e o Gru~ de T••b:~~lho .. Ad Hoc .. criado pela Resotuç.Jo n• 1 dos 
Ch1"<'e\eu:s da thcia do Prata.. firmada em 6 de dezembro de 199S; 

DECIDEM: 

Concretinr a c:riaç.to de um mecaniwo financeiro de ir.tegraçlo regional,. com 
cstn.tura de 80\neo, de cará1er autônomo e aberto i participaçlo ~e paises txtr1· 
reg;on;us, de org~nismos multila1er~1S: de crri-dito e de instituições lina~eiras pübliea.s e 
pnvad~~. cujo s•stema ded~Ono, estrutura de capital. regras operacionais, facilidades 
de crechto e modo de fUncionamento esteJam de acordo com priticas'consasradu em 
entidades financeiru intemacionai~. 

A no"a entidade sucederá o FONi'LATA em todas instlncin finaneeir.S.IegaiS 
e administrativas, de conformidAde com díspo~ições a serem eonsignadu em 
Instrumento diplomitlnspeci(~eo 

F.stabch:ccr un1 ComitC ~-spccial integrado por rcpren:nU.nles oficiais, que 
de,-eri reunir-se Jntes do dia~ de fevereiro de t997 ri'rJ, com base cm propostas a ele 
encaminlud:a1. elaborar prCijeto de novo ConvCnio con\titutivo, Regulamento e outras 
di~~;J'I(I~1çõcs ttcnic:a'i e juridica'i que pernHtllm o funcionamc:'lto do novo mecanismo 
(~nancetro. devendo clc:,·i.to-s IIOS \JQvcrnadores num prazo de quatro meses. 

4 Os trabalhos de rcdaçJo dos documentos mencionados no item l e que 
re~ultem c:r.n1o conclusões d~s negociações do novo Corr.itê Especial poderl.o contar 
com a an•nência de con,ullorcs individuai~ e com o apoio do B:aneo Inter·americano 
de Oesenvolvimemo 

S Os gastos eventuais que resultem do trabalho dos eonsullcres seria financiados 
pelo FO~l..ATA, encomendando-se !O Presidente do Diretório 1 realiuçlo das 
c:ontn:Uçõcs correspondentes por meio da Secretaril Executiva. 

Fortaleza, 16 de detembro de 199&. 

Dr lt.oque Benjamin Fernindez. 
Araentina 

d-dJ~-/ 
Or t\J1(onio KzMir 

Br&Sil-

i 
'· 

... 
;:-/is 'A Mosca Sobre<o 
E/; " 

(À Comissão de Assuntos Económicos 
decisão Terminativa.) 
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O SR. PRESIDENTE {Geraldo Melo) • Os pro
jetas serão publicados e remetidos às comissões 
competentes. 

Sobre a mesa, proposta de emenda à Consti
tuição que será lida pelo Sr. 12 Secretário em exercí
cio, Senador Valmir Campelo. 

É lida a seguinte: 

PROPOSTA DE EMENDA À 
CONSmUIÇÃO N27, DE 1997 

Institui os Atos Normativos Transi
tórios em substituição às Medidas Provi
sórias. 

As Mesas da Câmara dos Deputados e do Se
nado Federal, nos termos do art. 60 da Constituição 
Federal, promulgam a seguinte Emenda ao texto 
constitucional. 

Art. 1 º O art. 62 passa a vigorar com a seguinte 
redação: 

Art. 62. Em caso de necessidade e ur
gência, concorrentes, o Presidente da Repú
blica poderá adotar Atas Nomativos Transi
tórios, com força de lei, devendo submetê
los de imediato ao Congresso Nacional que, 
estando em recesso, será convocado ex
traordinariamente para se reunir no prazo de 
cinco dias. 

§ 12 Os casos de necessidade e urgên
cia dos Atos Normativos Transitórios serão 
definidos na lei complementar de que trata o 
parágrafo único do art. 59. 

§ 22 Os Atos Normativos Transitórios 
restringir-se-ão ao disposto no do art. 61, 
parágrafo 12 

- § 32 Os Atos Normativos Transitórios 
serão tidos como rejeitados e perderão efi
cácia, desde a edição, se não forem con
vertidos em lei no prazo de sessenta dias, a 
partir de sua publicação, devendo o Con
gresso .Nacional disciplinar as relações jurí
dicas deles decorrentes. 

§ 42 É vedada a edição dos Atas Nor
mativos Transitórios até a vigência da lei 
complementar de que trata o parágrafo úni
co do art. 59. 

§ 52 A matéria constante de Ato Nor
mativo Transitório rejeitado no todo ou em 
parte, ou havido considerado prejudicado, 
não pode ser objeto de nova proposta, pelo 
mesmo instrumento, na mesma sessão le
gislativa. 

Art. 211 Os artigos abaixo passam a vigorar com 
a seguinte redação: 

Art. 59 .....•....•...•.................••........ , .... 

I - ························································· 
11 - ..................................................... . 

V- Atos Normativos Transitórios; 
Art. 84 ..•......................................•...... 

I - ······················································· 
11 - .................................................... .. 

XXVI - editar Atas Normativos T ransitó
rios com força de lei, nos termos do art. 62; 

Art. 246. É vedada a adoção de Ato 
Normativo Transitório na regulamentação de 

- artigo da Constituição cuja redação tenha 
sido alterada por meio de emenda promul
gada a partir de 1995. 

Art. 32 As medidas provisórias que até sessen
ta dias após a promulgação desta emenda não fo
rem convertidas em lei, serão consideradas rejeita
das e perderão eficácia a partir de sua publicação, 
devendo o Congresso Nacional disciplinar as relaçõ
es jurídicas delas decorrentes. 

Art. 42 Esta Emenda Constitucional entra em 
vigor na data de sua publicação. 

Justificação 

A Constituição Federal de 1988, entre os seus 
muitos avanços, consagrou ao Poder Executivo im
portante e peculiar instrumento legislativo que é a 
Medida Provisória, dispositivo praticamente transcri
to da Carta Italiana; às exceções do critério de ne
cessidade ao invés de relevância e do decurso de 
sessenta dias para a apreciação de uma MP pelo 
Parlamento, temos praticamente o mesmo estatuto. 
Observa-se porém, ao longo de todo o debate Cons
tituinte, a tendência por uma carta orientada para vi
ger em um sistema de governo parlamentarista; 
logo, ao instituir-se as medidas provisórias presu
mia-se o relacionamento típico do parlamentarismo, 
estreito formalmente e cc-responsável legalmente, 
entre Executivo e Congresso. Rejeitada a tese parla
mentarista restou na Constituição o paradoxo: o ins
trumento certo para o sistema de governo errado. 

Esta incompatibilidade gerou um excesso na 
aplicação deste mecanismo. Dados fornecidos pela 
Subsecretaria de Análise do Senado Federal apon-
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tampara mais de 1800 niedidas provisórias editadas 
e reeditadas entre 1988 e 1996; apenas 291 foram 
convertidas em lei. Atualmente, mais de 60 MP tra
mitam no Congresso Nacional, exigindo-se para a 
sua apreciação a formação de Comissões Mistas, 
cada uma composta de sete Deputados e sete Se
nadores, e igual número de suplentes para cada 
Casa, como o prazo de cinco dias para a apresenta
ção de emendas e para deliberar sobre a admissibili
dade da proposição. Portanto, o trabalho do Legisla
tivo na apreciação de MP fica quase_que automat
icamente inviabilizado. 

No sentido de contribuir para o aprimoramento 
deste dispositivo e simultaneamente fazer cumprir a 
ordenação constitucional expressa em seus artigos: 
"Art.22 São Poderes da União, independentes e har
mónicos entre si, o Legislativo, o Executivo e o Judi
ciário; (grifo nosso) e art. 49. É de competência ex
clusiva do Congresso Nacionai: ... XI - zelar pela pre
servação de sua competência legislativa em face da 
atribuição normativa dos outros Poderes;• submeto à 
consideração de meus ilustres pares esta Proposta 
de· Emenda à Constituição que institui os Atos Nor
mativos em substituição às Medidas Provisórias. 

Inicialmente justifico que ao adotar a terminolo
gia italiana para os casos de intervenção legislativa, 
com força de lei, que somente por necessidade e ur
gência pode o Executivo editar os Atos Normativos 
Transitórios (doravante abreviados por ANT); substi
tuí relevância por necessidade, por entender que o 
que é absolutamente relevante não precisa ser mo
mentaneamente necessário e vice-versa, e como o 
instituto a ser criado pressupõe o imediatismo dé 
sua vigência, é mais pertinentemente assegurado 
com os conceitos de necessidade e urgência. Adi
cionei, a!!J_da a condição, a princípio redundante, de 
a necessidade e a urgência serem concorrentes, 
para evitar qualquer ambigüidade semântica no cri
tério de concurso ou de concursos para a realização 
deste ato jurídico. 

Defini "Ato Normativo Transitório" em substitui
ção às MP por considerar que: primeiramente a defi
nição de "Medida", quer seja ela provisória ou não, 
não tende a função básica conceituai que lhe é ~i
gida, qual seja, a de ser um diploma legal, que é em 
seu fim ato normativo, por conseguinte, sua melhor 
definição, ou preferivelmente, sua autodefinição. 
Quanto a ser "provisório" nos impressiona sua im
precisão conceituai. Da forma como são editadas, 
ou deveriam ser, as MP não são provisórias. Não 
podem ser assumidas como uma efemeridade no 
estado de direito. 

Afinal, planos económicos, estrutura adminis
trativa do Poder Executivo, Proer, matéria tributária, 
mensalidades escolares, não devem ser entendidos 
como questões passageiras. Ao contrário, ao legis
lar-se com uma MP, de vigência imediata e com ne
cessidade concomitante de apreciação pelo Con
gresso Nacional, estabelece-se o rito de passagem 
de. um estado iegál prévio, por asslin dizer, para a 
reafirmação, ou não, definitiva deste estado. Logo, 
nada mais natural que conceber este processo de 
transição como qualificante de .. um Ato Normativo 
Transitório. -

A submissão imediata dos ANTs ao Congresso 
Nacional, dando-lhe cinco dias para reunir-se se es
tiver em recesso, é a condição Constituinte da conti
nuidade do processo legal deste instituto. 

A Ccmstituição Federal exige em seu art. 59, 
parágrafo único, a existência de lei complementar 
para a instrução completa do processo legislativo, 
incluindo-se aí as MP e, como pretendemos os ANT. 
Portanto, é esta lei complementar que ordenará e 
conceituará os estatutos legais, suas condições e li
mitações. Sua ausência ainda é injustificável para o 
Congresso Nacional, pois trata-se da lei maior de 
sua atividade-fim. Se atribuirmos ao Executivo a pro
priedade de legislar, este procedimento terá que ser 
disciplinado por esta lei. Por este motivo refreio a ati
vidade legislativa extraordinária do Executivo até se
rem atendidas as exigências constitucionais caracte
rizantes desta função e de seu objeto. 

Como trata-se de ato de exceção, os atos nor
mativos transitórios devem ser restritos. Nada mais 
coerente, então, que vinculá-los à competência de 
quem lhes é de direito, logo restrinjo as matérias dos 
ANT as leis de iniciativa privativa de seu editor, o 
Presidente da República. 

A controversa questão da não-apreciação de 
uma MP em tempo hábil remete-nos ao juízo que é 
feito sobre a expressão perderão eficácia. Um dos 
entendimentos feitos até agora, considera que a 
não-apreciação de MP pe!o Congresso Nacional im
plica que estas perdem eficácia desde sua edição, 
entretanto, isto nao -significando necessariamente 
que a tese jurídica tenha sido rejeitada pelo Legisla
tivo, porém, simplesmentente que seu efeito legal 
estaria cessado, desde a edição. A não-rejeição re
força e viabiliza a hipótese de sua reedição, ou mais 
exatamente, uma nova edição em que os efeitos re
manescentes da anterior são reassumidos pela nova 
edição estabelecendo um jus continum no mínimo 
excêntrico. 

···-<:: 

... $-----
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Para evitar qualquer distorção na compreensão 
de minha proposta esclareço que: ao facultar ao 
Executivo a capacidade legiferente, repito, excepcio
nal, com força de lei e vigência instantânea, há que 
se manter a coerência com o texto constitucional, 
que em seu artigo 49, inciso XI, estabelece para o 
Congresso Nacional como sua precípua a de zelar 
pela atividade legislativa e pela própria essência do 
Poder Legislativo. No sentido de adequar o estatuto 
ao sistema presidencialista, considero que a susten
tação política do Estado refletir-se-á no amplo deba
te e na aceitação, ou não, de atos oriundos do Exe
cutivo, de tal forma que para assegurar a inde
pendência e harmonia entre os Poderes, invoco que 
os ANT sejam consideradós' rejeitados se não apre
ciados pelo Congresso Nacional em sessenta dias, 
justamente por .. tratar-se de exercício extraordinário 
que, via de regra, é um alheamento do processo le
gislativo natural em nossa democracia repre
sentativa. 

Complementando o critério de considerar rejei
tado o ANT não apreciados, damos-lhe o mesmo 
trato dado às proposições regulares, que veda sua 
representação na mesma sessão legislativa, obser
vando que o ANT não pode ser reeditado. Não obs
tante não lhe é vedado ser submetido ao Congresso 
Nacional na forma de um projeto de lei, que pode in
clusive ser apreciado em regime de urgência. Deste 
modo, esta proposta exige e compromete o Presi
dente da República com a responsabilidade da edi
ção do ANT e estabelece a saudável interdependên
cia com o Congresso Nacional. Agora sim, ousamos 
dizer, temos o dispositivo exato para realidades poli~·· 
ticas que podem ser imprecisas. Um instrumento efi
caz justamente por ser limitado. 

Finalmente, temos que o prazo de sessenta 
dias para a apreciação de um ANT é superior ao 
dado a cada Casa do Congresso nacional para pro
nunciar-se sobre projeto de lei tramitando em regime 
de urgência solicitada pelo Executivo. Entendemos 
como decurso suficiente para o conhecimento técni
co da proposta·e assim podermos deliberar sobre a 
matéria. E estendo igualmente este decurso para a 
apreciação das MP remanescentes, quando da pre;
mulgação desta emenda, colocando claramente a 
condição sine qua non de também serem conside
radas rejeitadas e perderem eficácia se não convert
idas em lei em tempo. 

Tenho plena convicção de que com a aprova
ção desta emenda, inauguraremos uma nova fase 
no relacionamento entre os Poderes. Onde precipita
ção, inércia, morosidade e o pasmo na sociedade 

darão lugar à sedimentação tranqüila, perene e res
ponsável de nossas leis, com o mesmo objetivo de 
proporcionar melhoria de vida e cidadania aos brasi
leiros. 

Sala das Sessões, 6 de março de 1997.- Se
nador Pedro Simon -João Rocha - Roberto Freire -
Ney Suassuna - Ramez Tebet - Jader Barbalho -
João França - José Fogaça - Regina Assumpção -
Júnia Marise- Coutinho Jorge - Humberto Lucena
Casildo Maldaner - Mar1uce Pinto - I ris Rezende -
Eduardo Suplicy - José Eduardo Outra - Epitácio 
Cafeteira - Ademir Andrade - Lauro Campos - Lu
cio Alcântara - Bernardo Cabral - Jefferson Peres -
Gilvan Borges - Onofre Quinan - Mauro Miranda -
Levy Dias - Osmar Dias - Gerson Camata - Julio 
Campos - Benedita da Silva. 

LEGISLAÇÃO CITADA 

CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA 
FEDERATIVA DO BRASIL 

........................................................ u ........................................... . 

SUBSEÇÃO 11 
Da Emenda à Constituição 

Art 60. A Constituição poderá ser emendada 
mediante proposta: 

Art 62 ................................................................ . 

SEÇÃO VIII 
Do Processo Legislativo 

SUBSEÇÃO I 
Disposição Geral 

Art. 59. O processo legislativo compreende a 
elaboração de: 
........................................................................................... 

Parágrafo único. Lei complementar disporá so
bre a elaboração, redação, alteração e consolidação 
das leis. 
••••••••••••••••••••••-·•••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••u••••••••• 

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 
forma e nos casos previstos nesta Constituição. 
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§ 12 São -de iniciativa privativa do Presidente 
da República as leis que: 
................................................................................................... 

SEÇÃO 11 
Das Atribuições do Presidente da República 

Art. 84. Compete privativamente ao Presidente 
da República: 

éls-trarrsfêtências aos Estados e Municípios, aos fun
dos regionais e ao ITR dos municípios, o Fundo de 
Estabilização Fiscal absorve também a totalidade do 
Imposto de Renda retido na fonte dos servidores fe
derais. 

O objetivo do Fundo é garantir uma certa liber
dade ao Governo na manipulação dos recursos fe
derais, -désvinculanâorecertas no-valor aproximado 
de R$10 bilhões. 

* Art.246. ····························-····························· -Na manhã de ontem, participei de um encontro 
··················-······························-··--·-·······-········-····-------que reuniu os Ministros Antônio Kandir, do Planeja-

(A Comissão de Constituição, Justiça mento, Pedro Malan, da Fazenda, Luiz Carlos San-
e Cidadania.) tos, aaArticulação Política, e os Líderes dos Parti-

O SR. PRESIDENTE (Geraldo Melo) _ A pro- dos _que dão sustentação ao Governo no Congresso 
posta de emenda à Constituição que acaba de ser Nacronal. 
lida está sujeita às disposições específicas constan- Na ocasião, o Governo deixou claro, por inter-
tes do art. 354 e seguintes do Regimento Interno. médio dos Ministros presentes, que a prorrogação 

A matéria será publicada e despachada à Co- do Fundo de Estabilização Fiscal é indispensável 
missão de Constituição, Justiça e Cidadania. para o sucesso do Programa de Estabilização Eco-

O SR. PRESIDENTE (Geraldo Melo) _A Presi- nômica em execução. 
dência recebeu, do Banco Central do Brasil, 0 Ofício Sem o Fundo, argumentaram os repre-
n" S/25, de 1997 (n2 505/97, na origem), encami- sentantes do Governo, a manutenção do Programa 
nhando, nos termos da Resolução nº 69, de 1995, de Estabilização ficaria dificultada, exigindo o sacrifí-
do Senado Federal, manifestação daquele Órgão re- cio de programas prioritários na área social e de in-
lativa à solicitação da Prefeitura de Uberlãndia-MG, Ira-estrutura, além de determinar mais uma volta da 
para que possa contratar operação de crédito junto à tortura em tomo da classe média com medidas res-
Caixa Económica Federal - CEF, no valor de sete tritivas ao crédito. 
milhões, trezentos e oitenta e cinco mil, novecentos De acordo com as autoridades da área econô-
e trinta e seis reais e noventa e seis centavos, desti- mica que participaram do encontro, o Fundo é es-
nada à execução de obras de drenagem urbana e sencial para garantir os atuais níveis de crescimento 
extensão de redes de águas pluviais. económico. 

A matéria vai à Comissão de Assuntos Econô- Sr. Presidente, Srªs e Srs. Senadores, com 
micos. ~feito IJª-Q_i_nte~re~a Êo __ País <!~celerar o cresci-

O SR. PRESIDENTE (Geraldo Melo) - Nos ter- mento da economia, cujas conseqÜências seriam- -
mos do art. 334, "a", do Regimento Interno, a Presi- desastrosas para os trabalhadores que já amargam 
dência declara prejudicadas as seguintes matérias a pior crise de desemprego nos últimos anos; para 
agrupadas nos Processos Diversos nºs 59, 63, 67, as classes produtivas, de um modo geral, que teriam 
74,75 e 127/95; ainda, 17, 19, 20, 36,48 e 82196. as suas escalas de produção reduzidas e não se 

As proposições que acabam de ser lidas vão sentiriam seguras para realizar novos investimentos; 
ao Arquivo. e para o próprio Governo, Sr. Presidente, que viria 

O SR. PRESIDENTE (Geraldo Melo). Há ora- despencar a arrecadação nas esferas municipal, es-
dores inscritos. - tadual e federal. 

Concedo a palavra ao nobre Senador Valmir 
Campelo, por permuta com o Senador Freitas Neto., 

O SR. VALMIR CAMPELO (PTB-DF. Pronun
cia o seguinte discurso.) - Sr. Presidente, Srªs e Srs. 
Senadores, o Governo deverá encaminhar ao Con
gresso Nacional, nos próximos dias, a proposta de 
prorrogação do Fundo de Estabilização Fiscal, o an
tigo Fundo Social de Emergência, criado em 1994. 

Basicamente, Sr. Presidente, constituído de 
20% das receitas tributárias da União, já deduzidas 

Por outro lado, o Fundo de Estabilização Fiscal 
é essencial, também, para a concretização da meta 
de superávit de R$6,7 bilhões, definida pelo Gover
no para 1997. 

A intenção do Governo é prorrogar o Fundo de 
Estabilização Fiscal até 1999, quando, acredita, já 
estarão definidas as bases de um novo regime fiscal 
e totalmente concluídas(lsdemélisreformas em cur
so com as quais se pretende modernizar e recólocar 
o País nos trilhos do desenvolvimento. 
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Sr. Presidente, Srls e Srs. Senadores, não res
tam dúvidas de que o Governo do Presidente Fer
nando Henrique Cardoso tem conseguido resultados 
positivos com sua política de estabilização económi
ca e controle da inflação, 

Em que pesém a grave crise de desemprego e 
a falta de investimento nas áreas sociais, considero 
razoável a pretensão do Governo de prorrogar o 
Fundo de Estabilização Fiscal. Acredito que, prorro
gando a vigência do Fundo, o Congresso Nacional 
dará ao Governo poderoso instrumento de controle 
do déficit fiscal, garantindo, assim, o seu programa 
de estabilização econômica. -

Da mesma forma, acredito na necessidade pre
mente de acelerarmos as reformas previstas para 
este ano, criando as condições indispensáveis para 
a redução das despesas e o equilíbrio das contas 
públicas. 

Era o que tinha a dizer, Sr. Presidente.· 
O SR. PRESIDENTE (Geraldo Melo) - Conce

do a palavra à nobre Senadora Benedita da Silva. 
V. Ex- dispõe de 20 minutos. 
A SRA. BENEDITA DA SILVA (PT-RJ. Pro

nuncia o seguinte discurso. Sem revisão da orado
ra.) - Sr. Presidente, Srs. Senadores, hoje, trouxe 
dois assuntos a esta tribuna e gostaria de merecer a 
atenção de V. Ex"s. 

O primeiro é para dizer da importância de o Rio 
de Janeiro sediar as Olimpíadas de 2004. É muito 
grande, e a população da cidade percebeu esse seu 
significado. No último domingo, um milhão de pes
soas foram para a praia de Copacabana e fizeram o 
que se chamou um •pedido aos céus•. Apesar de re
conhecer a capacidade das outras cidades concor
rentes, o Rio é único entre todas elas, pois, 81érn de 
ter um povo mobilizado e a maior parte das institui
ções e organismos privados e públicos envolvidos, 
possui uma característica especial. 

O Rio possui áreas próximas para a realização 
de praticamente todas as competições, com exce
ção da canoagem, que se realizaria no Município de 
Três Rios. Possui mobilização e entus:asmo sem 
comparação no mundo. A beleza natural seria mais 
um componente no cenário das competições, e isso 
se pôde observar na gigantesca mobilização popular 
em Copacabana. Ninguém viu no flio de Janeiro, e, 
por que não dizer, também no País, uma mobiliza
ção tão grandiosa em prol de um evento esportivo. 

Envolvendo setores distintos da sociedade, 
como dirigentes esportivos e atletas, trabalhadores e 
empresários e até Governo e Oposição, entre tantos 
outros, numa unidade de esforços em tomo da ban-
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deira da Rio 2004. E isso tem uma razão de ser. as 
Olimpíadas não são somente um acontecimento es
portivo. Onde quer que aconteçam, sempre deixam 
um saldo positivo e de longo alcance social, assim 
como nas áreas econômica, cultural, política e, ob
viamente, esportiva. 

São esses saldos, que podemos chamar tam
bém de dividendos, que o evento poderá proporcio
nar ao País, trazendo esperança e progresso para 
uma cidade que enfrenta graves problemas sociais. 
Acredito que, tendo em vista a importância do Rio 
para o mundo, esta decisão interessa também a 

-- -muitos outros cidadãos de outros países. 

Além disso, a contribuição que se dará à nossa 
juventude será inestimável. Estimulando-a a partici
par de práticas esportivas e socializantes, as Olim
píadas serão um importante instrumento para afas
tar os jovens do mundo do crime, dos vícios e da 
marginalidade. 

Ou seja, percebe-se uma preocupação e inte
resse em realizar as Olimpíadas no Rio de Janeiro 
como forma de alterar de maneira sign'ficativa o pa
pel do País nas relações internacionais. Também 
visa acelerar o processo de crescimento econõmico, 
como todos os seus previsíveis desdobramentos (in
clusive na área esportiva), objetivando uma mudança 
substancial da qualidade de vida do povo brasileiro. 

O Sr. Valmir Campelo - Permite-me V. ex-. um 
aparte? 

A SRA. BENEDITA DA SILVA- Concedo o 
aparte a V. Ex". 

O Sr. Valmir Campelo - Fico-lhe muito grato. 
Parabenizo v. Exl' por trazer mais uma vez o assun
to ao plenário. Já: tive o prazer de aparteá-la em ou
tra oportunidade, porque acho que a luta do Rio de 
Janeiro não é só dos cariocas, mas de todo o Brasil, 
de nosso povo. A responsab:'õdade é toda nossa. É 
muito importante, realmente, que as Olimpíadas 
2004 aconteçam no nosso País, é importante para a 
cultura do nosso povo, é importante para o esporte 
de um modo em geral, é importante para nossa gen
te. E nada mais justo que se realizem no Rio de Ja-

. neiro, terra de V. Ex~', por tudo o que o Rio repre
senta de Brasil, representa na beleza de suas 
praias, na floresta e na alegria de seu povo. E muito 
mais, sr- Senadora, é também de se dizer que, além 
da beleza, o Rio tem, na sua representante, que é V. 
Ex4, a beleza da raçil. brasileira de que tanto nos or
gulhamos. Parabéns a V. Ex". 

A SRA. BENEDITA DA SILVA - Obrigada 
pelo aparte, Senador Valmir Campelo. 
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Creio que, a médio prazo, as Olimpíadas 2004, 
no Rio de Janeiro, contribuirão efetivamente, aínda 
que não em definitivo, para o desenvolvimento do 
País, como bem colocou V. Exi'. Não é apenas para 
os cariocas, mas também para o País, com a melho
ria da situação de muitos trabalhadores. Promoverão 
a geração de empregos, fortalecerão empresas, fo
mentarão importantes divisas e trarão, inevitável res
paldo junto à opinião pública internacional para 
eventos e investimentos de peso. : ·:st' · 

Nesse dia 7 de março, na Suíça, as onze cida
des concorrentes apresentarão seus argumentos fi
nais - Roma, Atenas, Buenos Aires, Estocolmo, Ci
dade do Cabo, Lille, Istambul, San Juan, Sevilha, 
São Petersburgo e o Rio de Janeiro. O Comitê Olím
pico Internacional, então, escolherá as quatro ou cin
co finalistas para, em 5 de setembro, ser anunciada, 
finalmente, a Cidade das Olimpíadas de 2004. O nos
so querido Rio de Janeiro, tenho certeza, estará entre 
as finalistas, pois não existem apenas razões estéti
cas, políticas ou econômicas para esta decisão: existe 
uma verdade: o Rio de Janeiro não é apenas a porta 
de entrada do Brasil, mas, sim, da América Latina, 
continente considerado por especialistas do mundo 
inteiro como o continente do século XXI. 

A mobilização popular, dos Parlamentares, dos 
empresários, dos atletas trabalhadores, enfim, de to
dos os que acreditam nessa possibilidade, deve 
prosseguir na soma de eSforços· neste , importante 
momento para a vida do País: o Brasil unido em tor
no da Rio 2004. 

Já posso imaginar a motivação, a esperança e 
determinação dos atletas brasileiros, que irão com
petir em casa, com o apoio da nossa torcida, a nos
sa emoção vibrando forte em verde e amarelo. Que
remos as Olimpíadas e as Paraolimpíaclas de 2004 
no Rio de Janeiro, BrasiL 

E quero, desde já, desejar sucesso à nossa 
equipe que está representada pelo nosso Embaixa
dor Ronaldo Cézar Coelho; pelo Prefeito da Cidade 
do Rio de Janeiro, Luiz Paulo Conde; por João Ha
velange; por tdison Arantes do Nascimento, o nos
so Ministro Pelé. Fui testemunha também, quando 
juntos estávamos em Atlanta, do esforço de Marcello 
Alencar, do Governo do Estado do Rio de Janeiro, 
de empresários, como já disse, e de políticos, uni
dos, convidados que fomos. Também hoje estamos 
lá com a nossa equipe. Desejo a todos êxito na tare
fa do convencimento. 

Quero crer que teremos uma grande oportuni
dade de trazer a esta tribuna o que as Olimpíadas 
de 2004 farão do Rio de Janeiro. Farão mudanças 

que beneficiarão nab apénas o Rio de Janeiro, mas 
também a Baixada e outros setores, porque enten
demos que, qualquer que seja a medida que será to
mada, e nós temos muitas medidas, ela irá contribuir 
com a população do Rio de Janeiro: a despoluição, 
a questão do Campus Universitário da UFRJ, onde 
será montado um hospital de grande porte para 
atender não apenas às Olimpíadas, embora lá já 
funcione como hospital, mas também as comunida
des circunvizinhas, que poderão usufruir de todos os 
melhoramentos que ali serão feitos. 

Portanto, é importantíssimo para nós. Temos 
que fazer essa corrente positiva, de alma, de cora
ção, deixando todo e qualquer interesse político de 
,lado, olhando apenas para o benefício que as Olim
píadas de 2004 trarão para a nossa grande cidade, 
sofrida, do Rio de Janeiro, seja sob o aspecto eco
nômico, porque teremos grandes investimentos - a 
cidade estará preparada para esses investimentos -, 
seja no campo social, pois relevantes serviços ali se
rão prestados à comunidade. 

Já estou concluindo, Sr. Presidente. 

O SR. PRESIDENTE (Geraido Melo) - V. Exe 
ainda dispõe de nove minutos. 
... A SRA. BENEDITA DA SILVA- Desculpe, Sr. 
Presidente, mas, ao ver V. Exi' manuseando o micro
_fone e olhando-me tão profundamente, pensei que 
estivesse terminando o meu tempo. 
, . ·Além dessas considerações com relação às 
Olimpíadas de 2004, aproveito esta oportunidade 
para faz,E;!~JJma, h<;>menagem a um dos grandes no
, ffi!'!S cristãos evangélicos neste País, que passou a 
integrar, a partir de ontem, a cadeira de número três 
da Ácàdemia Evangélica de Letras do Brasil. Trata
se do Reverendo Dr.' Manoel Ferreira, líder da Con
venção Nacional de Ministros das Assembléias de 
Deus de Madureira, Rio de Janeiro. 

, A Academia Evangélica de Letras do Brasil -
AELB, com sede no Rio de Janeiro, foi fu~ada em 
23 de outubro de 1962, pelo Reverendo Bolivar Ban
deira, tendo hoje na presidência o Dr. Amaury de 
Souza Jardim. A Academia, com 40 cadeiras, foi 
fundada para cultivar a cultura das letras, da teolo
gia, da filosofia, das ciências, das letras e das artes 
pelos cristãos evangélicos no País, bem como pro
mover a difusão dos princípios do Evangelho de Je
sus Cristo no seio da sociedade brasileira, por inter
médio dos meios de comunicação social. 

Manoel Ferreira nasceu em 1932, em Arapira
ca, Estado de Alagoas, vivendo a sua infância no in
terior do Estado de São Paulo, onde realizou poste-
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rionnente os seus estudos primários e secundários, 
servindo às Forças Armadas em Uns, em 1951. 

Nascido de família humilde, conseguiu com 
muito esforço graduar-se em Teologia pela Faculda
de Teológica Batista de São Paulo; em Sociologia, 
pela Faculdade Toledo Pizza, de Bauru; Eletrônica, 
no Instituto Edson de São Paulo; e Direito na Pontifí
cia Universidade Católica de São Paulo. Ele recebeu 
o título de Doutor em Teologia pelo Bible College, 
em Batton Rouge, Estados Unidos. 

Casado, o reverendo Manoel Ferreira conver
teu-se ao Evangelho em 1956, sendo ordenado Mi
nistro do Evangelho em 1960, pelo conhecido líder 
evangélico Paulo Leivas Macalão. Pastoreou diver
sas igrejas em São Paulo, Brasília e no Rio de Ja
neiro. Um ponto que marcou a sua vida foi ter sido 
aprovado para juiz em São Paulo, mas resolver dis
pensar a sua nomeação para dedicar-se inteiramen
te ao serviço cristão. 

Foi presidente da Convenção Geral das As
sembléias de Deus no Brasil, a maior organização 
cri~ã-evangélica da América Latina. É presidente da 
Conferência Pentecostal Sul-Americana e presidente 
da Convenção Nacional das Assembléias de Deus 
no Brasil. Por ocasião da ECO 92, foi o presidente . 
da Comissão de Mobilização Nacional do evento 
"Celebrando Deus com o Planeta Terra", que reuniu 
mais de um milhão de fiéis no centro do Rio de Ja
neiro. Além disso, é presidente do Conselho Nacio
nal de Pastores do Brasil. 

O Reverendo Manoel Ferreira tem sido confe
rencista oficial em diversos seminários, congressos, 
escolas teológicas e convenções em todo o Brasil e 
em vários países, como Estados Unidos, México, 
Canadá, Costa Rica; diversos países da Europa, 
como Hola_oda. Alemanha e outros; e da América 
Latina, como Argentina, Chile e Colômbia. 

O seu ingresso na Academia Evangélica de Le
tras do Brasil se deve aos inúmeros artigos publica
dos em periódicOs da imprensa cristã-evangélica e 
da grande imprensa no Brasil. É comentarista con
sagrado de revistas de cunho cristão-doutrinário, es
tudadas dominicalmente pelos fiéis de suas igrejas, 
somando-se mais de oito milhões em todo o País. , 

No seu principal livro O Espírito Santo, ele co
menta sobre a terceira pessoa da Trindade Divina, 
mostrando a sua forma de atuação em meio aos ho
mens para ajudá-los não somente na compreensão 
de muitos fatos, mas como amigo e companheiro, 
atuando na parte espiritual e sentimental. Nessa 
obra, ele revela o Espírito Santo como amigo do ho
mem e aquele que o impulsiona, pela fé no Deus 

Verdadeiro, a vencer os problemas do dia-a-di• 'e a 
conquistar novos espaços em todos os setores, se
jam espirituais, sociais, económicos ou políticos. 
Destaca, ainda, a ação divina eficaz na humanidade, 
minorando a dor e o sofrimento de cada um e prote
gendo os passos daqueles que querem a direção do 
verdadeiro Deus em suas vidas. 

O trabalho espiritual presidido por ele tem mar
cado sua importante presença nas Câmaras Munici
pais e Assembléias Legislativas de vários Estados 
do nosso País. 

Pelos relevantes serviços prestados tanto no 
Brasil quanto no exterior, recebeu homenagens e 
condecorações, tais como: Títulos de Cidadão Ho
norário, conferidos pelas Assembléias Legislativas e 
Câmaras Municipais do Estado do Rio de Janeiro, 
São Paulo, do Estado de Goiás, Paraná e Minas Ge
rais. Eu ficaria aqui a tarde inteira a falar sobre os tí
tulos que esse homem tem. 

Mas o que eu gostaria de destacar, concluindo 
minha homenagem, Sr. Presidente, Srl's e Srs. Se
nadores, é que o rebanho liderado pelo Reverendo 
Manoel Ferreira hoje no Brasil é superior a oito mi
lhões de fiéis; mais de 15 mil ministros evangélicos; 
e mais de 20 mil templos em todo o País, incluindo 
igrejas, escolas e faculdades de Teologia, editora, 
emissoras de rádio e programas e obras sociais. 
São inúmeras pessoas idosas, na terceira idade, be
nefiCiadas através de casas de assistência ao idoso; 
bem como centros de recuperação para jovens vida
dos em drogas; além de creches e orfanatos. 

São milhares de pessoas que têm sido trans
formadas pela pregação do Evangelho transforma
dor de Cristo, através desse organismo liderado por 
Manoel Ferreira em todo o País. 

Em minha avaliação, creio que homens desse 
porte contribuem sensivelmente tanto para o fortale
cimento da família brasileira, bem como para a gran
deza e o crescimento de nosso País. 

Era o que tinha a dizer, Sr. Presidente. 
Muito obrigada. 
O SR. PRESIDENTE (Geraldo Melo) - Conce

do a palavra ao nobre Senador Sebastião Rocha, 
por permuta com o Senador Pedro Simon. 

V. Ex!! dispõe de 20 minutos para o seu pro
nunciamento. 

O SR. SEBASTIÃO ROCHA {Bioco/PDT-AP. 
Pronuncia o seguinte discurso. Sem revisão do ora
dor.) -Sr. Presidente, Sr's e Srs. Senadores, na pri
meira parte do meu discurso, quero reverenciar as 
mulheres do nosso País, que, de forma significativa, 
têm ampliado seus espaços e as suas conquistas na 
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iniciativa privada, no setor público e, em especial, 
nos Parlamentos do Brasil inteiro, no âmbito munici
pal, estadual e federal. 

Como todos sabemos, no próximo dia 8, come
mora-se o Dia Internacional da Mulher. Em outras 
oportunidades, já afirmei nesta Casa que dediquei 
grande parte de minha vida à saúde das mulheres. 

Como médico, especializei-me ne5sa área e 
pude conviver muito próximo com os problemas, 
com as aflições e, certamente, procurei garantir uma 
melhor qualidade de assistência à saúde da mulher. 

Também na política, por obra certamente do 
destino e por uma opção até certo ponto pessoal, te
nho como suplente duas mulheres, duas grandes 
mulheres do Amapá, que me acompanham nesta 
luta em defesa dos interesses do nosso Estado. 

Faço aqui, portanto, essa homenagem singela 
às mulheres do Brasil, do Amapá, desejando que, 
cada vez mais, busquem e possam conquistar os 
seus espaços e crescer politicamente, humanitaria
mente, socialmente, em todos os aspecto da socie
dade do nosso País. 

Na segunda parte do meu discurso, quero tam
bém falar de um assunto já tratado pela Senadora 
Benedita da Silva, com a competência e com a elo
qüência que lhe são peculiares, qual seja uma pala
vra em defesa do Rio de Janeiro como sede das 
Olimpíadas em 2004. 

Além de ressaltar todos esses aspectos men
cionados pela Senadora Beneclita da Silva sobre o Rio 
de Janeiro, seu Estado, procurei elaborar um discurso 
mais voltado para a Agenda Social proposta pelo Beti
nho, que busca garantir, através das Olimpíadas, uma 
melhoria na qualidade de vida do povo do Rio de Ja
neiro, dos que vivem naquela cidade, e busca humani
zar cadav.ez mais a cidade, que, sem sombra de dú
vida, é a mais bela do nosso País. 

Sr. Presidente, s,.ms e Srs. Senadores, já foi o 
tempo em que apenas a suposta magia do tão cele
brado •espírito olímpico" bastaria para que a disputa 
pela promoção de uma Olimpíada empolgasse mais 
de um país. A· realidade hoje é diferente. 

Até os anos 80, apenas cidades destacadas do 
cenário mundial eram premiadas com a grande festa 
dos esportes. Entretanto, a partir dos Jogos de Los 
Angeles, em 1984, reconheceu-se a transcendência 
desse megaevento e seu grande impacto sobre as 
cidades que o acolhem. Em Seul, a Olimpíada aju
dou a consolidar uma Coréia modema e competitiva, 
promovendo o seu comércio exterior. A transforma
ção urbana e da imagem de Barcelona apoiou-se no 
impulso e nos compromissos gerados pelos Jogos. 

Atlanta exibiu um sul dos Estados Unidos moderno e 
racialmente integrado. Em Sidney, as transformaçõ
es que os Jogos vão propiciar manifestar-se-ão pos
sivelmente com maior intensidade na dimensão am
biental. 

A tendência tem sido, portanto, de se utilizar os 
Jogos não apenas para inserir as cidades no rol das 
"grandes" do mundo, mas, também, para promover a 
melhoria de vida dos seus habitantes. 

No caso do Rio de Janeiro, a realização da 
Olimpíada representaria, por exemplo, importante 
elemento propulsor de sua indústria turística, já bas
tante combalida pela imagem ruim da cidade, direta
mente associada ao narcotráfico e ao banditismo. 
Tenho observado que a candidatura do Rio de Ja
neiro não tem procurado ocultar os problemas da ci
dade. Pelo contrário, tem sido espontânea e sincera 
e ajudou a popularizar esses problemas, e a Olim
píada no Rio é uma oportunidade de se buscar solu
ção para os seus tão graves problemas. 

Não tenho dúvida, Sr. Presidente, SrAs e Srs. 
Senadores, que o projeto de conquistar para o Rio 
os Jogos Olímpicos do ano 2004 ganhou grande im
pulso com as medalhas obtidas pelos atletas brasi
leiros em Atlanta. O povo brasileiro já compreende a 
importância estratégica da Rio 2004 para o desenvolvi
mento do País e, em particular, para a educação. 

Vejo no apoio popular que a candidatura do 
Rio vem recebendo o grande trunfo da cidade junto 
aos membros do Comitê Olímpico Internacional. A 
sorte da Rio 2004 começa a ser definida a partir de 
amanhã, quam:to serão definidas as quatro ou cinco 
cidades finalistas para a organização da Olimpíada 
2004, que irão ao segundo turno em setembro do 
corrente ano, quando terão que provar aos 1 04 inte
grantes do COI qual a cidade mais qualificada para 
realizar os jogos olímpicos. 

A intenção, neste pronunciamento, além de 
manifestar meu integral apoio pela candidatura do 
Rio de Janeiro, é ressaltar a importância da Agenda 
Social que o sociólogo Herbert de Souza, o conheci
do Betinho, fez constar dos planos do Comitê Rio 
2004 e o papel que essa Agenda passou a exercer 
de catalisador de ações de Governo e sociedade em 
favor da humanização da cidade, bem como da mi
crorregião em tomo dela. Trata-se de uma idéia tão 
simples que não passam de cinco os pontos dessa 
oportuna Agenda do Betinho: primeiro, educação de 
qualidade para todas as crianças e adolescentes; 
segundo, casa ou abrigo para os que hoje moram 
nas ruas; terceiro, alimentação adequada para todas 
as crianças; quarto, urbanização das favelas e sua 
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integração na cidade; por fim, utilização ao esporte 
para a socialização das comunidades marginaliza
das. 

Educação para todos, em primeiro lugar, por
que está mais que comprovado ser o grau de instru
ção o fator de maior peso na composição dos salá
rios. Um estudo do Instituto de Pesquisa Económica 
Aplicada - IPEA, citado pelo Secretário Estadual de 
Cultura e Esporte do Rio de Janeiro, Leonel Kaz, em 
artigo publicado no diário O Globo, de 14 de janeiro 
do corrente ano, revela que a correlação é, na mé
dia, de 15% a mais de salário para cada ano adicio
nal de escolaridade. Escolarizar as crianças é o me
lhor investimento social que um país pode fazer, por
que garante aos futuros trabalhadores melhor·qualifi
cação, mais produtividade e maior salário. 

Os habitantes das ruas constituem um dos pro
blemas sociais mais visíveis e angustiantes nas 
grandes metrópoles do nosso País. Segundo dados 
da Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social 
do Rio de Janeiro, são 164 famílias no município, 
num total de 757 pessoas, 85% das quais menores 
de idade que, como disse, moram nas ruas. Para so
lucionar o problema, essa Secretaria, com a colabo
ração do SESI-RJ e do movimento Sorrio, entre ou
tras organizações não-governamentais, lançou o 
Projeto Rio Prisma, que retira as pessoas das ruas e 
as conduz a centros de triagem da Prefeitura, onde 
recebem avaliação médica e social, alimentação, ti
ram documentos e são encaminhadas a abrigos 
temporários ou a suas casas, quando as possuem. 

As deficiências em alimentação e saúde infan
tis constituem outra marca do subdesenvolvimento e 
da miséria que precisamos erradicar. O Município do 
Rio de Janeiro apresentou, no ano passado, os se
guintes ite!!§ negativos: mortalidade infantil, vinte e 
dois por mil; mortalidade perinatal, cinqüenta e dois 
por mil. Considerando-se que esses índices repre
sentam a média entre valores muito díspares, pode
mos afirmar que os dados referentes à população 
pobre são muito mais dramáticos. Para tratar desses 
problemas foram criadas a Comissão Municipal de 
Alimentação e o Programa Educacional Integrado de 
Cuidados Básicos de Saúde, para oferecer educa
ção sanitária e nutricional a creches e escolas de' 
primeiro e segundo graus e promover campanhas de 
esclarecimento a gestantes, adolescentes e idosos. 

Urbanizar as favelas e integrá-las à cidade é 
outro requisito fundamental para quem quiser esten
der os direitos mínimos de cidadania a todos os bra
sileiros. Com esse objetivo, já existe o Projeto Fave
la-Bairro, da Prefeitura do Rio de Janeiro, também 

com participação do Sesi, que beneficia mais de 350 
mil pessoas em 66 favelas e 1371oteamentos irregu
lares de moradias de alto risco. Esse projeto, além 
de vir executando obras de infra-estrutura que inclui 
drenagem, pavimentação e abertura de ruas, sanea
mento e iluminação pública, limpeza e recolhimento 
de lixo, contenção de encostas e recuperação do 
ambiente de áreas desmatadas, oferece postos de 
saúde, creches, centros comunitários e atividades 
promotoras de emprego. 

A Sr! Benedita da Silva - Permite-me V. Exª 
um aparte? 

O SR. SEBASTIÃO ROCHA - Concedo o 
aparte a V. E~. 

A Sr' Benedita da Silva - Senador Sebastião 
Rocha, em primeiro lugar, quero parabenizar V. EJc11 
por estar a par de todos os problemas sociais do Rio 
de Janeiro e por manifestar-se a favor da Rio 2004. 
Eu gostaria de dizer a V. E~ que já tive oportunida
de de abordar esse tema, de apresentar as dificulda
des que teríamos com a Rio 2004 caso não investís
semos numa agenda social. Esse assunto foi muito 
bem abordado pelo nosso grande líder Betinho, que 
mobilizou, junto com o movimento Viva Rio, toda a 
população para que pudéssemos tratar e discutir 
uma agenda social para a Rio 2004. Quero crer que 
todas essas iniciativas válidas, colocadas por V. ExB, 
são benéficas para o Rio de Janeiro, mas estão mui
to aquém da sua demanda social. É por isso que es
tamos buscando um respaldo na Rio 2004. Porque, 
necessariamente, só seremos candidatos com o 
compromisso de uma agenda social, que é o que 
sustenta e justifica a nossa pretensão. Então, inde
pendentemente de siglas partidárias e também de 
ser ou não Governo, estamos juntos nessa tarefa, e 
eu estou feliz porque o Brasil também está. O fato 
de v: ExB esfarnes$aTribuna, mostrando todos es
ses aspectos, significa que V. Exª tem também um 
compromisso. Essa força, essa energia positiva é 
que estaremos transportando, a partir dos nossos 
corações, para a nossa representação que lá está. 
Com certeza, amanhã estaremos entre as quatro ou 
as cinco cidades escolhidas como candidatas. E, em 
setembro, faremos uma mobilização nacional e fare
mos valer essa Agenda Social que V. ExB neste mo
mento está enfocando. V. Exª merece de mim um 
grande respeito. Admiro profundamente V. EJcll -
gostaria de dizer isso não tinha tido ainda esta opor
tunidade -, porque é um homem sensível, um médi
co que conhece as necessidades sociais deste País, 
que está sempre pronto a fazer pronunciamentos, a 
se comprometer e a buscar soluções para o Brasil. 
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Portanto, V. EJeê receba neste momento as minhas 
homenagens, pequenas, é evidente, mas de cora
ção. V. Exi! bem o merece. 

O SR. SEBASTIÃO ROCHA - Agradeço o 
aparte de V. EJeê, Senadora Benedita da Silva, e as 
palavras generosas .também dirigidas à minha pes
soa. Quero dizer que tenho por V. Exi! o maior res
peito e um grande reconhecimento por sua luta, pe
los seus esforços e pelo tempo da sua vida que V. 
Exi! dedica às causas das minorias. Realmente, V. Exi! 
é um exemplo para toda a Nação e me inspiro muito 
no exemplo de V. Exi! para fazer o meu trabalho. 

Quero dizer também que compartilho do otimis
mo de V. Exi! de que o Rio de Janeiro amanhã será 
escolhido como uma das cidades finalistas para as 
Olimpíadas de 2004. 

E continuo mostrando, logicamente, os aspec
tos da agenda do Betinho e querendo compreender 
que as medidas até agora adotadas pela Prefeitura, 
pelo Governo, são, de certa forma, embrionárias, se 
considerarmos aquilo que precisa ser feito. Mas há 
tempo. O mais importante de tudo é que ainda há 
tempo porque será em 2004. Temos oito anos para 
realmente nos preparar, e essa humanização do Rio 
de Janeiro, que precisa ser feita, pode servir de 
exemplo e ser exportada para as outras grandes 
metrópoles brasileiras. 

Continuo o meu pronunciamento, Sr. Presidente. 
A democratização do acesso à prática esporti

va, que constitui o quinto ponto da agenda do Beti
nho, é uma idéia que atende, ao mesmo tempo, aos 
objetivos de socialização e de promoção da saúde 
de adolescentes e de crianças pobres. Segue-se lá 
o exemplo do que vem sendo feito em Nova Iorque, 
onde se C?$anizaram ligas de basquete da meia-noi
te com o fito de retirar das ruas os adolescentes e as 
crianças nas horas em que estavam mais expostos 
aos riscos da exploração por parte de traficantes de 
drogas e proxenetas, programa que tem contribuído 
para a redução da criminalidade no famoso bairro 
negro de Harlem. No Rio, programas como Esporte 
Solidário, promovido pelo Sesi-RJ, e Oficina da 
Criança, da Secretaria Municipal de Desenvolvimen
to Social, promoverão os Jogos da Paz, mobilizando 
jovens em competições esportivas que pretendem 
integrar todos os bairros da cidade. 

As Sr"s e os Srs. Senadores terão certamente 
notado a presença do Sesi em vários dos programas 
que acabo de mencionar. A participação do Serviço 
Social da Indústria, descrita inclusive por seu Dire
tor-8uperintendente, Carlos Henrique Guimarães, 
em attigo publicado em 16 de janeiro último em O 

Globo, é uma demonstração do papel mobilizador 
que a idéia da Rio 2004 exerceu sobre a indústria do 
Estado do Rio. 

A Agenda Social da Rio 2004 constitui, como 
se vê, um grande desafio. Prevendo que a cidade 
venha a ser submetida apenas a uma espécie de 
"maquiagem• emergencial, Betinho defendeu a idea
lização da Agenda Social que associe a realização 
dos jogos no Rio de Janeiro em 2004 à implementa
ção de bE.nefícios mais diretos para seus habitantes. 

Creio que o sucesso desse empreendimento não 
depende apenas do poder público. Depende, sobretu
do, da iniciativa privada e do que ela tem a oferecer 
em atendimento e comprometimento no campo social. 
Se a candidatura puder viabilizar essa importante con
quista, o esforço não terá sido em vão. 

Segundo o próprio Betinho: 

"Todos os problemas se resumem à 
questão social. Até mesmo a violência e os 
desafios na área ambiental estão vinculados 
à miséria. Não dá para despoluir a Baía de 
Guanabara sem melhorar a qualidade de 
vida da população. O importante é não per
der de vista o objetivo principal, que é erra
dicar a miséria. Feito isso, se a Olimpíada 
não vier em 2004, virá em 2008. • 

E assim por diante. Mas estou convicto de que 
a candidatura do Rio de Janeiro será vitoriosa, como 
já disse. 

O Rio possui todas as condições técnicas para 
ganhar esse jogo. Para isso precisamos do apoio de 
todos os brasileiros, de todas as torcidas. O Rio quer 
e merece ser a cidade olímpica de 2004. Que viva 
em nós esse espírito de garra, tão próprio do povo 
brasileiro. Essa é uma disputa que não devemos e 
não podemos perder. 

Muito obrigado. 

Durante o discurso do Sr. Sebastião 
Rocha, o Sr. Geraldo Melo, 11i1 V"ICe-Presi
dente, deixa a cadeira da presidência, que é 
ocupada pela Sra. Júnia Marise, 2!! Vice
Presidente. 

A SRA. PRESIDENTE (Júnia Marise) - Seguin
do a lista de oradores inscritos, concedo a palavra 
ao nobre Senador Mauro Miranda. (Pausa) 

Concedo a palavra ao nobre Senador Artur da 
Távola, por permuta com o nobre Senador Pedro Si
mon. 

O SR. PEDRO SIMON - S. Exi' tem direito, por 
seu brilho e competência, e me curvo a assisti-lo 
com muita alegria. 
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O SR. ARTUR DA TÁVOLA (PSDB-RJ. Pro
nuncia o seguinte discurso. Sem revisão do orador.) 
- Obrigado pela gentileza, Senador Pedro Simon. 

Sr" Presidente, Sr"s e Srs. Senadores, esta
mos às vésperas da visita do Presidente da França 
ao Brasil. Essa visita é importante do ponto de vista 
das relações de ambos os países, da abertura de 
nosso mercado e do interesse que a França vem de
monstrando também pelo alargamento de suas rela
ções, no caso até bem mais com o Mercosul do que 
propriamente com o Brasil. 

Considero auspicioso o fato e creio que a ele 
devemos dar todo o nosso empenho, sobretudo por
que trata-se de um entendimento entre países. 

No plano pessoal, porém, quero, com muito pe
sar, traduzir o mal-estar pessoal que me causa a 
presença do Sr. Jacques Chirac no Brasil. Mal-estar 
porque o Sr. Jacques Chirac é hoje um nome ligado 
à corrida atômica. Foi ele quem retomou as expe
riências atômicas na França, que haviam sido pos
tas de lado pelo governo Miterrand. 

E faço-o com muito desprazer e com muito 
sentimento. Pertenço àquela geração que foi forma
da pela cultura francesa. Sou um homem nascido na 
década de 30, que foi criança na década de 40 e jo
vem na década de 50. A esse tempo, a educação 
brasileira era muito marcada pelos chamados ideais 
das Humanidades, que era o que se estudava no 
curso secundário. E as Humanidades eram predomi
nantemente mar'Catias pelo pensamento francês; 
não só por ele, pois as Humanidad!!S traziam a ve
lha Grécia, traziam Roma, mas eram conduzidas 
pelo modo francês de pensar. Um pensar que provi
nha de uma grande vinculação a Descartes, aos mo
dos cartesianos de ver a vida, o que criou uma gera
ção verbal, sem dúvida, uma geração alcartesiana, e 
até uma geração que viveu problemas, porque su
pôs que seria possível enfrentar a vida exclusiva
mente com a razão. 

A passagem do tempo nos ensinou que não 
apenas com a razão se enfrenta e se descobre o 
mundo. Descobre-se o mundo com o sentimento, e 
nisso a França também é inigualável; descobre-se o 
mundo com a intuição, e o próprio filósofo da intui- : 
ção, Bergson, é francês; descobre-se o mundo tam
bém e principalmente com algo que está esquecido 
no século XX: o instinto, o mesmo instinto do ser hu
mano que tão atrofiado foi pelas ordenações racio
nais da vida. 

Portanto, a minha formação traz em profundi
dade urna relação com a França, até mesmo, diga
mos, na busca dos padrões culturais na juventude. 

Sou jovem do pós-guerra no momento em que 
emerge o grande cinema francês: René Clément, 
René Clair, "Brinquedo Proibido"; As comédias de 
Jacques Tati: "Monsieur Hulot", "As Férias de Mon
sieur Hulot•, "Mon oncle"; os grandes atores france
ses da fase do preto-e-branco e até, por que não di
zer, as belas mulheres francesas que nos encanta
vam na tela, como Jeanne Moreau, com suas olhei
ras imortais; Danielle Darrieux e seu olhar pecami
noso, Michele Morgan e seus belos olhos verdes. E 
a literatura francesa, que, desde logo, aprendíamos 
no colégio: Baudelaire, Rimbaud, enfim, a França 
marca profundamente a formação da minha gera
ção. 

Posteriormente à Segunda Guerra Mundial, dé
cada de 50, a influência norte-americana está bem 
mais presente no formato da educação. Vem a edu
cação pragmática, a educação voltada para o traba
lho, a educação tanto mais ligada à vida profissional, 
e aqueles velhos ideais das Humanidades vão ce
dendo lugar, pouco a pouco, a outros modos de sen
tir, de se comportar. A partir daí, o que fora a grande 
influência francesa da minha geração e das geraçõ
es precedentes é sucedido por uma influência norte
americana, que vinha paralela ao domínio norte
americano da economia, e a grande efusão que a 
economia norte-americana passa a viver depois da 
Segunda Guerra, além da contribuição que os Esta
dos Unidos deram à luta pela democracia na Segun
da Guerra. 

A partir daí, divide-se o mundo e também a mi
nha geração entre os que professavam a visão capi
talista do mundo e os que tinham uma influência do 
marxismo, entre os quais eu me incluía e me incluo, 
sem haver sido, jamais, por isso, comunista direta
mente, mas adotado a visão marxista, particular
mente no que tange ao materialismo histórico. 

Também aí a França se destacou com grandes 
pensadores nessa linha e nos influenciou: Althusser, 
desde logo, é um pensamento fortíssimo. Posterior
mente, há urna entrada da Psicanálise na sociedade 
e no pensamento contemporâneo. De novo, a Fran
ça aparece forte com Lakan e com tantos . outros 
pensadores, como Dellenze. 

Portanto, é com enorme dor interna que, como 
Senador da República do Brasil, representante de 
um Estado, pessoalmente, não me sinto absoluta
mente apto a participar de qualquer dos eventos em 
que esteja presente o Sr. Jacques Chirac. Em pro
testo. É claro que a minha presença não vai alterar 
em nada a visita de S. Ex&. Mas me recordo de uma 
frase que Anísio Teixeira citava muito- se não me 
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engano, atribuindo ao educador norte-americano 
Hyitehead*: "A minha mudança não mudará o mun
do, mas a minha mudança é a premissa para a mu
dança do mundo". 

É evidente que o Sr. Jacques Chirac não volta
rá para a França preocupadíssimo: "Puxa, o Sena
dor Artur da Távola não esteve presente nos atos 
oficiais a que foi convidado!" Mas assim procederei, 
da mesma maneira que também não compareci a 
nenhum ato quando esteve no Brasil o Sr. Fujimori. 
Não exercendo função oficial, posso eximir-me dis
so, felizmente; do contrário, eu seria obrigado a 
atendê-lo, se fosse Presidente de uma Comissão de 
Relações Exteriores ou Presidente da Casa, mas, 
como, felizmente, vivo na planície saborosa, do pon
to de vista das independências e das liberdades 
deste Plenário posso dar-me o direito de não com
parecer em lugares nos quais a minha ausência, ain
da que sem nenhuma significação outra senão inter
na, signifique para mim um protesto sério. 

Protesto contra os guerreiros atõmicos e pro
testo violentamente contra os assassinos da nature
za. O que se fez no Atol de Mururoa é um crime con
tra a humanidade, e foi o Sr. Jacques Chirac pes
soalmente quem o determinou. 

Portanto, tendo em vista toda a importância da · 
visita de S. ExB, o que não nego, não pode um Sena
dor do Senado brasileiro deixar de acentuar o seu 
protesto por esse fato. 

O Sr. Jefferson Péres- Permite-me V. ExB um 
aparte? 

O SR. ARTUR DA TÁVOLA- Com muito pra
zer, ouço o Senador Jefferson Péres. 

O Sr. Jefferson Péres - Ouço V. Ex', como 
sempre,.eom atenção e deleite. 

O SR. ARTUR DA TÁVOLA- Obrigado. 
O Sr. Jefferson Péres - Sou igualmente da

quela geração profundamente influenciada pela cul
tura francesa Ainda há poucos meses, estive em 
Paris, mais U!Tia vez, para deslumbrar-me, no Museu 
dOrsay, com os impressionistas franceses, que são, 
a meu ver, o que há de melhor em pintura, para não 
falar em tudo. Em relação ao cinema, V. Ex' também 
mencionou aqueles atares que, sobretudo, foram 
ícones na minha juventude. Apenas corrijo um deta
lhe: os belos olhos da Michele Morgan eram azuis, e 
não verdes. 

O SR. ARTUR DA TÁVOLA- O cinema era 
em preto e branco; V. Exi! os via azuis, e eu os via 
verdes. Mas devem ser azuis, tomara que fossem -
pior ainda para o nosso sofrimento! 

O Sr. Jefferson Péres - Mas, Senador Artur da 
Távola, V. Exll tem todo o direito, evidentemente, de 
não apenas extemar a sua opinião, como manifestar 
o seu protesto. Mas eu me pergunto se V. ExB não 
estaria sendo excessivamente rigoroso com o Presi
dente Jacques Chirac. Os homens públicos, os go
vernantes - que,, muitas vezes, curvam-se a razões 
de Estado, que nós, aqui da planície, não sabemos 
quais são-~ têm cjue ser-julgados, como, aliás, todo 
ser humano, mas sobretudo os governantes, por 
todo o seu conjunto-de ações, por toda a sua vida, e 
não apenas-poresfê ou aquelê-ãt<>isolado. Se fôs
semos julgar os governantes com o rigor com que v. 
Exi!, a meu ver, julga o Presidente Jacques Chirac, 
por um ato realmente condenável que praticou, eu 
não receberia aqui, por exemplo, o grande François 
Mitterrand, que, no entanto, teve um pecado na sua 
juventude muito grande, uma certa aproximação 
com os nazistas que ocupavam a França. É um fato 
provado agora, que só veio a furo depois da sua 
morte. Mas nem por isso eu deixaria de homenagear 
Miterrand, que foi, sem dúvida, um dos grandes vul
tos da segunda metade'do século. Eu não receberia 

. · . .Fidel Castro, homem gigantesco também, se tivesse 
· que julgá-lo pelos fuzilamentos que praticou em 
Cuba, pelo cerceamento da liberdade de imprensa, 
pelos exi.tados, pelos adversários que prende. Po
rém, eu o recebo, porque entendo que se deve jul
gar todcfo conjunto de sua obra. Jacques Chirac re
tornou os testes atômicos. Segundo ele, porque se
riam absolutamente indispensáveis aqueles últimos 
testes, de acordo com a opinião dos técnicos cientis
tas da França. Ele retomou, mesmo sob a condena
ção universal - e eu próprio o condenei. Logo de
pois, terminados os testes, ele encerrou definitiva
mente, e aquilo não causou dano maior, especifica
mente nenhum dano. Foi lá no Atol de Mururoa onde 
se realizaram tantos e tantos testes ao longo dos 
anos sem que até hoje se comprovasse que algum 
ser humano tenha sido diretamente atingido. Não foi. 
Se for por isso, vamos condenar todos os Presiden
tes americanos. Eu condenaria quem jogou a bomba 
atômica. Quer coisa mais terrível do que em Hiroshi
ma e Nagasaki? Mas nem por isso eu deixaria de re
ceber o Presidente Harry Truman. De forma que, 
com o maior respeito - desculpe-me a franqueza -, 
admiração e estima que tenho por V. Exll, sobretudo 

--~e-~ito pelo seu direito de opinar e de protestar, a 
meu-ver, acho que V. Exª~ repitO, esta sendo rigoro
so demais. 

O SR. ARTUR DA TÁVOLA- Muito obrigado, 
Senador, pela atenção do aparte. Evidentemente, 
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concordo em grande parte com o que V. Ex" disSe; 
eu mesmo me perguntei, antes de fazer este pro
nunciamento, se não estaria sendo um tanto rigoro
so. Mas acredito que nós, na política, somos obriga
dos a firmar valores. E, ainda que na afirmação de 
valores possamos cometer enganos e exageros, não 
podemos deixar de afirmá-los, porque é o que nos 
caracteriza. Para mim, Senador - e V. Ex" é um ho
mem carregado de valores morais, éticos e sabe 
muito bem o quanto isso é solitário, V. Ex" conhece 
bem a solidão de quem tem valores firmes -, a ques
tão atômica, utilizada na forma de estratégica guer
reira, é de uma gravidade absolutamente inimaginá
vel. Os danos ambientais ao Atol de Mururoa são da 
ordem de 100 a 200 anos para serem recuperados. 
São danos ambientais muito- graves, do fundo do 
mar, com conseqüências que não se sabe quais 
são, e que não estão, como as autoridades france
sas disseram· e várias autoridades nucleares de ou
tros países contestaram, sob controle. 

Concordo com V. Exll a respeito do quanto a 
história impõe aos homens caminhos que, muitas 
vezes, os impedem de sobrepô-los, e o quanto é o 
conjunto da obra de alguém que faz o julgamento. 
Não há dúvida. O tempo dirá melhor do que essa 
nossa passageira alusão aqui na tarde de hoje. 

O que não posso é, internamente, deixar de 
trazer esse protesto; já o fiz diante do Embaixador 
francês, numa reunião que tivemos na Comissão de 
Relações Exteriores e Defesa Nacional. Respeitosa
mente - inclusive ele deu as explicações do caso -
manifestei esse repúdio bastante forte. Nenhum sen
tido indica a razão de a França fazer aquela explo
são na época. Era o começo do Governo Chirac, era 
aquele momento em que os governos gostam muito 
de uma afil]!lação de natureza política potente, para 
que se marque ur.-: determinado rumo. E, segundo 
as palavras do Embaixador naquela época, tratava
se da garantia da presença da França num clube 
atõmico e, portanto, na primeira linha da estratégia 
de força do mundo contemporâneo. O que seria es
sencial para França. 

Pois é exatamente esse ponto o que constitui o 
cerne da minha resistência. Pertencemos a um país, 
pacífico; não somos um povo pacífico, como se diz: 
o Brasil tem 47 mil homicídios por ano. É um dos 
países mais violentos nesse sentido, mas nunca fez 
uma guerra de conquista em sua história. Então, a 
nossa tradição é uma tradição não beligerante. 

Ao lado disso, quando se pensa na transforma
ção significada pelo uso da energia atômica no arte
fato nuclear, explosivo; quando ele tem uma aplica-

ção na pai, que é tão formidável, tão maravilhosa na 
medicina e em vários campos da tecnologia, esse é 
um uso que só pode merecer o nosso mais completo 
repúdio. 

Por essa razão, por afirmar valores, por não ter 
como contrariar um protesto profundo do meu ser 
diante de todos aqueles que colocam a questão da 
guerra nuClear como argumento adiante dos seus 
passos; Sobretudo porviraá França, da velha Fran
ça libertárJa, . a velha França do primado do pensa
mento e da razão sobre a violência, a velha França 
invadida diversas vezes na Europa, exatamente por
que defensora desses próprios valores, a velha 
França de Russeau, a velha França formadora do 
pensamento liberal que impregnou o mundo; por ser 
lá, por ser de lá é que é tão decepcionante vermos 
uma participação de um Presidente da República, in
serindo-a diretamente na linha de frente das explo
sões atõmicas. 

Por essa razão, agradecendo ao Senador Pe
dro Simon pela permuta do tempo, deixo, desta tri
buna, o meu mais veemente protesto. Muito obriga
do, a V Ex!', Sr. Presidente. 

O Sr. Eduardo Suplicy - Permite um aparte, 
Senador Artur da Távola? 

O SR. ARTUR DA TÁVOLA - Com muito pra
zer, mas eu havia prometido Senador Pedro Simon, 
que vai viajar, que eu falaria apenas dez minutos. 
Por essa razão, acelerei o final do meu discurso. 
Mas, com muito prazer, ouço V. Ex". 

O SR. EDUARDO SUPUCY - Então, com bre
vidade, solidarizo-me a V. Ex!' em relação ao pro
nunciamento que faz, de homenagem à França, aos 
valores dos autores e intelectuais tão importantes, 
os valores de busca de justiça, de verdade, de igual
dade, de fraternidade. Refiro-me também àquilo que 
V. Ex& manifestou sobre a importância da cultura 
francesa. Nas últimas décadas, todos nós fomos 
profundamente influenciados por filmes maravilho
sos e fomos admiradores da ·beleza dos artistas e 
das artistas francesas. V. Ex!', inclusive, mencionou 
mais os anos 50, 60 e 70. Também não poderia dei
xar de mencionar a atriz mais ... 

O Sr. Pedro Simon - O Senador já é mais da 
época da Brigitte Bardot. Ele vai falar. 

O SR. ARTUR DA TÁVOLA - Não, Brigitte 
Bardot foi uma daquelas ... 

O Sr. Pedro Simon - É. Ele vai falar. 
O Sr. Eduardo Suplicy - Não. Mas e1a é da 

geração do Senador Artur da Távola. 
O SR. ARTUR DA TÁVOLA- Não. Já estava 

um pouq<.~inho velho. 
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O Sr. Eduardo Suplicy - Bom, não posso dei· 
xar de citar... . 

O SR. ARTUR DA TÁVOLA- Está mais para 
V. Ex!! do que para mim, Senador. Infelizmente. 

O Sr. Eduardo Suplicy - Eu não poderia dei
xar de citar lsabelle Adjani e Camille Claudel, por 
exemplo, que se mostrou uma excepcional atriz .•• 

O SR. ARTUR DA TÁVOLA- É verdade. 
O Sr. Eduardo Suplicy - ... além de ser uma 

atriz de uma beleza extraordinária, fazendo o papel 
daquela ... 

O SR. ARTUR DA TÁVOLA- É verdade. 
O Sr. Eduardo Suplicy - ... que foi a compa

nheira de Rodin e que, infelizmente, teve um fim trá
gico. Mas o filme é de extraordinária beleza. Meus 
cumprimentos a V. Ex!!. Também desejo boas-vindas 
ao Presidente Chirac, que virá. Há também a lem
brança de que, na França, François Mitterrand, 
quando da sua segunda reeleição, teve como princi· 
pai proposta a instituição de uma renda mínima de 
inserção, que foi apresentada pelo Primeiro-Ministro, 
Michel Rocard. Logo que François Mitterrand foi elei
to, apresentou a proposta que há 15 anos vinha sen
do discutida, inclusive pelo Ministro de Finanças do 
Presidente anterior, Giscard DEstaing, que é o Sr. 
Lionel Stoleru. Ele próprio me contou essa história 
Veio em um momento de consenso, e com o apoio 
popular, dada a sua reeleição. Na sua campanha, 
essa seria sua principal proposta. Ele a apresentou 
no Parlamento e em 15 dias foi aprovado o Projeto 
de Lei de Renda Mínima de Inserção, segundo o 
qual todo cidadão de 25 anos ou mais, na França, 
cuja renda não atinja 2.600 francos mensais, tem di· 
reito a um complemento até esse montante, com 
mais 1.000 para a companheira e mais 600 por de· 
pendente. _É. o projeto foi aprovado praticamente por 
consenso, sem nenhum voto contra e com poucas 
abstenções. Gostaria de enaltecer também esse 
fato, porque constitui mais um elemento da busca de 
justiça, fraternidade e liberdade que caracteriza os 
anseios do povo francês, que são também os da Hu-
manidade. . 

O SR. ARTUR DA TÁ VOLA • Muito obrigado, 
Senador. 

Durante o discurso do Sr. Artur da Távo
la, a Sra. Júnia Marise, ~ Vtce-Presidente, 
deixa a cadeira da presidência, que é ocupa
da pelo Sr. Flaviano Melo, 3!l Secretário. 

Durante o discurso do Sr. Artur da Tá
vala, o Sr. Flaviano Melo, 32 Secretário, dei
xa a cadeira da presidência, que é ocupada 
pelo Sr. Ronaldo Cunha Lima, 12 Secretário. 

-· 
O SR. PRESIDENTE (Ronaldo Cunha Lima) -

Seguindo a ordem de inscrição, concedo a palavra 
ao Senador Pedro Simon. V. Ex!! dispõe de até vinte 
minutos para o seu pronunciamento. 

O SR. PEDRO SIMON (PMDB-RS. Pronuncia 
o seguinte discurso. Sem revisão do orador.) - Sr. 
Presidente, Sr'!s e Srs. Senadores, foi publicado 
hoje, na imprensa, o valor de venda da Vale e a data 
do seu leilão: "O preço mínimo da Vale do Rio Doce 
foi fixado em US$10,3 bilhões e a data do leilão, dia 
29. de abril". Em todos os jornais do centro do País 
aparece a notícia. 

Foi noticiado na imprensa, conforme diz o bra
vo companheiro Lúcio Alcântara, que o Presidente 
da ABI - a quem prestamos uma homenagem tão 
bonita, aqui no Congresso, pelos seus cem anos -, 
há uma hora, está renunciando, com cem anos de 
idade, à Presidência da Associação Brasileira de Im
prensa para ir às ruas combater a privatização da 
Vale do Rio Doce. 

Que emoção essa! Ele, que já cumpriu uma 
missão tão extraordinária e tão profunda, acha que é 
sua obrigação, ainda que a última, dar, com a sua 
presença, o seu atestado, o seu apelo para a não
venda da Vale. 

Venho a esta tribuna mais uma vez. 
Segundo dizia, há dois dias, o extraordinário 

Senador Josaphat Marinho, não adianta, porque o 
Governo, por teimosia, não quer voltar atrás na ven
da da Vale - esse é o termo do Senador Josaphat 
Marinho. O Governo colocou na cabeça que vai ven
der. Nivelou, em base internacional, sistematizou 
que a venda é uma demonstração da abertura do 
Brasil para a globalização, e vai vender. 

É verdade que se a tivesse vendido, como se 
falava há sete meses, tê-lo-ia feito por cinco bilhões; 
agora, está-se falando em dez bilhões. Nesses seis 
meses, teria duplicado o valor de venda da Vale. 

É verdade que no debate que houve na Comis· 
são - debate extracomissão, pois ela ainda não foi 
instalada e não tem novo Presidente, mas o ex-Pre
sidente liderou os trabalhos, com o Ministro do Pla
nejarnento e o Presidente do BNDES - falou-se em 
algumas fórmulas através das quais o Governo ten
tará manter certo controle sobre a Vale - é o que 
chamam de presença do Governo na Vale. 

Durante cinco anos, por intermédio da golden 
share, uma fórmula especial, o BNDES teria a .ap
resentação do Brasil e entraria como sócio, criando 
empresas lá adiante, onde aparecessem novos mi
nérios, ficando o Brasil com 50%. A outra fórmula 
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seria a criação de debêntures cada vez e a cada 
momento em que aparecesse uma nova jazida. 

Dez bilhões de dólares! Diz a imprensa de hoje 
que o Brasil receberá US$3,5 bilhões pela privatiza
ção da Vale do Rio Doce - U$3,5 bilhões, metade 
do que o Governo deu ao Banco Nacional! Quer di
zer, a Vale vai ser privatizada pela metade do que o 
Governo deu ao Banco Nacional, metade do que se 
imagina estar estourando agora na 'cPI dos compul
sórios! 

Agora, diz o Governo que vai manter controle. 
Diz o Governo que a golden share e as debêntures 
lhe darão garantia da fiscalização. 

Ora, os Senadores do Governo, não os tenho 
visto tão seguidamente na CPl do Senado, mas se 
lá aparecerem, vão ver o que se chama fiscalização 
no Brasil, vão ver o ridículo e o grosseiro da fiscali
zação no Brasil. Vão ver que a CPl dos títulos, com 
uma ação de 30 dias, fechou 15 empresas vigaristas 
que estavam funcionando sem que o Banco Central 
soubesse. Verão que a fiscalização, neste País, é 
praticamente nula, que o dinheiro que sai pelo ralo 
para ser depositado lá fora é qualquer coisa de fan
tástico. 

Imaginem se, depois de se entregar a Vale do 
Rio Doce e o monopólio que hoje é do Brasil a uma 
empresa estrangeira, vai haver condições de fiscali
zação por alguém do BNDES, que não tem expe
riência nenhuma em estatização, que é um banco 
que serve apenas para dar dinheiro a empresa pri
vada! 

Esse banco deveria ser analisado, porque já jo
gou muito dinheiro fora, dando-o para empresas ridí
culas e estúpidas, que não têm justificativa! Que ex
periência tem o BNDES para ser o representante do 
povo brasileiro na fiscalização da nova empresa que 
vem aí? 

O Brasil está às véspera de terminar com o 
monopólio estatal do seu minério, mas está às vés
peras de criar o monopólio privado estatal do seu 
minério e do seu subsolo. Pelo amor de Deus! 

Sou favo'rá.vel a terminar com o monopólio da 
Vale do Rio Doce, que é um aglomerado de 20, 30 
empresas, que tem dezenas e dezenas de reservas 
de minério de ouro. Que o Governo privatize! 

Há três meses, não sei se no Peru ou na Vene
zuela, descobriram uma jazida de 300 toneladas de 
ouro, que foi privatizada por US$750 milhões - uma 

,-jazida foi privatizada por uma empresa estrangeira. 
Por que o Brasil não pode fazer isso? 

Não estou defendendo a tese de que as nos
sas riquezas tenham que ficar cem anos no subsolo 

enquanto não tivermos dinheiro para explorá-las. 
Não estou defendendo isso. O que estou defenden
do é que o Brasil mantenha o espírito da Vale do Rio 
Doce, com seus técnicos, com seus cientistas, com 
o seu pensamento, com a sua sabedoria, com cin
qüenta, setenta anos de história e de esforço; que o 
Brasil mantenha os alvarás, as licenças e concessõ
es que estão nas mãos da Vale; que, ao longo do 
tempo, por dezenas e dezenas de anos, ela furou, 
perfurou, descobriu, ganhou o alvará que está na 
sua gaveta. Entregar essa riqueza? Por quê? Que 
ela fique no Brasil, -é o Brasil passe a entregar, a 
vender, a privatizar as empresas, minas conhecidas, 
minas já existentes. 

Outra alternativa é fazer contratos de risco 
para pesquisa. Foi feito um estudo na Amazônia e 
foi dito - não me lembro o nome - que existem não 
sei quantas áreas já analisadas onde se tem certeza 
de que há minério. Que se faça contrato de risco 
com empresa 'a', "b', 'c" ou 'd' para fazer isso. 
Agora, entregar toda a Vale do Rio Doce, o seu pa
trimónio, para uma empresa estrangeira ou até na
cional é entregar o subsolo! 

Volto a repetir o que já disse uma vez: claro 
que é ridículo o que eles estão fazendo, privatizar 
por dez bilhões e vão receber três bilhões!? É ridí· 
culo! É uma vergonha! É um crime! Mas, para 
mim, não faria diferença se vendesse por trinta, 
por quarenta bilhões, porque não é esse o proble
ma. Vamos dar de barato que, ao invés de vendê
la por dez bilhões, a tivesse vendendo por trinta 
bilhões. E vamos argumentar que os japoneses 
vão comprar a Vale e vão trabalhar para valer; vão 
fazer inversões totais; vão pegar trezentos bilhões 
de dólares, ver onde há pesquisa, onde há possi
bilidade de conseguir minério e vão investir. De re
pente estão sendo aplicados trezentos bilhões de 
dólares no Brasil, na Vale. É U1.1a guerra civil. É 
um país dentro de outro país. V. Exi!s já imagina
ram trezentos bilhões de dólares? E agora va
mos abrir os portos, abrir o interior, entrando 
para lá e vindo para cá, dominando o interior do 
Brasil. O que seria isto? 

A própria Vale tem problemas graves, proble
mas sérios. Lá, na Amazônia, nos lugares onde ela 
existe, há pessoas que têm profunda mágoa da Vale 
por ela ser arbitrária, por ela perseguir, por ela ser 
injusta com os pequenos mineradqr.es. Se hoje a 
Vale tem contra eia restrições imensas, imaginem 
uma empresa multinacional, japonesa, alemã, seja 
lá o que for, o que aconteceria? Juro que não enten
do. Até porque para se privatizar sempre há tempo. 
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Está aí o Senhor Fernando Henrique Cardoso pedin
do mais quatro anos. Sua Excelência tem chance de 
ter mais quatro anos, Sua Excelência tem tempo de 
privatizar. Depois de se arrepender não há mais so
lução. Juro, pela minha honra, que tenho feito um 
esforço dramático comigo mesmo para me colocar 
do lado daqueles que acham que é a coisa mais na
tural do mundo vender a Vale. Juro por Deus! Tenho 
analisado. Mas será que não sou quadrado? Será 
que não parei no tempo? Será que não estou tendo 
a visão, não estou entendendo? O mundo mudou, o--
mundo é diferente? Esses nacionalismos são ridícu
los! A sociedade é outra! O Presidente é homem de 
confiança. Sua Excelência sabe o que está fazendo. 
Isso vai ser um Brasil Novo o que está aí! Tenho 
procurado fazer um esforço tremendo para me colo
car ao lado dos que querem privatizar e tentar me 
convencer de que eles estão certos. Juro por Deus 
que não consigo! 

Sr. Presidente, Srªs e Srs. Senadores, aceito a 
tese de que se eu estivesse nesta tribuna dizendo 
que a Vale é intocável, que quero o monopólio da 
Vale e que ninguém pode tocá-la, só quem pode ex
plorar os minérios do subsolo é o povo e o Governo 
brasileiros, se essa fosse a tese eles poderiam me 
responder. Mas isso é piada. O minério vai ficar 
como o carvão que, daqui a pouco não se usa mais! 
Temos que usar os nossos recursos, temos que 
aproveitar os nossos recursos. Mas. não é isso que 
estou dizendo. Vamos abrir as portas ao capital es
trangeiro, vamos permitir que eles entrem aqui e façam 
a exploração. Por que entregar tudo na mão de um só, 
de uma empresa só, de uma potência que competirá 
com o Brasil? A troco de quê? Trocar o monopólio es
tatal do Brasil pelo monopólio protegido e privado de 
uma empresa multinacional? O que isso soma? Para 
quem isso soma? Juro que não entendo! 

O Sr. Josaphat Marinho- Permite-me V. Exª 
um aparte? 

O SR. PEDRO SIMON- Ouço V. Exª com mui-
to prazer. . 

O Sr. Josaphat Marinho - Lamentavelmente, 
nobre Senador, V. Exª profere palavras ao vento. O 
Governo decidiu e não adianta nenhum raciocínio, 
nenhuma razão, nenhum motivo ponderável. Decidiu 
porque decidiu. Nossas palavras são palavras ao 
vento, lamentavelmente. 

O SR. PEDRO SIMON - Iniciei o meu pronun
ciamento citando V. Exª, nobre Senador Josaphat 
Marinho, que ainda não havia chegado, e disse exa
tamente isso. V. Ex'!, há 48 horas, disse, desta tribu
na, que o Governo, por teimosia, decidiu ql•e vai pri-

vatizar, e por teimosia não senta e não debate, e por 
teimosia quer chegar lá. 

Sr. Presidente, quero que fique consignado nos 
Anais do Senado: Eu, Pedro Simon, Senador do Rio 
Grande do Sul, estou aqui protestando contra a ven
da da Vale, pelo Presidente. Estou aqui protestando 
contra o Senado Federal que fugiu do debate, que 
não topou discutir, não topou debater os vários pro
jetes que por aqui passaram, inclusive não deixa 
que venha a esta Casa o Ministro do Planejamento, 

--que foi receoido, -,a. às 11 h30min. por uma comissão 
extra~ófiCiál, cujó Presidente era do ano passado, 
porque hoje ainda nao tem Presidente. 

Não sei, Sr. Presidente. Olha que o mundo ca
minha! Olha que o mundo caminha! 

Fui aqui antecedido por um pronunciamento 
lindo, como sempre, do bravo Senador do PSDB do 
Rio de Janeiro. S. Ex'! falava do Chirac. E o meu 
querido Senador trazia também a figura de Mitter
rand. 

Mitterrand, na verdade, esteve lá em cima e lá 
embaixo. Mas na média do seu pensamento, se 
olharmos quem foi Mitterrand, veremos que ele sem
pre esteve à altura do seu tempo. 

Olha, o mundo muda. Mitterrand perdeu duas 
eleições, foi praticamente destroçado; voltou e ga
nhou duas eleições, saindo como herói. 

Jacques Chirac parecia que não teria mais vez! 
Chegou a vez dele. 

Fui representar o Presidente Itamar na posse 
do Presidente do México; quando o Salinas saía, tão 
endeusado- na campanha pelo Senhor Fernando 
Henrique - parecia um deus; era emocionante, por
que lá a posse, a transmissão do cargo é feita no 
Congresso Nacional. Primeiro falou o Presidente 
que saía - foi um endeusamento fantástico; quando 
entrou o novo Presidente dava pena, porque a dife
rença era total. Hoje, o ex-Presidente do México 
está no interior da Irlanda, num país onde não pode 
ser devolvido para pagar seus crimes; seu filho, o 
grande irmão da época, está no fundo da cadeia, no 
México. 

O mundo dá voltas. Ninguém mais do que o 
Presidente Fernando Henrique sabe disso, porque já 
esteve no exílio, já foi afastado da universidade, teve 
altos e baixos. O mundo dá voltas. 

Essa sede, essa chamada globalização tem 
que ser debatida, Sr. Presidente: a globalização tem 
que ser debatida, já está sendo debatida. Mas, dan
do de barato que o mundo caminha para a globaliza
ção, qual o outro setor que o Brasil tem condições 
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de igualdade para sentar-se à mesa com o mundo 
se não a Vale do Aio Doce, na mineração? 

Mas qual é o outro setor? Na agricultura? Na 
indústria? Qual é o setor, se o mundo for globaliza
do, em que o Brasil pode sentar-se à mesa em con
dições de igualdade e meio, igualdade com supe
rioridade, do que a Vale do Aio Doce? Pois o Brasil 
vai sair da mesa e vai botar na mesa da globalização 
uma empresa japonesa ou uma empresa australiana. 

Mas, pelo amor de Deus! Eu quero ficar na 
tese liberal da globalização! A Vale senta na mesa 
do mundo e entrega: - "Olhem, descobrimos uma ja
zida de minério de ouro de 400 toneladas. Você 
quer? - Quero. - Quanto você me paga? - Pago 
tanto. - "Olhem, nós descobrimos uma jazida, lá não 
sei onde, de tantos milhões. Quem quer?" A empre
sa 'tal'. Vai lá e explora. Mas quem controla, quem 
senta à mesa, quem coordena, quem chefia é o 
povo brasileiro e a Vale do Aio Doce. 

O Sr. Lúcio Alcântara - Permite-me V. Exl' um 
aparte? 

O SR. PEDRO SIMON - Pois não. Ouço o 
apàrte de V. ExB. 

O SR. Lúcio Alcântara - Nobre Senador, pri
meiro, quero registrar aqui esta confissão de V. Exª 
e louvar esse esforço dialético para ver se encontra
va razões em favor da privatização da Vale do Aio 
Doce. E, não obstante o esforço de V. ExB e a sua 
inteligência privilegiada, não conseguiu se conven
cer de que isto seja uma coisa boa para o Brasil. 
Para mim, que me oponho, também, como V. Ex!', à 
privatização da Vale, a razão maior- eu já nem que
ro me referir para homenagear Minas Gerais, do Se
nador Francelina Pereira, a velha linhagem de Ber
nardes, que foi o grande fundador de uma política 
mineral naCionalista no Brasil - para mim é que a 
Vale não é uma companhia qualquer que o Governo 
tem o controle acionário; ela é uma grande agência 
de desenvolvimento, que envolve projetas de reflo
restamento, projetas de recuperação urbana, portos, 
ferrovias, explor:ação de minerais, empresas trans
nacionais. E, no ano de 1996, recebeu o prêmio de 
grande empresa mundial, um prêmio de excelência. 
Então, acho que é uma temeridade a privatização da 
Vale. V. ExB falou sobre a globalização, que me pa
rece ser algo - vamos dizer assim - contra a qual 
não podemos nos opor, mas da qual podemos nos 
defender. Parece um fadário, um destino a globaliza
ção, como a nova mensagem do capitalismo, como 
a nova forma de gastar, de aplicar os grandes capi
tais que estão sobrando no mundo. Nesse particular, 
é importante mencionar que é um cenário que tem 

desafios; há riscos e há oportunidades. Evidente
mente o Estado nacional tem como saber inserir-se 
para extrair também vantagem disso. E V. Exl' disse 
com toda razão: já estão revendo isso, porque está 
mostrado que não aumentou renda, que não redistri
buiu renda e que não aumentou emprego. O próprio 
FMI, os intelectuais americanos, agências, o BID e 
outros já estão dizendo que esse modelo tem que 
sofrer alguma adaptação. Então, por que essa con
fiança cega na globalização, por que essa rendição 
incondicional? Acredito que o Estado tem que dimi
nuir de tamanho, não tem razão para estar cheio de 
empresas, de penduricalhos; o Estado tem que ser 
regulador. Concordo com tudo, mas, realmente, não 
tenho condições de concordar com a privatização da 
Vale. E, por isso, lamento que o Senado tenha recu
sado várias oportunidades que tivemos aqui para, 
pelo menos, opinarmos sobre o edital. Infelizmente, 
a minoria, V. ExB, eu e outros Senadores fomos ven
cidos, e temos que nos curvar a isso. O futuro, certa
mente, vai poder julgar se foi melhor dessa ou da
quela maneira. Não sou detentor da verdade, nem 
V. Exl' o é, mas também tenho tentado esse esforço 
dialético e até hoje não me convenci de que essa 
seja uma boa solução. 

O SR. PEDRO SIMON • V. Ex! levanta uma 
questão importante que, pelo curto espaço e por já ter 
abordado em discursos anteriores, eu não tinha falado. 

A Vale não é só a Vale, não é só a maior mine
radora do Brasil, uma das maiores do mundo inteiro. 
A Vale, como disse V. ExB, é uma grande empresa 
de desenvolvimento. Trocar uma empresa de desen
volvimento como a Vale por US$3 bilhões, metade 
do que deram para o Banco Nacional, com toda sin
ceridade, não é sério! 

O Sr. Eduardo Suplicy - Permite-me V. ExB 
um aparte? 

O SR. PEDRO SIMON - Ouço V. Exll. 
O Sr. Eduardo Suplicy- Quando o Presidente 

Fernando Henrique Cardoso era Ministro da Fazen
da, V. ExB, pelo que podíamos perceber como líder 
do Governo Itamar Franco, tinha um diálogo, quase 
que diário, obviamente com o Presidente, mas, em 
função da importância da Pasta do Ministro da Fa
zenda, também com o então Ministro Fernando Hen
rique Cardoso. E eu fico pensando quão importante 
é o Presidente ouvi-lo mais. O Presidente, que tinha 
na sua pessoa alguém que, aqui no Senado, a cada 
momento, trazia a sua contribuição sobre o esforço 
do Governo Itamar Franco para alcançar a estabili
zação de preços, tinha, por outro lado, alguém que 
estava sempre dizendo, na época ao Presidente lta-
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mar Franco, mas também ao seu Ministro da Fazen
da, de procedimentos, de passos, de alertas. Por 
isso considero que, hoje, V. Exª renova um alerta im
portante ao Presidente, que é seu amigo, sobre a 
Vale do Rio Doce. No momento em que o BNDES 
divulga que a Vale poderá ser adquirida por 10 bilhõ
es e poucos de dólares, certamente isto é algo que 
merece a nossa reflexão_e _çlev_e_ria_mem:~§_r:, antes 
de tudo, a reflexão do Presidente, para modificar
ainda é tempo -o caminho da privatização completa 
da Vale. Avalio que poder-se-ia pensar num cami
nho alternativo, quem sabe, ampliar-se o processo 
de associação da Vale do Rio Doce com segm~mtgs 
da iniciativa privada, com segmentos da população 
brasileira como um todo, democratizar-se mais a sua 
administração, tomando-a ainda mais transparente, 
fazendo com que houvesse um verdadeiro controle 
público dessa importante e histórica empresa nacio
nal. Mas algo ainda pode ser pensado. Luiz Inácio 
Lula da Silva, Presidente Nacional do PT, ainda na 
segunda-feira passada reuniu economistas como 
Fernando Pimentel e outros em Minas Gerais, pen
sando se não seria outra alternativa. Como, por 
exemplo, poderem os trabalhadores que têm uma 
dívida a ser paga ao Fundo de Garantia por Tempo 
de Serviço assumir de alguma forma o controle de 
parte da Vale do Rio Doce. É um possível caminho, 
avalio que as suas considerações devem ser ouvi
das com atenção pelo Presidente. 

O Sr. Edison Lobão- Permite-me V. Exª um 
aparte? 

O SR. PEDRO SIMON - Junto o aparte de V. 
Exª, Senador Eduardo Suplicy e ouço, com prazer, o 
aparte do nobre Líder do PFL. 

O Sr. Edison Lobãu- Estava em meu gabine
te e ouvta o discurso de V. Exª. Tenho a impressão 
ele que este é o último grito proferido por nós, que 
somos contrários à privatização da Vale. Tantas e 
tantas vezes já aqui compareci para emitir a minha 
opinião. Recentemente, votei junto com alguns com
panheiros um projeto, em regime de urgência, para 
que se permitisse ao Senado pelo menos examinar o 
edital que agora acaba de ser anunciado, da privatiza
ção da Companhia Vale do Rio Doce. Mas não que
rem nos ouvir. Há uma obstinação do Governo Federal 
no sentido de privatizar, a qualquer custo, a Compa
nhia Vale do Rio Doce. Para que essa privatização? 
Para recolher US$5 bilhões? Os jomais publicam, 
hoje, que em apenas três semanas aquele imposto so-

- licitado pelo Ministro Adib Jatene para a saúde, para o 
SUS, já recolheu R$360 milhões e que durante o ano 
de 1997 serão captados mais de R$5 bilhões. 

O SR. PEDRO S!_MON- Uma Companhia Vale 
do Rio Doce. 

O Sr. Edison Lobão - Uma Companhia Vale 
do Rio Doce. Mas será que ninguém percebe isso 
neste País, do ponto de vista das autoridades do 
G'Jvemo? O jornal O Globo, de hoje, informa que o 
Governo vai vender por R$5 bilhões, num processo 
demorado, depois de~condufda a operação, a sua 
participação na Companhia Vale do Rio Doce. Que
ro trazer aqui algo curioso que vi hoje. Um documen
to da Radiobrás, que é uma empresa do Governo, 
que publica observações do Vice-Presidente da Bol
sa de Valores do Rio de Janeiro. Olhem que coisa 
curiosa: 

•o Vice-Presidente da Bolsa de Valo
res do Rio de Janeiro, Álvaro Barcellos, afir
ma que o governo deve continuar como pro
prietário das reservas de minério da Compa
nhia Vale do Rio Doce e privatizar apenas 
as concessões. Na opinião de Barcellos, o 
processo de privatização da Vale deve ser 
bem pensado em termos de valores, levan
do em conta que a empresa é muito rica em 
função do seu potencial e representa, junto 
com a Petrobrás, os melhores ativos do Go

-vemo. O Vice-Presidente acredita que o 
controle acionário da Vale em muitas empre-
sas deva ser levado em consideração, para 
que a estatal não seja vendida a preço _muito 
abaixo do seu real valor. As reservas de mi
nério de ferro, somente em Carajás, são de 
1 O bilhões de toneladas e o seu valor supe
rior ao preço estimado pelo mercado para a 
Vale entre R$10 e R$12 bilhões." 

O SR. PEDRO SIMON - Por gentileza, pelo 
amor de Deus, gostaria que os colegas... Quem é 
que está dando essa informação? 

- -- --o Sr. Edisciii 1:0bão = o Vice-Presidente da 
Bolsa de Valores do Rio de Janeiro falando, no Glo
bo de hoje, que somente as reservas de Carajás va
lem mais do que o preço total pelo qual está sendo 
vendida a Vale do Rio Doce. Não entendo como é 
que o Governo não percebe isso. 

o -SR. PEDRCf SIMON-.:.. Mas meu Deus do 
Céu! 

O Sr. Edison Lobão - Somente as reservas de 
Carajás e as demais reservas de ouro da Compa
nhia Vale espalhadas por todo o Brasil. E as ferro
vias, os navios, e os prédios? Nada disso se leva em 
consideração! Mas, muito bem, vamos vender por 
R$5 bilhões para salvar o Brasil. Está se vendo que 
somente a CPMF vai produzir os mesmos R$5 bilhões 
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em um ano. Então, não há necessidade nenhuma de 
se vender a Companhia Vale do Rio Doce. Há, ape
nas, uma obstinação, a qual deploro tanto quanto V. 
Exª, tanto quanto os demais companheiros, que o 
Senado não tenha chamado a si, realmente, o con
trole de, pelo menos, o edital de privatização da 
Companhia Vale do Rio Doce. 

O SR. PEDRO SIMON - Fico emocionado com 
o seu aparte. V. Exª, inclusive, representa um pen
samento que não pode ser acusado de xenófobo, de 
exasperado, de fanático. V. Exª é um liberal. Mas 
entre ser um liberal e não entender o que é o patri
mõnio do País há uma diferença infinita, como deve 
ser liberal o cidadão, o Vice-Presidente da Bolsa de 
Valores. Mas entre ser e não ver o valor dq preço há 
uma diferença infil'}ita. 

Quero responder ao Senador Suplicy. Essa 
questão da Vale foi discutida em uma reunião em 
mesa redonda do Palácio do Planalto quando era 
Presidente da República o Sr. Itamar Franco. Lá es
tava o Sr. Fernando Henrique Cardoso, Ministro da 
Fazenda; lá estava o Presidente do BNDES, André 
Montoro Filho; lá estava a equipe da privatização 
das empresas nacionais. 

O Dr. André Montoro Filho levantou a tese da 
discussão da privatização da Vale. Afirmou, na oca
sião, que estava com estudos e gostaria de apresen
tá-los ao Presidente. O Presidente Itamar Franco ba
teu na mesa, ficou numa profunda irritação e disse: 
"Quem é que lhe mandou fazer estudos sobre a pri
vatização da Vale? A Vale não vai ser privatizada". 
Falou de uma maneira até agressiva, que levou o 
Andrezinho a querer dar uma explicação até porque 
ele tinha direito a dar. E o Ministro da Fazenda, Sr. 
Fernando Henrique Cardoso, respondeu: "Andrezi
nho, o Presi~nte já deu a nossa decisão; somos 
contra a privatização da Vale". Para mim, que estava 
ali, S. Exª estava referindo-se ao Governo do Itamar 
e ao seu próprio pensamento. Isso pensei eu. Quan
do votei em Fernando Henrique para Presidente da 
República, nunca me passou pela cabeça que S. 
Exª ia fazer a privatização da Vale. 

Respondo ao Sr. Eduardo Suplicy: essa tese 
foi debatida no Governo Itamar Franco com a pre
sença do Sr. Fernando Henrique, Ministro da Fazen
da na ocasião, e foi debatida e recusada, e S. Exl' 
aceitou a recusa. S.Exª poderia ter dito ao Presiden
te que, pelo menos, ouvisse o argumento do Andre
zinho, pois, afinal, como presidente do BNDES, ele 
havia feito um estudo. 

O Sr. Roberto Freire - Permite-me V. ExB um 
aparte? 

O SR. PEDRO SIMON - Como o Senador An
tonio Carlos Magalhães. chegou agora, estava no 
trabalho, na ocupação do seu gabinete, S. Exª talvez 
não saiba que a campainha já está sendo acionada 
para eu terminar, e talvez permita que eu dê o apar
te a V. Exª. 

O Sr. Roberto Freire - E não é uma sessão 
deliberativa, talvez seja o momento propício para o 
bom debate, e é nesse sentido que estou aqui fa
zendo o meu aparte. Primeiro, para esclarecer que 
sou contra a privatização da Vale e, com argumen
tos que aquité:únoém forám âefendidos por v. Exª, 
Pl!ra afirmar que nesse processo"âe~globalização o 
Brasil - e acredito que os seüs governantes enten
dam - não pode ser globalizado, ele tem que partici
par do processo. E participar do processo significa 
ter a capacidade também de disputar mercados no 
mundo globalizado. Um dado interessante: o Gover
no brasileiro está tendo uma postura muito positiva 
quando discute a questão do Mercado das Améri
cas, uma exigência norte-americana para desarticu
lar o Mercosul. E o Brasil quer colocar isso como um 
horizonte mais remoto, para consolidar o Mercosul, 
exatamente como um instrumento talvez do Sul con
tra o Norte, com capacidade mais competitiva na 
discussão dos mercados globalizados. Então, na 
questão da globalização, o Brasil, para participar 
desse processo, precisa ter grandes empresas, pre
cisa ter suas multinacionais para disputar essa inte, 
gração e não ser integrado, globalizado, sem que do 
processo participe com a defesa dos seus interes
ses, nacionais ou interesses do bloco econõmico a 
que hoje o Brasil se vincula, no caso o Mercosul. Se
ria importante discutirmos o edital, para que não 
caiamos aqui em alguns equívocos, como, por 
exemplo, a discussão do problema dos recursos mi
nerais brasileiros, porque isso é do subsolo e eSte 
pertence à União. Não pertence à Vale, que é uma 
concessionária. A discussão deve se centrar na for
ma como serão as concessões, se vier a ser privati
zada. Discutir também as nossas reservas; se ficar
mos sentados em cima, pouco adianta, é potencial; 
inclusive uma das discussões é que precisamos ex
plorar as nossas reservas e precisamos captar re
cursos. Ao invés de vender, poderíamos abrir para o 
capital estrangeiro e conceder a exploração de re
servas que nós temos, até para que possamos ex
plorá-las. 

O SR. PEDRO SIMON - É a tese. 

O Sr. Roberto Freire - Mas a Vale do Rio 
Doce estaria participando desse processo como 
uma empresa. Mas aqui se confunde - e isso é peri-
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g~so ~ qu= estamos dando o subsolo brasileiro pela 
pnvat1zaçao e essa confusão não vai fazer com que 
ganhemos essa briga. Vamos é ser olhados por 
quem está promovendo o processo de privatização 
como pessoas que talvez não tenham capacidade 
de ler o que a Constituição determina. A Vale não é 
proprietária do nosso subsolo, porque ele é da 
União. Isso não foi mudado e espero que o Governo 
não proponha isso em nenhuma reforma constitucio
nal. Ele continuará sendo da União, quer seja explo
rado pela Vale, quer seja explorado por outra empre
sa qualquer. O que se tem que discutir é quais são 
as_ concessões que serão definidas, quais são as 
clau~ulas_ dessa_:; concessões, as reservas em po
~encJal a1nda nao devidamente garimpadas. Tudo 
1sso deve ser discutido por quem quer privatizar. O 
que gostaria de discutir é que, se pudéssemos, não 
deveríamos privatizá-la, mas, mesmq admitindo a 
privatização, que tivéssemos o controle nacional 
p~ra po_?ermos participar do processo de globaliza~ 
çao e nao sermos globalizados. 

O Sr. PEDRO SIMON - Eu agradeço a V. Ex!! e 
encerro, Sr. Presidente. O maior empresário brasilei
ro, o maior empresário da América Latina, o Sr. An
tonio Ermírio de Moraes, que está interessado na 
compra da Vale, vai concorrer, vai se habilitar, acha 
que a privatização deve ser adiada. O Presidente da 
CNBB acha que deve ser adiada. V. Ex!! não estava 
presente, Sr. Presidente, mas talvez possa interferir, 
fazendo um apelo a Barbosa Lima Sobrinho, que re
nunciou à Presidência da ABI e disse que vai para 
rua em defesa da Vale. 

Faço um apelo a V. Exil, Sr. Presidente - fico 
emocionado e agradeço a sua presença nesse final 
do meu pronunciamento -, no sentido de convocar 
uma reunião com o Presidente da República, com a 
concordãiicia de Sua Excelência, em que estives
sem presentes Barbosa Lima Sobrinho, o Presidente 
da CNBB e Antonio Ermírio de Moraes, para conver
~r e debater sobre a questão. Talvez este seja o úl
ttmo esforço. Não sei no que daria, Sr. Presidente 
mas acho qu,e valeria a pena. Creio que permitir ~ 
pessoas do quilate do Sr. Barbosa Lima Sobrinho 
da, imparcialidade do Presidente da CNBB, que s~ 
reunam com o Presidente da República, contando 
com a presença de V. Ex", para debater esta matéria 
pode não dar em nada, mas entendo seria uma ati
tude positiva. 

Faço esse apelo a V. Ex'!, agradecendo a sua 
tolerância. Muito obrigado. 

Durante o discurso do Sr. Pedro Si
mon, o Sr. Ronaldo Cunha Uma, 1º Secretá-

rio, deixa a cadeira da presidência, que é 
ocupada pelo Sr. Antonio Carlos Magalhães, 
Presidente. 

O SR. PRESIDENTE (Antonio Carlos Magalhães) 
- A Presidência comunica ao Plenário que, nesta 
data, despachou à Comissão de Constituição, Justi
ça e Cidadania a Proposta de Emenda à Constitui
ção nQ 4, de 1997, da Câmara dos Deputados, que 
dá nova redação ao § 52 do art. 14, ao caput do art. 
28, inciso 11 do art. 29, ao caput do art. 77 e ao art. 
82 da Constituição Federal. 

Concedo a palavra ao Senador Francelina Pe
reira, para uma comunicação inadiável, pelo prazo 
de cinco minutos. 

O SR. FRANCELINO PEREIRA - Sr. Presiden
te, faço uma pausa nos debates para transmitir ao 
Plenário uma comunicação triste. 

Eis que faleceu, em Belo Horizonte, um grande 
cidadão mineiro, homem de bem, correto, probo, o 
Deputado Estadual Jaime Martins. Durante o dia, 
seu corpo foi velado na Assembléia Legislativa de 
Minas Gerais e, já à tarde, seguiu para a grande e 
acolhedora Cidade de Divinópolis, no oeste de Mi
nas Gerais. 

Jaime Martins deixou em toda a sua vida um 
lastro de exemplos edificantes para todos aqueles 
que constroem a grandeza e a sensibilidade de Mi
nas e dos mineiros. Foi um empresário, um homem 
de luta, pai de família exemplar, hoje aqui repre
sentado na Câmara dos Deputados pelo seu ·filho, 
também chamado Jaime Martins, que procura sem
pre, em todos os lances de sua vida, jovem ainda, 
responder pelo nome e pela seriedade de seu pai, o 
grande mineiro Jaime Martins do Espírito Santo. 

Ele foi deputado estadual, começou - como 
nós, mineiros, geralmente começamos a vida públi
ca - como vereador em nossas cidades e terminou 
exercendo três mandatos na Assembléia Legislativa. 
Estava, inclusive, no exercício de um mandato ago
ra; presidira pela manhã a Comissão de Ciência e 
Tecnologia e, ontem, a uma hora da madrugada, de 
co~licações respiratórias, faleceu repentinamente, 
deiXando-nos apenas a lembrança do seu exemplo, da 
sua sensibilidade e do respeito que sempre teve pelo 
sentimento e pela alma de Minas e dos mineiros. 

Quero, nesta hora, transmitir, em nome de Mi
nas e do Senado da República, a nossa palavra de 
solidariedade à sua família, aos seus filhos, ao De
putado Federal Jaime Martins, a todo o povo de Divi
nópolis, do oeste de Min"ls Gerais, à Mi11as inteira, 
na certeza de que, se perdemos um parlamentar de 
grande projeção, ganhamos o exemplo que efetiva-
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mente dignificou o nome, a dimensão e a projeção 
dos mineiros e de Minas Gerais. 

Muito obrigado. 

Durante o discurso do Sr. Francelina 
Pereira, o Sr. Antonio Carlos Magalhães, 
Presidente, deixa a cadeira da presidência, 
que é ocupada pelo Sr. José Alves. 

O SR. PRESIDENTE (José Alves) -A Mesa se 
associa ao pesar transmitido à Casa pelo Senador 
Francelina Pereira pelo falecimento do Deputado 
Jaime Martins, da Assembléia Legislativa de Minas. 

Concedo a palavra ao Senador Jonas Pinheiro. 
O SR. JONAS PINHEIRO (PFL-MT. Pronuncia 

o seguinte discurso.) - Sr. Presidente, sr-s e Srs. 
Senadores, a política de liberalização da economia 
brasileira, adotada sobretudo a partir de 1990, acele
rou o processo de importação, expondo o setor pro
dutivo nacional à concorrência com produtos oriun
dos de outros países. 

Essa exposição, sem dúvida, tem provocado 
profundos reflexos em nível interno, exigindo dos se
tores produtivos naci9nais profundos e rápidos ajus
tes, sob pena de sucumbirem ante a concorrência a 
eles imposta 

Entretanto, a· capacidade dos setores produti
vos de se ajustar com a rapidez demandada é extre
mamente limitada, em decorrência da falta de capi
tal, de tecnologia, 'de mão-de-obra qualificada e, o 
que é mais limitante, da carente infra-estrutura brasi
leira de sustentação e de apoio à produção e do vo
raz sistema tributária nacional. Como conseqüência, 
o setor agrícola brasileiro vive nesta j:)rimeita metade 
da década de 90 um período bastante compliCado. 

A agricultura foi duramente afetada pela politi
ca de abertura de importações. Sob o argumento ge
ral de se prgyocar um "choque de modernidade", no 
caso agrícola, as importações objetivaram muito 
mais viabilizar a entrada de produtos oriundos de 
outros países, cotados a preços mais baixos que os 
nacionais, e assim reduzir o impacto desses produ
tos no nível de preços internos. A preocupação foi, 
acima de tudo, ·assegurar a "âncora verde", para 
maior sustentação do Plano Real. 

Sem as mínimas salvaguardas para a agricul- . 
tura, foram essas importações que, ao lado .do pro-· 
cesso de ajuste macroeconômico que o País enfren
tou nesse período, as responsáveis pelo comprome
timento do desempenho do setor, que . atinge o seu 
ponto mais crítico em 199511996, quando a renda da 
agricultura caiu substancialmente. 

A constatação prática desse processo de de
sestruturação pode ser visualizada pela aprofunda-

menta da crise que atinge a pequena produção rural 
e os sub-setores produtivos de algodão, arroz, trigo, 
laranja, borracha natural, sisai, leite e derivados, en
tre outros. 

Na maioria dos casos, o Brasil está importando 
produtos a preços competitivamente mais baixos 
porque estes são fortemente subsidiados em seus 
países de origem. Uma atitude imediatista e míope, 
pois, a. perdurar esses procedimentos, estaremos 
desestruturando o nosso sistema produtivo, aumen· 
tando a QOSsa dependência externa e causando 
uma profunda crise social no campo, com reflexos 
imediatos e irreversíveis nas cidades. 

E, a cada dia, os países mais desenvolvidos 
vêm exigindo urna maior abertura da economia bra
sileira. 

Curioso que os países que mais exigem a 
abertura da nossa economia são exatamente aque
les que mais defendem o seu setor produtivo. No 
caso agrícola, essa posição é mais marcante: são os 
países do OCDE. do chamado Primeiro Mundo, que 
aplicam anualmente na agricultura subsídios da or
dem de U$350 bilhões, o que corresponde a cerca 
de 6 a 7 vezes o valor da produção brasileira. 

E, desse total, somente os Estados Unidos 
aplicam em subsídios à produção primária cerca de 
U$130 bilhões. 

E parece que a cada dia trememos mais diante 
dessas exigências e não temos a autonomia neces
sária para equilibrarmos esse processo. Tanto que 
assistimos ao crescente déficit na balança comercial 
brasileira e corrosão das nossas divisas. 

A realidade, Sr. Presidente, é que o Brasil e o 
Mercosul vêm incomodando nossos poderosos par
ceiros dacirna do Equador, os Estados Unidos da 
América. Curioso .é que também fazemos cócegas 
no. Japão, do outro lado do mundo. Exemplo disso 
foi a recente questão das cotas de importação de 
veículos automotoras. 

Mas é no campo agrícola que se tem desenvol
vido uma das mais surdas e duras batalhas entre 
nós e os norte-americanos. Eles reclamam de nós 
ampla e urgente abertura econõmicas e, contradito
riamente, impõem barreiras alfandegárias draconia
nas aos nossos produtos. 

A Revista lstoÉ de 12 de fevereiro deste ano 
relaciona diversos itens de exportação, vítimas do 
protecionismo norte-americano. O suco de laranja bra
sileiro só entra nos Estados Unidos com urna sobreta
xa de US$454 por tonelada, a maior taxa do mundo e 
só aplicada ao Brasil. Não existisse essa barreira, te
ríamos condições de exportar US$1 bilhão, e não 
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estaríamos estacionados no patamar de US$286 mi
lhões. Razão não dita e jamais admitida é a prote
ção aos produtores locais de laranja. 

O açúcar brasileiro é taxado em 150% e é o 
único a não ser beneficiado pelo Sistema Geral de 
Tarifas norte-americano, que permite, inclusive, a 
isenção de tarifas de modo unilateral pelos Estados 
Unidos. 

Afora as restrições tarifárias, existém as cotas, 
que, quando são impostas pelo Brasil, sófrem acirra
do combate, mas, se aplicadas pelos outros países, 
chamam-se proteção contra atividade predatória ou 
concorrência desleal. Esse é o caso do tabaco brasi
leiro, cuja entrada em território norte-americano está 
limitada a 1 0% da produção local. 

Em outros casos, levantam-se barreiras de or
dem sanitária, limitando ou proibindo a importação 
de produtos agrícolas brasileiros sob o pretexto de 
que não atendem às exigências sanitárias do país 
importador. É o caso do nosso· frango, exportado 
para mais de 50 países e proibido de entrar nos 
EUA .. As carnes bovinas e suínas não podem ser im
portadas congeladas ou cruas para a América do 
Norte, por causa da febre aftosa. 

As medidas restritivas impostas pelos Estados 
Unidos às importações vindas do Brasil nos causam 
prejuízo anual da ordem de US$3 bilhões. E eles conti
nuam reclamando de nosso suposto .protecionismo, 
quando a balança comercial entre os dois países lhes 
foi favorável em US$2 bilhões no ano de 1996. 

Não se pode negar que todos os países devem 
proteger sua economia. Se os EUA,. Japão ou Euro
pa se acham nesse direito, é legítimo que o Brasil e 
o Mercosul o façam também: Na· verdade, há a ne
cessidade de se estabelecerem ·regras equilibradas 
de coméroio entre os países ou os blocos de que fa
zem parte, sem que haja a tentativa de aniquilamen
to ou domínio de uns sobre os outros. 

Sr. Presidente, Sr's. e Srs. Senadores, a agri
cultura é um dos setores mais importantes da eco
nomia de qualquer país. Além do valor econômico, 
tem elevadísSimo valor estratégico, pois garante o 
abastecimento interno. Assegura-se, assim, o equilí
brio e desenvolvimento sociais, pela eliminação ,da 
fome - um dos maiores focos de conflito social den
tro de uma Nação - e pela correta remuneração dos 
produtores rurais. 

Os excedentes agrícolas constituem um dos mais 
rentáveis itens de exportação dos países produtores, 
aumentando-lhes substancialmente a renda nacional. 

O Brasil passa por um processo aparentemen
te irreversível de abertura de sua economia, o que 

implica uma intensificação de suas trocas comerciais 
com os demais países do globo. É óbvio que as de
mais nações produtoras querem que importemos 
muito e exportemos o mínimo. 

Abertura econômica significa troca benéfica 
para ambos os lados. O Brasil deve reagir energica
mente contra toda taxação iníqua de seus produtos 

-e, se necessário for, adotar medidas de retaliação 
que compensem os prejuízos sofridos: Devemos de
monstrar que não estamos submissos aos desígnios 
de terceiros, sejam eles quão fortes o forem. 

Não restam dúvidas de que nossos parceiros 
comerciais exigirão sempre- maior abertura de nossa 
parte e não faCilitarão a venda- cfe nossos produtos. 
Necessário se faz que o Governo consolide uma po
lítica agrícola de longo prazo, para que nossa pauta. 
de exi>ortações seja respaldada por medidas de 
apoio que lhe garanta. a disputa de mercados em 
condições de igualdade com os demais concorren
tes. 

Neste particular, o Brasil deve defender uma 
posição firme e inequívoca nas negociações que se 
reaUzam para a consolidação da Área de Livre Co
mércio das Américas, conhecida como ALCA, para 
que os países que a integram aceitem a eliminação 
dos subsídios internos às exportações de produtos 
agrícolas. 

Essa posição é de fundamental importância 
para que os países integrantes deste novo tratado 
possam competir em igualdade de condições no 
acesso aos mercados. 

Selia-extremamente danoso para a agricultura 
brasileira se essa integração fosse discutida e imple
m:e.ntada por etapas, diluindo os interesses e des
. considerando a importância e o peso do setor nas 
negociações globais. É fundamental que seja nego
ciado em bloco todos os itens do acordo, inclusive a 
questão tarifária. 

Isso porque, a maioria dos produtos agrícolas 
brasileiros já tem tarifas baixas no mercado interna
cional, o que coloca o setor, no momento atual, mui
tas vezes em desvantagens frente aos países que 
protegem com subsídios e barreiras tarifárias e não
tarifárias a sua produção primária. 

Sr. Presidente, Sr's e Srs. Senadores, não deve
mos e não podemos mais aceitar que nações estran
geiras protejam seus produtos e produtores e exijam 
de nós liberalismo irresponsável de entrega de nossa 
produção, nas condições que desejam nos impor. 

Como parlamentar comprometido com a agri
cultura, vejo-me no dever de fazer este alerta e soli
citar às autoridades que vêm negociando em nome 
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do Governo brasileiro esses acordos com outros paí
ses que abram espaço para que os agricultores bra
sileiros participem dessas negociações e tenham de
vidamente resguardados os seus interesses, para 
que eles não sejam surpreendidos, como o ocorrido 
quando da formalização de outros acordos, notada
mente do Mercosul, com decisões tomadas e com
promissos assumidos. 

Muito obrigado. 
O SR. PRESIDENTE (José Alves) - Concedo 

a palavra ao nobre Senador Gilvam Borges. (Pausa) 
Concedo a palavra ao Senador Ademir Andra

de, por permuta com o Senador Carlos Bezerra. S. 
~ dispõe de 20 minutos. 

O SR. ADEMIR ANDRADE (Bioco/PSB-AP. 
Pronuncia o seguinte discurso. Sem revisão do ora
dor.) - Sr. Presidente, Srls e Srs. Senadores, o Go
verno realmente teima, persiste em vender a Com
panhia Vale do Rio Doce. O Senador Pedro Simon 
fez hoje um discurso sobre essa questão, e o Sena
dor Edison Lobão disse que daqui sairia o último gri
to, a última palavra de protesto contra essa venda e 
que as nossas palavras seriam levadas pelo vento. 
Quero dizer aos nobres Colegas que ainda haverá 
resistência e que o Governo ainda não ganhou a ba
talha. 

Essa questão da Companhia Vale do Rio Doce 
ainda vai dar muito o que falar. O leilão está previsto 
para 29 de abril, mas os atos públicos contra a priva
tização da Vale estão ocorrendo em todos os luga
res deste nosso Brasil. Na sexta-feira da semana 
passada, na capital do Pará, mais de oito mil pes
soas compareceram à Praça do Operário, para ali 
participarem de um ato público contra a privatização 
da Companhia Vale do Rio Doce. Lá estavam o 
Lula, o Senador José Eduardo Outra, Uderanças do 
meu Estado;ã Deputada Socorro Gomes e o Depu
tado Almino Affonso, do partido do Presidente da 
República. 

Hoje soubemos que o Presidente da ABI dei
xou seu cargo para ir às ruas nessa luta contra a pri
vatização da Vale. Então, não pense o Presidente 
Fernando Henrique Cardoso, por comandar a maio
ria dos Senadores desta Casa que não quiseram se 
aprofundar na discussão do problema, ser dono e ' 
senhor da questão. Não pense também que tenha 
vencido essa batalha e atingido o seu propósito. 
Muita coisa ainda vai acontecer até o dia 29 de abril. 
Atos públicos estão programados em inúmeras capi
tais desse País; nós, inclusive, estamos sendo con
vidados a participar em algumas delas. Creio que o 
povo brasileiro deve compreender a importância de 

se levantar neste momento contra essa obstinação 
do Presidente Fernando Henrique Cardoso e do Pre
sidente do BNDES, Sr. Luiz Carlos Mendonça de 
Barros. 

Aliás, quando ele e o Ministro Antônio Kandir 
estiveram na Comissão de Infra-Estrutura, fizemos 
questão de perguntar ao Sr. Luiz Carlos Mendonça 
de Barros se ele era discípulo do Deputado Federal 
Roberto Campos, porque as idéia!. dele e a forma 
como ele se conduz à frente do BNDES deixam cla
ro, deixam transparente que ele é um seguidor total 
das idéias do Deputado Federal Roberto Campos, 
do economista Roberto Campos. E as idéias do Sr. 
Roberto Campos são neoliberais. São idéias que 
não têm absolutamente nada a ver com a socialde
mocracia do Partido do Presidente Fernando Henri
que Cardoso, que de socialdemocrata só tem o 
nome, já que seu comportamento é o da luta pelo 
enfraquecimento do poder do Estadv em nosso 
País. 

Portanto, para surpresa nossa, o Sr. Luiz Car
los Mendonça de Banros disse que foi aluno do Sr. 
Roberto Campos; que foi o Sr. Roberto Campos 
quem o encaminhou na vida; que foi o Sr. Roberto 
Campos quem o mandou para os Estados Unidos 
quando o Sr. Mendonça de Barros estava aqui sen
do - diz ele - perseguido pela ditadura, porque tinha 
idéias de esquerda, idéias socialistas. Aliás, essas 
mesmas idéias eram compartilhadas pelo Presidente 
Fernando Henrique Cardoso, entre tantas outras fí
guras que hoje fazem parte do Governo, do Partido 
da "Socialdemocracia" brasileira. 

Mas, Sr. Presidente, se não bastassem todas as 
razões que são aqui colocadas pela maioria dos Sena
dores da República, pela maioria dos Deputados Fe
derais deste Congresso Nacional, que trazem argu
mentos a esta tribuna dizendo que são contrários à pri
vatização da Vale do Rio Doce, mas que, infelizmente, 
não votam com a nossa posição quando se trata de 
projeto que visa aprofundar a discussão dessa ques
tão. Somos 11 parlamentares de Oposição, mas, nes
sa questão, o máximo de votos que temos atingido 
nesta Casa são de 24 dos 81 Senadores. 

Corno se não bastassem todos os argumentos 
que são permanentemente colocados aqui, tenho 
um outro a trazer para o conhecimento dos Srs. Se
nadores e do povo brasileiro. A Vale do Rio Doce 
ganhou uma área de terra de 400 mil hectares de 
extensão no Estado do Pará, onde está situado o 
Projeto Carajás. 

Foi uma concessão do Governo, ap~ovada por 
este Senado da República. A Vale, portanto, é pro-
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prietária oe 400 mil hectares de terra no Projeto Ca- _ brás. Na ocasião, chamei a atenção áos colegas 
rajás. Mas a Vale achou que isso era pouco; 400 mil -para á- manifestaÇão do--sr. MendõnÇa -de Barros;- -
hectares de terra para ela era muito pouco. Então, aqui no plenário do Senado, e para o compromisso 
ela obteve, também com o apoio do Governo, a ad- do Presidente Fernando Henrique Cardoso. 
ministração de três reservas florestais no Estado do Quando aprovada pelo Congresso Nacional a 
Pará. A Vale, hoje, administra essas reservas e as emenda que abriu o monopólio do petróleo no Brasil, 
integrou ao Projeto Carajás, aos 400 mil hectares de o Sr. Mendonça de Barros mandou uma carta para 
terra do Projeto Carajás. Mas, pior do que isso, Sr. cá garantindo que a Petrobrás era uma empresa que 
Presidente, a Vale do Rio Doce grilou áreas de terra o Brasil jamais poderia pensar em vender. 
situadas no espaço entre os 400 mil hectares que E seu subalterno, seu comandado, Presidente 
ela legalmente detinha e as três reservas florestétiS_? ___ do BNDES, defendeu isso publicamente. Naquela 
que faço referência. Com essa gril<:~gem, a Vale 1o_ta,_- ____ oportunidade, recebi inclusive uma manifestação do 
lizou um milhão, cento e sessenta e sete mil hecta- Vice-Presidente em (;))(ercício,Marco Maciel - o Presi-
res de terra no Projeto Carajás, que ela administra. dente Fernando Henrique Cardoso: como sempre, es-

Agora o Governo pretende privatizar a Vale do tava viajando para atender aos seus compromissos in-
Rio Doce. Fala-se muito na possibilidade de·a Anglo temacionais e, aliás, vender a Companhia Vale do Rio 
América comprar a Vale. Quero saber como ficará a Doce era mais um de seus compromissos intemacio-
situação dessas reservas florestais que pertencem à nais, sem dúvida alguma -, dando uma satisfação de 
União e que estão sob a administração da Vale. que as afirmações dd Sr. Mendonça de Barros não ti-
Quero saber como vão ficar as terras que foram gri- nham cabimento nem ele falava pelo Governo. 
ladas pela Companhia Vale do Rio Doce -terras in- Ora, se não falava pelo Governo, o Sr. Men-
terrnediárias entre os 400 mil hectares, repito, e as dança de Barros deveria ter sido demitido ou deve-
áreas de reserva florestal. riam lhe dar pelo menos um puxão de orelhas, pois 

Hoje assistimos ao depoimento do Dr. Eduardo se é uma pessoa integrante do Governo, exerce um 
Martins, Presidente do lbama, na Comissão que es- cargo- de confiança no Governo, como vai à público, 
tuda um projeto de desenvolvimento para a Amazô- como fez em Recife, defender a privatização da Pe-
nia, da qual tenho a satisfação de ser o Relator. trobrás e achar que é importante para o Brasil priva-

Estávamos discutindo a entrega das reservas tizá-la, numa orientação diversa daquela do Presi-
florestais que o Governo está pretendendo dar à ex- dente da República? 
ploração de empresas madeireiras, quando pergun- O Sr. José Eduardo Outra- V. Ex!' me permi-
tei se ele sabia o que poderia acontecer com essas te um aparte, nobre Senador Ademir Andrade? 
reservas de propriedade da União e administradas O SR. ADEMIR ANDRADE - Ouço meu Líder, 
pela Vale do Rio Doce, por concessão do lbama, no Senador José Eduardo Outra, com alegria 
momento em que a Vale do Rio Doce não perten- 0 Sr. José Eduardo outra _ Senador Ademir 
cesse mais ao Governo brasileiro. Andrade, v. Ex", no início de seu discurso, colocou 

Infelizmente, Sr. Presidente, o Dr. Eduardo uma questão muito importante, com a qual concordo 
Martins não soube me dizer o que vai acontecer com plenamente. Enganam-se os que acham que já é 
as reservas florestais administradas pela Companhia fato consumado a privatização da Vale. Não há dúvi-
Vale do Rio Doce no Estado do Pará. da de que há toda uma orquestração internacional, 

Por essa razão, estou apresentando dois re- inclusive um tremendo rolo compressor, no sentido 
querimentos à Mesa, um deles dirigido ao Ministro de dar como favas contadas essa questão. Existem, 
do Planejamento, Sr. Antônio Kandir, responsável no entanto, fatos que começam vir a público e que 
pela privatização dessa empresa. estão despertando algumas consciências que até o 

Há, entretanto, um fato que venho observarTdo, momento estavam um pouco adormecidas, cons-
qual seja, em todos os quadros que vemos, lá está o ciências essas que fazem parte da própria base go-
Sr. Luiz Carlos Mendonça de Barros, discípulo do vemista. A Comissão Externa da Câmara dos Depu-
economista Roberto Campos, sentado, torcendo de tados, formada para comparecer ao data room da 
maneira fanática e ostensiva. Parece que esse é o Vale do Rio Doce, onde havia todas as informações 
desejo fundamental da sua vida. Inclusive, esse ci- relativas à Vale do Rio Doce e que foram abertas às 
dadão tem trazido influências extremamente negati- companhias que estavam interessadas na sua com-
vas ao Governo, porque há tempos atrás defendeu pra, se fez acompanhar de uma série de especialis-
publicamente, em Recife, a privatização da Petro- tas e técnicos. Esse relatório foi aprovado hoje na 
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Comissão e entregue oficialmente à Mesa da Câma
ra. Vamos tentar dar a ele a máxima divulgação possí
vel, porque constam desse documento uma série de 
dados técnicos que demonstram a profunda inconsis
tência do processo de avaliação da Companhia Vale 
do Rio Doce. Está demonstrado que o valor das reser
vas já medidas pela Vale do Rio Doce seria muito 
maior. Inclusive o próprio mercado está vibrando com 
o preço mínimo definido pelo Governo- R$1 0,3 bilhõ
es. O mercado diz que está barato. E o que nos assus
ta é que muito provavelmente não haverá disputa no 
leilão até para evitar que o preço da Companhia au
mente. Já há conversas sobre a possibilidade de haver 
apenas um grande consórcio comandado pela Anglo 
América, com a participação da Votorantim - que tal
vez entre para dourar a pílula daqueles que dizem que 
não vai haver desnacionalização -, da Gencor, outra 
empresa sul-africana, e outros grupos de empresas. 
Na audiência pública com a presença do Ministro disse 
que faria uma aposta e continuo apostando: quem vai 
comprar a Vale do Rio Doce, quem vai encabeçar o 
processo, é a Anglo América. Digo isso com base nas 
imposições colocadas no edital. E uma dessas imposi
ções é que nenhuma grande empresa de extração de 
ferro e consumidora de minério de ferro poderá com
prar a Vale do Rio Doce. Considerando que a Anglo 
América é a maior empresa de mineração do mundo, 
mas tem a maior parte de seus negócios ligados à dia
mante e ouro, ou seja, ela não é uma empresa de mi
neração com tradição na área da exploração de miné
rio de ferro, ela vai poder comprar a Vale do Rio Doce. 
Isso é o que acontecerá caso o leilão se efetive, caso 
a privatização aconteça. Mas ainda acredito que isso 
não vai acontecer. Como V. Exª já se referiu, há uma 
série de atos marcados para protestar contra a ven
da da Vale. O Conselho Federal da OAB está estu
dando qual crtipo de ação jurídica mais adeqüado a 
essa questão. A idéia é a seguinte: quando formos 
dar entrada nessa ação, faremos uma manifestação 
semelhante àquela. que aconteceu quando do pedi
do de impeachment do ex-Presidente Fernando 
Collor de Mello - acompanharam a entrega dessa 
ação personalidades dos setores mais diversos e 
dos vários partidos políticos. Como V. Exª registrou, 
essa questão da Vale do Rio Doce diz respeito a to
dos, diz respeito à Oposição. No meu Estado, cada 
Senador é de um Partido, um do PT, um do PSB e 
um do PFL, que é o Senador José Alves, que presi
de, neste momento, a sessão. Em todas as votaçõ
es, do meu projeto, dos requerimentos de adiamento 
do meu projeto, do requerimento de urgência relativo 
ao projeto da Vale do Rio Doce, a Bancada de Ser-

gipe votou unida, porque sabemos o que poderá 
acontecer com nosso Estado caso venha a ser pri
vatizada a Vale do Rio Doce. O mesmo ocorrerá nos 
outros Estados. Devo registrar que ainda acredito 
ser possível, embora o tempo fique cada vez mais 
exíguo, mas à medida que o tempo se aproxima e 
as regras vão ficando mais claras para a sociedade, 
vários setores começam a perceber o absurdo que é 
a venda da Vale do Rio Doce, principalmente por
que, com o modelo que está sendo formando, vai-se 
vender o controle acionário da Companhia Vale do 
Rio Doce por uma quantia inferior a R$3 bilhões, 
sendo que R$10 bilhões é o valor total. O Governo 
detém 51% das ações, daria R$5 bilhões, só que se 
vai vender agora o controle acionário, que é um blo
co que vai se formar, chamado Valecom, que é uma 
outra empresa que representa 45% das ações da 
Vale do Rio Doce. Estão dizendo inclusive e a ex
pectativa do Governo é que esse modelo serviria 
para arrecadar mais, porque na medida que se ven
desse o controle acionário as outras ações, que vão 
continuar nas mãos do Governo, poderiam ser ven
didas por preços mais altos, pois a Vale, privatizada, 
seria valorizada. Mas analistas de mercado estão 
atentando para uma grande possibilidade de aconte
cer exatamente o contrário. Vai-se vender o controle 
acionário por R$3 bilhões, e as ações que vão per
manecer nas mãos do Governo vão "micar". Na ver
dade, serão arrecadados, com a venda do controle 
acionário da terceira maior companhia de mineração 
do mundo, menos de R$3 bilhões, o que equivale a 
um mês de pagamento dos juros da dívida interna. 
Acredito que os brasileiros ainda vão impedir isso. 
Muito obrigado. 

O SR. ADEMIR ANDRADE- Espero, nobre Sena
dor, que essa reação realmente cresça e que o povo 
brasileiro consiga fazer com que o Governo recue. 

Entendo, Sr. Presidente, que hoje há proble
mas muito sérios com a Companhia Vale do Rio 
Doce. Aqueles sem-terra que morreram no Pará 
no dia 17 de abril do ano passado e aqueles sem
terra que chegarão em Brasília no dia 17 de abril 
deste ano constituíram o Movimento Sem-Terra no 
Pará a partir de uma ação da Companhia Vale do 
Rio Doce, que os expulsou da sua pretensa área. 

Esses trabalhadores ocupavam uma área 
que a Vale do Rio Doce diz ser dela e que abran
gia 1.167.000 hectares. Essa expulsão, ocorrida 
há dois anos e meio, fez com que se constituísse 
no Estado do Pará o MST. Durante oito meses, fi
caram acampados na porta da Companhia Vale do 
Rio Doce; transferiram-se, por oito meses, para a 
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sede do INCRA em Marabá, negociaram com a entida- Era o que tinha a dizer, Sr. Presidente. Muito 
de, voltando para Paraopebas, município sede do Proje- obrigado. 
to Gran~ Carajás. Depois de oito meses de espera, 
consegUiram a desapropriação da Fazenda Rio Branco O SR. PRESIDENTE (José Alves) - Concedo 
que, naquele momento, já não dava mais para atende~ a palavra ao nobre Senador Eduardo Suplicy. 
às suas necessidades, e decidiram ir a pé para Belém, O SR. EDUARDO SUPLICY (Bioco/PT-SP. 
quando a Polícia Militar, por ordem do Governador do Pronuncia o seguinte discurso. Sem revisão do ora-
Estado, decidiu desobstruir a estrada, ocupada por eles ___ dor.) - Sr. Presidente, Senador José Alves, Srªs e 
a qualquer custo, resultando mortes violentas. Srs. Senadores, o debate sobre a distribuição de 

A Vale cometeu um crime contra os garimpei- re~da e da riquez_a precisa ser tomado com maior 
ros de Serra de Pelada: usaodo do seu_ poder eco- cutdado e profundtdade no Brasil. Tanto o Governo 
nõmico, de sua força política, ela os tirou daquela q..1anto a Oposição têm apresentado avaliações par-
área. Eles, que descobriram 0 minério, são os ver- ciais e, portanto, insa:tisfatórias da evolução recente 
dadeiros proprietários daquela área, hoje chamada do problema, em especial do impacto do Plano Real 
pelo Governo de Serra Leste, na verdade, a mes- sobre a distribuição da renda e o bem-estar dos 
ma Serra Pelada. Hoje está lá porque 0 Exército mais pobres. 
tomou a frente, colocando uma cerca de seis me- Naturalmente, são as avaliações do Governo 
tros de altura em volta da cava de Serra Pelada que sempre recebem maior destaque nos meios de 
que pertencia aos garimpeiros, numa demonstra- comunicação. Nem sempre essas avaliações são 
ção clara e cabal de que o Presidente Fernando apresentadas com isenção. E, no entanto, informa-
Henrique Cardoso mentiu à Nação ao dizer que a ç~s. que vêm sendo produzidas por institutos do 
Vale do Rio Doce teria descoberto uma reserva de propno Governo Federal já permitem fazer uma aná-
150 toneladas de ouro, quando apenas tinha di- lise um pouco mais fundamentada dos impactos so-
mensionado a reserva mineral de Serra Pelada ciais do processo de estabilização monetária em 
pertencente aos garimpeiros, que nada ganharam curso desde 1994. 
por tantos serviços prestados ao Pará e ao Brasil Um diagnóstico isento da questão terá obriga-
na exploração de minério naquela região. toriamente de reconhecer que a estabilização mane-

Se nós do Pará já temos todas essas díficulda- tária traz, por si mesma, um impacto favorável sobre 
des com a V;:;tl~ do Rio Doce, empresa do Estado, o_ b~m~:tar dos setores_ de baixa renda e sobre a 
da União, do controle acionário da Uniãõ cotn diri- - - dtstribUJçao da renda nactonal. Isso é especialmente 
gentes nomeados pelo Presidente da República, verdadeiro nos períodos em que a queda da inflação 
imaginem como estaremos quando ela· estiver per- vem acompanhada de expansão dos níveis de ativi-
tencendo a uma multinacional. Se for a Anglo Améri- d~de ~ de emprego, como ocorreu, por exemplo, na 
ca, nem se fale. Uma empresa que durante décadas pnm~t~ ~se do Plano Real, entre meados de 1994 
apoiou o Governo racista da África do Sul, condena- e pnnctp~os de 1995. Os motivos pelos quais isso 
da pel? IT)_Undo inteiro pela sua aliança com a políti- oc:orre. sao, a essa altura, a~~la~ente conheci~os. 
ca racista do Governo sul-africano, imaginem então Tem std? expostos, com frequencta, em sucesstvos 
os conflitos que teremos com a Anglo América dona pronunCiamentos do Presidente da República e das 
da Vale do Rio Doce autoridades da área económica. 

Por isso· quero respostas às perguntas que 
faço. Quero saber o que acontecerá às reservas flo
restais que pertencem à União e que estão hoje sob 
o domínio da Vale do Rio Doce. As empresas com
pradoras serão as donas dessas reservas? Serão 
donas do espaço territorial entre as reservas flores
tais e a área legal da Companhia Vale do Rio Doce, 
terras que pertencem ao Estado do Pará? 

Faço essas perguntas ao Ministro do Meio Am
biente, ~os Recursos Hídricos e da Amazônia Legal 
e tambem ao Ministro Antônio Kandir. Espero vê-las 
respondidas o mais breve possível para que possa 
dar conhecimento a esta Casa. 

Quero reconhecer, inclusive, que os Partidos 
do campo progressista, de um modo geral, e espe
cialmente o meu Partido, o PT, demoraram demais a 
perceber a importância política e social da estabiliza
ção monetária para sociedades como a brasileira. E 
pagamos um preço elevado por essa demora nas 
eleições presidenciais em 1994. 

Por outro lado, também parece claro que o Go
verno Federal tem exagerado quase sempre, quan
do apresenta publicamente análises sobre os efeitos 
sociais da estabilização. Isso contribui para criar um 
sentimento de complacência na sociedade e nos 
meios políticos acerca da urgência e gravidade do 
problema social brasileiro. Favorece a inércia no 
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campo das políticas soctaas, comportamento que 
tem sido característico do aluai Governo nos seus 
primeiros dois anos de mandato. Ainda que não o 
diga, o Governo Fernando Henrique Cardoso com
porta-se, na prática, como se a estabilização mone
tária já fosse suficiente como política social. 

Estudos recentes realizados no Instituto de 
Pesquisa Econômica Aplicada - IPEA, do Ministério 
do Planejamento, por Ricardo Paes de Barros, Mar
celo Neri e Rosane Mendonça, confirmaram ql,!e . a 
estabilização monetária recenteteve impacto-bas
tante limitado em termos de diminuição da desigual
dade na distribuição da renda. Marcelo Neri, em de
claração ao jornal Gazeta Mercantil, observou que 
a desigualdade na distribuição da renda do trabalho 
melhorou um pouco depois da estabilização, mas 
não o suficiente para compensar a deterioração 
ocorrida nos dois anos anteriores ao plano. 

Um indicador muito utilizado para mensurar o 
grau de concentração da renda é a relação entre a 
parcela da renda apropriada pelos 1 O% mais ricos e 
participação dos 40% mais pobres. Em princípio, 
quanto mais alta esta relação, mais concentrada é a 
renda no país. Dados referentes à renda familiar 
mostram os seguintes resultados, reproduzidos pelo 
economista Álvaro Zini em artigo publicado na Folha 
de S.Paulo domingo último. Em 1986, ano do Plano 
Cruzado, a relação era de 4,8, ou seja, a renda total 
dos 1 O% mais ricos era 4,8 vezes maior do que a 
renda total dos 40% mais pobres. Nos anos seguin
tes, a renda concentrou-se ainda mais. O referido in
dicador alcançou 6,1 em 1990, 6,5 em 1993 e che
gou a um máximo de 7,2 em 1994. 

Quais terão sido os efeitos do Plano Real, Sr. 
Presidente? 

Os efeitos do Plano Real se fazem sentir nos ela
dos referentes ao ano seguinte. Em 1995, o indica
dor cai significativamente para 6,4, mas volta a au
mentar um pouco em 1996, quando se situa em 
6,5. Note-se que os índices para 1995-6 são prati
camente iguais ao de 1993. O de 1996 é pior que 
todos os resultaqos observados no Brasil entre 
1985 e 1992. A despeito do Plano Real, a distribui
ção da renda em 1995 ainda era pior do que em 
1990, por exemplo. Recorde-se de que 1990 foi 
marcado por uma hiperinflação aberta no primeiro 
trimestre e pela recessão provocada pelo famige
rado Plano Collor no segundo e terceiro trimestres. 

Diante desses dados, não há como justifi
car a indiferença e a inércia do Governo Fernan
do Henrique Cardoso no campo social. Os pro
gramas implementados pelo Conselho do Comu-

nidade Solidária não constituem politicas que trans
formem em profundidade os resultados de uma polí
tica económica que, basicamente, continua a repro
duzir um quadro marcado por gritante injustiça, por 
mais meritórios que sejam esses programas einten
ções.Emverdade,esseConselhoapenascoordena 
ações dos diversos Ministérios. Cabe ressaltar, ain
da, que ·esses estudos recentes do IPEA vieram 
confirmar e detalhar um diagnóstico que já podia ser 
extraído ~á'Pesquisa Nacional por Amostragem de 

. Domicíllos·::_ PNAO;-feferenfé-in995. Já aí podía
mos observar o ciráter limitado das repercussões 
da estabilização monetária sobre os indicadores de 
desigualdade. Segundo o IBGE, o índice de Gini so
freu redução modesta de 1993 para 1995, passando 
de 0,603 para 0,592. Como se sabe, esse índice, que 
é um dos mais utilizados internacionalmente para 
mensurar a distribuição da renda, varia entre zero 
e um. Quanto mais próximo da unidade, maior é o 
grau de concentração da renda em determinado 
país. Em 1995, o índice de Gini ainda era superior 
ao registrado em 1992, de 0,575. 

O fato é que o Brasil continua a ser um dos paí
ses de renda mais concentrada em todo o mundo. Se
gundo os especialistas do IPEA, quando estiverem dis
poníveis os dados mais atualizados de distribuição 
para o resto do mundo, é até possível que venhamos a 
CÓncluir, novamente, e a despeito dos festejados efei
tos do Plano Real, que o Brasil continua a ser o cam~ 
peão mundial em termos de desigualdade distributiva. 
Certamente, ainda não estaremos senão dentre aque
les com maior desigualdade no mundo. 

Tenho consciência de que esses dados são ain
da bastante incompletos e não permitem uma visão 
abrangente ela evolução do quadro social, e mesmo da 
questão específica da distribuição da renda. Sei, tam
bém, que as estatísticas que acabei de citar se pres
tam a interpretações às vezes divergentes. Quando 
aborda essa questão, o Presidente da RepúbliCa cos
tuma adotar outro ângulo, enfatizando em geral os ela
dos sobre a evolução do consumo de alimentos e de 
bens duráveis, notadamente eletrodomésticos, para 
não dizer do aumento de consumo de iogurte. 

Contudo, não cabe confundir distribuição de 
renda com níveis de consumo dos setores de baixa 
renda. Esses últimos cresceram no passado recente 
não apenas em função de fatores como a forte dimi
nuição do imposto inflacionário, que reconhecemos 
como importante, mas também como resultado da 
ampliação do acesso a crédito, concedido a taxas de 
juros extraordinariamente elevadas. O nível das ta
xas de juros internas, particularmente no crédito ao 
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consumidor, é aliás um dos fatores que contribuem 
para explicar o limitado efeito distributivo do Plano 
Real. Os setores mais pobres da sociedade brasilei
ra estão tendo maior acesso a bens de consumo, é 
verdade, mas freqüentemente à custa de endivida
mento a taxas de juros extorsivas. 

Infelizmente, o IBGE não se empenhou até 
hoje para também avaliar a distribuição da riqueza 
das pessoas. A estabilização da moeda contribuirá 
para que se possa melhor avaliar o vatordo patrimó
nio de cada um. Há hoje estimativas apenas para 
uma das formas de património, a propriedade da ter
ra. O Atlas Fundiário do Bm.s_il, publicado pelo INCRA 
em 1996, indica que, em 1992, 2,8% do número total 
de imóveis rurais ocupavam 56,7% da área total des
ses imóveis. O índice de Gini mostra que a concentra
ção da terra, 0,8278, é ainda muito mais acentuada do 
que a da renda, 0,575, para o ano de 1992. 

Não podemos perder de vista que o problema 
da má distribuição da renda e da riqueza é um pro
blema cronico da sociedade brasileira. Trata-se de 
um dado estrutural da nossa história, muito anterior 
à crise inflacionária dos anos 80 e 90. Se é assim, 
como podemos esperar que a mera redução da in
flação, para patamares mais civilizados, pudesse ser 
suficiente para modificar o quadro? 

O problema só será resolvido se existir algum 
dia, neste País, algo que, infelizmente, nunca tive
mos: um governo seriamente comprometido em alte
rar o quadro da distribuição da renda e da riqueza. 
Um governo determinado a enfrentar essa chaga 
com coragem e competência. 

Hoje, Sr. Presidente, 6 de março de 1997, passa
dos dois anos, dois meses e seis dias do Governo do 
Presidente Fernando Henrique Cardoso, podemos afir
mar com certeza: até agora, as medidas adotadas não 
foram de molde a transformar essa realidade de distri
buição da renda e da riqueza tão iníqua. 

Até agora, os instrumentos de política econó
mica utilizados que contribuíram para baixar a in
flação fizeram com que a distribuição da renda 
melhorasse apenas moderadamente. De 94 para 
95 houve melhora razoável. De 95 para 96 ligeira 
piora, que o Governo ainda não está reconhecen
do. E quais !eram os instrumentos que caracteriza
ram o final do ano de 95 e o ano de 96? Qual foi o 
grande instrumento que mobilizou a ação, a ener
gia do Governo, desde a implantação do Plano 
Real? Foi, por exemplo, o Proer, a salvação das 
instituições financeiras~ Será que isso contribuiu 
para melhorar a distribuição da renda? Aqui estão 
os dados. Não contribuiu em profundidade para ai-

terarum quadro iníquo, estruturalmente considerado 
e detectado como um dos mais injustos na história 
da humanidade e no mundo hoje. 

Assim, Sr. Presidente, espero que seja o Pre
sidente Fernando Henrique Cardoso mais de acor
do com suas palavras em seu pronunciamento do 
dia 14 de dezembro de 1994, quando falava, se 
despedindo do Senado e já eleito Presidente, da 
estabilidade macroeconómica, que •o primeiro 
ponto é a continuidade e o aprofundamento do 
processo de estabilização económica, não como 
um fim em si mesmo, mas como condição para 
crescimento sustentado da economia e para o res
gate da dívida social"; quando ele falava, nesse 
mesmo pronunciamento, que "o Brasil tem pressa, 
portanto. E nós, seus mandatários, temos prazo, 
um prazo limitado, para tomar as medidas que ga
rantam a continuidade da estabilização e prepa
rem o terreno para um novo ciclo de desenvolvi
mento•; quando falava:"dispenso-me de repisar os 
horrores de um quadro social que os Senadores co
nhecem tão bem e com o qual se angustiam tanto 
quanto eu. Quadro que a retomada do crescimento 
económico por si só não vai reverter - devemos ter 
isto muito bem claro. Que será dos milhões de adul
tos analfabetos e semi-anatfabetos, inempregáveis 
pela indústria, pelos serviços e até pela agricultura 
modema? Ao menos os filhos deles terão direito à 
esperança de uma vida melhor?" 

Por enquanto, Sr. Presidente, as medidas ado
tadas não são suficientes. No campo da reforma 
agrária, ainda, conforme mencionei ontem ao Minis
tro Raul Jungmann, deixam a desejar. É importante 
que o Governo venha a pensar melhor, dedique 
mais energias. 

Sr. Presidente, nos próximos dias voltaremos a 
este assunto, falando dos ·instrumentos de política 
económica, os instrumentos como a reforma ag,.iria 
e outros como a expansão do crédito popular, do mi
nicrédito, da política de garantia de renda de cidada
nia ou de renda mínima, da formação e estímulo de 
formas cooperativas de produção, a ampliação da 
prática do orçamento participativo e, enfim, de ou
tras políticas, que acreditamos poderão contribuir 
para que de fato tenhamos uma redistribuição da 
renda em profundidade, com prioridade para a erra
dicação da miséria em curtíssimo prazo. 

Até agora o diagnóstico é que o Presidente 
Fernando Henrique Cardoso, em seu Governo, pas
sados dois anos, dois meses e seis dias, não fez o 
suficiente para estar condizente com suas próprias 
palavras de busca de justiça. 
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Sr. Presidente, há aqui um quadro que mostra 
a desigualdade da renda no Brasil. Este apresenta, 
nos anos de 1984 a 1996, a evolução da participa
ção dos 1 Oo/o mais pobres, dos 1 Oo/o mais ricos, o 
coeficiente Gini e a relação dos 10% mais ricos para 
os 40% mais pobres, de tal maneira a se poder de
tectar com maior precisão essa evolução de deterio
ração, a médio prazo, desde meados dos anos 80 
para a década de 90, da configuração da renda no 
Brasil; ou seja, concentrou-se a renda, sobretudo se 
considerarmos que em 1992 tínhamos um coeficien
te de Gini de 0,575; em 1993, 0,603 e em 1995, no
vamente, embora tenha abaixado, ficanc:Jo em 0,592, 
pior que em 1992. 

Peço que seja anexado esse quadro ao meu 
pronunciamento. 

DOCUMENTO A QUE SE REFERE O 
SR. SENADOR EDUARDO SUPL/CY EM 
SEU PRONUNCIAMENTO: 

DESIGUALDADE DE RENDA NO BRASIL 

Ano 10% 10% Coeficie 10% + I 
mais mais nte de 40%-3 
pobres ricos Gini2 

ICAl81 lfl:n•1 

1984 09 468 

1985 Q,a 476 0609 

1986 1 o 4~3 Q,_602 48 

1987 08 469 Q,_611 

1988 05 497 0629 

1989 07 515 0647 

1990 Q,_8 481 062 61 

1991 

1992 08 451 Q,_575 

1993 07 490 0603 65 

1994 72 

1995 1,_0 4I._1 Q,_592 64 

1996 6,5 

(a) participação no total da renda do trabalho (em o/o) 
Fonte: (1) IBGE, elaborado por DIEESE 

(2) IBGE 
(3) Marcelo Neri/IPEA. Renda dos 1 Oo/o mais 
ricos dividida pela renda dos 40% mais 
pobres 

Senador Eduardo Matarazzo Suplicy 

O SR. PRESIDENTE (José Alves) - Concedo 
a palavra ao Senador Nabor Júnior. (Pausa) 

Concedo a palavra ao Senador Ronaldo Cunha 
Uma. (Pausa.) 

Concedo a palavra ao Senador Jefferson Pé
res. (Pausa.) 

Concedo a palavra ao Senador Ney Suassuna. 
(Pausa.)·.:-

Concedo a palavra ao Senador Júlio Campos. 
(Pausa): 

Coflcedo a palavra ao Senador Casildo Malda
ner. (Pausa.) 

Concedo a palavra ao Senador Guilherme Pal
meira. (Pausa.) 

Concedo a palavra ao Senador Flaviano Melo. 
(Pausa) 

Concedo a palavra ao Senador Francelina Pe
reira. (Pausa.) 

Concedo a palavra ao Senador Freitas Neto. 
(Pausa.) 

Concedo a palavra ao Senador José Fogaça. 
(Pausa) 

O SR. JOSÉ FOGAÇA (PMDB-RS. Pronuncia 
o seguinte discurso. Sem revisão do orador.) - Sr. 
Presidente, Srs. Senadores, o debate tem sido bas
tante intenso nos últimos dias, os jornais vêm repro
duzindo isso com grande amplitude e ontem mais 
um fato -pOTftfc:O se somot.i"a esse debate. 

----A Câmara dos Deputados aprovou, na Comis
são Especial que trata de emendas constitucionais, 
IJ_ma proposta de emenda constitucional do Deputa
do Aloyzio Nunes-Ferreira -a respeito das medidas 
proVisórias. 

Sr. Presidente, Srs. Senadores, é sobre esse 
tema -que e!,l gostaria d~ falar nesta tarde neste ple
nário, principalmente porque me foi atribuído, pela 
COmiSSão -de -eonstituição, Justiça e Cidadania, o 

- encargo de conduzir o relatório, o parecer e o substi
tutivo qas mf3di9~_provisórias, sobretudo em rela
ção a um trabalho realizado pelo Senador Josaphat 
Marinho. 

---· - -Antes de mais nada, quero ressaitar a grande 
_ contribuição e o extraordinário esforço prestados 

pelo ·Senador Josaphat Marinho. Ressaito a forma 
sempre acadêmica e o labor jurídico notável com 
que S. ~ trabalha. 

Procuramos, a partir dos elementos que S. ~ 
introduziu, evidentemente respeitando esses ele
mentos jurídicos, emprestar a nossa contribui~;;.. o 
nosso trabalho, com a afeição política que t,:mos e 
que, nesta Casa, é inevitável. O trabalho que se faz 
aqui não tem só um feitio intelectual, um formato 
acadêmico, uma forma técnica O trabalho que faze
mos aqui tem, sobretudo, uma fisionomia política. E 
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é nessa fisionomia, nessa roupagem, nessa molda
gem política, que acabamos discordando do Sena
dor Josaphat Marinha. 

Em sua proposta original, havia a idéia de ve
dar a reedição de medidas provisórias. Na proposta 
que estamos fazendo, não estamos vedando a ree
dição, ou seja, não ~stamos eliminando do Poder 
Executivo, no caso, do Presidente da República, 
essa atribuição constitucional de editar e reeditar 
medidas provisórias. 

No entanto, creio que estamos dando uma con
tribuição que pode virar de cabeça para baixo, hoje, 
o processo de medidas provisórias no País. 

Ao invés dessa profusão de reedições, se 
aprovarmos a proposta, se ela entrar em vigor efeti
vamente, passaremos a ter menos de 5% das medi
das provisórias que estão aí tramitando no Congres
so Nacional. Creio, Sr. Presidente, · qüe o número 
anda em tomo de 84 medidas provisórias que trami
tam nesta Casa. 

Quero fazer aqui um registro, o registro de que 
não é o atual Presidente da República o grande au
tor original de medidas provisórias na história curta, 
mas já tão tumultuada, desse instituto jurídico e 
constitucional no Brasil. 

Para fazer uma comparação honesta e sem 
nenhum sentido critico, é preciso dizer que os de
mais presidentes do período democrático, ou seja, 
do período pós-constituinte, todos eles tiveram a ne
cessidade, talvez a circunstãncia, o imperativo de 
editar maís medidas provisórias em número do que 
o atual Presidente. Falo aqui da autoria original de 
medidas provisórias. . 

O primeiro Presidente do período democrático, 
o nobre,respeitado e querido Senador José Samey, 
em seu último ano de Governo, editou maís de 90 
medidas provisórias. O segundo Presidente, Fernan
do Collor, eleito pelo voto direto, chegou a editar, no 
ano de 1990, ·seu primeiro ano de Governo, quase 
90 delas. O seu sucessor, Itamar Franco, superou 
seu antecessor, seguramente, no seu último ano de 
Governo. O atual Presidente tem, na esfera da sua 
responsabilidade, a edição original de apenas. 30 
medidas provisórias em um ano; para ser mais exa
to, 31 medidas provisórias no ano de 1996. 

O que o atual Presidente tem e que, possivel
mente, o futuro Presidente da República terá muito 
mais e, assim subseqüentemente, numa verdadeira 
avalanche, num processo de acúmulo quase que ad 
infinitum, é a necessidade, quase que a obrigação 
inevitável, de reeditar medidas provisórias. Se o Pre-

sidente não as reedita, instala-se um caos e um va
zio jurídico enorme no País. 

Imagine-se, por exemplo, a medida provisória 
que trata das mensalidades escolares. Ela foi edita
da no Governo Itamar Franco e está em vigor há 
quase três anos no Brasil. Se essa medida provisó
ria fosse sustada, se ela deixasse de ser reeditada 
hoje ou daqui a dois meses, haveria um processo re
troativo de efeito absolutamente predatório do ponto 
de vista das relações entre pais e escolas. Quando 
uma medida provisória deixa de ser reeditada e não 
se transforma em lei, uma medida provisória anula a 
outra retroativamente. Ou seja, anular-se-iam todos 
os efeitos jurídicos originados da primeira medida 
provisória que tratou de mensalidade escolar. 

Nós estaríamos tendo a obrigação de regula
mentar esse processo de involução material no mun
do jurídico. Essa verdadeira regressão, não psíquica 
mas jurídica, teria de ser objeto de uma lei discipli
nadora dos atos e dos efeitos jurídicos que foram 
gerados durante a sua vigência. 

Para que se possa entender o quanto isso é in
viável, o quanto isso é quase implausível, Sr. Presi
dente, equivaleria a tentar colocar a pasta de dente 
novamente para dentro do tubo. 

É mais ou menos isso que diz o texto constitu
cional: não havendo reedição, uma medida provisó
ria cai e perde a sua eficácia desde a edição, ou 
seja, ela deixa de ter validade jurídica e, po~nto, 
anulam-se os atos que foram realizados durante a 
sua vigência. Cabe ao Congresso Nacional editar 
uma lei ou aprovar um projeto de lei disciplinador 
desses fatos, dessas situações, dessas conseqüên
cias que foram estabelecidas no mundo, na realida
de das coisas. 

É quase como colocar a pasta de dente nova
mente de volta dentro do tubo. É uma coisa, aliás, 
tão impossível - eu diria uma coisa tão inviável -. 
que não há registro, Sr. Presidente, não há exemplo, 
não há caso em que o Congresso tenha vedado a 
reedição, tenha derrubado inteiramente uma medida 
provisória e tenha conseguido disciplinar as relações 
jurídicas resultantes dessa medida. Não há caso! 
Talvez porque contrarie a lei da física, talvez porque 
contrarie a ordem lógica das coisas. 

E assim como há uma lógica no mundo real, há 
também uma lógica nesse mundo virtual que é o 
mundo do direito. Para nós, Senadores e Deputa
dos, há uma indagação filosófica - eu diria, quase 
que shakespeariana - q!.!e nós nos fazemos todo 
dia; há como que uma espécie de projeção hamletia
na, Sr. Presidente: nós nos perguntamos se somos 
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ou se não somos um Poder Legislativo. É um ser ou 
não ser hamletiano, que tem sido objeto de indaga
ção e de questionamento por parte dos Srs. Deputa
dos e Senadores. Creio que há até quase uma espé
cie de crise de identidade, uma espécie de crise ex
istencial do Congresso Nacional neste momento. 

Há alguns que pensam, que supõem ou que 
consideram, julgam que as medidas provisórias 
constituem, na sua natureza e por si próprias, pelo 
simples fato de existirem, uma afronta ao Poder Le- . 
gislativo; que elas constituem uma negação do Po
der Legislativo, que elas constituem, por si só, uma 
anulação do Poder Legislativo. Não concordo com 
essa tese, Sr. Presidente. 

As medidas provisórias, por si só e na sua na
tureza, não constituem a negação do Poder Legisla
tivo. O que constitui negação do Poder Legislativo, o 
que constituí perda de poder, de capacidade de in
terferir na elaboração das leis, o que enfraquece o 
Poder Legislativo, esvazia o seu poder e o seu po
tencial participativo é a omissão, é a ausência, é a 
incúria, é o absenteísmo, ou seja, é simplesmente, 
em palavras claras e perfeitamente inteligíveis, não 
votar as medidas provisórias. É com uma insistência 
quase que doentia, mas com uma detenninação 
quase que patológica que o Congresso não vota me
dida provisória 

Estou contando quase 400 dias de jejum do 
Congresso, quase 400 dias! Trata-se de um Con
gresso jejuno, voltado para uma espécie de ojeriza a 
medid<J.S provisórias. O Congresso tem urticária em 
votar medidas provisórias; ele não vota. Repito: es
tou contando quase 400 dias sem que se vote medi
da provisória no Congresso Nacional. Só não consi
go contabilizar 400 dias, porque há uma medida pro
visória isolada que quebrou esse jejum, a medida 
que tratou da Contribuição Provisória sobre Movi
mentação Financeira, a CPMF. Essa quebrou o je
jum, mas chegamos a ii.;ar 365 dias sem votar urna 
medida provisória $equer no Congresso Nacional. 

É preciso, primeiramente, partir do entendi
mento de que a medida provisória não será suprimi
da da Constituição. Não o foi no Governo Samey, . 
embora tenha havido tentativas; não o foi no Gover- · 
no Collor; não o foi no Governo Itamar Franco, em
bora também tenha havido tentativas, e quero aqui 
afinnar: não o será no Governo Fernando Henrique; 
por mais tentativas que haja, Sr. Presidente, elas 
não serão suprimidas. 

Mas, quem sabe, se ao lado da idéia de supri
mi-las, de varrê-las da Constituição, aceitássemos, 

seja só por um segundo, por um momento, a liclima 
e simples idéia de regulamentar melhor, organizar 
de forma mais adequada a tramitação das MPs den
tro do Congresso; se resolvêssemos criar mecanis
mos tais que obrigassem o Congresso, inevitavel
mente, a votar as medidas provisórias; se criásse
mos, aqui, urna estrutura regimental que fizesse com 
que este absenteísmo e esta omissão pennanente, 
quase que patológica do Congresso, acabasse defi
nitivamente, quem sabe? 

Não tenho a fónnula mágica, Sr. Presidente. 
Não tenho propostas milagrosas. O que tenho é uma 
proposta real, através de um trabalho que foi consis
tentemente realizado por vários Senadores sob a 
coordenação do Senador José Samey e do Relator 
Josaphat Marinho e que, circunstancialmente, por 
uma casualidade, acabou me caindo nas mãos ao fi
nal, para dar o parecer na Comissão de Constitui
ção, Justiça e Cidadania e produzir o substitutivo. 

Corno podemos acabar com a omissão do Con
gresso? Essa é a pergunta que quero colocar. E esta é 
a resposta que pretendo dar, por meio da emenda 
constitucional que queremos que seja votada 

Um dos momentos mais estimulantes do pro
nunciamento do Presidente Antonio Carlos Magalhã
es, quando assumiu a Presidência do Senado e a 
Presidência do Congresso Nacional foi quando disse 
que tinha em mente, tinha como responsabilidade 
sua restringir o uso de medidas provisórias e dar ao 
Congresso Nacional urna participação mais .efetiva, 
mais consistente, mais resolutiva na produção legis
lativa do País. 

Parece-me que essa posição do Presidente da 
Casa, Senador Antonio Carlos Magalhães, é o sus
tentáculo e a grande definição política que nós no 
Senado precisávamos para tocar adiante esta maté
ria. E a decisão que S. ~ tornou, de colocar a ma
téria na Ordem do Dia e de colocá-la para votação 
em plenário no próximo dia 12, quarta-feira, dá bem 
idéia da disposição que tem em realmente modificar, 
em realmente revolucionar os fatos no Legislativo. · 
Trata-se de urna modificação extremamente positiva 
e, a meu ver, absolutamente necessária, Sr. Presi
dente. 

Estamos propondo a criação de urna comissão 
pennanente, uma comissão de caráter misto, inte
grada por Deputados e Senadores, para que exista 
um fórum, para que exista um local pennanente, ne
cessário, inevitável, onde cada semana Senadores e 
Deputados poderão debater, conhecer as medidas 
provisórias, iamiliarizarem-se com elas, assimilar o 
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conteúdo, analisar as conseqüências, fazer as suas 
deduções e definir as suas conclusões políticas. 

Também propomos que a medida provisória 
dure, tenha vigência não de apenas 30, mas de 60 
dias. Está comprovado que 30 dias é um dos fatores 
que concorrem para o absenteísmo. Quanto menor 
o tempo de duração da medida provisória, menor a 
possibilidade de o Congresso votá-la, menor a pos
sibilidade de o Congresso_ examiná-la e, conseqüen
temente, um pequeno aumento desse tempo de vi
gência também significa maior possibilidade de o 
Congresso examinar, apreciar e votar a medida pro
visória. Estamos propondo, Sr. Presidente, que a 
Comissão Mista examine a constitucionalidade e o 
caráter de relevância e urgência da medida provisó
ria. Caso não o faça, esta cai inevitavelmente em 
uma das Casas Legislativas alternadamente, no Se
nado ou na Câmara. Neste ponto, quero chamar a 
atenção para um dado que é, a meu ver, fundamen
tal: a fórmula que acaba de ser aprovada em uma 
comissão na Câmara dos Deputados empurra todas 
as medidas provisórias para a Câmara. Haveria uma 
inversão de situação que tiraria do Senado o papel 
relevante que possui hoje. 

Atualmente, em relação às medidas provisó
rias, o Senado não é simplesmente casa revisora; 
tem competência original desde o início de sua tra
mitação, porque os Senadores integram as comissõ
es mistas, que possuem sempre um Senador, como 
Presidente, e um Deputado, como relator, ou vice
vema. Metade Senadores, metade Deputados; por
tanto, os Deputados e Senadores dividem igualitária 
e eqüitativamente o papel institucional que têm na 
apreciação das medidas provisórias hoje. 

A vigorar a proposta da Câmara, o papel do 
Senado ê suprimido, é varrido, o que para nós não 
só não interessa como acreditamos, Sr. Presidente, 
que deveríamos nós Senadores tomar consciência 
do que está acontecendo e tomar um posicionamen
to claro a esse respeito. 

Estamos propondo um mecanismo, Sr. Presi
dente, pelo qual é possível, sim, vedar a reedição de 
medida provisória, mas não por meio da preguiça, 
não por meio da ausência, não é indo para casa que 
proíbo o Presidente de editar medida provisória; é 
vindo ao Congresso e trabalhando. Ou seja, esta
mos propondo, Sr. Presidente, que é possível vedar 
a reedição de medida provisória desde que seja 
aprovado um decreto legislativo que cesse a eficácia 
da medida provisória e que dê garantias aos atos ju
rídicos realizados durante a sua vigência. Creio que 

isso é suficiente e necessário para que se possa ter 
uma ordem racionalizada das coisas, e não essa si
tuação ilógica e absurda de fazerem as coisas regre
direm à sua origem, de fazer com que a pasta de 
dentes volte para o tubo. Não! Cessar eficácia e es
tabelecer garantias para os atos jurídicos até ali rea
lizados. Não é possível voltar atrás, mas é possível 
interromper as coisas e ordená-las de acordo com o 
que aconteceu, com o que se produziu no mundo 
dos fatos. 

Sr. Presidente, Srils e Srs. Senadores, estamos 
propondo tambem que oPresidenteoa República te
nha a oorigação-de co-mo-rricat, com 48 horas de an
tecedência, a edição de medidas provisórias. Há um 
vozerio permanente no Congresso de protesto con
tra o fato de medidas provisórias surpreenderem os 
Deputados e Senadores. Essa comunicação prévia 
permitirá que, pelo menos, o curto período existente 
para fazer o exame da relevância e da urgência seja 
um pouco ampliado. Isso não impedirá que o Presi
dente edite uma medida provisória, mas dará ao 
Congresso a possibilidade de examinar mais acura
da e detalhadamente o caráter de relevância e ur
gência da medida provisória. 

Tenho certeza de que esse mecanismo não é 
superficial, não é inútil, não é meramente formal. 
Esse mecanismo tem a sua função, a sua utilidade, 
Sr. Presidente. 

Quando me refiro a essa questão, estou dizen
do que este é um Congresso que tem que deixar de 
ser personagem de uma tragédia shakespeariana 
em cinco atos! Este Congresso tem que abandonar 
essa atitude hamletiana diante da vida! Mas a solu
ção do seu problema não está em proibir medidas 
provisórias. Está, isto sim, em participar do processo 
legislativo que as medidas provisórias criam, iniciam. 
Participar desse processo legislativo, contribuir para 
ele, definir o que quer através de projetas de conver
são e de leis permanentes que só podem ser apro
vadas· pelo Congresso será o fim dessa tragédia 
shakespeariana em cinco atos do ser ou não ser 
deste Congresso. 

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

Durante o discurso do Sr. José Foga
ça, o Sr. José Alves deixa a cadeira da pre
sidência, que é ocupada pelo Sr. Eduardo 
Sup/icy. 

Durante o discurso do Sr. José Fogaça, 
. o Sr. Edurad() Suplicy d~ixa_ acadeira da 
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presidência, que é ocupada pelo Sr. Leomar 
Quintanilha. · 

O SR. PRESIDENTE (Leomar Quintanilha) -
Nobre Senador José Fogaça, peço a V. ExD que as
suma a Presidência para que eu possa fazer um re
gistro. 

O Sr. Leomar Quintanilha deixa a ca
deira da presidência, que é ocupada pelo Sr. 
José Fogaça. 

O SR. PRESIDENTE (José Fogaça) - Concedo 
a palavra ao nobre Senador Leomar Quintanilha. 

O SR. LEOMAR QUINTANILHA (PPB-TO. 
Pronuncia o seguinte discurso.) - Sr. Presidente, 
Sr-'s e Srs. Senadores, traduzindo a vontade da va
lor-osa gente de Gurupi, Estado do Tocantins, ocupo 
esta tribuna para levar a esta Casa e ao País a preo
cupante e singular situação que está a vivenciar 
aquele Município. 

Dos quase 6 mil municípios em que foram rea
lizadas eleições municipais no dia 3 de outubro do 
ano que passou, apenas Gurupi, no nosso querido 
Tocantins, ainda não conheceu seu prefeito, seu 
vice-prefeito e os seus vereadores. 

O que deveria ser uma eleição tranqüila, como 
de resto foram as eleições em todo o País, se trans
formou em uma batalha judicial sem precedentes em 
nossa recente história. 

Pasmem, senhores, e senhoras, até hoje, pas
sados mais de 5 meses do pleito, ainda não foram 
apurados os votos dos laboriosos cidadãos guru
pienses que, mercê da inusitada situação, estão 
sendo governados por um interventor - de probidade 
e competência administrativa comprovadas e in
questionáveis -, mas sem o Poder Legislativo Muni
cipal, necessário e indispensável no regime demo
crático vigente. 

Sem pretender me imiscuir em seara alheia, 
visto estar o processo eleitoral de Gurupi sub judi
ce, quero extemar a preocupação de todos quantos 
vivem naquela região que, mais do que nunca, que
rem que os Poderes Executivo e Legislativo funcio
nem em perfeita harmonia com o Poder Judiciário, 
pois somente assim afastarão a anômala situação 
atual. 

Os embates no campo do Direito Eleitoral são 
tantos que poucos conseguem entender o que real
mente aconteceu. Chega a mais de uma dezena de 

ações, produzidas em decorrência do pleito, e o elei
tor, o soberano e a razão de ser do regime democrá
tico, ainda não conhece os seus representantes no 
Executivo e no Legislativo daquele município. 

Não teço nenhuma crítica ao Poder Judiciário 
Eleitoral, pela inusitada situação. Traduzo, aqui e 
agora, a vontade do povo de Gurupi. E, como porta
voz de um povo que quer ver expressada, na rápida 

- contagem dos sufrágios, sua soberania, manifestada 
conscientemente no dia 3 de outubro pretérito, ·co
nhecendo o mais rápido possível o resultado das 
eleições, conhecendo o seu prefeito, o seu vice-pre
feito e os seus vereadores. 

Não discuto em nome de quem devem ser apu
rados os votos e, sim, desejo, mesmo reconhecen
do assoberbamento do aparelho jurisdicional, que 
o Poder Judiciário, com a urgência que a absoluta 
acefalia do Executivo e do Legislativo de Gurupi -
desde a zero hora do dia 12 de janeiro passado, 
legitimadora da intervenção estadual para restau
rar a ordem pública -, priorize o julgamento dos 
processos pendentes, a fim de que a situação não 
se eternize, comprometendo irremediavelmente o 
exercício da cidadania naquele rincão do nosso 
Tocantins. 

Ainda pendem de julgamento, desde recla
mações e recursos especiais, no calenda Tribunal 
S•Jperior Eleitoral, até agravos de recursos ex
traordinários no augusto Supremo Tribunal Fede
ral. O povo gurupiense crê nas autoridades judi
cantes de nossas cortes superiores e, com a inaba
lável crença que deles virão decisões que irão ao 
encontro dos seus anseios, é que externo a preocu
pação que se traduz na ingente premência de que 
tudo se resolva o mais rápido possível e que Gurupi 
não continue sendo a única exceção na democracia 
brasileira, pois os votos de mais de 40 mil cidadãos 
ainda continuam a dormitar nas umas desde 3 de 
outubro de 1996. 

·-

Que a justiça seja feita e que o povo de Gurupi 
tenha, legitimado pela vontade das umas, os Gover
nantes que lidimf''Tiente escolheu e é o monolítico 
desejo de todos quantos velam pela democracia. 

Era o que tinha a dizer, Sr. Presidente. 

Muito obrigado. 

O SR. PRESIDENTE (José Fogaça) - Há sobre 
a mesa projetas que serão lidos pelo Sr. 12 Secretá
rio em exercício, Senador Leomar Quintanilha. 

São lidos os seguintes: 
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PROJETO DE LEI DO SENADO N2 32, DE 1997 

Dispõe sobre o tratamento medica
mentoso da dor em pacientes portadores 
de neoplasias comprovadas, por meio de 
entorpecentes, e dá outras providências. 

O Congresso Nacional decreta: 
Art. 1 º Os pacientes acometidos por intensas e 

constantes manifestações dolorosas, induzidas por 
neoplasias comprovadas através de laudo médico, 
terão, em programa especial de controle da dor on
cológica a ser definido pelo Poder Executivo, tratamento 
privilegiado e gratuito, quanto ao acesso às prescrições 
e dispensação de analgésicos entorpecentes ou correia
tos, no âmbito do Sistema Único de Saúde. 

Parágrafo único. O laudo referido no caput a 
ser mantido por cinco anos, deverá ser assinado por 
dois médicos assistentes, regularmente registrados 
no respectivo conselho profissional, além do diretor 
clínico da instituição ou hospital onde se processa o 
tratamento da neoplasia. 

Art. 22 Os pacientes a que se refere o art. 1º 
deverão cadastrar-se neste programa especial de 
controle da dor oncológica, no setor clínico específi
co e na farmácia do hospital ou instituição onde for 
efetivado o tratamento antineoplástico. 

§ 1º O cadastro do paciente, na farmácia hospita
lar, só será efetivado após o envio administrativo do 
laudo médico, que servirá de base para tal registro. 

§ 2º O paciente vinculado a este programa es
pecial será identificado na farmácia hospitalar por 
meio de cartão dotado de tarja magnética, assinatu
ra, impressão digital e fotografia recente. 

§ 32 Os dois médicos assistentes poderão, com 
base no seu julgamento clínico, estabelecer o perfil 
particular de dosagem, dos quantitativos e da peri
odicidade de repetição da mesma prescrição, com 
base nos parãmetros máximos determinados especi
ficamente pelo Poder Executivo. 

§ 4º Os cadastros relacionados a este progra
ma especial serão enviados ao Ministério da Saúde 
para sua consolidação no nível nacional. 

Art. 32 Integram o programa especial os se
guinte medicamentos entorpecentes {agonistas e 
antagonistas): 

I - moriina - nas formas: injetável, comprimido 
ou solução oral; 

11 - petidina- nas formas: injetável, comprimido 
ou solução oral; 

III - codeína - nas formas: comprimido e solu
ção oral; 

IV - tramatol - nas formas: injetável, comprimi
do, solução oral e supositório; 

V - buprenoriina- nas formas: comprimido, in
jetável e supositório; 

VI- naloxone- ria forma injetável. 

Art. 42 Os medicamentos mencionados no art. 
3º desta Lei, quando adquiridos especialmente com 
o objetivo de fazer parte do programa especial de 
controle da dor oncológica, deverão ser identificados 
por meiõ de cor exclusiva e de gravação da sigla DO 
(dor oncológica). 

Art. 52 O porte, o transporte, a cessão, a doa
ção, a troca, a manutenção em estoque ou a venda 
irregular dos medicamentos mencionados no art. 32 

e dotados das características estabelecidas no art. 
4!! submete os infratores às penas da Lei n2 6.368, 
de 22 de outubro de 1976. 

Parágrafo único. Se o infrator for profissional 
médico, farmacêutico, enfermeiro ou quaisquer dos 
seus subalternos correlatas, terá a pena prevista 
acrescida em um terço. 

Art. 52 O Poder Executivo regulamentará esta 
Lei no prazo de noventa dias. 

Art 7º Revogam-se as disposições em contrário. 

Justificação 

A dor é o mais freqüente, constante e desagra
dável sintoma associado à ocorrência de urna agres
são à estabilidade homeostática do organismo ani
mal. É um eficaz instrumento, elaborado pela nature
za com o objetivo de alertar contra o perigo da ocor
rência de um trauma que possa comprometer a inte
gridade do sistema orgânico. Suas manifestações 
são, geralmente, tanto maiores, quanto mais inten
sos forem os desvios da normalidade. Parece, por
tanto, existir uma proporcionalidade entre a causa e 
o efeito. E as suas características desagadáveis são 
do conhecimento de todos. 

Assim, desde tempos imemoriais, o Homem 
tem procurado meios para aliviar ou minimizar as 

· cores qué màrcaram -sua conturbada História. Apa
rentemente, a fricção atávica de uma região trauma
tizada terá sido a primeira abordagem analgésica ·•· 

· adotada pela Humanidade. Somente neste século 
foram entendidos os mecanismos neurofisiológicos 
envolvidos nessa forma de alívio à dor. 

É atribuída ao asclepíade grego Hipócrates 
(400 AC), o Pai da Medicina, a famosíssima frase: 
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Sedare dolorem opus divinum est, que coloca o 
alívio da dor num patamar de importância médica 
primordial. Em verdade, coube a um outro médico 
ou asclepíade grego, Teofraustus, no Século III AC, 
a primazia na utilização do chá da papoula, uma flor 
entorpecente (Papaverum somniferum), no trata
mento .de condições dolorosas. 

Os chineses, por outro lado, dizem já utilizar a 
papoula para esse fim há mais de" 3000 anos, fato 
esse ccrrcborado pela sua presença no antigo Herbá
rio Chinês, elaborado pelo Imperador Chen Nung. No 
entanto, esctitos sumerianos com mais de 7.000 anos 
já mencionavam os efeitos analgésicos da papoula 

O famoso Sydenham, em 1680, teria dito Den
tre todos os remédios que a Deus Todo-Poderoso 
agradou doar ao Homem, para aliviar os seus sofri
mentos, nenhum é tão universâl e eficaz como o 
ópio. Assim, a morfina (nome derivado do deus gre
go Morfeu) foi isolada pela primeira vez por Sertür
ner, em 1803. Pouco depois, em 1832, Robiquet iso
lava outro alcalóide da papoula, a codeína. Em 
1848, Merck isolava mais um componente daquela 
flor, a papaverina. Nesse contexto, outros analgési
cos, como o ácido salicílico, derivado da casca do 
salgueiro, era sintetizado por Kolbe e Lautermann 
em i 860. Posteriormente, ainda naquele século, sin
tetizava-se a lenacetina, além de diversos anestési
sos gerais, revolucionando a Medicina. Esses fatos 
~;iorçam a importância máxima do alívio da dor na 
orática médica. 

No entanto, já no Século XX, começaram a fi
car eviden·:;iados os chamados efeitos indesejáveis 
dos msdicamemos,'..e, principalmente, dos entorpe
tientes do grupo dos opióiàes, como a morfina e he
roína. Especialmente, a síndrome de privação que, 
em muitos casos, poderia conduzir à morte. Tal fato 
foi ficando cada vez mais claro, com a explosão do 
uso, que o Ocidente tinha sido, séculos antes, intro
duzido por mercadores árabes, por meio de uma for
te in1l!..tência chinesa. Os camponeses chineses, em 
verdade, há muito tempo fumavam a papoula. Com 
a introdução da seringa hipodérrnica, configurou-se 
no século XX um uso desenfreado, especialmente 
nas frentes de batalhas da I Guerra Mundial. A partir 
da década de vinte, observou-se a eclosão de um 
número crescente de graves problemas médicos e 
sociais nos países desenvolvidos, tendo como pano 
de fundo a expansão, sem precedentes, de grupos 
criminosos apoiados pelo tráfico de entorpecentes. 
Esse fato gerou a contrapartida da adoção de uma 
legislação extremamente rígida pela maioria dos paí-

ses do mundo. O objetivo foi a coibição das conse
qüências médicas e sociológicas associadas ao abu
so dos entorpecentes. No bojo dessas medidas 
coercitivas, nasceu a postura extremamente cuida
dosa, temerosa mesmo, por partes dos médicos, em 
utilizar tais medicamentos, com graves prejuízos 
para aqueles que efetivamente de!es necessitam. 

No Brasil, os aspectos relacionados ao uso 
médico dos entorpecentes estão normalizados pela 
Portaria n2 28/86, da DIMED, do Ministério da Saú
de. O seu uso ilegal está contemplado na Lei nº 
6.368, de 22-10-76. 

Os medicamentos entorpecentes têm sido utili
zados com enorme parcimônia, apesar do seu ine
gável e insubstituível valor terapêutico no tratamento 
das dores intensas, principalmente daquelas asso
ciadas às neoplasias, especialmente as metastáticas 
associadas à compressão e comprometimento de 
raízes nervosas, ossos e outros órgãos. Os médicos 
temem utilizar tais medicamentos. Procuram prote
ger-se, afastando-se deles, deixando os doentes so
frerem com tratamentos obviamente ineficientes. 

Nos países desenvolvidos, cerca de 4 milhõ
es de pessoas sofrem diariamente de dores induzi
das por câncer, o que serve para se aquilatar a 
magnitude do problema. Dores, essas, sempre 
muito intensas. Além disso, o câncer, nesse está
gio, onde existe forte dor, pode ser considerado 
como, praticamente, incurável. Portanto, negar-se 
o-alívio da dor excruciante a um paciente intratável 
ou terminal é, no mínimo, irracional, desumano e 
covarde. 

Utilizamos aqui a "Escala Analgésica", pro
posta pela Organização Mundial de Saúde (OMS), 
como fator de balizamento desta nossa proposta 
de utilização privilegiada de entorpecentes no alí
vio da dor induzida pelas neoplasias. A relação 
dos medicamentos a serem utilizados no programa 
especial é limitada aos citados no art. 3º desta lei, 
dotados de características de peculiaridade de cor 
especial, além da sigla DO (relativo à "dor oncoló
gica"), que dificultam as infrações e identificam a 
origem do eventual tráfico. Depreendemos, na es
cala da OMS, que no Estágio II utilizam-se os en
torpecentes menos potentes, como a codeína e o 
tramado!. Já no Estágio III, utilizar-se-iam os ou
tros entorpecentes mais potentes. como a morfina, 
a petidina, a metadona ou a buprenorfina. E no 
caso de se atingirem níveis de toxicidade, coloca
mos à disposição do programa um antagnista 
epióide denominado naloxone. 
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Ressalte-se, ainda, que a morfina, a petidina, a 
metadona e a buprenorfina são parte da chamada 
Relação de Medicamentos Essenciais da OMS 
(Technical Report Series n2 825, Geneve, 1992}. A 
Relação Nacional de Medicamentos Essenciais (RE
NAME) na Central de Medicamentos (CEME), do Mi
nistério da Saúde, contem a morfina e a petidina 
como analgésicos entorpecentes-padrão. 

Colocamos a flexibilização de prescrição médi
ca e de dispensação farmacêutica para o paciente, 
engajado num programa de controle da dor neo
plástica, como a base da nossa proposta, cujo for
mato operacional, ou modus faciendi, deverá ser 
regulamentado pelo Poder Executivo. Por outro 
lado, no entanto, procuramos impedir que tal ex
cepcionalidade seja utilizada como meio de cor
rupção e desorganização do controle de entorpe
centes no País. Não podemos permitir que o ne
cessário benefício de alguns venha provocar a he
catombe de um precário sistema de controle de 
entorpecentes. Para tanto, adotamos medidas 
onde os múltiplos agentes do processo interagem 
num processo de inibição recíproca contra atos 
criminosos. Assim, estão previstos controle e pro
cessos coercitivos em todos os níveis de ação. A 
centralização dos cadastros em setor competente 
do Ministério da Saúde contribuirá para a elabora
ção de um pertil consolidado desse programa, em 
nível nacional. ' 

Finalmente, queremos crer as disposições da 
Lei dos Entorpecentes (Lei n2 6.368, de 22-10-76) 
tenham contemplado a maioria das nuances envol
vendo os crimes associados com o abuso e com o 
tráfico de drogas entorpecentes. Entendemos, no 
entanto, as responsabilidades, de forma equivalen
te, a todOs aqueles que fazem parte da cadeia dos 
processos de prescrição, administrativo e dispensa
ção dos medicamentos entorpecentes, de forma a 
não ocorrerem atitudes de proteção recíproca de 
eventuais culpados. 

Cremos,-finalmente, que o presente projeto de 
lei venha a preencher um vergonhoso hiato terapêu
tico no tratamento das martirizantes dores de pa
cientes canceroso pré-terminais ou terminais. Os 
médicos têm que se sentir suficientemente seguros 
para lançar mão, sem qualquer culpa, daqueles im
portantes e eficazes medicamentos, dotados que 
são da maravilhosa característica de suprimir as 
agonias da dor. 

Sala das Sessões, 6 de março de 1997.- Se
nador Osmar Dias. 

LEGISLAÇÃO CITADA 

LEI N2 6.368 DE21 DE OUTUBRO DE 1976 

Dispõe sobre medidas de prevenção 
e repressão ao tráfico ilícito e uso indevi
do de substâncias entorpecentes ou que 
determinem dependência física ou psí
quica, e dá outras providências. 

Art. 32 As atividades de prevenção, fiscalização 
e repressão ao tráfico e uso de substâncias entorpe
centes ou que determinem dependência física ou 
psíquica serão integradas num Sistema Nacional de 
Prevenção, Fiscalização e Repressão, constituído 
pelo conjunto de órgãos que exerçam essas atribui
ções nos âmbitos federal, estadual e municipal 

Parágrafo único. O sistema de que trata este 
artigo será formalmente estrutur-ado por decreto do 
Poder executivo, que disporá sobre os mecanismos 
de coordenação e controle globais de atividades, e 
sobre os mecanismos de coordenação e controle in
cluídos especificamente nas áreas de atuação dos 
governos federal, estaduais e municipais. 

Art. 42 Os dirigentes de estabelecimentos de 
ensino ou hospitalares, ou de entidades sociais, cul
turais, recreativas, esportivas sociais, culturais, re
creativas, esportivas ou beneficentes, adotarão, de 
comum acordo e sob a orientação técnica de autori
dades especializadas, todas as medidas necessá
rias à prevenção do tráfico ilícito e do uso indevido 
de substância entorpecente ou que determine de
pendência física ou psíquica, nos recintos ou imedia
ções de suas atividades. 

Parágrafo único. A não observância do dispos
to neste artigo implicará na responsabilidade penal e 
administrativa dos referidos dirigentes. 

(À Comissão de Assuntos Sociais -
decisão terminativa.) 

PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO 
N2 26, DE 1997 

Susta o inciso IV do art. 22 do Decre
to n22.170, de 4 de março de 1997, do Po
der Executivo, que dispõe sobre a Cartei
ra de Identidade, regula sua eY.pedição e 
dá outras providências. 

O Congresso Nacional Decreta: 
Art. 1º Fica sustado o inciso IV do art. 22 do 

Decreto n22.170 de 4 de março de 1997, do Poder 



------------------------------------------------ ------ -------

212 ANAIS DO SENADO FEDERAL Marçol997 

Executivo, que dá nova redação ao art. 22 do Decre
to n2 89.250, de 27 de dezembro de 1983 que regu
lamenta a Lei n2 7 .116, de 29 de agosto de 1983, 
que assegura validade nacional ás Carteiras de 
Identidade, regula sua expedição, e dá outras provi
dências. 

Art. 2º Este decreto legislativo entrará em vigor 
na data de sua publicação. 

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

Justificação 

O Ministro da Justiça, Sr. Nelson A. Jobim, jun
tamente com o Presidente da República, Sr. Fernan
do Henrique Cardoso, baixaram um Decreto no dia 4 
de março de 1997(publicado em 5-3-97) que, de 
acordo com o que está disposto em seu conteúdo, 
tem caráter eminentemente injuridico como se pre
tende demonstrar. 

Inicialmente, cabe salientar que o parágrafo 12 

do artigo 42 da Lei 9.434/97 faz referência à Carteira 
de· Identidade, bem como à Carteira de Habilitação. 
Afirma-se assim que "a expressão não doador de ór
gãos ou tecidos deverá ser gravada, de forma inde
lével e inviolável na Carteira de Identidade Civil e na 
Carteira Nacional de Habilitação da pessoa que op
tar por esta condição. "Como se vê, a lei não exige 
em momento algum que aqueles que sejam doado
res, expressem esta condição em seus documentos. 
É exatamente devido a isto que convencionou-se 
afirmar que a partir de agora a doação de órgãos 
seria presumida. 

Se levarmos em consideração a legislação 
anterior nada haveria a opor, pois ela se coaduna
va com os -preceitos do decreto que se pretende 
sustar. Entretanto, como o novo ordenamento jurí
dico referente à doação de órgãos dispõe de for
ma diversa, é totalmente incabível exigir, como o 
faz o decreto n2 2.170/97, que também aqueles que 
sejam doadores devam fazer constar nestes docu
mentos a qualida"de de doadores. Isto seria ir contra 
o espírito do legislador, além de atentar irreparavel
mente contra o escopo da lei. 

Desta forma, não é admissível em hipótese al
guma, que o Poder Executivo venha, através de um 
decreto, alterar substancialmente aquilo que está 
disposto na nova lei de doação. Se o governo tinha 
este objetivo deveria vetar o artigo 42 da lei n2 

9.434/97 in totum. Como isto não foi feito, não cabe 
agora modificar o mérito da lei. Toda e qualquer re
gulamentação referente a esta, como qualquer outra 

legislação, deve sempre estar em consonância com 
o disposto na lei. Fazer o inverso seria como adulte
rar a norma jurídica. 

Ademais, deve-se levar em consideração que, 
agindo desta maneira, teremos uma ingerência inde
vida do Poder Executivo naquilo que o Poder Legis
lativo elaborou. Seria como uma falta de respeito à 
própria divisão de poderes. Se é para não respeitar 
um preceito legal que o Poder Legislativo elaborou, 
o Presidente deveria tentar é modificar a Constitui
ção Federal, passando para o Executivo as funções 
eminentemente legislativas. Certamente isto seria 
uma aberração, como o é o próprio decreto governa
mental. 

Não podemos, portanto, nos utilizar de meios 
normativos hiGrarquicamente inferiores, atentando in
clusive contra a Constituição, sob pena de incorrermos 
em afronta a seu texto, e, consequentemente, descon
siderarmos as regras mínimas de convivência demo
crática exigida dentro do estado de direito. 

Fazendo isso, o Governo do Presidente Fer
nando Henrique Cardoso demonstra incoerência ao 
aprovar uma lei, e no mês seguinte apresentar um 
decreto contrariando as disposições legais que ele 
mesmo sancionou. 

lncabível, portanto, que o Poder Executivo, 
através de um simples decreto, venha alterar a legis
lação sem deter competência para tanto. Assim sen
do, houve exorbitância por parte do Presidente da 
República e de seu Ministro da Justiça, ao regula
mentá-lo, devendo necessariamente tal ato ser sus
penso o mais breve possível. Vejamos como a dou
trina expõe seu ponto de vista: 

"Sustar quer dizer suspender. O pre
ceito em exame confere ao Congresso Na
cional competência para, por meio de decre
to legislativo, suspender a eficácia de atos 
normativos do Poder Executivo. Dos atos 
normativos gerais, editados ou como regula
mento ou em decorrência de violação dos li
mites de delegação legislativa. 

As duas hipóteses mencionadas confi
guram casos de inconstitucionalidade. En
volvem violação da Constituição, pois o re
gulamento deve estar, sempre, sub lege, 
como a Lei Delegada tem, sempre, de ajus
tar-se ao conteúdo e termos da delegação. 
Assim, o poder de sustentação aqui conferi
do ao Congresso Nacional pressupõe, para 
ser balidamente exercido, inconstitucionali
dade do ato do Poder Executivo. Ato este 

' -.-



Marçol997 ANAIS 00 SENADO FEDERAL 213 

que há de ser "normativo•, ou seja, que es
tabeleça normas gerais, suscetíveis de apli
cação a uma generalidade de casos•. "Ma
noel Gonçalves Ferreira Rlho, ln Comentá
rios à Constituição Brasileira de 1988.) 

Como se pode notar, o Congresso Nacional 
está devidamente respaldado ao aprovar o presente 
Projeto de Decreto Legislativo, visando sanear os ví
cios de injuridicidade e ilegalidade do decreto golfer~ 
namental. Caso assim não proceda, aceitaríamos 
que o Executivo, através de um decreto mudasse a 
essência da lei, recriando a figura doador voluntáriO 
ao invés do doador presumido como normatiza a le-
gislação. - · 

Destarte, é importante que este Congresso não 
se submeta aos caprichos dos dirigentes do Poder 
Executivo que pensam poder legislar como bem en
tendem, sustando desta forma o decreto em comen
to, restabelecendo assim tanto o espírito do legisla
dor, como o texto literal da lei. 

Sala das Sessões, 6 de março de 1997. -José 
Eduardo Outra. 

LEGISLAÇÃO CITADA 

DECRETO N2 2.170, DE 4 DE MARÇO DE 1997 

Dá nova redação ao art. 22 do Decre
to nR 89.250, de 27 de dezembro de 1983, 
que regulamenta a lei nll! 7.116, de 29 de 
agosto de 1983, que assegura validade na
cional às Carteiras de Identidade, regula 
sua expedição, e dá outras providências. 

"Art. 22 A Carteira de Identidade conterá campo 
destinado ao registro: 

IV - de uma das expressões "Doador de órgã
os e tecidos• ou "Não-doador de órgãos e tecidos•. 

DECRETO N2 89.250, DE 27 DE 
DEZEMBRO DE 1983 

Regulamenta a Lei nº 7.116, de 29 de 
agosto de 1983, que assegura validade na
cional às Carteiras de Identidade, regula 
sua expedição, e dá outras providências. 

Art. 2g A Carteira de Identidade conterá cam
pos destinados ao registro dos números de inscrição 
do titular no Programa de Integração Social - PIS ou 
no Programa de Formação do Património do Servi
dor Público - Pasep e o Cadastro de Pessoas Físi
cas do Ministério da Fazenda- CPF. 

.................................................. -;. ;-;- .. .;;-.- ... ~ .. ; ............ ~ -~ .-... .; ..................................... -.. . 

LEI Ng 7.116, DE 29 DE AGOSTO DE 1983 

Assegura validade nacional às Car
teiras de Identidade, regula sua expedi
ção, e dá outras providências. 

LEI N2 9.434, DE 4 DE FEVEREIRO DE 1997 

Dispõe sobre a remoção de órgãos, 
tecidos e partes do corpo humano para 
fins de transplante e tratamento e dá ou
tras providências. 

Art. 42 Salvo manifestação de vontade em con
trário, nos termos desta Lei, presume-se autorizada 
a doação de tecidos, órgãos ou partes do corpo hu
mano, para finalidade de transplantes ou terapêutica 
poat mortem. 

§ 12 A expressão "não-doador de órgãos e teci
dos• deverá ser gravada, de forma indelével e invio
lável, na Carteira de Identidade Civil e na Carteira 
Nacional de Habilitação da pessoa que optar por 
essa condição. 
••••••••••••••n••••-•••••••••••••"••••••••••••••••••••••••••••••oa•••••-•••••••••••• 

(A Comissão de Constituição, Justiça e 
Cidadania.) 

O SR. PRESIDENTE (José Fogaça) - Os pro
jetas serão publicados e remetidos às Comissões 
competentes. 

Sobre a mesa projeto de resoluçã9 que será 
lido pelo Sr. 12 Secretário em exercício, Senador 
Leomar Quintanilha. 

É lido o seguinte: 
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PROJETO DE RESOLUÇÃO N" 25, DE 1997 

Altera a denominação e a estrUtura da 
Consultaria de Orçamentos e dã outras 
providências. 

O SENADO FEDERAL resolve: 

Art.t• A Consultaria de Orçamentos de que trata o Título II. Capitulo II. 
Seçio III. Subseçào lli do Regulamento Administrativo do Senado Federal. 
passa a denominar-se Consultaria de Orçamentos. Fiscalização e "Controle 
CONORF. -- - -

Parágrafo único. A função do titular da Consultoria de Orçamentos. 
F"ISCalização e Controle passa a denominar-se Consultor..(jeral de Orçamentos, 
Fiscalização e Controle. 

Art. r A designação para a funçào de Consultor-Geral de Orçamentos. 
Fiscalização e Controle dar-sW mediante ato do Presidente do Senado_ Federal. 

§ t• A função de que trata o "caput" é privativa dos servidores da 
categoria de Consultor de Orçamentos que jã tenham cumprido o estágio 
probatório. 

§ 2• O Consultor-Geral de Orçamentos. Fiscalização e Cootrole seri 
substituído em seus impedimentos por um Consultor-Geral Adjunto de 
Orçamentos. Fiscalização e Controle previamente designado por ato do 

· Presidente do Senado Federal. 

Art. 3• Á Consultaria de Orçamentos. Fiscalização e Controle compete a 
prestação de consultaria e assessoramento técnico na área de planos. orçamentoS 
púDiicos. fiscalização e controle: 

I -à Mesa: 

II • à Comissão Mista de Planos. Orçamentos Públicos e Fiscalização do 
Congresso Nacional: 

III- às Comissões; 

IV • aos.-Senadon:s. no desempenho das suas funções t !gislativa. 
parlamentar e fiscalizadora. no âmbito do Senado Federal e do ·Congresso 
Nacional. 

Parágrafo ,;nico. A prestação de consultaria c assessoramento técnico de 
que trata o caput consiste! 

I - na elaboração de estudos na ãrea de planos. orçamentos públicos, 
fisca!ização e controle, quando do interesse institucional do Senado Federal ou 
do Congresso Nacional; 

Il • na preparação. por solicitação dos Senadores o-u dos membros da 
Comissão Mista de Planos. OrçamentOs Públicos e Fiscalização do Congresso 
Nacional. de minutas de proposições. rehuórios e pareceres sobre planos. 
orçamenlos públicos e ações de fiscalização e controle; 

Ili - na prestação de esclarecimentos técnicos atinentes ao cxercicio das 
funções constitucionais do Senado Fedetal ou do Con~o Nacional. em 
matéria de pianos. orçamentos públicos. fiscalização e controle. 

Art.. 4• São órgãos da Consultaria de: Orçamentos. Fiscalização e 
Controle: 

I -Gabinete: 

II - Serviço de Apoio Administrativo~ 

III· Subsecretaria de Apoio Técnico. 

Art. s•.A,o.Qabinete compete: 

I - providenciar o expedienle. as audiências e a representação do ti:U12:"; 

II - e~\ll:ar. as tarefas de suporte administrativo vinculadas ãs atribuições 
do titular. 

III ~ a~"j~~i~}~tular no desempenho de suas atividades; 

J:V- ~;e.;il~outraS tareias peninontes que lhe forerr> conferidas. 

Art. 6• Ao Serviço de Apoio Administrativo compete: 

I - exercer as aúvidades de provimento de serviços e materiais necessãrios 
ã_exec___yç_ãQ_d® ~b!M_hQ.~_àa ÇonsuUQti~ 

II - processar eletronicamente os textos técnicos relacionados com a ârea 
de atuação da Consultaria. com vistas a subsidiar a elaboração dos trabalhos; 

- -- III .. revisar os textos dos trabalhos da Consultaria. quanto aos aspectos 
gramatical e ortográfico; 

_ -- ___ IV "!"_ eferuar __ o_ registro das solicitações de trabalho e controlar o seu 
atendimento: 

~ V '"organizar e gerenciar sistemas de arquivos manuais e elctrõnicos; 

VI .. executar outras wefas pertinentes que lhe forem conferidas. 

Art 6° À Subsecreta.rii de Apoio Técnico compete: 

I_ ~ coi~tar- organizar e preparar dados e informações sobre planos e 
orçamentos públicos. execução orçamentária e créditos adicionais; 

II • coletar. organizar e preparar dados de narureza econõmica e social;-

III - · coletar. o~ e preparar dados e informações relativas a 
convênios fumados ~la U~~o com Estados e Municípios; 

w-.:. Colew-e orgaruzar-leis. regulamentos.. atos nonnativos e OUtraS 

informações essenciais . à elaboração dos trabalhos de consultaria e 
assessoram ente; 

V .. n:lacianar--se em nivel técnico com órgãos e entidades gerenciadoras 
d~ bancos de dados aferos aÓs trabalhos de consultaria e assessoramento; 

Parágrafo ~ico. São õrgãos da Subsecretaria de Apoio Técnico: 

I • Serviço de Acompanhamento da Execução Orçamentãria e Financeira; 

II ~-SerViço de Pesclüisa de Dados Econõmicos e Sociais; 

UI - Serviço de Legislação e Normas. 

Art. -r Ao Serviço de Acompanhamento da Execução Orçamentâria e 
Financeira compete coletar. organizar e preparar dados e informações sobre 
planos e orçamentos públicos. execução orçamc:ntãria. créditos adicionais e 
convênios firmados pela União com Estados e Municípios. necessários â 
elaboração dos trabal.hos da Consultaria. 

Art. 8" Ao Serviço de Pesquisa de Dados Econômicos e Sociais compete 
coletar. organizar e preparar dados de natureza económica e social. necessários ã 
elaboração dos trabalhos da Consultaria. 

__ _Att. ~Ao S~iço de _Legisiaçã~ e _Normas _competc_~lc_tar e organizar 
leis. regulamentos. atos nÕmlatiVoS e õuiras ln formações eSSenciais à elaboração 
dos trabalhos de consultaria e assessoramento. 
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Art. tO. A Consultaria de Orçamentos. Fiscalizaçio e Controle será 
o~. ~m Núcleos T emãticos. os quais serão apoiados tecnica e 
aamuustrauvamente pela Subsecretaria de Apoio Técnico c peJo Serviço de 
Apoio Administrativo. 

§ i 0 Os Núcleos Temãticos serão integrados -:xclusivamente por 
Consultores de Orçamentos. designados por ato do Consuitor.Qeral de 
Orçamentos, Fiscalização e Conttole. 

§ ~Cada Núcleo Temático teci a~ de um Consultor-Geral 
Adjunto de Orçamentos, Fiscali.zaçã.o e Controle. 

§ 3o Os integrantes de cada Núcleo Temático apresenwio ao Consultor
Ge~ lista triplice composta por servidores do respectivo Núcleo que não 
esteJam cumprindo estâgio probatório. para exercício da funçio de Consuitor
Gc:ral Adjunto de Orçamentos. Fiscalização e Conaole do Núcleo 
correspondente, pelo período de dois anos.. admitida. a reconduçlo. 

§ 4o Os Consultores-Gerais AdjuntOS serão escolhidos pelo ConsÕ.Iior-
Geral dentre os integrantes da lista de que trata o§ 311• -

Art. 11. Ao Consultor..Geral de Orçamentos. Fi~ e Conttole 
compete: 

I - planeja:r, supervisionar, coordenar e conttolar a execuçlo das atividadcs 
cie competência do órgão e de suas unidades adminisuativas; 

II - encaminhar à Comissão Diretora o Programa Anual de Trabalho e o 
Relatório Anual de Atividades da Consultoria; 

III - designar servidor para panicipar de atividades de U"einamento ou 
aperfeiçoamento; 

IV • submeter ao Presidente do Senado Fedc:ral os nomes dos Consultores
Gerais Adjuntos; 

V - solicitar ao Dirctor.(ieral a designação Ou dispensa de -servidores do
exercicio àe funções comissionadas e a lotaÇão de servidores de sua escolha na 
Consultaria: 

'VI - impor sanções diSt::iplinares. nos limites do Regulamento Adminimativo; 

VII • desempenhar outraS atividades peculiares à funçio, de iniciativa 
própria ou de ordem superior. 

Art. 12. incumbe ao Consultor-Geral Adjunto de Orçamentos. 
Fiscalização e Controle: 

I - exercer a coordenação técnica do Núcleo Temático sob sua 
responsabilidade; 

II - programar as a.tividades do Núcleo e disaibuir os ;rabalhos aos seus 
componentes; 

III - acompanhar a execução dos trabalhos e conuolar os prazos fixados: 

IV- sugerir ao Consultor-Geral de Otçamentos. F"15Calizaçio e Conttole_a 
realiz2ção de cursos, seminârios. simpósios. aeinamentoS e ouuos eventos qu~ 
tenham por objetivo a melhoria da qualificação profissional e da eficiência dos 
im:grantes do Núcleo: 

V - incumbir-se da revísão qualitativa de seus próprios uabalhos e., em 
regime de cc-responsabilidade tCcnica, dos uabalhos dos componentes do 
Núcleo; 

VI - desempenhar owras atividades peculiares ã funç:lo. de iniciativa 
própria ou ordem superior. 

Art.13. Incumbe ao Dirctorda Subsecretaria de Apoio Técnico: 

I .. exercer a coordenação técnica da Subsecretaria: 

II .. distribuir os trabalhos da Subsecretaria aos Serviços competentes; 

III· acompanhar a execução dos trabalhos e controlar os prazos fixados: 

rv- controlar a qualidade dos trabalhos de responsabilidade da 
Subsecn:taria.. concertando. com os respectivos tirulares dos órgãos subordinados 
as alterações que julgar necessârias; 

V .. ~.:gerir ao Consultor--Geral de Orçamentos. Fiscalização e Controle a 
realização de cursos, seminários. simpósios. treinamentos e outros eventos que 
tenham por objetivo a melhoria da qualificação profissional e da eficiência dos 
integrantes da Subsecretaria: 

_ VII - desempenhar outraS atividades peculiares à função. de iniciativa 
própria ou ordem superior. 

Art. !4 .. Ao Revisor de Textos compete: 

- I - revisar os textos dos trabalhos da Consultaria.. quantos aos aspectos 
gr.una.tical e onográfico; 

II .. redigir a correspondência oficial da Consultaria; 

III .. executar outraS tarefas correlatas. 

Art. 15. Ao Assistente de Apoio Administrativo incumbe: 

I .. auxiliar o Secretário de Gabinete na expedição da correspondência do 
titular do órgão e no atendimento ãs partes que soiicitem audiências~ 

11· executar outras tarefas peculiares à função. 

Art. 16 .. Os Consultores de Orçamentos terão exercício exclusivamente na 
COf_1Sultoria de Orçam~tos. Fiscal~Q e Conuole. exceto quanào requisitad.os 
peia- Presidência da República- oU qtiãndÕ designados- para exercer função de 
ciireção superior nos órgãos que compõem a estrutura administrativa do Senado 
Federal. 

Art. 17. As solicitações de trabalhos â Consultaria de Orçamentos. 
Fiscalização e Controle serão feitas em formulário padronizado. 

-Parágrafo único. As !>O licitações de que trata o capui. somente poderão 
ser Si.ibSciitas-pOr SenadOres ilo CXCfciciõ ·da Turição parlamentar~ pelo Presidente 
da Comissão Mista de Planos. Orçamentos Públicos e Fiscaliza.ção do Congresso 
Nacional. pelos titulares dos órgãos de Assessoramento Superior. dos órgãos 
Supervisionados. do órgão Central de Coordenação e Execução do Senado 
Federal ou seus Chefes de Gabinete. 

Art. 18. A tabela das funções comissionadas da Consultaria de 
Orçamentos~ Fiscalização e Controle passa a vigorar na forma do Anexo 1 desta 
Resolução. 

_ _ "~ _1~!- SãQ ~fol'TIJ.3Qo~_l O_( 4ez) ~gg~ !i~ _A.!u.lista_ Le:gis_lativo. _nivel 
_III... área de_ J\poio Técnico ao . ~recesso Legislativo, _eS_picialidacie_ Pf-Õces~-o 
-~em_lati~Q. _-em c~Õs-d; -CÕfLs\utOt--de" ~eni~s. nlVCf_ I1I. --~--de· 
ConsuiW"ria- ~- -A.;~~soramento effi erçamentOs-:-VTrlCi.llaaos a-consUtiOria ae 
()rçamenlos. Fiscalização e Controle. a serem preenchidos mediante habilitação 
em concurso pUblico especifico de provas e títulos. 

- § 1° Fica autorizado, para o preenchimento dos cargos de que trata o 
.. capu~··. o aproveitamenro dos candidatos aprowtlos no concurso público para o 
cargo de Consultor de Orçamentos • .ârea de Consultaria e Assessoramento em 
Orçamentos~ regido pelo Edital n° 1-A/96, obedeció.a. estritamente. a orciem de 
classificação e o prazo de vali~ do referido cone~. 
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§ 2° Fica autorizada a reaiizaçãc de concurso público específico de provas 
e tírulos para provimento das vagas porvenrura remanescentes após o 
aproveitamento de que trata o § l 0 • 

Art. 20. As despesas decorrentes da execução desta Resolução correrào à 
coma das dotações próprias do Senario Federal. 

Art. 21. Esta Resolução entra em vigor na data de sua publicação. 

Art. 22. Revogam-se as disposições em contrário. especialmente os arts. 
56. 57. 58 e 59 do Regulamento Administrativo do Senado Federn.l. 

ANEXO I 

ALTERAÇÃO NAS TABELAS DE FUNÇÕES COMISSIONADAS DO 
SENADO FEDERAL 

SITIJAÇAO ANTERIOR NOVA SITIJAÇAO 

CONSULTO RIA DE ORÇAMENTOS CONSULTORIA DE ORÇAMENTOS, 
FISCALIZAÇÃO E CONTROLE 

N• de Denominação Código N• de Denominação Código 
funções funções 

Ol Consultor-Geral de Orçamentos FC-09 O l Consultor-Geral de Orçamentos, 
04 Consultor-Geral Adjunto FC-08 Fiscalização e Controle FC-09 
20 Consultor de Orçamentos FC-08 05 Consultor-Geral Adjunto de Orça-

mentos, Fiscalização e Controle FC-08 
24 Cons:.dtor de Orçamentos FC-08 

Gabinete Gabinete 
' O l Chefe de Gabinete FC-07 O 1 Chefe de Gabinete FC-07 

02 Assistente Técnico FC-06 02 Assistente Técnico FC-06 
02 Secretário de Gabinete FC-05 02 Secretário de Gabinete FC-OS 
O l 'Auxiliar de Gabinete FC-03 04 Assistente de Apoio 

Administrativo FC-04 

Serviço de Apoio Administrativo Serviço de Apoio Administrativo 
_ O 1 Chefe de Serviço FC-07 O 1 Chefe de Serviço FC-07 

04 Secretário de Consultoria FC-05 02 Revisor de Textos FC-06 
08 Assistente Técnico FC-06 

Serviço de Apoio Técnico Subsecretaria de Apoio Técnico 
01 Chefe de Serviço FC-07 01 Diretor de Subsecretaria FC-08 
03 Assistente Administrativo FC-05 03 Chefes de Serviço FC-07 
02 Secretário de Consultoria FC-05 08 Assistente Técnico FC-06 

Total-42 : Total- 62 

r J r sI I E I c A, c Ã O Cem o objetivo de perülhir maior ua..-.sparência c a racionalização das 

A Constituição de 1988 ao devolver as prerrogativas do Congresso 

ações do administrador. Cnfase especial foi dada à organização das despesas e 
aos aspectos àe planejamento das ações governamentais na alocação dos 
recursos pUblicas. 

Nacional em mau!:ria orçamemãria o fez traçando um conjunto de regras Assim é que ficou estipulado que a lei orçamentária anual~ embora 
inovadoras no campo dos gastos do seror público. obedecendo ao princípio da unidade. deve ser companimentada. de modo a 
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contemplar o orçamento fiscal. o orçamento da seguridade social e o orçamento 
âe investimentos das empresas estatais. 

A importância da inserção desses dois últimos orçamentos ganha relevo 
na medida em que, inobstante as receitas próprias da previdência social se 
igualassem âs receitas tributárias da União. eram elas ar.é então incluídas no 
orçamento anual por dotações globais. enquanto os investimentos das empresas 
estatais, que correspondiam aproximadamente ao triplo dos investimentos da 
administração dircta e autarquias. somente eram apreciadas pelo Congresso na 
parte referente as transferCncias do orçamento fiscaL 

Demais disso. ficou estipulada a necessidade do encaminhamento pelo 
Poder Executivo ao Legislativo de um Plano Plurianual (PPA}, estabelecendo de 
forma regionalizada. as diretrizes. objetivos e metas_ da administração públic(l_ 
federal para as despesas de capital e outras delas decorrentes e para as relativas 
aos programas de duração continuada. alêm de uma proposta de Lei de 
Diret:rizes Orçamentárias (LDO) com o objctivo. demre outros, de orientar a 
elaboração orçamentária para o exercicio fmanceiro subseqüente. 

No contexto de tais inovações. deve ser discutido o aparelhamento do 
Congresso para exercitar tais atribuições. 

Tem crescido a consciência dos senhores ParlamentareS. Senadores e 
Deputados. especialmente dos que labutam mais de perto com as lides 
orçamentarias~ no âmbito da Comissão Mista de Planos. Oryamentos_Públicos e 
Fiscalização do Congresso Nacional. quanto a ne!;:essidade âese -âow- ~ -senado 

e a Câmara com os meios materiais e humanos indispensáveis ao exercício pelo 
Congresso. das atribuições que lhe foram conferidas pela Carta de 1988. 

Durante certo periodo. o Senado Federal praticamente ficou afastado do 
processo orçameruário, no que concerne â prestação de suporte técnico aos 
senhores Senadores. Nessa fase, coube à Câmara conduzir as ações :1:lativas à 
p~ de assessoramento à Comissão Mista e aos seus integrantes, 
tndlvtduaimentc. A Subsecretaria de Apoio Técnico a Orçamentos Públicos, 
órgão ligado â então Assessoria Legislativa do Senado Federal. funcionava de 
fonna prcciria. totalmente desprestigíada c desprovida dos rectirsos_m-a:!c:ruiis- e 
humanos minimamente necessários. 

Ê importante observar que a Câmara.. em hora já dispusesse de um Quadro 
prõprio de assessores especificamente treinados, também rcssentia·se da f~lta de 
recursos materiais. Sabe--se que naquela época. os orçamentos aprovados pelo 
Congresso eram consolidados na Secretaria de Orçamento Federal (SOF) do 
Ministério do Planejamento e OrçamentO. Isso naturalmente trazia uma série de 
inconvenientes que resultaram: por desgastar de fonna indelével a imagem do 
Congresso. posto que dava origem a grande parte das irregularidades de que 
todos temos conhecimento. 

Com a edição da Resolução n° 73, de 1994. do Senado Federal .. houve. na 
Casa. significativo progresso no esforço de se romper a inércia até então reinante 
e conferir maior prestígio ao órgão cuja função prccipua é munir os Senadores 
das informações técnicas necessãrias para que- posSai'n deliberar com piena 
consciência sobre as questões dos orçamentos públicos. 

Por meio dessa Resolução. a Subsecretaria de Apoio Téçnico a 
Orçamentos Públicos. foi transformada em Consultaria de Oryamentos. órgão de 
assessoramento superior do Senado Federal. Novos assesson::s conc~dos 
foram recrutados e os meios materiais indispensáveis foram di~oonibili.zad~. 
com o que foi possível iniciar·se, por assim dizer. ur.:. . processo de 
credenciamento do Senado para o exercício de sua aaibuiçôes !!O cãmpo 
orçamentário. 

Esse processo. a nosso juizo. vem sendo conduzido com o exito que d:!le 
era lícito esperar. A Consultaria de Orçamentos. em função da eficiência e da 
tempcstividade com que atende às demandas. conseguiu galgar a confian;a oos 
senhores Parlamentares, haja vista que as solicitações de trabalhos vêm se 
mostrando crescentes. conforme atestam as estatísticas. 

Com efeito. em 1994 foram atendidas 88 solicitações, nelaS iri.cluídaS 
propostas de ~end.as à Constiruição. projetas de lei. pareceres. esrucios. 
consultas. nor.as tecnicas e outros: em_l995. 246 solicitações~ e em !996 .. 45_0L _ 

Comporta observar que nesses totais não se encontram computados os 
trabalhos de assessoramento ã Comissão Mista. realizados em conjunto com a 
Assessoria de Orçamento c Fiscalização da Câmara. que se relacionam com a 
Lei do Plano Plurianual (PPA), com a Lei de Diretrizes Orçamentárias (LDO) e 
com a própria Lei Orçamentária Anual (LOA ). 

Apesar do crescimento geométrico das solicitações, a Consultaria de 
Orçamenms tem conseguido manter alto o nivel de qualidade dos trabalhos e o 
prazo de atendimento -dentro do- iazoãvel.. sem- aWDC:nto dO seu quadro de 
servidores. 

Um dos fatores detenninantcs desse desempenho foi o investimento 
pesado que a Consultaria de Orçamentos realizou no treinamento dos seus 
servidores. nos dois últimos anos. Em 1995. os servidores paniciparam de 9 
(novercutSc;s-ôe espeCialização e treinamento e 2 (dois) seminários. Jã:em 1996, 
participaram de 29 (vinte e noveY cursos. 4 (quatro) seminários. sendo um no 
exterior (Argentina), 2 (dois) congressos e um encontro. O total de servidores 
participantes em 19%, foi de 100 (cem). visto que todos os servidores 
paniCipã:ra.ni de pelo menos um e a maioria de mais de um evento. Servidores do 
corpo têcnico da Consultaria também foram requisitados para proferirem cursos 
e palestras em Brasilia e outros e_stados. em um total de 8 (oito) eventos. Além 
disso. a Consulto ria de Orçamentos esteve presente nas 5 (cinco) audiências 
públicas regionais realizadas em Manaus. Cuiabá. São Luís, Belo Horizonte e 
Porto Alegre. organizadas pela Comíssão Mista de Orçamentos Públic,.,s. 
Fiscalização e Controle e destinadas à discussão do projeto de lei orçamentana 
para 1997 enviado pelo Poder Executivo. 

No que diz respeito ao assessoramcnto à Comissão M.ista e aos seus 
integrantes. a Consultaria de Orçamentos nos dois últimos anos evoluiu de uma 
condição de mera coadjuvante da Assessoria de Orçamento e Fiscalização da 
Cãmara dos Deputados. para um'a condição de panicipante ativa em 1996. Com 
efeito. a Consultaria teve um papel de destaque no processo de tramitação do 
projeto de Lei de Diretrizes Orçamentâ.rias Para l997. cujo relator foi o Senador 
R9nal_Q,Q_Çun}l_a,_Llma.. e oo ºo pJ:Qj~~o de Lei Orçamentária para 1997, relatado 
pelo Senador Carlos Bezerra. 

~_V_aie_Jembrar neste passo que a participação do Congresso no processo 
orçamentário não se exaure na aprovação da proposta encaminhada pelo Poder 
Executivo. Ela se prolonga no acompanhamento. na fiscalização da execução e 
na avaliação dos resuitados alcançados. de modo a aferir a eficiência e a et1câcia 
na alocação dos recursos do seter públicos. 

Parece~nos mesmo que. seguindo a tendência que se verifica na maíoria 
dos Parlamentos estrangeiros~ a função fiscalizadora do Congresso brevemente 
superara em importância a função legiferante. Nesse aspecto. o Senado Federal 
foi pioneiro~ tendo criado .. em 1995. wna Comissão Temporária Especial. sob a 
presidência do Senador Carlos Wilson e a relataria do Senador Casildo 
Maldaner. destinada a realizar um inventário das obras paralisadas. de âmbito 
nacional. executadas total ou parcialmente com recursos federais. O relatório 
final da Comissão, intitulado "O RETRATO DO DESPERDÍCIO NO BRASIL", 
teve grande repercussão nacional. A Consultaria de Orçamentos assessorou 
diurumamente os integrantes da Comissão tendo uma participação relevante na 

elaboração dos relatõrios preiiininm- -e fmal. SegUindo a mesma direção. a 
Comissão de Fiscalização e Controle do Senado Federal também demandou. em 
1996~ um número razoável de solicitações â Consultaria. 

_ _ _ E~ re_swno, c?ns~~erando o _ auinento vertiginoso das solicitações de 
traballios. fruto -áo -ruveT-~qualíclade--aas---CespOStas- e--ao-- Constail.te 
~eiçoamento dos seus serVidOres. a -necessidade-de a Consultaria antecipar· 
se à vocação fiscalizadora que começa a tomar vulto no Congresso e. cm 
especial. no Senado Federal. ao papel de crescente imponãncia que a 
Consultaria vem desempenhando no assessoramcnto à C'Jmissão Mista e a 
necessidade de se enfatizar a função informação. ponto de panida dos trabalhos 
de·ccmsultoria e asscssoramento. -item fundamental na rapidez das respostas às 
solicitações. é que somos de opinião que urge uma refonnulação da Consultaria 
de Orça.fui:nloS do SehiâO F ederiJ:L Este projeto de resolução tem .esse objetivo. 
Nele são apresentados os dispositivos que propiciam ao órgão uma·est:rl.;ttlU"a com 
a qual será capaz de assumir suas novas responsabilidades. Alguns desses 
diSpósttívOS merecem-.-pOr sua-lriiPonifici~ -um comentário especial. o que 
passamos -ã- faZer. 

A_ alteração 9a dcnomin;l_ç_ão justifi_ca-se pelo_ fato de as funções da 
_C_o~~t9::i~-P-~sarmt ~-a!J--ª!l_ger as atividadcs sob a jurisdição da Comi~o de 
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F!scalização e Controle. cm coerência com essa nova tendência que valoriza a 
!'unção fiscalizadora do Congresso Nacional. 

Pela proposta. a ConsUltaria de Orçamentos. Fiscalização e Controle paSSa 
J ter a seguinte estrutura básica: 

[ - Gabinete; 

II· Serviço de Apoio Administrativo; 

III· Subsecretaria de Apoio Técnico. 

À Subsecretaria de Apoio Técnico subordinam-se -os Serviços de 
.·~companhamento da Execução Orçamentária e Financeira. de Pesquisa de 
Dados Econõmicos e Sociais e o de Legislação e Normas. em consonãncia com 
~ necessidade de se tomar mais ágil o acesso à infonnação. 

A alteração do periodo de gestão dos Consultores-Adjuntos de 
Orçamentos. Fiscalização e Controle. de um para dois anos. justifica-se pelo 
fato de o período de um ano ter se mostrado demasiadamente curto para 
possibilitar a avaliação do desempenho do Consultor à frente do Núcleo e. 
coaseqüentememe. o mérito de sua reconduç:ão. 

As regras constantes do art. 17 pretendem limitar a utilização dos serviços 
da Consultaria única e exclusivamente parit seus fins institucionais, no interesse 
do Congresso e do Senado"·Federal. 

Finalmente. a transformação de dez cargos de Analista Legislativo do 
mais elevado nivel visa dotar a Consultaria de lotação ideal de Consultores de 
Orçamentos para que o órgão possa absorver com a mesma eficiência e eficácia 
as demandas cada vez mais crescentes. como já explanamos. Com o mesmo 
objetivo. o Gabinete e o Setor de Apoio Administrativo também sõtre.mi 
adequações. 

Saladas Sessões, em/,; de 1.\IL\.ÇA.-de 1997. 

LEGISLAÇÃO CITADA ANEXADA 
PELA SECRETARIA-GERAL DA MESA 

Façe saJ:nll' que o senado Federal a;u:ovau~ a eu. Jost S.&.tney, 
Presidente. nos termos do &J:t:. 48, item 2B do Reqaento Inte:n.o, 
promulgo a :seqU1nte 

RESOLUÇÃO N" 009, DE 1997 

o a.nado F~ resolve: 

Altera. o Re9U.l.oU:U~nto Adaini.stz:at1vo 
do Senado:. F~ral dã outra• 
prov1dênc:i.s.:s. 

Are. 1• Os art:s. õ• ~ 319, previst:os no Titulo ti~ do 
Requlamento .Ac:bllln1.:strat1vo do senado Federal, p&asAa a V1qa.rar coa .a 
sequ1n-co redaao: 

'"I'tn.rl.O II 
Da Estrutura e das Compet:ilnc:.i.as dos órqlo:s 

Capitulo I 
Da Estrutura Adllu.n.t.strat:iva 

Art. Ei• O Senado Federal tem a .:seqUl.nte e.st.rutura t)ã.sic.&: 

I - COJU.:s:~Ao Diretora; 
II - Ga.bUiet.e do::; Senadare:s; 
III - Orqa.os de Asse.s.sot.amento Superior; 

-~-- - ~~~ 

tv - Orqlo Ceneral de coordenacao e Exec:uc;Ao; 
V .. órQ.loa Supervia:ion&do.s. 

································································ Art.. 5.(. Ao Serviço de Apoio AdaJ.nistra.1:1vo compete a 
-.-xcfeuçao- de ·e-rabal-hos-----aat1loqráfico.s e os de reproduçao de 
textos; o reqistro das demandas de trabalhos de consultoria e 
asses.soramento; e exer~e~ atividades correlatas. 

Art:. 55 •. AI:J Servico de Apoio Técnico compete realizar as 
pesquisas .. e prestar o apoio técnico necessário ao 
desenvolvimento dos trabalhos de assessorament.o dos 
consúltores· leqislativos. 

Subsec4o !ll 
Da Consultaria de Orçamentos 

---AZt----:-SG_;_A_Con.sulto:iiACe ·orçamentos COÇete a prestacAo 
de consultori.a. fi .assessoramento técnico na â.rea de planos~ 

- orcamento.s públicc.s e tiscalizaç.\o, .t Mesa, à ComissAo Mista 
de Planes. Orc~ntos Públicos e Fiscalização e às demais 
COIIiSsóC.S- e ao:S -senadoies- -no· deiiempe-nno-- das ·suas tUricOe"S 
leqi.slativa. parlAmentar e fiscalizadora, no ambito do Senado 
Federal e do Congresso Nacional, consistindo na elaboração de 
estudo~ técnLco~ .sobre matérias de interesse 1nst1tuc~onal do 
Senado Federal e do Congresso Nacional, na preparação de 
propc:sicOes, relatOrios e documentos técnl.c:os a.tl.nentes ao 
exerc:icic du tunr;6es constitucionais do Senado Federal e 
Conqres.so Nacional; e exflcutar outras tarefas correlatas. 

P.t.ráqra~o único. S.lo 6rqAos da Consultaria de 
Orcam.entos: 

I - GabJ.nete: 
T'l""'"'""Servlço -ãe-·APQió 'Téénico; 
III - serviço de Apoio Administrativo. 

Art. 57. Ao' G,U,inete compete providenciar o expediente, 
as audi6ncia.s e a representação do titular; auxJ.liar e 
assessorar o titular no desempenho de suas atividades; 
executar as ta retas de suporte administratJ. vo Vlnculadas as 
competénc1as do órqac. 

Art. 51 •. Ao Sflrvi.ço de Apoio Técnico c:ompete orientar. 
coordenar.· controlar e promover o levaneamento e orqanizacào 
dfl dados e l.nfo%1U.c6es sobre planos e orçamentos plililicos, 
nece:ssãrios ... prestaç&o de suporte técn1co e sl.stéJnl.CO aos 

-trabalhos de ccnsultori._ e a.ssassoramento desenvolvJ.cios pelo 
6rqAo; coletai e orqanizar leis, ates normativos e outras 
in!ormacõe.s especitica..s da área. necessárias a prestação da 
consultaria e asses:rora.mento de competénc:1a do órgAo; 
articular o processa.aento de dados, a imprêssào dos 
doeumeneos e os c~ntatos com 6rqAos do Poder Executivo 
referentes a planos e orçamentos pUbl1cos: preparar elementos 
inform&t:.l.Vos de acompanhamento e: execucão orcam.entãria. em 
articulaç.So com a Subsecretaria de !nformacóes: e execu'tar 
tarefas de suporte de dados e informaeóes necessarios a 
reali:tar:Ao das atividades relacJ.onadas com a função 
fiscalizadora do Poder Leqislativo e al~entar os sistemas de 
info~çófls: •xeeutar outras tarefas correlatas. 

Art.. 59. Ao Serviço de Apoio Administrativo compete 
executAr trabalhos datiloqráficos e os de reprodução de 
text:os; ef•tuar o reqi:st:ro da.s demandas de trabalhos de 
con.sultori& • ~s.sessoramento; exercer atividades de 
provimento de serviços e materiais necessârJ.os a execucão de 
tr-!balho:s de con.sultoria e assessorament.o; e executar outras 
tarefas correlatas. 

Su.b.s:eç.io IV 
0a Advocacia do Senado Federal 

Art. 60. A Advocacia. do senado Federal compete prestar 
con!lultoria • as.seasoraaento juridicos à Mesa, a Comissão 
Diretora, à Diretoria Geral e aos demais órCJàos da estrutura 
adaini~trat1Y& d& C&s&; e fornecer à Advocac1a-Geral da União 
as intcrucófiS e o respaldo técnico necessários á defe:~a 
judicial • extrajuãicial dos interesses do Senado Federal. 

P4r4~r•Lo dnjco. t 6rqao da Advocacia do Senado Federal 
o seu gabinete. 
~. 61. Ao Gabinete compete providenciar sobre o 

expediente. as aucU:ilncias e a representaçAo de seu titular: 
auxiliar • asaeasorar o .seu titular no desempenho de suas 
atividades; e executar as tarefas de sut=~or~e adminJ.stratJ.vo 
vinculadas às atribuicOes do órqAo. 

_subsec.to v 
Ca secretaria de Comunicação 

Social 
Are. ,2. A Secretaria de ComunJ.cacão Social compete 

foraular, coordenar e supervJ.sionar a execuç.ao de programas 
concernentes .t politica de comunl.cacAo soc~al do Senado 
Federal; controlar. orientar e diriql.r a e:xec:uçlo de tarefas 
rel&eivas i divulqaçAo da:s atividades do senado, mediante os 
diversos ·meios de comunieacio; atender a toda at:ividade 
senatoriài que promova a in:stituiç1o e o Poder Legislativo; e 
assessorar. nos assuntos de sua oompeténcl.a. a Presidêncla. a 
COJiissao Oiretora, as Comissões Permi!nent:es e Tempo:rá.rl.as e 
os Senadores. 
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O SR. PRESIDENTE (José Fogaça) - O projeto 
será publicado e, em seguida, ficará sobre a mesa du
rante cinco dias úteis a fim de receber emendas, nos ter
mos do art. 401, § 12 do Regimento Interno. Findo esse 
prazo, será despachado às Comissões competentes. 

Sobre a mesa requerimentos que· ·setão lidos 
pelo Sr. 12 Secretário em exercício, Seriadq[(..eomar 
Quintanilha. 

São lidos os seguintes: 

REQUERIMENTO N2 169, DE 1997 

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, re
queiro seja encaminhada ao Ministro do Planeja
mento e Orçamento, Antônio Kandir, a-seguinte soli
citação de informações: 

1. Quais as áreas de reservas florestais, de 
propriedade da União, no Estado do Pará, que estão 
sendo administradas pela Companhia Vale do Rio 
Doce, por autorização do lbama? 

2. Qual o nome e área tenitorial de cada uma delas? 
3. Desejamos que seja enviado ao Senado da 

República, os convênios firmados entre o lbama e a 
Companhia Vale do Rio Doce. 

4. Como será a atitude do Governo Federal 
com relação a essas áreas, se a Companhia Vale do 
Rio Doce for realmente privatizada? 

Justificação 

Sabe-se que a Companhia Vale do Rio Doce é 
proprietária de uma área de 400.000ha no Projeto 
Carajás no Estado do Pará. Entretanto esta mesma 
empresa administra uma área · superior a 
1.100.000ha, sendo que este acréscimo correspon
de a administração de três reservas florestais, e 
mais as áreas entre estas reservas e os 400.000ha 
legalmente cedidos pelo Governo e aprovado pelo 
Senado Federal. Estas áreas foram griladas pela re
ferida companhia, mas continuam pertencendo ao 
Governo do Estado do Pará. 

Interessa-nos saber o que acontecerá com es
tas áreas no caso da Companhia Vale do Rio Doce 
ser realmente privatizada. 

Brasília- DF, 6 de março de 1997. 
Senador Ademir Andrade, PSB - PA. 

(À Mesa para decisão.) 

REQUERIMENTO N2 170, DE 1997 

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, re-

queiro seja encar:ninhada ao Ministro do Meio Am
biente, Recursos Hídricos e Amazônia Legal Gusta
vo Krause, a seguinte solicitação de informações: 

1. Quais as áreas de reservas florestais, de 
propriedade da União, no Estado do Pará, que estão 
sendo administradas pela Companhia Vale do Rio 
Doce, por autorização do lbama? 

::2._Qu_aLQ_nqme e área territorial de cada uma 
delas? 

3. Desejamos que seja enviado ao Senado da 
República, os convênios firmados entre o lbama e a 
Companhia Vale do Rio Doce. 

4. Como será a atitude do Governo Federal 
com relação a essas áreas, se a Companhia Vale do 
Rio Doce for realmente privatizada? 

Justificação 

Sabe-se que a Companhia Vale do Rio Doce é 
proprietária de uma área de 400.000ha no Projeto 
Carajás no Estad'l do Pará. Entretanto esta mesma 
empresa administra uma área superior a 
1.100.000ha, sendo que este acréscimo correspon
de a administração de 3 reservas florestais, e mais 
as áreas entre estas reservas e os 400.000ha legal
mente cedidos pelo Governo e aprovado pelo Sena
do Federal. Estas áreas foram griladas pela referida 
companhia, mas continuam pertecendo ao Governo 
do Estado do Pará. 

Interessa-nos saber o que acontecerá com es
tas áreas no caso da Companhia Vale do Rio Doce 
ser realmente privatizada. 

Brasnta/DF, 6 de março de 1997. - Senador 
Ademlr Andrade, PSB- PA. 

(A Mesa para decisão.) 

REQUERIMENTO N2 171, DE 1997 

Senhor Presidente, 
Requeiro, nos termos do art. 50, § 2º da Cons

tituição Federal e do art. 216 do Regimento Interno 
do Senado Federal, sejam prestadas pelo Ministério 
da Fazenda as seguintes informações relativas à ab
sorção, pela União, dos custos excedentes decorren
tes da construção e geração de usinas nucleoelétricas 
pela empresa Fumas-Centrais Elétricas S/A, nos ter
mos da Lei n2 9.358, de 12 de dezembro de 1996: 

1. Qual é a origem do excedente nuclear da 
usina de Angra 2, mencionado na Lei n2 9.358? 

2. Quais são os valores dos "excedente nu
cleares" que serão absorvidos pelo Tesouro Nacio
nal, relativamente a Angra i e a Angra li? É verda
deira a divulgação pela imprensa de que estes exce
dentes montam a cerca de R$6,5 bilhões? 



220 ANAIS I>() SENADO FEDERAL Marçol997 

3. Quem fez· os estudos que determinaram o 
valor dos •excedentes nucleares• relativos às usinas 
de Angra I e Angra 11 a serem absorvidos pelo Te
souro Nacional? 

4. Descrever, sucintamente, quais foram as pre
• missas utilizadas e os resultados obtidos, indicando: 

- quais as usinas hidrelétricas tomadas como 
base de comparação e respectiyos custos e prazos 
de construção; 

- quais os custos de operação e manutenção 
adotados para as usinas hidrelétricas comparativas 
e para as usinas nucleares de Angra I e Angra 11; 

-quais os custos do combustível nuclear; 
- quais os parâmetros, utilizados para taxas de 

juros, vida econômica e equivalência energética. 
5. Como se interligam investimentos comple

mentares na usina de Angra i com excedentes nu
cleares na usina de Angra 11? 

6. Que são investimentos complementares na 
usina de Angra I? Relacioná-los item a item. 

7. Qual é o valor total dos investimentos com
plementares na usina de Angra I e se foram eles 
concluídos? 

8. Caso ainda haja investimentos complemen
tares a serem feitos na usina de Angra I, como o Te
souro Nacional, à luz da Lei n2 9.358/96, limitará sua 
participação financeira? 

9. A Secretaria do Tesouro Nacional concorda 
com a metodologia adotada na determinação do va
lor do excedente nuclear de Angra li? 

10. Na determinação desse valor, todos os pro
cedimentos da legislação específica sobre o assunto 
foram atendidos? · 

11. Considerando que a usina de Angra 11 ain
da não está-concluída, e, portanto, com seus custos 
ainda não conhecidos em definitivo, como será efe
tuado o acerto de contas final se ficar mais cara ou 
mais barata em relação aos valores orçados? 

12. Caso sejam apuradas divergências de cri
tério de cálculo que reduzam o valor do débito a ser 
absorvido pelo Tesouro Nacional, quem deverá ar
car com a diferença? 

13. Em quanto a absorção do excedente mr 
clear pelo Tesouro Nacional irá impactar negativa
mente o déficit público do País? 

14. Por que deve o contribuinte ser onerado e 
não o consumidor de energia elétrica, já que o as
sunto envolve a construção de centrais de geração 
de energia elétrica? 

15. Quanto soma os juros e multas contratuais 
por atraso das obras de construção das usinas nu-

clear. Deve a sociedade pagar por estas ingerências 
administrativas do Governo Federal? 

16. Sendo certo que a Procuradoria da Fazen
da Nacional deve pronunciar-se sobre a cisão de 
empresas de sociedade de economia mista, nos ter
mos do Decreto n2 1.091, de 21 março de 1994, e 
tendo ein vista o que dispõe o inciso XIV do art. 49 da 
Constituição Federal, qual o entendimento desta Pro
cUradoria relativo à necessidade de submeter ou não 
ao Congi"esso Nacional a decisão pelo Poder Executi
vo constante do art. 2º da Resolução n2 15, datada de 
9-7-96, do Conselho Nacional de Desestatização, pu
blicado no DOU de 12 de julho de 1996? 

17. Tendo em vista que o CND justifica a cisão 
em apreço como meio inafastável de, assim, propi
ciar a privatização do parque gerador de Fumas, o 
qual não deve alcançar metade do valor a ser absor
vido pela União à conta de •excedentes nucleares•, 
pergunta-se qual a razoabilidade deste referido pro
cedimento na visão do Tesouro? 

Sala das Sessões, 6 de março de 1997.- Se
nador Roberto Freire. 

(A Mesa para decisão.) 

O SR. PRESIDENTE (José Fogaça) - Os re
querimentos lidos serão despachados à Mesa para 
decisão, nos termos do inciso III do art. 216 do Regi-
mento Interno. · · 

Os Srs. Senadores José Bianco, Odacir Soa
res, Esperidião Amin, Francelina Pereira e Flaviano 
Melo enviaram discursos à Mesa, para serem publi
cados na forma do disposto no art. 203 do Regimen
to Interno. 

S. ExDs serão atendidos. 
O SR. JOSÉ. BIANCO (PFL-RO) - Sr. Presi

dente, Sr!ls. e Srs. ·Senadores, tive a honra de parti
cipar, no último final de semana, em Porto Velho, da 
abertura do evento destinado a comemorar, não 
com festas, mas com reflexão, os setenta e cinco 
anos de início das atividades da Igreja Assembléia 
de Deus em Rondônia. . 

A evolução do trabalho evangélico confunde-se 
· com a própria saga do pioneirismo que caracteriza o 

povo de meu Estado. 
Por conhecer de perto a população das várias 

micro-regiões de Rondônia, posso afirmar, com se
gurança, que as ações de evangelização exerceram 
e exercem, ainda hoje, uma inestimável e positiva in
fluência sobre a formação do caráter do rondonien
se, especialmente no que diz respeito à sua firmeza 
ética e ao espírito de solidariedade. 

O privilégio que tive de ser Prefeito de Ji-Para
ná, município que tão bem me recebeu em 1974, 
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concedeu-me a oportunidade de ter como pan:eiros de Belém - José Marcelino da Silva que, embora ainda não ocupas-
corrilate às injustiças sociais, inúmeras lideranças evan- se nenhum cargo dentro da Igreja, mesmo assim combatia o bom 

gér Confesso Senho p combata, pregando o evangelho. 
JCaS. • r resfdente, que devo aos Paul Aenis descobrila, naquele homem simples, que vivia no 

membros das diversas denominações evangélicas, labor da pintura de paredes, um an:toroso servo do Senhor, perfeita-
grande parte das realizações de minha administração. menta adaptado à REGIÃO, afeito às intempéries climáticas, amai-

Daí afirmar que a aça-o das lgreJ· as Evangéli- gamado nas agruras impostas aos que se atreviam enfrentar as re-
giões socávicas mais dis1anciadas da nossa c:Mlização. 

cas, e muito especialmente a Assembléia Deus, por Não há registro sobre 0 local onde Paul John Aenis se con-

contar com um grande número de membros, pode gregara com José Marcelino da Silva, Manoel de Jesus Melgaço, 
ser sentida no dia a dia da população,_ nas suas ati- José Joaquim da Silva, Maria da Conceição e Rosa Lucas da Sil-
vidades agrícolas e comerciais, nos edueandários va, que viria se tomar esposa dedicada de José Marcelino, cujo 
que ensinam a palavra de Deus, além de suplemen- amor à causa de Cristo o tomara terceiro Pr. do município amazo-

nense de Porto Velho, que viria, mais tarde, se tomar a càpital do 
tar a obrigatoriedade do poder público de levar a ai- Território Federal do Guaporé, abrangendo uma extensa área de 
fabetização às nossas crianças. - --- --. -.-- 43:!5'f3-Rmo~qüe é-hote o Estado de Rondônia. Como dizíamos, a 

Por isso meu orgulho de ter sido convidado a falta de registro sobre o lançamento congregacional nos leva a 
participar das comemorações do Jubileu de Diaman- aceitar a data de 28 de fevereiro de 1922, dia do batismo nas 

águas dos primeiros novos convertidos, como sendo a dada da 
te da Assembléia de Deus, a maior Igreja Evangélica implantação do movimento penteoostal assembleiano em Porto 
no Estado e provavelmente no país. Velho e, oonseqOentamenta, no Atuaf Estado de Rondônia, atá 

Para retribuir, em parte, a distinção feita à mi- mesmo pelo arrojo daqueles que, partido da cidade de Porto Ve-

nha pessoa pela Igreja, através do Presidente dos lho, semearam o evangelho através dos rios da emamnhacla ba-
cia do Madeira-Marnoré-Guaporé. 

trabalhos comemorativos, o atuante Pastor Joel Hol- Em 1926, 0 Pr. Manoel Cezar da Silva construía modesto 
der, mas principalmente pelo valor histórico do con- templo na avenida Osório, bem na esquina da avenida Sete de Se-
teúdo do seguinte texto distribuído aos participantes lembro, naquele tampo, subúrbio, em frante ao Pruque Municipal, 
do Evento em· Porto Velho, encaminho-o à mesa na rua que dava para 0 Cemitério dos Inocentas, logo depois do iga-

rapé Favela, onde fora construída uma ponte pelo prefeito T anajura. 
para ser publicado e para que faça parte dos anais o local onde fora construída a igreja parecia de pouco tutu-
do Senado do República. ro, em termos de desenvolvimento, atá mesmo pelos obstáculos 

OS 75 ANOS OE EVANGELISMO 

EM RONOÓNIA "JUBILEU OE DIAMANTE" 

O deciínio da bonacha native iniciara com a produção do 
látex pelos seringais ~. sob a égide dos ingleses que ha
viam levedo sementas da hevea braSiliensis e plantado ali. Quan
do iniciara produzir, terminara por prowcar grande desequilíbrio 
na economia brasileira, que tinha na borracha nativa seu principal 
produto de exportação, gerando atá 38% de nossas divisas. 

O ano de 1912 fora o ponto mais crítico da aise provocada 
pe~ perda do mercado da borracha, exatamenta quando a RE
G/AO acabara de ser beneficiada com a construção da Estrade 
de Ferro Madeira-Mamoré, oonseqOência do Tratado de Petrópo
lis, assinado--em virtude da crise do Al;re que tenninara por ser 
anexado ao espaço geográfico brasileiro. 

A construção da ferrovia, em que pese ter esvaziado o 
crescimento da Yila mato-grossense de Santo An1Dnio do Rio Ma
deira, fez surgir váJios núdeos populacionais ao longo da via fér
rea, sendo que, no ponto inicial, os americanos responsáveis pela 
construção da Estrada iniciaram construir Porto Velho, que viria a 
ser a capítal do a1Ual Estado de Rondônia, e, no final, surgia a ci
dade fronteiriça de Guajará-Mirim. A primeira cidade, dentro dos 
limites do Estado do Amazonas; a segunda pertencia ao Estado 
de Mato Grosso. : 

Com a crise, e apesar dela. na REGIÃO do atuaf Estado de 
Rondônia, manteve-se fazendo exploração do látex e peles de 
animais silvestres, embora um tanto quanto estagnada populacio
nalmema. 

Foi naquele momento, de difiCUldades, que chegou a Porto 
Velho o missionário americano Paulo John Aenis, disposto a en
frentar as agruras que tan1D amedrontavam a todos quantos se 
aventuravam chegar nas paragens da Madeira-Mamoré e da U
nha Telegráfica Estratégica construída por Rondon. Encontrou-se 
com um desbravador, nativo da Paraíba e membro da Igreja de 

naturais que ficavam à volta, além do incõmodo que os pentaoos
tais causavam ao Instituto Maria Auxiliadora (SIC), construido nas 
proximidades, dai a mudança para a rua José de Alencar. 

A REGIÃO atravessaria décadas, desde a queda eoonõmi
ca da borracha nativa, sem que houvesse maiores investimentos 
económicos, a não ser a velha exploração extrativista que faZiam 
os nordestinos saídos das secas devastadoras em busca de 
meios de subsistência, quando agarravam-se ao extrativismo, em
bora recebessem pouco ou nada pelo seu trabalho. 

Uma população de aproximadamente 20 mil habitantes 
mourejava, ora concentrada em Porto Velho, ora largada pelas 
entranhas da mata ou nas margens dos rios, indtindo Guajará
Mirim, onde, no dia 20 de maio de 1928, um grupo de salvos: Ma
ria Fausta Ramos, Benvindo Ramos e Maria Salomão tornara-se 
VlllCilário da fé, conduzindo o estandarte da palavra de Deus na
quelas paragens. quando fizera-se fundador do movimento pente
costal jun1D à Assembléia de Deus. 

Como Guajará-Mirim pertencia a Mato Grosso, naquele 
mesmo ano da fundação dos trabalhos evangélicos de 1928, no 
dia 12 de julho, o Presidenta do Estado, Dr. Mário Çorreia, sancio
nava a Lei n• 991. criando o município que abrangia desde Santo 
AntOnio do Rio Madeira, atá as meãndricas regiões do Alto Gua
poré, nas proximidades do Rio Jauru. 

Operosos, os pastores Januário Soares. Ursolino Costa, 
dentre outros, chegaram a despertar preocupação à Igreja Católi
ca Romana, como insere o historiador Vítor Hugo em seu "DEs
BRAVADORES' de um respeitável jesuíta daqueles tempos, em 
carta ao bispo de Humaitá: "Os crentes estão danados, pregando 
o evangelho, temos que tomar cuidado-.· 

Fundaram congregações em todo núcleo populacional, 
desde Santo An1Dnio atá as angusturas do rio Guaporé. 

Um fato novo, entretanto, viria acontecer: Com o evento da 
2' Grande Guerra Mundial, a Inglaterra perdera seus seringais 
maláios, e os Aliados tiveram que recorrer aos seringais nativos 
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da América do Sul, quando iniciaram assinar, com o Brasil, os 
acordos de Washington que consistiam basicamente na obriga1D
riedade do Brasil fornecer a borracha estratégica e em conse
qüências os americanos fomentariam a implantação de Usinas Si
derúrgicas em outras regiões do Pais. 

Outras medidas haveriam de ser cobradas naqueles docu
mentos, lal corno reautar nordestinos para a extração do látex, 
fornecendo-lhes roupas e o transporte além da promessa de apo
sentá-los, no final, corno soldados da borracha. Outra obrigação 
do Brasil fora a criação de territórios federais naquelas regiões 
onde abundava a hévea brasiliensis. Seria ligados ao Ministério 
do Interior e Justiça, facilitando, assim, a administração dos recur
sos daquelas regiões. 

No dia 13 de setembro de 1943. Getúlio Vargas assinaria 
Decreto Lei n• 5.812 criando territórios federais, dentre eles o Ter- . 
ritório Federal do Guaporé, nome que permaneceu até a homena
gem que o Congresso fez ao bandeirante que desbravara a RE
GIÃO, rasgando a floresta para implantar a Unha Telegráfica Es
tratégica de Cuiabá a Santo António do Rio Madeira, o então Ge
neral Rondon; quando a RI:GIÃO pãSsou a chamar-se Rondônia. 

Alcançou a criação do Território o Pr. Juvenal Roque de 
Andrade, espo_so de .. Emestina Andrade, entretanto, menos de um 
mês depois da posSe, fora substituído pelo Pr. Francisoo Vaz 
Neto, que procurou dinamizar os trabalhos de evangeHzação, 
principalmente porque, com a nova divisão territorial, a divisa com 
Guajará modificou, saindo da cachoeira de Santo Antônio para o 
igarapé Taquams. a mais de 200 Km. para Noroeste, abrangendo 
várias estações da Estrada de Ferro Madeira-Marnoré e, para o 
Norte, pelo Rio Madeira até o distrito de CaJama. Já a REGIÃO 
sudeste, pela linha telegráfica ou pelo Rio Machado, alcançava 
uma extensão de mais de 800 Km até Vilhena. 

Guajará-Mirim corno Porto Velho ficaram sob a responsabi
lidade da Convenção do Estado do Pará, sendo que, Guajará es
tendia-se desde o igarapé Taquara, até os contornos do rio Gua
poré, na embocadura do Cabixi. Corno vemos. o Território fora dM
dido em apenas dois municipios ccnsidefados os maiores do mun
do, legando aos administradores governamentais e/ou religiosos di
firuklad<JS vultosas, principalmente, no caso. aos assembleianos, 
que sairiam as conseqüências por empunharem o estandarte da fé 
cristã em um pais que, se não permanecera no erro inquisitório, 
quando somente a fé romana tinha liberdade de culto, mesmo assim 
guardara o ranço per-..eguidor no espírito desavisado de muitos go
vernantes ou simples adrriniStradores despreperados para aceita
rem a pregação evangélica de forma simples e direla. 

Tudo era muito diffcil para os evangélicos, mesmo assim a 
palavra de Deus era difundida e os evangélicos eumen1avam, 
principalmente os da Assembléia de Deus, que chegavam como 
arigós, para a extração do látex ou que aceitaram a Cristo como 
seu único e suficiente' Salvador. 

Ao mesmo tempo em que o Governo oferecia van1agens 
àqueles que se dispunham a vir povoar a REGIÃO, crescia o en
tusiasmo evangélico, quando levas de nordestinos invadiam as 
entranhas da selva, agora conduzindo suas famflias que ficavam 
nas regiões mais desenvolvidas, aproveitando as ofertas do Go-, 
vemo com relação ao estudo dos filhos, quando, além da escola, 
fomecie farda completa e livros às crianças em idade escolar_ 

Entretanto, toda aquela facilidade apregoada pelos emissá
rios do Governo. já nos primeiros momentos pós-guena, iniciara ser 
modificada. desde o valor da borracha nativa. agora muito menos 
necessária e fendo a borracha sintética como concorrente, uma vez 
que a descoberfe cientifica da mesma possibilitou às grandes potên
cias o fabrico e conseqüentemente o uso em muitos objetos, mode
rando substancialmente a utilização da borracha silvestre, levando 
toda a AMAZÔNIA. novamente, ao retrocesso econômioo, enquanto 

que as regiões do centro-sul do País, além a eiiOiução usinária, 
ainda procediam o fabrico da borracha sintética. 

Aae e Rondônia, em que pese as muitas ãmculdades, con
torciam-se insistindo na coleta do látex, sobrevivendo às duras 
provas imposfes pela trama urdida pelos cartéis que buscavam o 
enfraquecimento económico da AMAZÔNIA, impondo-lhe preço 
pouco animador à borracha. 

Novamente aconteceu a evasão dos seringais nativos, re-. 

sul1ando na diminuição populacional. 
_.A Igreja sofrera a redução de seus membros, mesmo as

sim, em Porto Velho, construíram nos idos de 1952, um novo tem
plo na rua José de Alencar, inaugurado pelo Pr. Joviniano Lobato. 

Em 1953 chegava a Porto Velho, procedendo do Estado do 
Pará. o Pastor Leonardo Severo da Luz, recebendo o pastorado 
das mãos do Pastor Benjamim Matias Fernandes que, por sua 
vez, estivera por um curto período à frente dos trabalhos de evan
gelização em Rondônia. . 

Leonardo Luz. permaneceria 27 anos no pastorado da As
sembléia de Deus em Rondônia É ele quem insere em seu livro 
inédito ·síntese da Minha V"lda·. o seu trabalho na difusão da pa
lavra de Deus: 

"Depois de vinte e seis longos dias de viagem. 
no dia 12 de agosto de 1953, chegamos à cidade de 
Porto Velho, onde os nossos irmãos em Cristo nos 
aguardavam com ansiedade e nos receberam com sim
patia e cordialidade. 

"No ãa 17 de agosto daquele ano, em retriio sde
ne da Assembléia Geral e Ministério da Igreja, presentas os 
Presbíteros Tago Jo<ge Evangefosta e Lucas Oubissela, 
EvangeliSta João Francisco de Lima, o Pastor Benjamim 
Matias Fernandes fez-me a trau~rr·s "o do pastorado da 
igreja, como oração e ações de graças a Deus. 

• A igreja em Porto Velho era a sede dos traba
lhos em toda a REGIÃO rondoniense. 

•Depois de haver passado alguns dias na sede, 
iniciei uma visita às congregações do interior, quais se
jam: Jacy-Paraná e Fortaleza do Abunã, viajando de 
trem, através da Estrada de Ferro Madeira-Mamoré e 
em pequenos embarcações fluviais com motor de popa 

•Em seguida fui a Guajará-Mirim, Cidade situada 
na fronteira com a República da Bolívia, onde a direção 
do trabalho estava sob a responsabilidade do Evange
lista Francisco Nascimento Garcia. 

"Fazia-se necessário ampliar o campo de traba
lho até os limites daquela Unidade da Federação, no 
sentido Norte-Sul, em direção ao Estado de Mato Gros
so, subindo os rios Mamoré e Guaporé •• ." 

Pr. Leonardo percorrera aqueles rios e estabalecera a 
evangelização até o Forte do Príncipe da Beira e Costa Marques. 
que ficou sob a responsabilidade do Evangelista João Francisco 
de Uma, que se deslocava em pequenas canoas ou barcos com 
motor de popa, pelos igarapés ou mesmo pela calha do caudalo
so Madeira. 

As maiores ámculdades económicos causadas pela baixa 
do preço da borracha, aos poucos foram substituídos por outras 
atividades, também extrativas, corno a descoberfe dos garimpos 
de diamantes, no cascalho do leite do rio Machado e alguns de 
seus aftuentes, corno o Comemoração e o Pimenta Bueno. 

Passo a passo os seringueiros foram se acostumando ao tra
balho de pesquisa no ripio diamantífero, ao mesmo tempo que des
cobriam, ainda no final da década de 50, as larvas de cassiteritas. 
que haveriam de ser, nos anos 60, a grade economia rondoniana. 
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Paràielamenta à Clascotierta e à exploração do minério da 
estanho, o governo Kubrtschak de Oliveira, acatancto solicitação 
do governador do Tenitório, Cal. Paulo Nunes Leal, mandava 
abrir a estrada hoje conhecida por SR-364, rasgando a seiva inós
pita desde Cuiabá, no Estado de Mato Grosso. até as margens do 
Rio Madeira. 

Voltemos ao Pr. Leonardo: 

'Pouco tempo depois, veiculas sem conta transi
tavam pela nova estrada. transportando cuiabanos, ca
pixabas. paranaenses, catarinenses e outros migrantes 
dos demais estados brasile~ros, dentre os quais, muitos 
eram membros da Assembléia de Deus, que para cá vi
nham em caráter definitivo. 

'Agora foi possível organizar igrejas com seus 
ministérios locais e muitas congregações. 

'Essa movimentação causou um grande cresci
mento do povo evangélico dentro de Rondônia. A pro
pagação do evangelho se tornou mais intensa, com 
muitas decisões, tanto nas congregações à margem da 
estrada, como nos lugares mais distantes, por onde o 
povo de Deus ia penetrando. Os batisrno sucediam-se 
em grande número, como também as manifestações do 
poder do alto. 

"Na sede, o trabalho sempre foi muito animado a 
crescente, com muitas decisões da almas e batismos 
com o Espírito Santo. 

"Muitas reuniões convencionais do Ministério da 
igreja foram realizadas, a fim de serem tratados assun-·
tos importantes, referentes à expansão do trabalho de 
evangelização. 

zembro de 1981 e instalado no dia 4 de janeiro de 1982, com a 
nomeação do Coronel Jorge Teixeira de Oliveira para governar o 
novo Estado e, já no dia 2 de fevereiro de 1983, tomavam posse 
os primeiros deputados estaduais e em agosto daquele mesmo 
ano, o Relator Geral da 11 Constituição do Estado, Deputado Ami
zael Silva, entregara para aprovação a Carla Magna de Rondô
nia; promulgada no dia 6 daquele mês e ano. 

O Pr. Nels assumira, portanto, em momentos de institucio
nalidade no Estado, cabendo~hes adaptar o Estatuto da Conven
ção às Leis do Pais e do Estado, ao mesmo tempo em que retira
va o· caráter dif\lftalieiéâade da presidência, permitindo eleições 
periódicas, quando então o Pr. António Dionísio dos Santos, da 
Convenção de Porto Velho, substituto que fora do Pr. Reis, viera a 

--·ser ereitoo preslc!ente tiaCOnvenÇã.OEstaãual, tendo se mantido, 
acumulando a Presidência da Convenção dé Porto Velho e do Es
tado ao mesmoternpõ; cõmõ tem.slaousuarem Rondõnià, atê 20 
de dezembro de 1991, quando a Convenção Nacional houve por 
bem merecer os seus préstimos e dedicação a obra do Senhor, 
em Campo Grande, Mato Grosso do Sul, para onde fora, legando 
a Rondônia trabalho que, por certo, haverá de ser modelo para a 
evangelização e difusão dos santo evangelho de Cristo. 

O Pr. Dionísio voltara-se para a área cultural, como vere
mos à frente, reativando a Escola Paulo Aines e oportunizando ao 
ministério ampliar seus conhecimentos evangelísticos, implantan
do cursos de níveis diferentes na formação de obreiros. 

Substituíra-o, no campo de Porto Velho, o Pr. rondoniano 
Joel Holder, e, na Convenção Estadual o Pr. Severo AntOnio de 
Araújo, de notável atuação visitadora, com objetivo de incentivar o 
desenvolvimento da Igreja na grande seara do Estado ou pacificar 

_ânimos por ventura exaltados. 
Severo promoveu várias convenções de caráter adminis-

'Daí por diante, dia após dia, ano após ano, a trativo e orientador, no momento de evasão migratória, quando o 
obra do Senhor cresceu e se desenvolveu por toda a Estado limitava a atuação garimpeira e definira as glebas em ta-
vasta REGIÃO rondoniense, onde milhares de almas, vor dos agricuhores, e estes iniciaram transformar seus campos 
remidas pelo sangue de Jesus, cantam louvores e gfori- de lavoura, principalmente a cacaueira a de café que, ou .eram 
ficam o Nome que é sobra todo o nome.' atacadas pala vassoura.<fe-bruxa ou perdiam o praça no mercado 

No final da década de 70, a população ronaoniana, que no internacional, resultando na transformação da lavoura em campos 
inícic, somava pouco mais que 1 00 mil habitantes, no final da dê- da pastagem, quando o rebanho bovino veio da crescer substan-
cada e início de oitenta, somava muito mais que 1 milhão da habi- cialmente e, conseqüentemente, reduzindo o número de braços 
tantas, migrados de toda parta do País, oportunizando a criação antes ocupados com a lavoura, agora evadindo-se para outros 
de novos municípios. rincões. Diga-se, entretanto, que, embora houvesse uma certa pa-

Em 1977, r.o dia 11 de outubro, através da Lei n• 6.448, to- rafisação no crescimento do Estado, o trabalho do Senhor prosse-
ram criados os municípios da Ariquames, Cacoal, Ji-Paraná, Pi- guiu firma •na esperança do porvir". 
menta Bueno e Vilhena, e, já no dia 16 de junho de 1981, o Presi- A Igreja, no sentido lato, vem desenvolvendo também ativi-
dente Joãõl3atista de Figueiredo sancionava a Lei n• 6.921, dadas de caráter social e cuhural. Em princípio os pastores preo-
criando os municípios de Colorado d'Oeste, Espigão d'Oeste, Pre- cupam-se com a escolaridade da população, criando escolas diri-
sidenta Médica, Ouro Preto do Oeste, Jaru e Costa Marques. gidas por pessoas do credo evangélico, mas dentro dos padrões 

Como podemos venfica:", os trabalhos de evangelização axi- estabelecidos pela legislação pertinente. 
giam, dos obreiros,. grande agilização, para que Rondônia pudesse A mais antiga delas, o Educandário Evangélico "Paul As-
ser atendida em todo recanto, exigindo ainda grande número de nis", recebera este nome em homenagem ao fundador dos traba-
obreiros - pastores, evangelistas, presbíteros e diáconos, além de lhos assembleianos em Rondônia. Fora fundado por inspiração 
um número significativo de auxiliaras e cooperadores que, da fato, o do jovem estudante de pedagogia, Gu~herme Ferreira Luz, nos 
Pr. Leonardo cuidou em separar a fim de que a propagação do idos da 1957, filho do então Pr. Leonardo Luz. de saudosa mamó-
evangelho não viesse sofrer solução de continuidade. ria, escola esta que permaneceu am funcionamento até 1964, 

Pr. Leonardo Luz fora solenemente jubilado no dia 16'de quando deu-se o movimento revolucionário, culminando com um 
dezembro de 1980, sendo substituido pelo Pastor maranhense onda de demissões no Território de Rondônia, deixando, assim a 
José de Souza Reis, responsável pela ampliação do templo cen- igreja sem condições de manter a referida escola. Em virtude de 
trai e incentivo a construção de templos ao longo da BR-364, bem sarem os professores, em sua maioria, servidoras do Governo, 
como a consagração da mais obreiros em todo o Estado. aqueles abnegados servos do Senhor teriam que procurar outro 

O Pr. José de Souza Reis, entretanto, dormiu no Senhor emprego que lhas proporcionassem o sustento. Eram eles: Joel 
quando mal iniciara seu projeto de ampliação dos trabalhos da Holder, Guilherme Luz. Sulamita Ragis, Berenica. Luz Silva, Mi-
evangelização, legando ao Pr. Nels Santos, presidente da con- riam Luz Sobreira, Djanira Paiva, Ruth Luz Rocha, Odaléia Paiva, 
venção da CacoaJ, seis meses na presidência regional. -- - - -GeriéSia dilCOSiii Luz,UndomarEvangeüsta, Oaisy Muriel Holder 

Rondônia vivia a euforia da transformação de Território em e Gertrudes Holder, os quais registramos seus nomes pelo pionei-
Estado, criado que fora pala Lei Complementar n• 41 de 22 de de- risrno no trabalhO coadjuvante da evangelização no Estado, com 
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louvável a11Jação, sendo hoje, em sua maioria, destacáveis e bons respeitável líder da Igreja veio de adquirir também o prédio onde 
funciona a referida Rádio e a FUNDADA. professores dentre o quadro do Governo. 

Vinte e um anos depois, no dia 19 de agosto de 1985, o Pr. 
Antônio Dionísio da Silva, então presidindo a CEMADERON (Con· 
venção Estadual da Assembléia de Deus em Rondônia), recebera 
do Pr. Benhard Jonhson, de saudosa memória, incentivos tais, 
que lho fizeram animado a reabrir os trabalhos educaàonais em 
Porto Velho. Assim, alugou um espaço físico para funcionamento 
da Escola, até a chegada de urna caravana de irmãos dos Esta
dos Unidos, operários da ASEM (Associação Beneficente de Me
nores), que executaram o projeto de conStrução da referida Esco

Além de HoldEir, na ConVéliÇãb de Porto Velho, temos como 
1• VIC&Presidente, o Pr. João Batista Filho, 2" Vtce-Presidente o Pr. 
David R. do Nascimento e Cc-Pastor Messias l3m1Josa da Silva. 

Ftnalmente, ao comemoramos os 75 anos de evangelho 
pentecostal em Rondônia, podemos dizer como o poeta: 

"Nas lutas. e nas provas, 

A Igreja segue Caminhando .. ." 

Com os meus agradecimentos pela atenção da Senhoras la em seu lugar definitivo. 
H ·e Escola tende 350 1 stá b Senadoras e dos Senhores Senadores, encerro essas palavras OJ a a a unos e e se re a responsa- fi d . - d d · ·Sir - ·br • 

bilidade administrativa e pedagógica da Prof' Neuza Maria sartO- rea rman o a_ COOV1CÇBO e que a a mim açao pu I~ nao 
sa, sucessora da Prof' Sulamita Belarmino dos sariios-eT.ourdes-- - pod_e prescmdtr do apo1o dos setores orgamzado~ ~a soCiedade, 
N · 1 sti · f t '" 1 d h espeoal'llente aqueles que tanto fazem em benefiCIO de seus se-

asc1men o que e veram a ren e com no.,ve esempen o. lhan . d 1 · Asse bl · · de o 
A Igreja possui, ainda, vários Departamentos: · · me tes. com e o caso a greJB m e1a eus. 
(SIC) • 0epartamen1o Musical, que ac1opa "Coral Hannonta O SR. ODACIR SOARES (PFL-RO) - Sr. Pre-

Santa", Banda de Música "Hannonia Celeste", ConjUlto Jovem sidente, S~. e Srs. Senadores, na qualidade de Pre-
"Shalon", Conjunto de Adolascentes "Vozes Celestes", Conjunto sidente da Comissão Mista da Medida Provisória o!! 
"VIda Nova", dos convettidos, _Conjunto "Pequenos Raios", 1~ 1511, de 25 de julho de 1997, não posso deixar relem-
mental, e atende às coogregaçoes no que se refere á parte musical. . • 'sanei 

COADVEL - Circulo de Oração da Igreja Evangélica As· brar os esforços feitos ao longo do penodo, VI o a 
sembléia de Deus de Porto Velho, que através de uma Coordena· tomá-la aceitável pelos produtores rurais da Amazônia. 
ção Geral, coordena os 104 Círculos de Oração de Porto Velho. Lastimavelmente porém não nos foi possível evi-

UMADVEL • União de Mocidade da Igreja Evangélica Assem- · • - ' ' • 
bléiadeOeusdePort>Velho.~de 100núcleosdemocidade. tar ~ uma.~ça? ':!ue _mantém o mesmo texto,~ 

Departamento de Educação Cristã, que administra: mesma unposçao de Imitações no uso dos recursos, tel-
Escola Bíblica Dominical, escola que funciona aos domin- mando em p:>..nalizar os produtores rurais da Amazônia. 

~,parat~~idadese_nãoexigenenhumpré-requisito,con· A propósito do§ 2º do artigo 1º, da MP 15112, 

s1deradaa Pnmmrado Bra511. . _ estabelecendo que: 'Na Propriedade onde a caber-
Está organtzada com as segUintes seçoes na Sede e em . . . . . 

todas as congregações: tura arbórea se constitUI de fitofis1onomtas florestats, 
Seçào Infantil, Seção Juvenil, Seção dos Jovens, Seção não será admitido o corte raso em pelo menos oiten-

Edificação do Lar 1, 11, ~n. _Seção Maturidade Cristã e Seção v~ ta por cento dessas tipologias flore&1ais," dizia eu, 
Nova~ o cu~ de Dlsapulado para novos convertidos. Aos sa- Senhor Presidente em meu discurso de 7 de agosto 
bados sao adminiStradas aulas para todos os professores. : - . . 

EErAD. Escola de Educação Teológicas das Assembléias de 1996, que sua tmplementaçao levana os propne-
de Deus, sendo o segundo maior núcleo do Brasil. tários da Região Norte e parte norte da Região Cen-

FAETEL- Faculdade de Educação Teológicas Logos. com os tro-Oeste, a se transformarem em latifundiários ou 
cursos de Bacharel e Mestrado, dirigida pelo Pr. AJcm Lopes TOledo. minifundiários. 

FAETAD- Faculdade de Educação Teológicas das Assem- . . . . .• 
b!éias de Deus , curso de Bacharel por Correspondência. Isto porque o termo "fitoftstonomta florestais 

EMAO- Escola de Missões das Assembléias de Deus. com traduz-se, em linguagem corrente, por 'mata fecha-
52 Alunos. · da'. Os colonos que hoje estão recebendo terras, 

D6partsm6nto de LJteraJura, com urna tivraria no Templo em Rondônia lotes com dimensões de 30 a 50 hec-
Sede, atendendo às congregações com revistas e demais mate- ' · f 
riais da Escola Bíblica Dominical, vendas de bíblias, harpas, li- tares, so~ente pod:nam . azer corte raso ~m ~n~ 
vros, folhetos e Mensageiros da Paz. 20% da area, ou seja, tenam que se ater a utillzayao 

Na Ãr9a Assistencial, a igreja possui a FUNDAD (Funda- de áreas diminutas, de 6 a 10 hectares, insuficientes 
ção da Assemblé~ de Deus), com os :*'9uintes Depa~tos: para a manutenção e crescimento de suas famílias. 

UBAP.; Untae· Beneficente Ação de Amor que cuida dos No caso particular de Rondônia é preciso dizer 
nossos velhinhos carentes. ' . _ 

Centro de recuperação "Refúgio Canaã"; que a situação é mais grave face ao que dtspoe o 
Uma Olaria, uma marcenaria e uma serralheria que aten.; Plano Agropecuário e Florestai-Pianafloro. Este tem 

dem na construção e reforma da Sede e Congregações. como objetivo geral implementar o desenvolvimento 
Em 1995,_ Joel Holder tomou-~ Presidente da Convenção e propiciar 0 adequado manejo e conservação dos 

do Estado, depotS de 4 anos no muniCipiO de Porto Velho, quando . • . 
veio também acumutar as prASidàncias, tomando-se redobrada- recursos naturats de Rondonta 
mente operoso na obra do Senhor; quando persegue objetivos As configurações das categorias de manejo, 
definidos, segundo ele, para "ganhar almas para o Senhor'· em Rondônia, totalizam, apôs a contratação do Pia-
- urTI Ieito notável, que realizou o jovial Pr. Joel, foi_ a ':'luisi- nafloro 56% dos 23 8 milhões de hectares e estão 

çao da radío Boas Novas, para ampliar o poder de difusao do . ' . . ' _ . 
Santo Evangélico de Cristo. quando a palavra de Deus tem che- dest1n~das a tmplantaçao de Untdades de Conserva-
gado aos mais longínquos rinoéíes do Estado e estado vizinhos. O ção e Areas Indígenas. 
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O que sobra da área total do Estado alcança 
44% da área territorial, ou seja, 10,1 milhões de hec
tares. Com a edição da MP n2 1511 , a alteração pos
sível da cobertura arbórea fica reduzida a 20% do 
imóvel. O Estado de Rondônia só poderá utilizar 
dois milhões de hectares, das suas terras rurais. 

Segundo dados da Secretaria de Desenvolvi
mento do Meio Ambiente-SEDAM e da Secretaria de 
Agricultura e Reforma Agrária-SEAGRI, a atividade 
agropecuária do Estado já ultrapassou os dois mi
lhões de hectares. Daí Resulta que Rondônia se vê 
engessada e, ponanto, tolhida no desenvolvimento 
de seu mais importante setor produtivo. 

A instalação da Comissão Mista foi seguida de 
inúmeros depoimentos de Governadores, de Sena
dores e Deputados Federais da Bancada dos Esta
dos da Amazônia, assim como de dirigentes de Insti
tuições públicas e privadas. 

Foram realizadas audiências públicas em Porto 
Velho, Rondônia e Rio Branco, Acre, com presença 
maciça e muito participativa dos Deputados Esta
duais, de representantes das Organizações Não Go
vernamentais, e dos Sindicatos de Trabalhadores. 
Às duas audiêndas públicas compareceram o Presi
dente do lbama, Dr. Eduardo Martins; o Secretário 
de Desenvolvimento Integrado do Ministério do Meio 
Ambiente, Dr. Raimundo Deus-Dará; e Diretor de Re
cursos Naturais do lbama, Dr.Paulo Benicar. 

Como · síntese das audiências públicas ficou 
marcada a seguinte posição: . 

a)- a edição da MP 1511, sem consulta prévia 
aos Governadores e às lideranças pÓiíticas regio
nais, foi entendida como um ato de força, uma medi
da antidemocrática.; 

b) - as manifestações reconheceram os gran
des prejUízos que resultarão da aplicação da MP 
1511, limitando a expansão das atividades agrope
cuárias tanto para os míni e pequenos, quanto para 
grandes proprietários. 

c) -a edição da MP 1511, abre uma possibilida
de para que o Governo Federal venha a traçar uma 
política de desenvolvimento regional para a Amazônia 

Participei de inúmeras reuniões nos meses de 
setembro, outubro e novembro, com o Presidente 'do 
lbama, Dr.Eduardo Martins , e com Diretores do lba
ma. Em novembro, promovi em Porto Velho, Rondô
nia , uma reunião com a Presidência do lbama e o 
Diretor da Secretaria de Desenvolvimento Integrado, 
Dr. Raimundo Deus-Dará, do Ministério do Meio Am
biente, acompanhado de seus assesssores, com a 
presença do Governador Valdir Raupp, dos Senado
res, José Bianco, Emandes Amorim, do Deputado 

Federal Eurfpedes Miranda, de inúmeros deputados 
estaduais, e dos dirigentes ou representantes das 
Federações da lndustria-FIERO, Federação da Agri
cultura-FAEARON, da Federação do Comércio-FE
COMÉRCIO, dos Sindicatos e Associações de ma
deireiros, da indústria moveleira, totalizando uma as
sistência de 270 pessoas que lotaram as dependên
cias FARO. Na oportunidade, foi firmado o "Termo 
de Ajuste e Compromisso Estabelecido entre lba
ma,Govemo do Estado de Rondônia e Setor de 
Base Florestal", de 7 de novembro de 1996. 

Em várias oportunidades, o Dr. Eduardo Martins, 
admitiu e continua admitindo uma flexibilização da MP 
1511. Esta flexibilização consistiria em considerar os 
esforços dos Estados com políticas de Zoneamento 
Sócio-Econômico-Ecológico, como o Planafloro, de 
Rondônia, e o Prodeagro, do Mato Grosso. 

Ele admite, também, que deverá ser feito um 
esforço no sentido de que os demais Estados da 
Amazônia sejam estimulados e atraídos a se engajar 
na politica de ordenamento de seus espaços rurais. 
Afirma o Dr.Eduardo Martins que o Ministério do 
Meio Ambiente, esforçar-se-á no sentido da obten
ção de recursos de financiamento junto ao Banco 
Mundial, para a efetivação dos estudos. 

Depois de inúmeras e sucessivas reuniões de tra
balho com a assessoria do lbama, e com o Dr. VICente 
da Silva, Consultor Jurfdico do Ministério do Meio Am
biente, chegou-se à seguinte minuta de proposta de al
teração do Art. 12 da Medida Provisória n21511196: 

• § 32 Nas regiões de que trata o "caput• este 
artigo o Zoneamento Ecológico-Econômico será ela
borado na escala mínima de 1 :250.000, levando em 
conta o desenvolvimento econômico e social e a es
trutura dinâmica ambiental, além dos Valores históri
co-evolutivos do patrirnônio biológico da Região". 

A partir da reedição da MP 1511-6/96, de de
zembro de 1996, segundo o Consultor Jurídico do 
Ministério do Meio Ambiente , as negociações pas
sam a um outro patamar político. Os entendimentos 
e negociações seriam determinantes no âmbito da 
Secretaria de Assuntos Estratégicos , na ·pessoa do 
Embaixador Ronaldo Sardenberger, Ministro Gusta
vo Krause e Casa Civil da Presidência da República. 

Para dar resposta e amparo à tese da necessi
dade de uma escala mínima de 1 :250.000 para o 
Zoneamento,solicitou-se ao Planafloro, em Rondô
nia, cópia de Contrato da 2~ Aproximação do Zonea
mento Sócio-Econômico-Ecológico, entre o Governo 
do Estado de Rondônia e o Consórcio Tecnosolo
DHV Consultants. A escala de trabalho é de 
1 :250.000 e nas áreas mais tensionadas (trechos da 
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BR-429 e BR-421), na escala de 1:100.000. O valor 
do contrato é de R$19.467.635,09; 

Recebemos, ainda, informações detalhadas so
bre o andamento da execução dos trabalhos de labo
ratório e de campo, que estavam em dezembro com 
35% realizados. A previsão da conclusão dos traba
lhos da 211 Aproximação é para março/abril1998. 

Nos dias 29 de janeiro e 20 de fevereiro do cor
rente ano, fizemos dois discursos, trazendo a esta 
Casa informações detalhadas da 1ª Aproximação do 
Zoneamento Socio-Econômico E:col<)giG.~ Q.Q-ª~1"-. 
feiçoamento deste Zoneamento, com a contratação 
da 2!1 Aproximação, em 12 de março de 1996, com a 
T ecnosolo-DHV Consultants. 

Mantivemos audiência, no dia 27 de fevereiro 
passado, com o Embaixador Ronaldo Sardenberger, 
da Secretaria de Assuntos Estratégicos, da Presi
dência da República, na companhia do Deputado 
Federal Eurípedes Miranda (PDT -RO). Na oportuni
dade, fiz-lhe à entrega de uma coletânea dos meus 
discursos referentes à temática da Medida Provisó
ria 1511, bem como do Contrato da ~ Aproximação 
do Zoneamento Sócio-Econômico Ecológico. 

Reiteramos ao Embaixador Ronaldo Sardem
berger , a absoluta necessidade de vir a ser modifi
cada a MP 1511, para atender aos reclamos da so
ciedade de RondOnia e de seu Governo, que vem 
cuidando das questões ambientais via Planafloro. 

Lembramos, ainda, o caráter peculiar da ocu
pação de Rond6nia. com a abertura de seringais ex
trativistas e da coleta da castanha-do-pará, em se
ringais de grandes extensões territoriais e da profun
da mo<fdicação por que passou a partir dos anos 
1970, com o início da Colonização Oficial do INCRA. 
Foram assentadas em RondOnia; pelo INCRA, cerca 
de 80 mil famQias, em uma constelação de Projetos 
Integrados de Colonização (PIC's) e Projetos de As
sentamento Dirigidos (PAD's). 

É importante destacar a estruture fundiária de 
Rondônia, a partir do processo da ocupação pela co
lonização. Apesar de apresentar concentração de 
muitas terras em mãos de uns poucos grandes pro-, 
prietários, a distribuição é socialmente muito mais 
justa que em outros Estados da Região Norte. 

Façamos uma comparação entre RondOnia, a 
partir da Região Norte, com os Estados do Amazo
nas, Pará e Acre, deixando de fazer anotações para 
Amapá e Roraima. Na Região Norte foram recadas
trados pelo INCRA, em 1992,136.822 imóveis, com 
uma área total de 63.855.951 hectares. 

A classe dos minifúndios com~a com 68.455 
imóveis, ou seja, 50% do total, e detinha uma área 
de 2.745.478 hectares, ou seja, 4,3% da área total. 

As Pequenas Propriedades constitufam um 
agrupamento de 48.067 imóveis, com 35,1% do total 
e abrangia uma área de 6.211.315 hectares, com 
9,7% da área total. 

As Médias Propriedades eram 13.508 imóveis 
representando 9,9% do total com 7.601.527 hecta
res· de, área com 11 ,8% da área total. 

. As Grandes ProQriedades estavam repre
sentadas por 6.792 imóveis, ou seja, 5,0% do total 
dos imóveis, porém concentravam 47.297.631 hec
tares, ou seja, equivaliam a 74,1% da área total das 
propriedades da região Norte. 

-: ' : · No Estado do Amazonas, foram recadastrados, 
em 1982, 18.352 imóveis com uma área total de 
10.467.151 hectares.A classe dos MINIFÚNDIOS 
englobava 13.434 imóveis, ou seja, 73,2"k do total, 
com urna área total de 462.041 hectares o que rep
resentava 4,4% da área. 

As Pequenas Propriedades totalizavam a cifra 
de 3.371 imóveis, 18,4% , · com uma área total de 
484.725 hectares, ou seja, apenas 4,6% da área. 

As Médias Propriedades abrangiam, 1.034 
imóveis, com 5,6% do total e detinham uma área de 
577.792 hectares, 5,5% da área total. 

A Grande Propriedade, era constitufda por 513 
imóveis, com 2,8% do total, mas retinha uma área 
total de 8.942.591 hectares, o que correspondia a 
85,4% do total da área das propriedades recadastra
das do Amazonas. 

No Estado do Pará, foram recadastrados pelo 
INCRA, em 1992, 37.921 imóveis, com uma área to
tal de 25.611.288 hectares. 

O Minifúndio era expresso por 19.080 imóveis, e 
significava 50,3% do total, com uma área total de 
623.746 hectares, ou seja, apenas 2,4% da área total. 

A Pequena Propriedade, com 13.388 imóveis 
expressava 35,3%, e detinha uma área de 1.548.202 
hectares com 6,0% da área total. 

A Média Propriedade contava com 2.854 imó
veis, com 7,5% do total dos imóveis do Pará, e com 
urna área de 1.442.024 hectares, com 5,6% da área 
total dos imóveis. 

A Grande Propriedade, no Estado do Pará es
tava representada por 2.599 imóveis, o que expres
sava 6,9% do total dos imóveis, porém concentrava 
uma área de 21.997.314 hectares, ou seja, 85,9% 
da.área total dos imóveis paraenses. 
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O Estado do Acre, no recadastramento de 
1992, figurou com 9.087 imóveis, com uma área to
tal de 4.053.047 hectares. 

O Minifúndio, no Acre, estava representado por 
7.451 imóveis, o que expressava 82% do total de 
imóveis, com uma área total de 404.996 hectares, 
ou seja, 1 O% do total da área. 

As Pequenas Propriedades contavam com 
1.129 imóveis, 12,4%, e somavam uma área total de 
140.972 hectares, ou seja, 3,5% da área total. 

As Médias Propriedades, com 208 imóveis, repre" 
sentando 2,3% dos imóveis, detinham 160.663 hectares · 
da área, com apenas 4,0% da área total dos imóveis. 

As Grandes Propriedades, figuravam com 299 
imóveis, ou seja 3,3% do totãl dos imóveis, mas con
centravam uma área de 3.346.415 , o que corres
pondia a 82,6%-.da área total dos imóveis do Acre. 

Em Rondônia, o INCRA recadastrou, em 1992, 
33.036 iiTlÓIIeÍS com uma área total ele 5.066.903 hectares. 

Os Minifúndios, em Rondônia, alcançaram 
16.113 imóveis, representando 48,8% do total, e de
tinham uma área de 645.047 hectares, ou seja, 
12.7% do total da área. 

A Pequena Propriedade em Rondônia, somava 
14.835 imóveis, com 44,9% dos imóveis concentra
dos em área de 1.531.623 hectares, ou seja, 30,2% 
da área total dos imóveis. 

A Média Propriedade, com 1.448 imóveis, ou 
seja 4,4% do número dos imóveis, detinha uma área 
de 587.787 hectares, com 11,6% da área total. 

A Grande Propriedade figurou no recadastra
mento, com 640 imóveis, o que expressava 1 ,9% do 
total dos imóveis, e concentrava uma área total de 
2.302.443 hectares, ou seja 45,4% da área total dos 
imóveis.rondonienses. 

Comparativamente, Senhor Presidente, Rondô
nia em relação à região Norte, e, dentro desta, com
parada com os Estados do Amazonas, Pará e Acre, 
tem uma situação fundiária mais igualitária, social
mente mais justa. 

Em que pese ao fato de 45,4% das terras de 
Rondônia estarem concentradas em mãos da Gran
de Propriedade, Rondônia figura mais favoraveln:ten
te, comparativamente aos demais estados da re
gião,conforme quadro-abaixo: 

Grande Propriedade 
Região Norte •..•.•.... 74,1% 
Amazonas •....•..•..... 85,4% 
Pará .........•..•....•....•. 85,9% 
Acre ....•..•..........•.•... 82,6% 
Rondônia .............•. .45,4% 

Por outro lado, é importante ressaltar a expres
são do papel das Pequenas e Médias Propriedade, no 
setor rural do Estado de Rondônia, que somadas ex
pressam 41,8% do total da área dos imóveis (PEOUE
NA,30,2% +MÉDIA, 11,SO/o = 41,8%). Já no Amazo
nas, as Pequenas e Médias Propriedades representam 
10, 1%; no Pará, 11 ,SOlo e no Acre, 7,SO/o. 

· Isso significa dizer, Senhor Presidente e Se
nhores Senadores, que a Medida Provisória 1.511 é 
muito mais dura, muito mais penalizadora para os 

-proprietários rurais, mormente os pequenos e mé-
-dios proprietários rurais de meu Estado, que ficaram 
limitados a utilizar apenas 20% da área de fitofisio
nomias florestais ("mata fechada"). 

Permitimo-nos aduzir que se até agora a impo
sição da MP 1511, não acarretou maiores proble
mas, isto se deveu ao período decorrido entre a sua 
edição (26 de julho 1996) e o final de março 1997, 
que está fora do calendário agrícola do preparo das 
áreas de plantio. A partir dos meses de abriVmaio, 
quando ocorre em Rondônia e Estados vizinhos a 
época de "roço• ·e do preparo para plantar, certa
mente, viveremos momentos de graves tensões, in
conformismos e desobediência civil. 

Concluindo, Sr. Presidente e Srs. Senadores, 
gostaríamos de aproveitar esta oportunidade para 
solicitar ao Excelentíssimo Senhor Presidente da 
República, Dr. Fernando Henrique Cardoso, ao Ex
celentíssimo Senhor Ministro do Meio Ambiente, dos 
Recursos Hídricos e da Amazônia Legal, Dr. Gustavo 
Krause, e ao Excelentíssimo Senhor Embaixador 
Ronaldo Sardenberger, da Secretaria de Assuntos 
Estratégicos-PR, a revisão da Medida Provisória n~ 
1511, de 25 de julho de 1996, de forma que: 

Nos Estados da região Norte e no norte da Re
gião Centro-oeste, onde houver política de zonea
mento econômico-ecológico, disciplinado em legisla
ção decorrente do que determina o art. 225 da 
Constituição Federal, a utilização de áreas florestais 
deverá ser feito atendendo-se aos ditames desta. 

Nas propriedades onde a cobertura arbórea se 
constitui de fitofisionomias florestais, será permitido 
o corte raso: 

a - em toda a propriedade, naquelas com ta
manho de até 50 (cinqüenta) hectares, desde que lo
calizadas em áreas definidas para a agricultura, con
forme legislação específica do Zoneamento econô
mico-ecológico estadual, ressalvadas as áreas de 
preservação permanente previstas no art.2º da Lei 
n~ 4.771/65 (Código Aorestal); 

b-em até 75% (setenta e cinco por cento) da 
área, nas propriedades com tamanho entre 50 (cin-
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qüenta) e 200 (duzentos) hectares, desde que locali- préstimos, no período posterior ao Plano Real esse 
zadas em áreas definidas para a agricultura, confor- índice atingiu um patamar de sete a oito por cento. 
me legislação específica do Zoneamento econôrni- Estima-se que cerca de quatrocentas mil empresas 
co-ecológico estadual, ressalvadas as áreas de pre- desse porte estejam devedoras. 
servação permanente, previstas no art. 22 da Lei n2 Uma calamidade, Senhor Presidente, se consi-
4.771/65 (Código Florestal); derarmos a importância das micro e pequenas em-

c - em até 50% (cinqüenta por cento) da área, presas para a economia nacional. Elas são, hoje, se-
nas propriedades de tamanho superior a 200 (duzen- gundo dados do SEBRAE, 98% dos estabelecimen-
tos) hectares; desde que localizadas em áreas defini- tos empresariais do País. Respondem por 30% do 
das para a agricultura, conforme legislação específica Produto Interno Bruto, pagam 42% da massa salarial 
do Zoneamento economico-ecológico estadual, ressai- e, o que é mais importante, dão 60% dos empregos 
vadas as áreas de preservação permanente previstas- -- -oferecidos à população brasileira, isso sem contar 
no art.22 da Lei n2 4.771/65 (Código Florestal). as -que estãó ria Informalidade. - -

Muito obrigado. Esses números me parecem suficientemente 
O SR. ESPERIDIÃO AMIN (PPB-SC) - Sr. eloqüentes e tenho a certeza de que Vossas Excelên-

Presidente, S~. e Srs. Senadores, o Plano Real está, cias concordam comigo nisso para que não permita-
sem dúvida, entre as grandes conquistas recentes do mos que essas empresas, cuja dívida média é de vinte 
nosso País. Ele permitiu que nós, brasileiros, experi- e cinco mil reais, sejam abandonadas à própria sorte e 
mentássemos a estabilidade da nossa moeda e os be- morram à míngua por falta de providências. 
nefícios daí decorrentes após mais de três décadas de - --- Não se -Pocif:,~ é vaidade, acusar o Governo Fe-
inflação descontrolada Não vou enfastiar Vossas Ex- dera! e os banqueiros ou pelo menos todos eles de in-
celências com a enumeração das vantagens advindas sensibirldade. Depois de algumas tentativas de coo-
desse Plano. Todos as conhecem de sobra. vencer os bancos a renegociar os débitos das peque-

Há, entretanto, problemas que foram criados nas e microempresas em 1995, o Banco Central, me-
pela transição da inflação para a estabilidade, para diante um entendimento com a Federação Brasileira 
os quais ainda não houve solução. Uma dessas das Associações de Bancos (FEBRABAN) e o SE-
questões, a qual pretendo abordar hoje, é a da ina- BRAE, expediu a Circular n2• 2.679, em abril do ano 
dimplência das pequenas e microempresas. passado, para facilitar a renegociação desse passivo. 

A política económica determinada pelo Plano Ameaçando deixar de remunerar o compulsório 
Real teve como um de seus ingredientes principais sobre os depósitos a prazo, o Banco Central colocou 
uma forte elevação das taxas de juros. Como canse- cerca de dois bilhões de reais do montante desse re-
qüência disso, as pequenas e microempresas tive- colhimento em disponibilidade para a renegociação 
ram seus débitos com os bancos elevados para mui- das dívidas, com limite de cinqüenta mil reais por to-
to além da sua capacidade de pagamento. rnador, com remuneração pela Taxa Referencial, mais 

Isso ocorreu em todos os setores da economia. juros máximos de 12"k ao ano e prazo mínimo de dois 
No campo da-crédito rural, por exemplo, onde se es- anos. A eventual carência ficava a critério dos bancos. 
timou um "inchaço• de quatro bilhões de reais, pro- Não deu certo. Segundo dados da FEBRABAN e 
vacada pela política de juros, uma dívida total de até do SEBRAE, após seis meses, apenas oitocentos mlhõ-
sete bilhões de reais foi "securitizada", mediante a es de reais haviam sido renegociados. As causas do tra-
aprovação da Lei n2 9.138, em novembro de 1995, casso certamente podem ser debitadas na conta dos 
por este Congresso Nacional, observado um limite agentes financeiros. Pesquisa feita pelo SEBRAE de-
máximo para renegociação de duzentos mil reais por mo11Strou que o desconhecimento, por parte dos devedo-
devedor. Cerca de cento e noventa mil produtores res, a exigência de maiores garantias para a repactuação 
foram beneficiados com um prazo de sete anos, ju- : e a transformação do prazo mínimo em prazo máximo 
ros de três por cento ao ano, mais correção monetá- pelos bancos levaram à pequena eficácia da tentativa. 
ria pela equivalência-produto. E segue o problema, Senhor Presidente, Se-

A dívida das pequenas e microempresas soma, nhoras Senadoras, Senhores Senadores. Há até di-
hoje, um montante estimado pelo Serviço Brasileiro nheiro novo disponível no mercado, mas ele não 
de Apoio às Micro e Pequenas Empresas (SEBRAE) está chegando às pequenas e microempresas por 
em tomo de sete bilhões de reais. Enquanto a média causa do fantasma da inadimplência, dos juros ele-
histórica da inadimplência desse setor situa-se entre vados e da exigência de garantias reais por parte 
um e dois por cento do total da sua carteira de em- dos agentes financeiros. 
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Esse setor, que, em sua maioria, conforme da
dos do Sebrae, usa empréstimos para formar capital 
de giro (45%), para adquirir máquinas e equipamen
tos (26%) e para ampliar e melhorar instalações 
(12%), não só fic;a sem a irrigação financeira neces
sária para se desenvolver, como tem uma parte das 
suas empresas ameaçadas de extinção por um pe
cado que elas não cometeram: 

Tenho sido procurado por pequenos empresá
rios de Santa Catarina e, particularmente, da cidade 
de Palma Sola, angustiados com a dificuldade de re
pactuação de seus débitos. Acredito, Excelêllcias, cjüe 
seja chegada a hora de se tomar algumas medidas 
efetivas para revitalizar esse setor, especialmente ago
ra que, com a criação do 'Simples', intenta-se tirar da 
informalidade milhares de microempresas. 

Os maiores problemas do setor, após a simpli
ficação e a redução da carga tributária, seguem sen
do a falta de capital de giro e as taxas de juros, um 
atrelado ao outro. Acresça-se a isso a insegurança 
gerada pelo aumento da inadimplência, e temos um 
quadro dos piores. 

Desejo propor medidas justas. Por que não dar às 
pequenas e microernpresas o mesmo tratamento dis
pensado aos produtores rurais? Por que não repactuar 
suas dívidas em bases semelhantes às oferecidas ao 
homem do campo? Será que esse setor tão importante 
da economia como já demonstrei há poucos instantes 
não merece esse investimento? Sim, investimento, por
que a sua capacidade de geração de empregos e de re
ceita de impostos é, como já vimos, respeitáveL 

Mas há outros aspectos a serem considerados. 
É preciso que sejam revistos os contratos bancários 
assinados sob pressão e que incluem a capitaliza
ção dos juros, para que deles sejam excluídos as 
multas e acessórios lançados ao capitaL Essa é uma 
prática perversa, que precisa ser coibida. 

Também é imprescindível a extinção das mul
tas pelo atraso no pagamento de impostos, notada
mente os federais, as quais se tomaram abusivas 
em face da estabilidade da moeda. 

Como contrapartida, as empresas beneficiadas 
pelas condições ora propostas ficariam obrigadas a, 
no prazo de duração do pagamento de seus débitos:, 
não demitir, a não ser nos casos previstos pela Con
solidação das Leis do Trabalho. 

Acredito, Senhor Presidente, Senhoras Senado
ras, Senhores Senadores, não estar propondo nenhum 
absurdo. O setor da pequena e da microempresa talvez 
não tenha a importância da "âncora verde" do Plano 
Real ou do sistema financeiro, que foi ajudado pelo 
PROER, mas é, com certeza, imprescindível, inclusi-

ve pela sua pulverização, para a tão necessária reto
mada da geração de empregos em nosso País. 

Estou certo de que a participação do Governo 
Federal e do sistema financeiro ele próprio acudido 
pelo Governo, em razão do Plano Real na solução 
do problema é um investimento. Governo e bancos 
devem isso às pequenas e microempresas, ao País 

--e--por-uma qllestão de inteligência a si próprios. 
Era o que tinha a dizer, Sr. Presidente. Muito 

obrigado. 
O SR. FRANCEUNO PEREIRA (PFL-MG)- Sr. 

Presidente, Sr"s. e Srs. Senadores, desde ontem, 5 de 
março -do corrente ano, qualquer pessoa que for re
querer uma Carteira de Identidade terá de manifestar, 
através de requerimento escrito, endereçado à autori
dade emissora, sua concflçáo de doador ou não doa
dor de órgãos e tecidos para transplante. 

-o Decreto nº 2.170, de 4 de março corrente, do Sr. 
Presidente da República, estabelece que uma das expres
sões "Doador de órgãos e tecidos", ou "Não -doador de 
ÓlgáOS e tecidos", deverá constar no espelho correspon
dente ao aJ1IIeiSO da Carteira de Identidade no espaço va
zio acima da fotografia do identificado, a partir de agora 

É bom esclarecer, Sr. Presidente, que é equivoca
da a interpretação dada por alguns órgãos de imprensa, 
de que o decreto presidencial feriu a substância da lei nº 
9.434, de 4 de fevereiro do corrente ano, que estabele
ceu, em seu art. 42 , o princípio da doação presumida 

O que significa doação presumida? 
Significa que os milhões de brasileiros detento

res das carteiras de identidade ou das carteiras de 
habilitação para dirigir veículos são, automat
icamente, consideradOs doadores de órgãos e teci
dos para implante. 

Os que não pretenderem ter a condição do 
doador poderão manifestar opinião contrária, reque
rendo à autoridade emissora das respectivas cartei
ras, a inclusão, em lugar apropriado, da expressão 
"Não- doador de órgãos e tecidos. • 

O que o decreto presidencial fez foi dispor sobre 
um aspecto não contemplado pela lei 9.434, ou seja, 
as hipóteses de requerimento da primeira carteira de 
identidade ou de segunda via das existentes. 

Como, nos dois casos, o interessado compare
ce à presença da autoridade emissora, nada mais 
justo do que aproveitar essa oportunidade para ma
nifestar, através de requerimento, sua opção de doa-
dor ou não doador. · 

Não há, portanto, nenhuma agressão ao princípio 
da doação presumida que alcança, como já afirmamos, 
toda a população detentora de carteiras de identida
de e de carteira de habilitação para dirigir veículo. 
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As primeiras estatísticas levantadas pelos insti
tutos de identificação em São Paulo, mostram o forte 
apoio da população à doação de órgãos. Das 1.184 
pessoas que requereram a expedição de carteiras 
de identidade, no primeiro dia de vigência do decreto 
presidencial, apenas 95 manifestaram explicitamente 
sua condição de não-doador, ou seja, menos de 1 0'%. 

Pode-se, portanto, afirmar, sem contestação, 
que o princípio da doação presumida de órgãos para 
transplante não foi afetada e está sendo-respaldada 
pelas manifestações das pessoas que estão acor
rendo aos órgãos emissores de carteiras de identi
dade e de motorista. 

Muito obrigado. 

O SR. FLAVIANO MELO (PMDB-AC) - Sr. 
Presidente, Srlls e Srs. Senadores, 

Amanhã, o Comitê Olfmpico Internacional 
anunciará as cidades que permanecerão na disputa 
para sediar as Olimpíadas 2004. Hoje, o Rio, assim 
como as demais concorrentes, defende o seu proje
to junto à comissão. executiva do COI. E, em nome 
dos brasileiros, eu quero desejar boa sorte ao Rio. 

Boa sorte a essa cidade-símbolo do nosso 
País, pela importãncia que o evento representa para 
ela e para todo o Brasil, uma vez que trata de proje
to que envolv~ bilhões de dólares que, certamente, 
se reverterão en'l benefícios para a Nação. 

Como diz o presidente do ·Comitê Rio 2004, 
Ronaldo Cezar Coelho, a cidade que Sediar estas 
olimpíadas, viverá, nos próximos anos, transforma
ções importantes e decisivas para seu Muro. E isso, 
certamente, se refletirá no País. 

O Rio, somos sabedores, enfrenta dificuldades. 
Mas isso não elimina a sua capacidade de promover 
eventos d!:f§a magnitude. Prova dessa competência 
demonstrou ao sediar a Conferência Mundial de Meio 
Ambiente e Desenvolvimento, a chamada Rio-92 -
conforme bem lembrou o Senador José Roberto Arru
da, quando requereu voto de solidariedade do Senado 
à candidatura ~oca, o qual apoio·integralmente. 

Além disso, o projeto da cidade para o evento 
prevê investimentos para a organização dos jogos, 
que inclui o enfrentamento de problemas como a pO
luição da baía da Guanabara e a precariedade dos 
serviços de transporte e telefonia, apontados no re
latório da missão do COI que esteve na cidade ava
liando suas condições para a promoção do evento. 

Some-se a isso o fato de que o próprio Presi
dente Fernando Henrique Cardoso tem garantido 
que os compromissos assumidos no projeto serão 
fielmente cumpridos. 

A cidade também conta com apoio ainda mais 
importante: o da população. Isso vem sendo demons
trado desde o início da candidatura do Rio e a reafir
mada com a manifestação ocorrida no último dia dois, 
quando milhares de pessoas lotaram a pr&: • de Copa
cabana para demonstrar o seu apoio, na festa pro: • .o
vida pela prefeitura local e pelo Comitê Rio-200' .• 

O Rio, portanto, tem condições e merece se
diar estas olimpíadas. Hoje, a cidade tem 50 minutos 
para defender o seu projeto junto à comissão execu
tiva do COI. Que tenha boa sorte. Que se mantenha 
na luta. E traga as olimpíadas para o Brasil. 

Muito obrigado! 
O SR. PRESIDENTE (José Fogaça) - Nada 

mais havendo a tratar, está encerrada a sessão. 

(Levanta-se a sessão às 1Bh5min.) 

ATA DA 1~ SESSÃO DEUBERATIVA 
ORDINÁRIA REALIZADA EM 

5 DE MARÇO DE 1997 
(Publicada no DSF, de 6 de março de 1997) 

RETIFICAÇÃO 

Na página n2 4982, 2º coluna, logo após o dis
curso do Senador Ronaldo Cunha Lima. 

Onde se lê: 
O SR. PRESIDENTE (Antonio Carlos Magalhães)
O SR. NEY SUASSUNA (PMDB - PB. Pronun

cia o seguinte discurso. Sem revisão do orador-.) -
Sr. Presidente, SrBs e Srs. Senadores, .•• 

Leia-se: 
O SR. PRESIDENTE (Antonio Carlos Magalhães)
Concedo a palavra ao nobre Senador Ney 

Suassuna, para uma comunicação inadiável. 
O SR. NEY SUASSUNA (PMDB- PB. Pronun

cia o seguinte discurso. Sem revisão do orador.)
Sr. Presidente, SrBs e Srs. Senadores, ••• 

AGENDA CUMPRIDA PELO PRESIDENTE 
ANTONIO CARLOS MAGALHÃES· 

6-3-97 
Quinta-feira 

12h - Doutor Geraldo Brindeiro, Procurador-Geral 
da República. 

14h30min. - General Zenildo Zoroastro de Lucena, 
Ministro do Exército. 

15h- Reunião com Líderes Partidários e do Gover
no na Câmara dos Deputados, no Senado Fe
deral e no Congresso Nacional. 

16h- Reunião da Mesa Diretora. 
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Ata da 14ª Sessão Não Deliberativa 
em 7 de março de 1997 

3ª Sessão Legislativa Ordinária da 50ª Legislatura 
Presidência dos Srs.: Geraldo Melo, Jefferson Péres e Ramez Tebet. 

(fnicia-se a sessão às 9h) 

O SR. PRESIDENTE (Jefferson Peres) - De
claro aberta a sessão. 

Sob a proteção de Deus, iniciamos nossos tra
balhos. 

A Presidência recebeu a Mensagem n2 69, de 
1997 (Nº 278/97, na origem), de 5 do corrente, do 
Senhor Presidente da República, encaminhando, 
nos termos do art. 42 da Resolução nº 7, de 1992, do 
Senado Federal, cópia do instrumento contratual e 
da tradução juramentada relativa ao acordo assina
do entre a República Federativa do Brasil e a Agên
cia Oficial Japonesa, no âmbito do chamado "Clube 
de Paris". 

A matéria será anexada ao processado do Pro
jeto de Resolução nº 21 O, de 1988, e vai à Comissão 
de Assuntos Econômicos. 

O SR. PRESIDENTE (Jefferson Peres) - A 
Presidência comunica ao Plenário que a Mesa do 
Senado aprovou, em reunião realizada ontem, con
forme o dispOsto no parágrafo 12 do art. 22 da Reso
lução nº 84, de 1996, o Requerimento n2 160, de 
1997, de autoria do nobre Senador Lúcio Alcântara, 
através do qual Sua Excelência submeteu proposta 
de publicação, neste ano, de homenagem ao ex-Se
nador Virgílio Távora, dentro da coleção Grandes 
Vultos q1,.1,e Honraram o Senado. 

A matéria vai à Diretoria-Geral, para cumpri
mento da decisão da Mesa. 

O SR. PRESIDENTE (Jefferson Peres) - A 
Presidência comunica ao Plenário que a Mesa do 
Senado aprovou, em reunião realizada ontem, o Re
querimento nº-161, de.1997, de autoria do Senador 
Ademir Andrade, solicitando informações ao Ministro 
de Estado Extraordinário de Política Fundiária. . 

O SR. PRESIDENTE (Jefferson Peres) - So
bre a mesa, requerimento que será lido pelo Sr. 12 

Secretário em exercício, Senador Ramez Tebet 

É lido o seguinte: 

REQUERIMENTO N2 172, DE 1997 

Senhor Presidente, 
Requeiro, de acordo com o art 216 do Regi

mento Interno do Senado Federal, sejam solicitadas 

as seguintes informações ao Ministro de Estado do 
Planejamento:- a taxa de administração relativa
mente ao Fundo Constitucional de Financiamento do 
Norte - FNO e do Fundo Constitucional de Finan
ciamento do Nordeste- FNE; 

--- - o patnmônio do Fundo Constitucional de R
nanciamento do Centro-Oeste- FCO; 

- os recursos aplicados pelo Fundo Constitu
cional de Rnanciamento do Centro-Oeste - FCO 
nos diversos programas e subprogramas, desde a 
sua criação; 

- a taxa média de aplicação para os diversos 
programas e subprogramas; e 

- o volume da inadimplência atual. 
Sala das Sessões, 7 de março de 1997. - Se

nador Ramez Tebet. 

(À Mesa, para decisão.) 

O SR. PRESIDENTE (Jefferson Peres) - O re
querimento lido será despachado à Mesa para deci
são, nos termos. do inciso III, do art 216 do Regi
mento Interno. 

O SR. JONAS PINHEIRO - Senhor Presiden
te, peço a palavra para uma comunicação inadiável. 

O SR. PRESIDENTE (Jefferson Peres) - Con
cedo a palavra ao nobre Senador Jonas Pinheiro, 
para uma comunicação inadiável, pelo prazo de cin
co minutos, nos termos do art. 14, inciso VIl do Regi
mento Interno. 

O SR. JONAS PINHEIRO (PFL - MT. Para 
uma comunicação inadiável. Sem revisão do ora
dor.) -Sr. Presidente, S~ e Srs. Senadores, ontem, 
fizemos um pronunciamento aqui sobre as barreiras 
de proteção que outros pafses impõem ao Brasil, so
bretudo na área da agricultura. Fizemos outros pro
nunciamentos a respeito dos problemas localizados 
em determinados setores, pois, apesar de a agricul
tura no Brasil, hoje, já apresentar l!ma recuperação, 
nos setores. de borracha, de algodão e dos chama
dos produtos de consumo interno, estamos ainda 
com gravíssimos problemas. 

No que diz respeito às barreiras, hoje, no pro
grama "Bom Dia, Brasil", na Rede Globo, o comen
tarista dizia que, além das barreiras de preços e tari
fas que se impõem ao açúcar brasileiro nos Estados 
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Unidos - país que mais exige obediência ao não
subsfdio e que mais protege a sua economia -, bai
xaram a cota de importação de açúcar do Brasil, que 
já foi de dois milhões de toneladas e que hoje está 
em 1 milhão e 200 mil toneladas. É possível que os 
Estados Unidos adotem mais uma proteção à sua 
agricultura, na produção de açúcar, diminuindo a 
cota de importação do açúcar brasileiro para apenas 
um milhão de toneladas. 

Mas, Sr. Presidente, Sti!s e Srs. Senadores, 
nesta comunicação de Uderança, preocupa-me que 
a análise do Orçamento Geral da União para 1977 
revela urna redução de 37,1% no volume das opera
ções oficiais de crédito destinado ao setor agrope
cuário em 1997. 

Em 1996, os recursos orçamentários destina
dos ao custeio e à comercialização agrícola totaliza
ram R$3,16 bilhões, montante que, em 1997, cai 
para R$1,98 bilhão. 

Análises efetuadas pela Confederação Nacio
nal da Agricultura mostram uma redução de 75% na 
rubrica de custeio, que caiu de R$976 milhões para 
R$242 milhões e urna redução de 20% nos recursos 
destinados à comercialização da safra, reduzidos de 
R$2,18 bilhões para R$1, 7 4 bilhão. 

As causas da acentuada redução das verbas 
orçamentárias para a agricultura assentam-se nos 
crescentes gastos com despesas de equalização de 
taxas de juros e de preços, exaurindo, assim, as fon
tes de financiamento da agropecuária, que já contou 
com créditos de R$6 bilhões. 

Essa redução, Sr. Presidente, Srls e Srs. Se
nadores, traz de volta ao setor agropecuário a incer
teza da garantia de preços mínimos, colocando em 
dúvida a efiCiência dos novos mecanismos de prote
ção à rél'lda agrícola, como o próprio •mercado de 
opções•, que exige lastro operacional para a sua 
operacionalização. 

Esse fato é da mais alta gravidade, sobretudo 
se levarmos em conta que o setor agrícola passa 
por uma graye crise de lucratividade, em decorrén
cia da elevação desproporcional dos seus custos de 
produção e do achatamento dos níveis de preços, 
ocorridos notadamente após a implantação do Plano 
Real. É fato reconhecido por todos que a agricultura 
tem sido a âncora verde que protege até hoje o Pla
no Real do processo inflacionário. 

Essa crise atinge de maneira intensa o subse
tor da agricultura voltado ao mercado interno, exata
mente aquele que congrega os segmentos da pe
quena produção, ou seja, os pequenos e médios 
agricultores. Isso porque são os pequenos e médios 

agricultores aqueles que dependem basicamente 
dos recursos governamentais para financiar as suas 
operações, já que não têm acesso a outras modali
dades de crédito, somente acessíveis aos grandes 
agricultores, com produção dirigida à exportação. 

Sr. Presidente, Srªs e Srs. Senadores, ao fa
zermos este alerta desta tribuna, nesta comunicação 
de urgência, vemo-nos na obrigação de apelar ao 
Governo Federal para que busque a viabilização de 
outros mecanismos de apoio à agricultura, de ma
neira especial aos pequenos e médios agricultores, 
a exemplo do que vem sendo viabilizado com tanta 
celeridade para outros segmentos da economia. 

Ressaltamos que um aprofundamento da crise 
na agricultura agravará a já insustentável crise no 
campo e colocará em risco não somente a estabili· 
dade social, como também a estabilidade económica 
e o próprio Plano Real. 

Estamos confiantes de que o Governo Federal, 
especialmente o Presidente Fernando Henrique Car
doso, tenha a necessária sensibilidade e não se fur
te a essa responsabilidade, dando aos pequenos e 
médios agricultores o devido apoio, consoante os in
teresses da sociedade e os compromissos que as
sumiu. 

Muito obrigado. 
O SR. PRESIDENTE (Jefferson Peres) - Con

cedo a palavra ao Senador Aaviano Melo. (Pat,~sa) 
Concedo a palavra ao Senador Francelina Pe

reira. (Pausa) 
Concedo a palavra ao Senador Ramez Tebet 
V. Ex& dispõe de 20 minutos para o seu pro

nunciamento. 
O SR. RAMEZ TEBET (PMDB - MS. Pronun

cia o seguinte discurso.) - Sr. Presidente, Srls e 
Srs. Senadores, nesta semana, assistimos aqui, no 
plenário do Senado, a uma luta que, finalmente, ob
teve êxito: a aprovação de um projeto de lei autori
zativo para que o Poder Executivo possa atender a 
um programa de desenvolvimento da Região do En
tomo, que, ao mesmo tempo, beneficia a Capital da 
República. 

Brasília foi projetada e construída, como vimos, 
para, no ano 2.000, alcançar uma população de 500 
mil habitantes, mas, hoje, é uma capital atropelada 
por uma vida agitada e congestionada, com uma po
pulação de quase dois milhões de almas. 

Brasília, sem dúvida alguma, possui a mais ar
rojada arquitetura do mundo. Inegavelmente - não 
somente na nossa opinião, mas também na opinião 
internacional - é uma capital à altura de atender às 
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suas finalidades precípuas, principalmente às finall- bro de 1989, foi regulamentado o Fundo de Desen-
dades políticas e administrativas. volvimento do Centro-oeste, através da lei n2 7.827. 

Esse projeto de lei autorizativo objetiva o de- A região Centro-Oeste não possui banco de 
senvolvimento das cidades que rodeiam Brasília - desenvolvimento regional e - como sempre digo, o 
uma necessidade inadiável-, a fim de que salvemos meu Estado, o Mato Grosso do Sul, talvez seja o 
não só essas cidades mas também a Capital. único Estado da Federação que não possui nem 

Mas o Brasil inteiro precisa disso; o Brasil intei- banco estadual -, por essa razão, tem esse Fundo 
ro precisa se interiorizar. É preciso, como se tem administràdo pelo Banco do Brasil. 
afirmado, desinchar as grandes cidades. É preciso Quando era Presidente da Superintendência 
fixar o homem no interior, deixá-lo com um trabalho do Desenvolvimento do Centro-Oeste, promovemos 
digno, um trabalho honrado, através de programas algumas reuniões do Conselho Deliberativo. Tive a 
de desenvolvimento regional. _ §_Q_rte çl~ presidir esse Conselho, __ que era composto 

Hoje venho a esta tribuna, Sr. Presidente, Sr"s pelos Governadores dos Estados,-por -- repre- -
e Srs. Senadores, invocar o testemunho do grande sentantes do Governo Federal, por representantes 
representante de Brasília aqui presente, o líder do da iniciativa privada e pelas federações respectivas 
PTB, Senador Valmir Campelo, que tanto tem lutado dos órgªos representativos da economia deste País. 
por essa tese também. PÕis bem, extinta a Sudeco, nem conselho 

Venho aqui falar daquela peregrinação que passamos a obter. Mas começamos a lutar por isso 
nós, dez Parlamentares do Centro-Oeste, fizemos e há cerca de dois meses, nobre Senador Valmir 
ao Ministério do Planejamento para solicitar ao Mi- Campelo, estivemos com o Ministro do Planejamen-
nistro Antônio Kandir que, com a sua sensibilidade, to os Senadores do Distrito Federal, de Mato Gros-
agilizasse, dinamizasse aquilo que reputamos uma so, de Mato Grosso do Sul e de Goiás, para clamar 
das maiores ferramentas, um dos maiores instru- pela volta desse conselho deliberativo. 
mentos para promover o desenvolvimento regional E, naquela oportunidade, dizíamos que não sa-
neste País: o Fundo de Desenvolvimento do Centro- bíamos o valor dos recursos desse fundo, o valor do 
Oeste. patrimônio do Fundo do Centro-Oeste. Ninguém 

Esse Fundo foi criado, Sr. Presidente, Sr"s e sabe o valor do patrimônio do Centro-üeste. Fala-se 
Srs. Senadores, com o objetivo precípuo de promo- que existe cerca de R$400 milhões a serem aplica-
ver o desenvolvimento econômico e social da nossa dos no setor produtivo do País, no setor produtivo do 
Região, com programasnos-setore!ragropecuálios~-- Centro-Oeste. Mas a tomada desses recursos pelos 
agroindustrial e mineral. Ele está criado constitucio- investidores, peJos agricultores, pelos pecuaristas, 
nalmente, mas está parado. pelos industriais, em suma, pelo setor produtivo, era 

É bom relembrar a luta travada aqui nesta impossível, devido aos ônus, aos juros, aos pesados 
Casa, pelos Constituintes de 1988, pelas Bancadas juros que se têm de pagar pelo Fundo do Centro-
do Norte, Nordeste e Centro-Oeste. Recordo-me Oeste. 
bem porque, à época, presidia a Superintendência Penso que o Fundo do Norte e do Nordeste 
do Desenvolvimento do Centro-Oeste e participei ati- têm mais sorte. Tenho quase a convicção disso, par-
vamente; corria os corredores do Congresso Nacio- que eles têm os seus bancos de desenvolvimento 
nal, conversando com os Parlamenteares. regionais. Nós, do Centro-Oeste, não temos um ban-

A criação desse Fundo de Desenvolvimento do co de desenvolvimento regional. 
Centro-Oeste só foi possível graças à união do Cen- Pois bem, aqueles que tomaram os recursos 
tro-Oeste, do Norte e do Nordeste. lembro-me até antes de 1994 foram colhidos de .surpresa pelo Pia-
do slogan: "292 - que era o número de parlamenta- no Real e, aí, então, tiveram uma dificuldade imensa 
res- em uma só voz a favor do Centro-Oeste•; u"ma e_estão_ quase que impossibilitados- e quantos es-
só voz para tirar a nossa região do atraso, para con- tão- de-saldar os seus débitoS, óu seja; o dinheiro 
duzi-la ao caminho do desenvolvimento, do progres- que tomaram do Fundo do Centro-Oeste, adminis-
so, do bem-estar social. trado pelo Banco do Brasil. 

A Constituinte foi sensível e atribuiu, consoante Sr. Presidente, Sr"s e Srs. Senadores, temos 
o art. 159, inciso I, que uma parte da arrecadação clamado bastante para que não desperdicemos, não 
dos tributos fosse dividida entre essas três regiões, percamos tempo, mas eis que, felizmente, uma coi-
segundo lei que pudesse regulamentar esse disposi- sa aconteceu: numa parte o Ministro Antonio Kandir 
tivo constitucional. Em menos de um ano, em setem- nos atendeu e fez publicar, no Diário Oficial do dia 
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26 de fevereiro do corrente ano, o Decreto n2 2.164, 
de 25 de fevereiro de 1.997, do Senhor Presidente 
da República, em que é criado o Conselho Delibera
tivo do Centro-Oeste, sob a Presidência do Secretá
rio de Políticas Regionais, Pasta hoje ocupada pelo 
Dr. Fernando Gatão que, diga-se, de passagem, tem 
realizado um trabalho magnífico, em que tem de
monstrado força e lutado. 

S. Exa conhece muito bem, tantas têm sido as 
vezes que temos ido ao seu encontro e, pelos enten
dimentos que temos mantido, S. E~ conhece bem 
as necessidades de direcionarmos de forma mais 
efetiva e mais eficaz, de forma a poder realmente o 
setor produtivo contar com os recursos do Fundo do 
Centro-Oeste. 

Então, Sr. Presidente, sras e Srs. Senadores, 
temos uma parte das nossas reivindicações atendi
da, mas permitam-me clamar mais uma vez: falta 
atender à outra parte, agora, falta colocar esses re
cursos que são orçamentários. Ao Banco do Brasil 
não custa nada, pois ele recebe esses recursos pro
duto da arrecadação dos tributos e 3% desses recur
sos é que são destinados aos fundos das três regiõ
es do País: a Região Norte, a Região Nordeste e a 
Região Centro-Oeste, de tal forma que se possa co
brar um juro compatível. 

Hoje nós sabemos que, quando falamos do 
Centro-Oeste, não estamos falando em indústria, 
não temos uma economia diversificada; queremos a 
agroindústria; não podemos ficar só, exclusivamen
te, com base na produção de grãos. Mato Grosso do 
Sul, por exemplo, não pode viver só da safra da 
soja, nem da carne, nem da pecuária. Precisamos 
aproveitar a nossa matéria- prima. Não é justo que 
essa matéria-prima produzida em nosso Estado vá 
para outrãs Unidades da Federação - Estados mais 
ricos e poderosos - e, de lá, retomem esses produ
tos para o nosso consumo. 

É preciso que haja compreensão, Sr. Presiden
te, sras e Srs. Senadores, para esse problema de 
extrema gravidade para a nossa região. No instante 
em que falamos em desenvolvimento, no instante 
em que falamos em melhor qualidade de vida .da 
nossa população, esta Casa votou - se não me Em
gano quase por unanimidade - uma minirreforrna tri
butária, quando votamos a isenção do ICMS para os 
produtos básicos e para os bens de capital. Quem 
perdeu com isso? Para ajudar na balança de paga
mento, para tomar os nossos produtos competitivos 
no mercado internacional. Quem está pagando por 
isso? Será que as grandes Unidades da Federação 
estão pagando por isso? Ou está pagando por isso o 

Centro-Oeste, ou está pagando por isso o meu Esta
do, o Mato Grosso do Sul, que teve a sua receita di
minuída em razão da Lei Kandir, que isentou, a pre
texto justo - volto a afirmar - de diminuir o Custo 
Brasil; mas esse custo está saindo às custas dos 
Estados produtores de produtos básicos e indispen
sáveis, como é o caso do meu Estado, Mato Grosso 
do Sul. 

O Sr. Valmir Campelo - Permite-me V. Exl' 
um aparte? 

O SR. RAMEZ TEBET- Concederei já, Sena
dor. Sai a soja, sai a pecuária, sai a came, que é ex
portada de Mato Grosso do Sul, e não fica nada de 
ICM para nós. Absolutamente nada, quando esse 
produto se destina à exportação. Mas a lei estipulou 
que, se hotNer perda de receita, a União compensa 

Mas vamos traduzir isso em números para co
locar claramente como realmente o nosso Estado se 
ofereceu, o. Centro-Oeste se ofereceu em sacrifício 
pelo bem do nosso País, e se ofereceu com o nosso 
voto, porque se tratava de defender os interesses do 
nosso País. Nós mesmos votamos a favor da Lei 
Kandir. Quer dizer que não posso subir a minha ar
recadação? É isso que pergunto, Sr. Presidente e 
Srs. Senadores. 

Se se arrecadou, por exemplo, em janeiro de 
um ano, cinqüenta, e no outro ano se arrecadou cin
qüenta e um, isso não significa que eu perdi? Glaro 
que sim, porque deixei de arrecadar aquele ICM. Em 
outras palavras: no mínimo, estou condenado a um 
empate, não posso subir a minha arrecadação. 

Se tudo é Brasil, se é uma Federação, está na 
hora de, pelo menos, usarmos aquilo que a Consti
tuição dá direito ao Centro-Oeste, que é fazer com 
que esse Fundo a que eu me refiro aqui - o FCO -
seja bem aplicado no setor produtivo, não pode ser 
letra morta da lei e não poc'.e ficar o dinheiro parado 
no Banco do Brasil e que representa um património 
hoje que eu não sei a quanto anda. 

Por isso mesmo, apresentei hoje um requeri
mento para saber qual o património do Fundo Cons
titucional do Centro-Oeste, qual é a taxa de adminis
tração que se paga por esse' fundo, tanto no Norte, 
quanto no Nordeste e no Centro-Oeste; quais são os 
recursos e a taxa média de aplicação para os diver
sos programas e subprogramas e qual o volume de 
inadimplência; qual é o volume daqueles que não 
têm conseguido pagar o que tomaram a juros eleva
díssimos. 

Sr. Presidente, sras e Srs. Senadores, falo em 
favor de uma região. É preciso a exata compreensão 
disso. Veja, Senador Valmir Campelo - agora mes-
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mo vou conceder-lhe o aparte que V. Ex2 me pede-, 
eu queria que esse fosse um ato tão importante, que 
o Presidente da República, já que foi criado o Con
selho Deliberativo do Centro-Oeste, o instalasse so
lenemente, para dar esperança à nossa Região 
Centro-Oeste, para dar esperança ao nosso Mato 
Grosso do Sul. 

Mas não basta instalar o conselho solenemen
te. O que a Bancada do Centro-Oeste quer, o que a 
Bancada do Centro-Oeste está a exigir- e encontra
mos receptividade no Presidente da República quan
do fomos lá - é atenção para o Centro-Oeste. Esta
mos aguardando um programa de desenvolvimento 
para a nossa região. É preciso fazer as duas coisas 
ao mesmo tempo. Nós temos certeza de que Sua 
Excelência o Presidente da República vai fazer aqui
lo que o Centro-Oeste está esperando, isto é, um 
programa de desenvolvimento para atender às nos
sas necessidades mais importantes, às nossas ne
cessidades básicas. 

Concedo o aparte ao ilustre representante do 
Distrito Federai. 

O Sr. Valmir Campelo - Nobre Senador Ra
mez Tebet, tomo a liberdade de interromper o bri
lhante discurso de V. Exª, que já é costume nesta 
Casa, para fazer duas observações. A primeira de
las é um agradecimento a V. Exª pela maneira cor
dial como sempre se refere aos assuntos do Distrito 
Federal e de Brasília, particularmente hoje, quando 
V. Exª se referiu ao projeto de autoria dos eminentes 
Senadores José Roberto Arruda e !ris Rezende ati
nentes à criação da região metropolitana do Distrito 
Federal. V. Exª tem um carinho muito grande e res
peito pela Capital da República. V. Exª está sempre 
sensível aos problemas da Capital do nosso País. 
Em nome ao Distrito Federal, que aqui tenho· a tio-n-=- .. 
ra de representar, eu gostaria de deixar isso regis
trado, por uma questão de justiça e de gratidão. Em 
segundo lugar, Sr. Senador Ramez Tebet, V. Exª 
está defendendo uma causa que é de todos nós. 
Para fazer-lhe justiça ainda, deixo registrado nos 
Anais da nossa Casa, e para conhecimento do povo 
do seu Estado, o empenho de V. Exª para que se 
tome cada vez mais realidade o Fundo do Centrei
Oeste. Tive a honra, Sr. Senador, quando Deputado 
Federal, de ser Constituinte, de ser um daqueles 
que defenderam a criação desse Fundo, que se con
substanciou no art. 159 da Constituição, depois re
gulamentado, como V. Ex• disse, pela Lei n• 7.827. 
Regulamentou-se essa lei, mas é preciso colocar em 
evidência aquilo para que se propôs a criação do 
Fundo co Centro-Oeste. Fui diversas vezes ao.s.mi-. 

nistérios acompanhando V. Exª, que foi um dos líd~ 
res, e a Bancada do Centro-Oeste, para sensibilizar 
principalmente os ministros da área econômica. Re
centemente, em fevereiro, diante das reivindicações 
que V. Exª e os demais Senadores fizeram a esses 
ministros, o Governo baixou o primeiro decreto, o 
Decreto n2 2.164. Mas precisamos, realmente, que 
haja sensibilidade ainda maior. Como V. Exª diz, há 
necessidade de que o Banco do Brasil destine ao 
Fundo do Centro-Oeste os recursos necessários 
para que ele se tome uma realidade, e que se dê a 
esse espaço físico que é o Centro-Oeste as condiçõ
es necessárias para o seu desenvolvimento, que, 
naturalmente, ajudará o desenvolvimento de todo o 
nosso País. É isto, por um dever de justiça, Sr. Se
nador Ramez Tebet, que quero deixar registrado nos 
Anais desta Casa: o carinho, o trabalho, o respeito 
que V. Exª tem com os assuntos do Centro-Oeste, e, 
particularmente, os assuntos do seu Estado. Meus 
parabéns. 

.. O sR: PRESIDENTE (Jefferson Péres) - Se
nador Ramez Tebet, o tempo de V. Exª está esgota
do. Peço a V. Ex~ que conclua o seu pronunciamen
to. 

O SR. RAMEZ TEBET- V. Exª me permite ter
minar, Sr. Presidente? 

O SR. PRESIDENTE (Jefferson Péres) - É cla
ro, Senador. 

O SR. RAMEZ TEBET- Senador Valmir Cam
pelo, sem dúvida nenhuma, o que V. Exª fala a meu 
respeito é produto da nossa amizade. Recolho o seu 
aparte com enternecimento, com emoção. Rco feliz 
por ver que o Centro-Oeste está cada vez mais uni
do, e V. Exª tem ·siáó urh ·expoente nessa luta, que, 
volto a afirmar, é de toda a Bancada do Centro-Oes
te; é de uma região que tem 25% do Território Na
cional. 

E essa é uma luta justa, porque com a carência 
de recursos que hoje existe em nosso País, não é 
críve_l~ é_ inacreditável que haja dinheiro parado no 
Banco do Brasi["dinheiro orit.iridododrçament6; di
nheiro. sobre o qual sabemos que não é preciso co
brar taxas elevadas de juros. Não defendo a inadim
plência, mas esse é um fundo capaz de suportar até 
um percentual de inadimplência; é um fundo que 
pode correr risco em alguns lances se isso puder 
representar algum benefício para a nossa região. 
Trata-se de um fundo que é recheado a cada ano 
pelo produto da arrecadação de tributos, conforme 
consta aqui. 

Sr. Presidente, passo a ler o art. 159 da Consti
tulção, que diz: 
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Art. 159. A União entregará: 
I - do produto da arrecadação dos im

postos sobre renda e proventos de qualquer 
natureza e sobre produtos industrializados, 
quarenta e sete por cento na seguinte forma: 

c) três por cento ... 

Quer dizer, três por cento do produto da arre
cadação dos impostos sobre a renda e proventos de 
qualquer natureza e sobre produtos industrializados. 

•.. para aplicação em programas de fi
nanciamento ao setor produtivo das Regiões 
Norte, Nordeste e Centro-Oeste, através de 
suas instituições financeiras de caráter re
gional, de acordo com os planos regionais 
de desenvolvimento, ficando assegurada ao 
semi-árido do Nordeste a metade dos recur
sos destinados à região, na forma que a lei 
estabelecer. 

Em outras palavras, para finalizar, foi sábio o 
Constituinte de 1988. Por quê? Porque destinou re
cursos para as regiões necessitadas do País. Se
gundo, porque determinou que isso seja feito atra
vés das instituições financeiras de caráter regional. 
Isto é, combinado esse artigo com o das Disposiçõ
es Constitucionais Transitórias, ainda falta criar na 
Região Centro-Oeste um banco de desenvolvimento 
regional, de acordo com os planos regionais de de
senvolvimento, o que significa que a Bancada do 
Centro-Oeste não está pregando no deserto quando 
pede e espera aquilo que o Presidente Fernando 
Henrique Cardoso nos prometeu: um plano de de
senvolvimento regional para o Centro-Oeste. 

Temos esperança de que o Presidente da Re
pública vá-fazer isso o mais rapidamente possível. E 
acredito que Sua Excelência o faça no instante em 
que instalar, oficialmente, o conselho. 

Isso é tão importante que acredito que Sua Ex
celência o fará, nobre Líder do Governo, Senador 
José Roberto Arruda, acredito que o Presidente tem 
essa vontade. E V. E~. como líder do Governo no 
Congresso Nacional, pode levar a Sua Excelência 
esse nosso pedido para que o Presidente faça isso 
de forma solene: que instale aquilo que foi criado re
centemente, que é o nosso conselho deliberativo, e 
anuncie um plano de desenvolvimento para a Re
gião Centro-Oeste. 

O SR. PRESIDENTE (Jefferson Peres) - Con
cedo a palavra, para uma comunicação inadiável ao 
nobre Senador Francelina Pereira. S. Ex& dispõe de 
5 minutos. 

O SR. FRANCEUNO PEREIRA (PFL - MG. 
Para uma comunicação inadiável. Sem revisão do 
orador.) - Sr. Presidente, Srs. Senadores, uma co
municação de grande importância para Minas Gerais 
e para o Brasil: Minas se prepara para receber os 
Ministros responsáveis pela área de comércio do he
misfério, em uma realização, entre 14 e 16 de maio, 
em encontro destinado ao estudo da Área Uvre do 
Comércio das Américas- ALCA. 

Já tive oportunidade de tratar desse assunto 
desta tribuna e de convocar a atenção do Congresso 
Nacional para esse importante acontecimento inter
nacional, que, sem dúvida, projetará o Brasil e, de 
forma particular, o meu Estado, Minas Gerais, em 
um debate sobre os assuntos econômicos e sociais 
de interesse das américas. 

Mais do que o Mercosul, a ALCA será, sem dú
vida, um passo importante para a continuação do 
comércio. Claro que não estamos empenhados em 
instalar, já no ano 2005, essa área de livre comércio. 
Os Estados Unidos é que se empenham em anteci
par o evento para essa época, mas nós temos que, 
simultaneamente ou antecipadamente, fortalecer o 
Mercosul, ao mesmo tempo em que debatemos es
ses assunto, tendo em vista nossos interesses. 

Finalmente, Sr. Presidente, estão assegurados 
os primeiros recursos para viabilizar a realização 
desse encontro em Belo Horizonte, ou seja, a 32 
Reunião de Ministros Responsáveis por Comércio 
do Hemisfério e o 3" Fórum Empresarial das Améri
cas. Os dois encontros serão decisivos para a for
mülação da estratégia que conduzirá a implantação, 
a partir de 2005, da Área Uvre de Comércio das 
Américas - ALCA. 

Um convênio celebrado agora entre o Ministé
rio das Relações Exteriores e o Governo do Estado 
de Minas Gerais assegurou recursos, no montante 
de R$3,665 milhões, necessários ao financiamento 
dos gastos com a realização dos eventos, inclusive 
com a preparação do local, o Palácio das Artes, em 
Belo Horizonte. A contribuição do Governo Federal 
será de R$2,750 milhões, e a do Governo do Estado 
de Minas Gerais, de R$905 mil. 

O desembolso do recurso relativo à participa
ção do Governo Federal será feito em três parcelas, 
uma das quais, já liberada. As duas restantes aguar
darão apenas detalhamento do Orçamento Geral da 
União, na parte relativa ao Ministério das Relações 
Exteriores, para a sua liberação. 

Com a definição dos recursos, temos certeza 
de que os trabalhos de preparação dos dois eventos 
de expressão hemisférica serão acelerados e garan-



-----------------------------~----c------------------

Marçol997 ANAIS DO SENADO FEDERAL 237 

tirão, do ponto de vista. da estrutura de apoio, pleno 
êxito em sua realização. 

Essa comunicação, Sr. Presidente, é para dizer 
que está efetivamente assegurada a realização des
sa 32 Reunião dos Ministros Responsáveis pela área 
de Comércio do Hemisfério e o III Fórum Empresa
rial das Américas em Belo Horizonte. 

A capital mineira, que se está tomando agora a 
capital do séCulo, será, sem dúvida, o cenário de um 
grande acontecimento internacional e, com certeza, 
o Brasil e o mundo se voltarão para a minha capital, 
para a minha Belo Horizonte. 

Muito obrigado, Sr. Presidente. 

Durante o discurso do Sr. Francelina 
Pereira, o Sr. Jefferson Péres deixa a cadei
ra da presidência, que é ocupada pelo Sr. 
Ramez Tebet. 

O SR. JOSÉ ROBERTO ARRUDA- Sr. Presi
dente, peço a palavra para uma comunicação ina
diável. 

O SR. PRESIDENTE (Ramez Tebet) - Conce
do a palavra ao Senador José Roberto Arruda, por 
cinco minutos. 

O SR. JOSÉ ROBERTO ARRUDA (PSDB -
DF. Para uma comunicação inadiável. Sem revisão 
do orador.) - Gostaria de merecer a atenção do Sr. 
Presidente e dos Srs. Senadores para dizer que o 
Comitê Olímpico Internacional acaba de publicar a 
sua decisão acerca das cinco cidades finalistas para 
sediarem a Olimpíada de 2004. Infelizmente, para 
nós brasileiros, o Rio de Janeiro não ficou entre 
elas. A notícia foi dada há cinco ou seis minutos, por 
meio da imprensa internacional. 

É exatamente nesse momento, Sr. Presidente, 
que nós, qüe torcemos tanto para que, no cenário in- -
temacional, representado pelo Rio de Janeiro, o 
nosso País tivesse considerada a sua candidatura -
que não era de uma cidade, mas do País -, estamos 
tristes por esse resultado e ainda sob o impacto des
sa comunicação oficial. 

Creio que é preciso registrar desta tribuna o 
esforço que toda a Nação brasileira fez, principal
mente a população brasileira e, particularmente, a 
do Rio de Janeiro, no sentido de que aquela cidade 
pudesse sediar a Olimpíada de 2004. 

Eu gostaria de deixar consignado, Sr. Presi
dente, que o Senado Federal aprovou, por unanimi
dade, há alguns meses, uma moção de apoio à can
didatura do Rio de Janeiro, o que sinalizou clara
mente que a mais alta Casa Legislativa do País es
tava de acordo com a vontade desta Nação_e predis-

posta a ajudar naquilo que lhe coubesse, para que a 
- cidade se preparasse para essa missão. 

Eu gostaria de registrar também o empenho 
dos organizadores dessa campanha, em particular o 
do Deputado Ronaldo César Coelho e há que citar 
também o de brasileiros da estirpe de João Havelan
ge e Pelé, Edson Arantes do Nascimento, que roda
ram· o ·mundo,· que fizeram uma programação profis
sional envolvendo a sociedade carioca. A campanha 
foi para as ruas e ganhou o apoio de todas as cama
das da sociedade. 

Sr. Presidente, é preciso dizer inclusive o 
quanto melhorou o Rio de Janeiro nos últimos anos 
e melhorou pelo esforço do Governo Estadual, pelo 
esforço da Prefeitura e pela ajuda que o Governo 
Federal vem dando. 

As melhorias são sensíveis tanto no que diz 
respeito à segurança, como no que diz respeito a 
outros quesitos da vida urbana. 

O Rio de Janeiro, a olhos vistos, é uma cidade 
que, na verdade, representa o Brasil no exterior, é o 
nosso grande cartão de visita. É, provavelmente, a 
cidade mais bonita do mundo, de beleza natural e 
estâ-num-processo de franca recuperação. 

Chego a afirmar, Sr. Presidente, com a respon
sabilidade deste mandato, que considero injusto o 
resultado com o Rio de Janeiro. Considero que ou
tras cidades, inclusive da América do Sul, têm hoje 
problemas muito mais graves e não têm, por outro 
lado, as circunstâncias favoráveis e os equipamen
tos públicos concluídos que o Rio de Janeiro tem. 

Há que se lamentar, como brasileiro, que essa 
decisão-venha a frustrar as esperanças de toda uma 
geração, que gostaria de ver não só as Olimpíadas 
no Rio de Janeiro, mas as Olimpíadas a serviço do 
ésportemunâial como fator de melhoria, de motiva
ção da vida de um País como o nosso; um País que 
temmuito mais futuro-do-que passado, um País que 
tem uma população jovem extremamente grande, 
um País que merecia sediar essa Olimpíada, até 

----com<:norma de motivar o esporte, até como forma 
de resolver os seus problemas. 

Sr.Presidente, vivi algum tempo em Barcelona, 
. exatamente na época em que aquela cidade se pre
parava para sediar as Olimpíadas. As mudanças fo
ram impressionantes, Barcelona também tinha pro
blemas seriíssimos de criminalidade, problemas se
riíssimos de ocupação do solo urbano e resolveu to
dos esses problemas exatamente para sediar as 
Olimpíadas. 

Há que se lamentar, portanto, essa decisão do 
Comitê Olímpico Internacional, mas devemos ter se-
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renidade e equilíbrio mesmo nesse momento ruim 
para a Nação brasileira, em particular para o Rio de 
Janeiro; há que se cumprimentar os que organiza
ram essa campanha; há que se louvar o envolvimen
to da sociedade brasileira nesse processo de esco
lha; e principalmente há que se registrar que não 
nos devemos desmotivar. 

O País - não tenho dúvidas - busca os seus 
caminhos; o País tem democracia, o País tem liber
dade, o País tem liberdade econômica, o País vive 
um processo de mudanças e as realiza pelo cami
nho demoérático. Se Deus quiser, essa campanha 
vai signHicar uma semente, aquela que um dia vai 
germinar a realização de acontecimentos internacio
nais desse porte, para que o Mundo possa saber 
que o Brasil, por intermédio de sua população, faz 
um esforço c:ontínuo no sentido de realizar mudan
ças e de preparar-se para o novo. milênio, o novo 
modelo de sociedade que todos · nós desejamos 
mais justo e menos desigual. 

Ao Rio de Janeiro envio a nossa solidariedade; 
ao País alerto que não devemos ficar tristes. Deve
mos recolher os ensinamentos positivos resultantes 
dessa campanha - a derrota ensina mais do que a 
vitória - e devemos nos preparar para outros emba
tes internacionais que, se Deus quiser, se transfor
marão em conquistas. Lá na frente, quando o País 
vier a sediar um acontecimento internacional desse 
porte, haveremos de fazer a nossa homenagem a 
Ronaldo César Coelho, a João Havelange, a Pelé, 
por terem plantado, nesse momento, essa semente. 

Muito obrigado, era o que tinha dizer, Sr. Presi
dente. 

O SR. PRESIDENTE (Ramez Tebet),.. O regis
tro de V. Ex'l entristece todos nós, razão pela qual a 
Mesa se-manHesta. Temos plena convicção, pelos 
nomes das cidades aprovadas - sem desmerecer 
nenhuma delas - que o Brasil deveria estar repre
sentado pelo Rio de Janeiro. Mas vamos para frente. 

Concedo ·a palavra ao nobre Senador Lauro 
Campos, por 20 minutos. 

O SR. L.AURO CAMPOS (PT- DF. Pronuncia 
o seguinte discurso. Sem revisão do orador.) - Sr~ 
Presidente, Srlls e Srs. SenadoQ!S, parece-me que 
os brasileiros deveriam deixar de lado os assuntos 
de somenos importância diante da gravidade que 
assume a conjuntura nacional, diante do aprofunda
mento dos grandes problemas sociais, econômicos 
e políticos que atravessamos nessa fase da História 
do Brasil. 

Na Coréia do Sul, o povo está nas ruas, usan
do Coquetel Molotov contra a polícia despótica do 

Governo, que pretende e continua pretendendo, em
bora tenha recuado e dado trégua nos últimos dias, 
subtrair direitos dos trabalhadores, sucatear o patri
mónio público, demitir funcionários e desorganizar o 
aparelho do Estado. Obviamente também pretende 
entregar ao capital estrangeiro o sacrifício feito atra
vés de décadas de trabalho nas empresas estatais, 
no patrimônio'público e nas lutas pela conquista dos 
direitos. 

O panorama é parecidíssimo com o do Brasil e, 
praticamente, um passo à frente daquilo a que assis
timos no Equador, quando "EIIoco", o seu Presiden
te Abdalá Bucaran, eleito há pouco tempo, contratou 
por US$500 mil assessoria do Sr. Domingo Cavallo, 
o economista que esteve no Brasil várias vezes para 
orientar a fabricação desse artefato perigosíssimo e 
anti-social, que é o Plano Real. 

Lá, o Sr. Domingo Cavallo nada mais é do que 
um economista que xerocopia e aplica, com a sua 
inconsciência tecnocrática, esse projeto de economi
cíclio, que, através de medidas econômicas e finan
ceiras, tenta destruir as bases da sociedade na peri
feria do mundo. 

É óbvio que no México, naquela conturbação 
em que os Estados Unidos tiveram de socorrer o sis
tema financeiro com US$40 bilhões, a consciência 
social se manHestou pela reação dos índios mexica
nos, porque realmente esse projeto neoliberal é apli
cado por intermédio de uma série de anestésicos, de 
uma propaganda enganosa e, entre outras coisas, 
de uma pseudovitória sobre a inflação, a cujas taxas 
crescentes o capitalismo dominado, o capitalismo 
selvagem soube recorrer. Na década de 40, ao tem
po de Getúlio Vargas, e depois dele, no Governo 
Outra, a inflação no Brasil era de 4, 5, no máximo 
6%aoano. 

Getúlio não queria desenvolvimentismo; Getú
lio não queria, e Oswaldo Aranha disse isso a, entre 
outros, Raul Prebisch e Celso Furtado quando eles 
voltavam da Conferência do México, que garantiu· 
sobrevida à CEPAL. 

Diziam, Getúlio e Oswaldo Aranha, que uma 
taxa de crescimento e de acumulação de capital 
mais intensa, uma taxa de desenvolvimento e de for
mação de capital iria fazer aumentar o endividamen
to externo e abrir o País à dependência do capital 
estrangeiro. E além disso, obviamente, uma tax,., ::!:; 
acumulação de capital mais elevada obrigar· ' Go
verno a usar instrumentos de extração de ma1s valia, 
absoluta e relativa, como a toda hora lembra, em 
toda a sua obra, o professor Fernando Henrique 
Cardosc.. 
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De modo que, se no momento o Brasil pôde le
var o processo de acumulação de capital a taxas su
portáveis pela sua população, a partir de determina
do momento percebemos que realmente as bases 
económicas do populismo político estavam totalmen
te solapadas. Quando o processo de acumulação se 
intensifica e se abre para o capital estrangeiro, não é 
que este, no sentido técnico, seja pior ou melhor do 
que o capital nacional, não é que o trabalhador prefi
ra ter como seu patrão um João, ao invés de um 
John ou de um Jean, não é isso. Esse é um desvio 
do pensamento manifestado pelo. Ministro Roberto 
Campos. Não se trata disso. 

A entrada de capital estrangeiro, como aconte
ceu nos anos 50, não pode ser controlada pelo Go
verno e por suas agências e, portanto, impõe um 
custo social, um sacrifício, uma concentração de 
renda para se criar um mercado para os carros e os 
artigos de luxo transplantados naquele momento e 
que, hoje, voltam a tentar dinamizar contraditoria
mente a economia brasileira. 

E, assim, a concentração de renda serve para 
adequar o nosso mercado e a nossa pobreza aos ar
tigos de luxo, aos carros, às geladeiras, às televisõ
es, aos computadores, transplantados pelo capital 
cêntrico para a periferia do mundo, para o Brasil, 
para a Argentina, para o México, para a Coréia do 
Sul, para países da África, África do Sul, em um 
mesmo momento. 

Portanto, não foi Juscelino Kubitschek, não fo
mos nós que, através de maquinações económicas, 
taxas de câmbio etc, atraímos o capital estrangeiro. 
Ele se dirigiu para a Argentina, onde não havia Jus
celino Kubitschek, para o México, para a Coréia do 
Sul, como.uma necessidade de desconcentração do 
capitalismo cêntrico. Para resolver os problemas do 
capital cêntrico, veio para a periferia e aqui evisce
rou, violentou as nossas condições sociais, econõ
micas e políticas. 

Portanto, o polfulismo não poderia conviver 
com um processo de acumulação voltada para a eli
te, para os produtos nobres, para a nobreza dos 
consumidores nacionais, que estavam sendo enri
quecidos para se transformarem em consumidores 
desses artigos. 

É interessante observar que o professor Fer
nando Henrique Cardoso tem uma visão que, se não 
fosse faHa de modéstia minha, diria muito parecida 
com a que tenho. Em diversas obras, Sua Excelên
cia manifesta a sua convicção de que no processo 
de acumulação de capital é que se pode compreen-

der o caráter despótico ou fascista, como diz, do au-
toritarismo brasileiro. . 

Em. seu livro Autoritarismo e Democratização, 
Sua Excelência, o Presidente Fernando Henrique 
Cardoso, demonstra que é doutor de borla e capelo 
em matéria de autoritarismo. 

Mas o que ensinava o professor Fernando 
Henrique Cardoso? Que esse processo de acumula
ção determina as características do despotismo bra
sileiro e sul-americano, despotismú que recebemos 
como herança histórica da Península Ibérica e que 
não sofreu as transformações da revolução burgue
sa, assumindo aqui características específicas. E diz 
Sua Excelência que, se quisermos compreender o 
caráter de nosso despotismo, de nosso autoritarismo 
- e, em alguns momentos, utiliza a palavra "fascis
mo• -, que tangencia e se aproxima muito do fascis
mo, é preciso que compreendamos as contradições 
do nosso processo de acumulação de capital. 

Pois bem, a acumulação de capital no Brasil -
isto .escrevi em 1982, num artigo que denominei "Es
tatização, Privatização e Crise• -, a acumulação de 
capital na esfera estatal, a acumulação de capital 
estrangeiro na indústria e no comércio, associada à 
acumulação de capital nas indústrias nacionais, nos 
setores secundários de fornecimento de partes, pe
ças, componentes e insunios para as grandes indús
trias transplantadas, exige uma taxa maior de infla
ção para que os salários se reduzam, a fim de.que 
esse capital imenso- poSSa. ser irrigado com uma 
taxa de lucro para eles necessária e suficiente. 

Portanto, quanto maior e mais intensa for a 
acumulação de capital, mais despótico tem que ser 
o Estado nacional periférico, porque o neoliberalis
mo tem como sua contraface o despotismo, o autori
tarismo político. 

Como se mostrou no Brasil em 64, como se 
mostrou no Chile de Pinochet, como se mostrou no 
Peru de Fujimori, como se mostrou no México do 
PAI, na medida em que este processo de acumula
ção se toma excludente e empobrecedor de grande 
parte da população, é necessário que haja uma for
ça política, militar ou civil, despótica, autoritária, para 
segurar o paciente Brasil, a fim de que se apliquem 
nele esses remédios heróicos, esses remédios dolo
rosos, esses remédios perversos que infelicitaram a 
economia brasileira. 

Então, como muito bem sabia o professor Fer
nando Henrique Cardoso, para entendermos a nos
sa superestrutura política, para entendermos o cará
ter do nosso autoritarismo atual, do nosso despotis
mo atual, porque S. Exi', entre outras coisas, quatro 
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vezes, pelo menos, fala neste seu livro de despotis
mo esclarecido no BrasiL Antes Sua Excelência fez 
a profecia de que o Brasil se encaminhava nessa di
reção, e agora Sua Excelência é o realizador de 
suas profecias. O autoritarismo, o despotismo escla
recido que Sua Excelência previu em 1975 está pre
sente. E Sua Excelência que antes era o profeta, 
agora é o realizador de sua profecia. 

Pois bem, se não compreendermos as contra
dições do nosso processo de acumulação, acumula
ção selvagem que, a partir de meados dos anos 70, 
coloca fim ao crescimento de 13% ao ano, do mila
gre econômico dos militares, que souberam segurar 
o paciente Brasil e aplicar medidas exatamente 
iguais, fundamentalmente iguais a essas que vemos 
serem aplicadas hoje. 

Que fizeram Roberto Campos e Bulhões, os 
neoliberais associados ao Governo militar? Reduzi
ram o salário mínimo em 25%, entre 1964 e 1967, 
enriquecendo, obviamente, a classe média para que 
um maior consumo desses artigos de luxo transplan
tados fosse feito. Mas, ao mesmo tempo, as medi
das tomadas, tal como acontece hoje, aumentaram 
o número de falências e concordatas no Brasil intei
ro. Roberto Campos dizia que era preciso fazer uma 
sangria depuradora, deixar ir à falência para que o 
excesso de sangue, o excesso de acumulação no 
organismo económico brasileiro fosse depurado. E 
agora, nesse novo nível, nesse novo patamar supe
rior de acumulação de capital, a sangria que se faz 
leva à falência milhares e milhares de empresas bra
sileiras, destrói, como temos escutado todo o dia, as 
condições de trabalho no campo, aumenta o desem
prego vertiginosamente e retira os recursos que an
tes se objetivavam nas empresas estatais, eram diri
gidos à Vale do Rio Doce, à Petrobrás que adquiri
ram vida e capacidade própria de investimento, de 
pesquisa e, até mesmo, desenvolver atividades so
ciais. Esse dinheiro, que era dirigido aos setores so
ciais, e da acumulação de capital nas empresas es
tatais, agora del(erá se canalizar através dessas mu
danças modernosas, principalmente para o capital 
estrangeiro. E nisso erramos na nossa previsão de 
1982. Achávamos que as empresas estatais seriam 
doadas, sim, a 20% - escrevi naquela ocasião -, do 
seu valor patrimonial, mas que seriam doadas para 
os bancos brasileiros. 

Delfim Neto já dizia que era preciso que os 
bancos brasileiros se preparassem para as grandes 
responsabilidades que o futuro lhe reservava. A 
grande responsabilidade, alertava eu aos meus alu
nos naquela ocasião, é a de serem os gestores, os 

proprietários das empresas estatais. Mas, com a fa
lência dos bancos, obviamente só resta entregar o 
patrimônio pÚblico ás empresas estatais francesas, 
como aconteceu com a Ught, como aconteceu na 
Alemanha com sua empresa de aviação e de petró
leo, e como aconteceu no Brasil em diversos proces
sos de doação privatizadora. 

Portanto, qual é a solução apresentada pelo 
Senhor Fernando Henrique Cardoso? 

Vou ler duas frases. Diz Sua Excelência: 

'Para que as transformações sociais 
não se estiolem numa pseudo-reforma das 
estruturas controladas por elites, que se 
pensam iluminadas pela técnica e pela ciên
cia' - justamente o que está acontecendo 
hoje no Brasil -, 'inerente às reformas bur
guesas, mas não ausente nas reformas so
cialistas, é preciso que nossa 'Revolução' 
venha de baixo, como há quase 40 anos, di
zia um escritor brasileiro, ao fazer a crítica 
ao fascismo nascente naquela época. Sem 
a reativação das bases populares' - diz Fer
nando Henrique Cardoso - 'e sem uma 
ideologia antiburocrática, baseada na res
ponsabilidade individual e na consciência 
das necessidades sociais, o salto do patri
monialismo ao corporativismo tecnocrático 
pode levar os povos latino-americanos a re
viver, nas selvas das cidades, a barbárie tão 
temida pelos socialistas no Século XIX.' 

Justamente, a barbárie que aí está resultou, 
sim, como previa Fernando Henrique Cardoso, nes
se processo em que, infelizmente, as bases popula
res sindicais, do Movimento Sem-Terra estão sendo 
castigadas pela política do Governo. 

Assim, Fernando Henrique Cardoso está fa
zendo aquilo que sabia que pavimentaria o caminho 
do autoritarismo, do despotismo e do fascismo, por
que, nessas reformas, na venda da Vale, na doação 
da Petrobrás, na destruição dessas empresas que 
constituíram o sangue dos brasileiros acumulado 
nesta esfera estatal, sem a participação popular isso 
virará uma festa em que nem· sequer os bancos na
cionais podem participar mais, porque também eles 
não possuem os R$5 ou R$1 Obilhões disponíveis 
para entrarem neste grande festim. 

Portanto, é triste que a clarividência do Profes
sor Fernando Henrique Cardoso, a sua capacidade 
premonitória veio a se realizar com ele próprio no 
epicentro desse poder desesperado, desse poder 
que não quer mostrar que se rendeu inexoravelmen
te para manter a acumulação de capital em taxas re-
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queridas pelos capitalistas nacionais e estrangeiros 
a esse nível, cujas conseqüências sociais são a bar
bárie, o desemprego, a fome e a miséria, e cuja con
seqüência política, cuja contraface política é o auto
ritarismo e o despotismo esclarecido. 

Muito obrigado, Sr. Presidente. 
O SR. PRESIDENTE (Ramez Tebet) - Conce

do a palavra ao Senador Jefferson Péres. (Pausa.) 
Concedo a palavra ao Senador Ronaldo Cunha 

Lima. (Pausa.) 
Concedo a palavra ao Senador Joel de Hollanda. 
O SR. JOEL DE HOLLANDA (PFL - PE. Pro

nuncia o seguinte discurso.) - Sr. Presidente, SrDs e 
Srs. Senadores, é natural que ao final de cada mês, 
de cada ano e até mesmo do século sejamos leva
dos a avaliar os feitos, sejam eles individuais, nacio
nais ou mundiais. A educação tem sido constante
mente alvo de apreciações. Nesse sentido, aproxi
ma-se a realização da V Conferência Internacional 
de Educação de Adultos, na qual o Brasil se fará 
presente. Para subsidiar os representantes brasilei
ros, foram realizados muitos encontros de educado
res, que ofereceram a oportunidade de reflexão so
bre a prática nacional nesse assunto. 

Constata-se, nesse final de século, que o Brasil 
precisa fazer muito ainda para alcançar a plena ofer
ta de educação fundamental. É certo que houve 
avanços consideráveis, se tivennos como parâmetro 
o início do século, quando 65% da população era 
analfabeta, já que hoje esse número foi reduzido 
para 20%. Porém, constatar que 30 milhões de pes
soas com mais de 15 anos não sabem ler e escrever 
não deixa de ser doloroso, pois o analfabetismo é 
uma fonna particulannente cruel de exclusão ao 
exercício da cidadania, já que coloca esse grupo 
fora do aleance de uma série de direitos civis e de 
benefícios materiais e culturais da sociedade. 

Assim, constatar que houve um decréscimo 
significativo no número de pessoas que não sabem 
ler nem escrever não é motivo para descanso. An
tes, deve servir de motor para novos avanços. Mes
mo levando em conta que em 1962 quase metade 
da população de 7 a 14 anos estava fora da escola e 
atualmente mais de 90% dela foi absorvida, ainda 
assim ostentamos índices elevadíssimos de repetên
cia e de evasão. De cada dez alunos matriculados, 
apenas seis, em média, são promovidos para a série 
seguinte. A repetência continuada leva à exclusão 
do aluno da escola, reduzindo em muito os anos de 
escolaridade de nossa população. Nesse particular, 
deve-se levar em consideração que, para alguém 
n:>o ser considerado analfabeto funcional, deve ter 

completado as quatro primeiras séries do ensino 
fundamental. No Brasil, mais da metade da popula
ção com mais de dez anos não se encaixa nesse 
perfil. 

Parece inacreditável que essa realidade ainda 
persista, considerado o valor que a sociedade brasi
leira dá à educação. 

É certo que o esforço nacional, realizado nas 
últimas quatro décadas, reduziu em grande parte os 
índices de analfabetismo entre os jovens e adultos. 
No entanto, a melhoria não veio tanto dos movimen
tos e campanhas de alfabetização de adultos. Os 
melhores resultados vieram mesmo da ampliação do 
acesso das crianças ao ensino fundamental, embora 
esse incremento tenha contribuído para um declínio 
da qualidade do aprendizado. Mas o Brasil, não con
tente com uma escolaridade reduzida, ampliou o 
conceito de ensino fundamental de quatro para oito 
anos, o que, é claro, veio a exigir maior esforço do 
Estado e da sociedade. Esse esforço deve ser contí
nuo, pois a opção brasileira é de prover escolariza
ção em quantidade e qualidade na idade própia. A 
educação de jovens e adultos, nessa concepção, 
será preferencialmente buscada como caminho para 
a educação continuada e preparação para o traba
lho. 

Além das demandas históricas, é preciso supe
rar as barreiras impostas pela complexidade do 
mundo moderno. As novas exigências sociais, cultu
rais e econômicas pedem que o sistema educacio
nal, além de absorver contingentes cada vez maio
res de alunos, eduque-os fornecendo não apenas as 
ferramentas da leitura, escrita e aritmética. É preciso 
construir um saber de modo crítico, para o pleno 
exercício da cidadania. Do mesmo modo, é essen
cial incorporar a discussão de temas delicados, 
como a ética e a sexualidade. Aprender habilidades 
como o uso da informática é também imprescindível. 
A escola tem como desafio, além de tudo, recuperar 
o jovem e o adulto que ficarem à margem do proces
so ~ucativo formal. Ou seja, precisa operar uma 
verdadeira revolução para dar respostas que a so
ciedade necessita. 

Vencer esse desafio não será fácil com meios 
escassos e sem professores qualificados. Daí a ne
cessidade da aplicação de mais recursos e do me
lhor gerenciamento desses para alavancar a educa
ção. Portanto, é imprescindível que União, Estados 
e Municípios compreendam o papel de cada um e 
maximizem suas ações. O Governo Federal, no que 
respeita no ensino fundamental, tem dado apoio téc
nico e financeiro, principalmente às regiões mais po-
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bres. O Ministério da Educação e do Desporto -
MEC tem atuado como articulador de uma política 
nacional de educação de jovens e adultos. Para tan
to, tem atuado preventivamente, buscando a tedu
ção da repetência, principal causadora da evasão e 
da falta de vagas nas escolas. O MEC tem procura
do também implementar novos parâmetros curricula
res e materiais didáticos apropriados para as diver
sas situações etárias, culturais e regionais. No que 
respeita ao financiamento, propôs a criação do Fun
do de Manutenção e Desenvolvimento do Ensino 
Fundamental e Valorização do Magistério, que prevê 
recursos para escolas segundo o número de alunos 
matriculados no ensino fundamental. Haverá, com a 
aprovação do fundo, um investimento mínimo por 
aluno, para atender às necessidades específicas. 
Quando os recursos estaduais forem insuficientes, a 
União poderá contribuir para chegar aos patamares 
mínimos. Um grande mérito desse projeto é estabe
lecer uma remuneração condigna para professores, 
com a destinação de 60% da verba para os salários 
deles. 

Outro importante passo dado pelo MEC foi a 
implantação do Programa Educação para a Qualida
de no Trabalho, desenvolvido principalmente em 
parceria com empresas e governos estaduais e mu
nicipais, o qual procura melhor qualificar o jovem e o 
adulto para atuarem no mercado de trabalho. 

As universidades federais têm dado sua contri
buição, com programas especiais de formação de 
Educadores de Jovens e Adultos e com pesquisas 
que visam a aperfeiçoar a metodologia e os mate
riais instrucionais. 

Emergencialmente, foi implementado um pro
grama piloto nos trinta e dois municípios brasileiros 
com maiores índices de analfabetismo. Trata-se do 
Programa de Alfabetização Solidária, coordenado 
pela Comunidade Solidária e que conta com a par
ceria de instituições da sociedade civil. 

No repasse do salário-educação para os Esta
dos, o MEC tem buscado beneficiar aqueles que 
priorizam o aumÉmto da oferta de Educação para Jo
vens e Adultos, bem como a adoção de metodolo
gias e materiais didáticos próprios às realidades lo..: 
cais. 

Uma coisa é certa, quando se trata das estraté
gias de Educação de Jovens e Adultos: é indispen
sável o compromisso e a paroeria da sociedade, por 
meio de suas organizações. As igrejas, os sindica
tos, as associações de moradores têm tido um papel 
preponderante na execução de programas localiza
dos e tão específicos que não poderiam ser levados 

adiante pelo Poder Público, como é o caso do aten
dimento a ribeirinhos e seringueiros, por exemplo. 
Tão importante é essa parceria que o Governo Fe
deral instituiu a Comissão Nacional de Educação de 
Adultos, que conta com a participação massiva des
sas instituições da sociedade. 

Tendo em vista a Conferência Regional Prepa
ratória para a V Conferência Internacional de Educa
ção de Adultos, o MEC reafirma perante os outros 
países da América Latina e do Caribe o seu compro
misso com a Educayão de Jovens e Adultos como 
uma política de Estado, inserida nas polfticas de 
educação básica. Prover educação a essas pessoas 
que não tiveram acesso na idade própria é elemento 
essencial para o resgate da cidadania, mas não é o 
único, pois, sem uma política de emprego e sem 

, oferta de serviços de saúde e de habitação, nada 
será feito. Essa prática educativa deve contribuir 
para a formação de cidadãos sujeitos de sua ação, 
reconhecendo-lhes a cultura, e etnia e o saber. Um 
ponto fundamental dessa nova concepção é propor
cionar uma educação que se articule com a forma
ção profissional, deixando de ser encarada apenas 
como instrumental. 

Da Unesco, o Brasil espera o apoio tanto técni
co quanto financeiro, além da instituição de um fó
rum permanente de discussão, estudos e dissemina
ção de experiências, para que o continente, como 
um todo, beneficie-se das estratégias de escolariza
ção de adultos. 

Ao participar desses encontros internacionais, 
o Brasil, por intermédio de seus representantes, não 
só posiciona-se favoravelmente à adoção de meios 
que levem à universalização do acesso à escola, 
como se compromete com essas estratégias, pois 
reconhece nelas a condição para alcançar a verda
deira cidadania. 

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

Durante o discurso do Sr. Joel de Hol
/anda, o Sr. Ramez Tebet deixa a cadeira da 
presidência, que é ocupada pelo Sr. Geraldo 
Melo, 111 Vice-Presidente. 

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

V. ExJI dispõe de 20 minutos para o seu pro
nunciamento. 

O SR. CASILDO MALDANER (PMDB - SC. 
Pronuncia o seguinte discurso.) - Sr. Presidente, 
Sr&s e Srs. Se.tadores, tema de maior relevância na 
discussão dos problemas brasileiros dos tempos 
atuais é, fora de dúvida, o relacionado ao nosso sis-
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tema penitenciário. O assl!nto· está intimamente liga
do ao Direito Penal. Tem a ver com a capacidade do 
Estado de punir os infratores das normas promulga
das com o fim de se manter o mínimo de ordem e 
respeito social. 

A Ciência Jurídica alterou profundamente o 
conceito de pena e, virtualmente, exige nova con
cepção da política penitenciária. 

Na análise de problema tão crucial, não podem 
ser desconsideradas as determinantes sociais que 
levam o homem a delinqüir. 

O crime, hoje em dia, não é apenas produto 
das paixões e ódios desenfreados nem resulta da 
simples porfia entre indivíduos. Decorre, isto sim, 
das formas de ordenação social. Não se pode nunca 
esquecer as determinantes sociais e econômicas 
que hoje, mais do que nunca, contribuem de forma 
acelerada e substantiva no incremento das estatísti
cas criminais. 

O Brasil, Sr. Presidente, Sr's e Srs. Senado
res, é, infelizmente, reconhecido em todo o mundo 
como um País que não dispõe de política penitenciá
ria eficaz; País que ostenta o constrangedor quadro 
de concentrar elevado número de presos sem as mí
nimas condições de sobrevivência condigna. Trata
se não só c!.e um atentado evidente à dignidade da 
pessoa humana, mas também uma violência à digni
dade de nosso País. 

Consciente da gravidade desses problemas, a 
Igreja Católica vem encetar agora, na sua já conhe
cida e profícua Campanha da Fraternidade, o tema 
que tanto nos humilha e envergonha. É compreensí
vel essa atitude religiosa, ditada não só peia compai
xão e pela piedade, mas sobretudo inspirada num 
sentimento superior de justiça. Não se pode aceitar 
um retrocesso histórico em que as criaturas huma
nas sejam tratadas como animais. 

Uma pergunta se impõe: qual a razão de se 
encontrarem as. penitenciárias brasileiras abarrota
das de condenados e as celas das delegacias atu
lhadas de infratores ou de simples suspeitos? Fora 
de dúvida, isso se deve a uma visão errõnea do di
reito, a uma medievalesca concepção do direito de 
punir. É a dantesca adoção de um regime que em 
nada contribui para reeducar, para reintegrar, para 
ressocializar. Pelo contrário, essa situação Pbjeta 
atua como um caldo de cultura para fomentar novos 
ressentimentos e novas revoltas. Converte-se em 
uma academia para o infrator que ali entra pré-esco
lar e sai pós-graduado. 

Uma situação dessa natureza não pode subsis
tir. A Igreja está dando o primeiro alerta. Foi dado o 

primeiro passo. Passo importante para reavaliar e 
reconsiderar velhas idéias e conceitos atinentes à 
noção de pena, crime, criminalidade, criminosos e 
cadeia. Afora esses aspectos sociais, não se podem 
olvidar outros, incluídos aí os de natureza econômi
ca, como os elevados custos que resultam da aplica
ção da pena. 

Tivéssemos uma política penitenciária consis
tente, fosse reconsiderada a própria noção de crime 
- inclusive com a adoção de modernos princípios 
que indicam a necessidade de se tentarem penas al
ternativas-, não estaríamos a viver esse quadro gro
tesco que se tomou lugar comLun no cotidiano noti
ciário de nossos órgãos de informação. 

Importante não é só responder a uma exigên
cia social quase sempre ditada pelo sentimento de 
vingança, mas descer às raízes sociológicas do fe
nõmi:mo delinqüêncial para concluir que as penas 
devem guardar correspondência direta e estrita en
tre a conduta infratora e os valores ofendidos. Sem 
essa perversa generalização que a todos trata de 
forma degenerada como se, por qualquer ilicitude, 
perdesse alguém o direito de cidadania e fosse por 
isso jogado na vala comum dos indigentes e miserá
veis. 

Por isso mesmo, Sr. Presidente, urge enfrentar 
com seriedade esse problema, que não se relaciona 
apenas, como dissemos no início, à execução das 
penas, mas guarda estreita conexão com a tipifica
ção dos delitos e com a conseqüente punibilidade. 

É mister, em conseqüência, que se promova a 
revisão profunda, aberta e consentânea do Código 
Penal e, por derivação, reveja-se a lei de execuções 
penais, de forma a solucionar os graves problemas 
carcerários do País. 

Ao lado dos projetas que traduzem esses obje
tivos cominando penas alternativas, prestação de 
serviços à comunidade, multas e possibilidade de 
contratação por órgãos públicos, como última pala
vra, há que se aplaudir o Projeto de Lei, em trâmite 
nesta Casa, que trata do denominado efeito vincu
lante, que nada mais representa do que uma fórmula 
hábil de descongestionar as instâncias jurisdicionais, 
prevenindo litígios sobre cujo desfecho já se encon
tre aresto judicial devidamente assentado. 

O País só terá a lucrar quando as instâncias 
superiores não tiverem de se perder no lamentável 
processo de reiteração, reeditando decisões sobre 
processos de cujo conteúdo já exista decisão mani
festamente incontroversa. 

Para finalizar, quero congratular-me com a 
CNBB por tão oportuna e conveniente campanha, 
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que não defende apenas o réu, o preso, o miserável 
tratado de forma infame, mas busca situar o nosso 
País no pólo daqueles em que a democracia funda
se na dignidade da pessoa humana e no respeito 
aos mais excelsos valores que constituem a vidas 
das nações civilizadas. 

Desejo também, neste momento, lançar um 
apelo à Ordem dos Advogados do Brasil, para que, 
junto aos nossos magistrados, deflagre um movi
mento que poderíamos chamar de "Mutirão da Justi
ça•' que. consistiria na análise dos milhares de pro
cessos de presos que já cumpriram suas penas e 
que continuam encarcerados. Mais que isso, que 
analise novamente os processos daqueles cujas pe
nas excedam a proporção dos seus delitos e faça 
cumprir o dispositivo da Lei de Execuções Penais, 
que dispõe sobre a classificação dos condenados, 
segundo os seus antecedentes e personalidade, o 
que contraria a intenção do legislador, quando da 
elaboração das normas penais. Essa iniciativa, com 
certeza, terá o apoio desta Casa e d!! toda a socie
dade. 

Era o que tinha a dizer, Sr. Presidente. 
Muito obrigado. 
O SR. PRESIDENTE {Geraldo Melo) - Conce

do a palavra ao nobre Senador Valmir Campelo. 
V. Ex' disporá de 20 minutos paia o seu pro

nunciamento. 
O SR. VALMIR CAMPELO (PTB- DF. Pro

nuncia o seguinte discurso) - Sr. Presidente, Sr«s e 
Srs. Senadores, as perdas materiais que o Brasil so
tre anualmente em decorrência do estado caótico de 
suas rodovias são estimadas em cerca IJS$5 bilhões. 

Em razão da má conservação das estradas, 
são expre®ivos os prejuízos advindes do consumo 
adicional de combustfvel e do desgaste acelerado 
dos veículos e equipamentos. Também são alar
mantes os prejuízos sucedidos com mercadorias de
terioradas, ;cubadas e avariadas. 

A simjJies reiação de custo/benefício já indica
ria a necessidade imediata - ou melhor, com alguns 
anos de atraso- de recuperafT!lOS nossas estradas. 

O maior dos prejuízos, porém, verifica-se no la-, 
mentável número de vítimas fatais que são ceifadas 
aos milhares em todas as regiões do País. Famílias 
são destruídas, dezenas de milhares de pessoas 
são mutiladas e motoristas profissionais perdem o 
seu meio de vida. 

Sr. Presidente, Senador Geraldo Melo, Sr«s e 
Srs. Senadores, em discurso pronunciado nesta tri
buna em meados do ano passado, enumerei e des-

' crevi o estado, ou melhor, o péssimo estado de con-
servação das principais rodovias federais. 

De lá para cá, pouquíssima coisa mudou. A 
maior parte das rodovias permanece praticamente 
sem condições de tráfego, colocando em risco per
manente aqueles que, por absoluta necessidade ou 
desinforma~o. se arriscam a viajar de carro por 
este País. 

A situação é particularmente grave, Sr. Presi
dente, nessa rodovia que liga Brasília a Salvador. 
De Brasília até Barreiras, a situação é crítica, com 
inúmeras crateras e sinalização quase nula. De Bar
reiras até Seabra, a via praticamente não existe 
mais, representando risco de vida para quem se dis
põe a dirigir por ali. E por ali se escoa, Sr. Presiden
te, um volume muito expressivo de riquezas, como 
V. Ex' sabe melhor do que ninguém. 

Deixar uma rodovia dessas se acabar, além de 
não ser inteligente, é privar o País de uma de suas 
vias de transportes mais importantes, porque não 
são apenas a Bahia e o Distrito Federal os grandes 
prejudicados, mas também o Piauí, Goiás, o Ceará e 
até mesmo o Maranhão, que padecem com a falta 
de alternativa de ligação com o resto do País. 

Sr. Presidente, Sr"s e Srs. Senadores, uma 
boa rodovia construída dentro dos modernos padrõ
es técnicos, atendendo a objetivos econômicos e so
ciais, é autofinanciável. O investimento realizado re
toma em termos de crescimento de produção, da ar
recadação federal, estadual e municipal, de novos 
empregos, do aumento dos níveis da produtividade, 
do consumo, do investimento, da renda, do patrimô
nio e do· estoque de bens do País. 

Um país como o Brasil precisa de um sistema 
eficiente de transporte ferroviário, hidroviário, maríti
mo e aéreo, para sua integração econômica, social, 
política e até cultural. 

E, no que diz respeito às rodovias, nossa ne
cessidade ainda é maior. Precisamos construir uma 
malha rodoviária, no mínimo, o dobro da atual. 

Compreendemos a necessidade de encontrar o 
equillbrio orçamentário e sabemos que os recursos 
são escassos, mas não podemos relegar a segundo 
plano a recuperação da nossa malha rodoviária. 
Caso contrário, estaríamos admitindo a continuidade 
das mortes nas estradas brasileiras. E isso seria 
muito triste, pois a moeda não vale mais do que vi
das humanas. Uma só vida humana vale muito mais 
que todo o Orçamento Federal, uma só vida, Srlls e 
Srs. Senadores, vale muito mais do que todo o di
nheiro necessário para tapar buracos nas rodovias e 
evitar que as pessoas continuem a morrer, que as 
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famílias sejam destroçadas e que os jovens desapac 
reçam de forma trágica. 

Era o que tinha a dizer, Sr. Presidente. 
O SR. PRESIDENTE (Geraldo Melo) - Com a 

palavra a nobre Senadora Benedita da Silva.(Pausa) 
Com a palavra o nobre Senador Ademir Andra

de. (Pausa.) 
Os Srs. Senadores Gilvam Borges, Júlio Cam

pos e Benedita da Silva enviaram discursos à Mesa 
para serem publicados, na forma do disposto no art. 
203 do Regimento Interno. 

S. E~s serão atendidos. 
O SR. GILVAM BORGES (PMDB- AP)- Sr. 

Presidente, Sr"s e Srs. Senadores, amanhã, dia 8 de 
outubro, o mundo comemora o Dia Internacional da 
Mulher. A data se reveste de grande importância, 
porque nela são lembradas as antigas lutas e traça
dos os novos objetivos das mulheres nos planos po
lítico, econômico e social. 

Nesta oportunidade, desejo prestar minhas sin
ceras homenagens à mulher brasileira e, em espe
cial, à mulher amapaense: uma mulher valente, tra
balhadora e que desdobra para cumprir com suas 
obrigações familiares e profissionais. 

O dia 8 de outubro foi escolhido para repre
sentar a luta das mulheres pela igualdade de direi
tos, pois, em 1957, 129 (cento e vinte e nove) operá
rias nova-iorquinas foram queimadas vivas, quando 
realizavam uma greve, cujo objetivo era o de reduzir 
para 1 O horas a jornada de trabalho diária. 

A trajetória das mulheres pela conquista de no
vos espaços vem de longe. Não foi do dia para a 
noite, nem gratuitamente, que a sociedade reconhe
ceu a igualdade de direitos e oportunidades entre 
homens e mulheres. Foi um processo lento e árduo. 
Uma veràáêleira batalha para derrubar antjgos pre
conceitos e tradições, que relegavam a mulher a um 
papel de mera coadjuvante no quadro social. 

País de tradição colonial, o Brasil, foi um dos 
últimos Estados &'l'econhecer a igualdade de direitos 
entre os sexos. Às gerações aluais passará talvez 
despercebido o fato de que, por exemplo, aqui, as 
mulheres foram às umas pela primeira vez no ano 
de 1932, ou seja, há pouco mais de 60 anos. ' 

De lá para cá muita coisa mudou, a mulher não 
só conquistou o direito de participar ativamente nas 
decisões políticas do País, como também se tomou 
parte imprescindível da manutenção económica da 
família. 

Hoje, é cada vez mais comum a mulher dividir, 
quando não suprir, as necessidades económicas da 
entidade familiar. E é nesse ponto que a sociedade 

··ainda se mostra injusta. Estudos realizados pelos 
quatro cantos do mur:do revelam que a mulher per
manece sendo disc::ri_mlnad?. no . rwrcado de traba
lho, sobretudo quanto ao aspecto remuneratório. 

Se a igualdade formal entre homens e mulhe
resse encontra co11sagradaem diversas leis e cons
tituições, na prática, a sociedade ainda mostra cla
ros sinais de discriminação com o trabalho feminino. 

Na luta por um lugar no mercado de trabalho, a 
mulher tem levado nítida desvantagem, porque além 
de exercer a sua profissão, não raro ela é obrigada 
responder pelos a,faz~res domésticos._ 

Quanto a isso, os homens ainda relutam em 
aceitar o fato de que, a responsabilidade pela con
dução dos trabalhos domésticos e a educação dos 
filhos, é tarefa que deve ser suportada pelo casal em 
conjunto, e não apenas pela mulher. 

É preciso que à. sociedade reconheça que mui
tas das conquistas femininas, como a licença mater
nidade e o direito de amamentar o recém-nascido, 
mesmo durante o expediente de trabalho, não são 
simples privilégios. Hoje, mesmo entidades ligadas à 
defesa dos interesses da mulher, atribuem ao que 
chamam de •exc~~o d~ direitos•, a discriminação 
sofrida pela mulher no mercado de trabalho. 

Não considero ,gue sejam os direitos das mu
lheres o que de fato contribui para a sua discrimina
ção no mercado. Julgo que esses direitos não cons
tituem privilégios e sim o reconhecimento de que 
não há.substituto para a figura materna. O filho re
cém-nascido precisa da mãe como nós precisamos 
do ar. O homem, por mais devotado que seja ao seu 
papel de pai, jamais poderá substituir a mãe. 

Creio que a discriminação ao trabalho feminino 
é muito mais fruto do preconceito, do desconheci
mento, do que dos supostos direitos trabalhistas. 

Em momento de grande inspiração, Alceu de 
Amoroso Lima, conhecido por Tristão de Ataíde, cer
ta vez escreveu: 

• A mulher é mais forte do que o ho
mem na adversidade. A mulher é mais resis
tente à dor. A mulher é mais forte em suas 
convicções, mais forte, também, em sua de
dicação à Humanidade, mais forte em seu 
amor pelo homem do que este e seus amo
res por ela, mais forte em seu desprendi
mento pelos filhos, em sua tenacidade, em 
sua ciência, em seu espírito de renúncia." 

Reafirmo que sou inteiramente favorável a 
qualquer iniciativa política que tenha por objetivo ex
tirpar as desigualdades e os preconceitos em virtude 
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do sexo das pessoas. Parabéns as mulheres pelo 
seu dia. A sua luta é a luta deste Senador. 

Muito obrigado. 
O SR. JÚUO CAMPOS (PFL - Ml) - Sr. Pre

sidente, Sr.as e Sr.s Senadores, o tema que trago à 
consideração desta Casa, hoje, pode parecer, à pri
meira vista, assunto de reduzida importância. Nada 
mais equivocado. Ao focalizar a situação dos brasi
leiros no exterior- quer a passeio, temporariamente, 
quer residindo, legal ou clandestinamente -, estarei 
reportando-me a algo que interessa diretamente a 
milhões de patrícios nossos. E que, no fundo, atinge 
a concepção de soberania e de cidadania que o 
País pratica. 

Sabemos todos que a diplomacia brasileira 
granjeou, ao longo do tempo, uma sólida reputação 
de competência e profissionalismo, assentada em 
princípios doutrinários irrefutáveis. Tradição iniciada 
no século dezenove, quando do alvorecer do Estado 
independente, a política externa historicamente im
plementada pelo Brasil fez do pacifismo, da inde
pendência e do não-intervencionismo, em nossos 
dias, sua marca registrada 

Mais ainda: soube o ltamaraty adaptar-se às 
circunstâncias geradas por distintos momentos his· 
tóricos. Essa capacidade de compreender e assimi
lar as mudanças verificadas no mundo e, ao mesmo 
tempo, refletir o pensamento emanado das forças vi
vas da sociedade é que sempre permitiu ao Brasil 
formular e extemar seu "ponto de vista internacional" 
de maneiras serena e firme. 

Entretanto, Senhor Presidente, sou forçado a 
admitir que faltou ao Ministério das Relações Exte
riores idêntica competência no trato das questões 
referentes aos serviços consulares. Não sei se por 
ausência de vontade política ou por dificuldade em 
adaptar sua máquina burocrático-administrativa a 
um tempo novo, em que o trabalho consular adquiriu 
contornos rigoro.samente novos e grandiosos, o cer
to é que o cidadão brasileiro, no exterior, está de
samparado. 

Embora os dados disponíveis sejam bastante 
frágeis, acredita-se que algo em tomo de dois milhõ
es de brasileiros vivam, atualmente, em outros paf· 
ses. Se adicionarmos a esse contingente os turistas 
que estiveram no exterior no ano passado, veremos 
que, em 1995, cerca de cinco milhões de brasileiros 
estiveram além de nossas fronteiras. 

Rxemo-nos, para efeito de análise, nos brasi
leiros que, legal ou clandestinamente, vivem no ex
terior. O número, por demais expressivo, permite
nos falar em verdadeira diáspora, fenômeno inexis-

tente há algumas décadas. Pois bem: a estrutura 
consular permanece praticamente a mesma de 
quando os brasileiros no estrangeiro contavam-se 
nos dedos. 

Senhor Presidente, Senhoras e Senhores Se
nadores: 

Há, na questão, dois aspectos que se entrela· 
çam. Em primeiro lugar, nosso emigrante, esteja 
onde estiver, independentemente de sua situação le
gal no país em que vive, é um cidadão brasileiro e 
como tal tem que ser visto pelo ltarnaraty. Mesmo 
porque, sabemos todos, trata-se de alguém que, 
premido pelas mais diversas circunstâncias, dirigiu
se para outras terras, mas jamais perdeu a idéia de 
um dia retomar e, em padrões mais elevados, reco
meçar sua vida no Brasil. 

O segundo ponto nada tem de abstrato: nossos 
emigrantes remetem anualmente para o Brasil urna 
quantia de divisas calculada, no mínimo, em tomo 
de quatro bilhões de dólares. Para que se tenha 
idéia do que isso representa basta dizer que é um 
valor bem superior ao total de nossas exportações 
de soja, das importações de automóveis e do próprio 
déficit comercial brasileiro de 1995 - da ordem de 
três bilhões de dólares. 

A esse respeito, faço minhas as palavras do ju
rista Elia Gaspari, em sua prestigiosa coluna publi
cada pelo Estado de S.Paulo: 

"É dinheiro de verdade, injetado · na 
veia da economia. Nada a ver com os dóla
res que entram no mercado financeiro, tas
cam um pedaço de presunto que paga vinte 
e cinco por cento de juros reais ao ano e 
vão-se embora à vontade do freguês. São 
quatro bilhões de dólares que entram direta
mente no processo produtivo. Viram comida 
ou tijolo." 

É essa gente, Senhor Presidente, que, privada 
da devida assistência, sofre humilhações e se vê 
desrespeitada em sua dignidade de cidadãos. O que 
se exige, neste momento, é que o ltarnaraty se apa
relhe, tanto de verbas quanto d.e funcionários, para 
executar em seus oitenta e quatro consulados espa
lhados pelo mundo um serviço que orgulhe e proteja 
os brasileiros que vivem no exterior, sobretudo os 
mais necessitados de amparo governamental. 

Não se trata de mero favor. É a obrigação mais 
elementar de um Estado comprometido com a cons
trução e a defesa de urna sociedade cidadã e demo
crática. 

Muito obrigado. 
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A SRA. BENEDITA DA SILVA (PT- RJ) -
Sr. Presidente, Sr."s e Sr.s Senadores, quero nesta 
oportunidade, homenagear um dos grandes nomes 
cristãos evangélicos neste país, que integra a partir 
de hoje a Cadeira de número três da Academia 
Evangélica de Letras do Brasil. Trata-se do Reve
rendo Doutor Manoel Ferreira, líder da Convenção 
Nacional de Ministros das Assembléias de Deus de 
Madureira, do Rio de Janeiro. 

A Academia Evangélica de Letras do Brasil 
AELB, com sede no Rio de Janeiro, foi fundada em 
23 de outubro de 1962, pelo reverendo Bolívar Ban
deira, tendo hoje na presidência o doutor Amaury de 
Souza Jardim. A Academia com 40 cadeiras, foi fun
dada para cultivar a cultura das ·letras da teologia da 
filosofia das ciências, das letras e das artes pelos 
cristãos evangélicos no país, bem como promover a 
difusão dos princípios do Evangelho de Jesus Cris
to em meio à sociedade brasileira por meio dos 
meios de comunicação social. 

Manoel Ferreira nasceu em 1932, em Arapira
ca, Estado de.Aiagoas, vivendo a sua infância no in
terior do Estado de São Paulo, onde realizou, poste
riormente os seus estudos primários e secundários, 
servindo às Forças Armadas em Uns em 1951. 

Nascido de famnia humilde conseguiu, com 
muito esforço graduar-se em Teologia pela Faculda
de Teológica Batista de São Paulo; em Sociologia, 
pela Faculdade Toledo Pizza, de Bauru; Eletrônica, 
no Instituto Edson, de São Paulo, e Direito na Ponti
fícia Universidade Católica, de São Paulo. Ele rece
beu o título de Doutor em Teologia, pelo Bible Colle
ge, em Batton Rouge, Estados Unidos. 

Casado, o reverendo Manoel Ferreira conver
teu-se ao Evangelho em 1956, sendo ordenado a 
Ministro-do Evangelho em 1960 pelo conhecido líder 
evangélico Paulo Leivas Macalão. Pastoreou diver
sas igrejas em São Paulo, Brasília e no Rio de Ja
neiro. Um ponto que marcou a sua vida foi em ter 
sido aprovado para juiz em São Paulo, mas resolveu 
dispensar a sua nomeação para dedicar-se inteira
mente ao serViço cristão. 

Foi presidente da Convenção Geral das As
sembléias de Deus no Brasil, a maior organizaÇão 
cristã-evangélica da América Latina; é presidente 
da Conferência Pentecostal Sul-Americana; e presi
dente da Convenção Nacional das Assembléias de 
Deus no BrasiL 

Por ocasião da EC0-92, foi o presidente da 
Comissão de Mobilização Nacional do evento 'Cele
brando Deus com o Planeta Terra', que reuniu mais 
de um milhão de fiéis no centro do Rio de Janeiro. 

Além disso ele é presidente do Conselho Nacional 
de Pastores do Brasil; 

O Reverendo Manoel Ferreira tem sido confe
rencista oficial em diversos seminários, congressos, 
escolas teológicas e convenções em todo o Brasil e 
em vários países, como Estados Unidos, México, 
Canadá, Costa Rica, diversos países da Europa, 
como Holanda, Alemanha e outros; e da América 
Latina, como Argentina, Chile, Colômbia. 

O·seu ingresso na Academia Evangélica de Le
tras do Brasil se deve aos inúmeros artigos publica
dos em periódicos da imprensa cristã-evangélica e 
da grande imprensa no Brasil. É comentarista con
sagrado de revistas de cunho cristão-doutrinário, es
tudadas dominicalmente pelos fiéis de suas igrejas, 
somando-se mais de oito milhões em todo o país. O 
seu principal livro ·o Espírito Santo", ele comenta 
sobre a terceira pessoa da Trindade Divina, mos
trando a sua forma de atuação em meio aos homens 
para ajudá-los não somente na compreensão de 
muitos fatos, mas como amigo e companheiro, 
atuando na parte espiritual e sentimental. Nesta 
obra, ele revela o Espírito Santo como amigo do ho
mem e aquele que o impulsiona, pela fé no Deus 
Verdadeiro, a vencer os problemas do dia-a-dia e a 
conquistar novos espaços em todos os setores, que 
sejam espirituais, sociais, econômicos ou políticos. 
Destaca ainda a ação divina eficaz na humanidade, 
minorando a dor e o sofrimento de cada um e prote
gendo os passos daqueles que querem a direção do 
verCladeirOD-elis em suãs viàas: - --- .. -

O trabalho espiritual presidido por ele tem mar
cado sua importante presença nas Câmaras Munici
pais, Assembléas Legislativas de vários Estados, 
bem como contribuído com o executivo e os gover
nos municipais e estaduais. 

Pelos relevantes serviços prestados tanto no 
Brasil quanto no exterior, recebeu homenagens e 
condecorações, tais como: Títulos de 'Cidadão 
Honorário', conferidos pelas Assembléias Legisla
tivas e Câmaras Municipais do Estado do Rio de 
Janeiro, São Paulo, do Estado de Goiás, Paraná, Mi
nas Gerais. 

O rebanho liderado pelo reverendo Manoel 
Ferreira hoje no Brasil é superior a oito milhões de 
fiéis; mais de 15 mil ministros evangélicos; e mais 
de 20 mil templos em todo o país, incluindo igre
jas, escolas e faculdades de teologia, editora, 
emissoras de rádio e programas e obJ:a,s sociais. 
São inúmeras pessoas idosas, na terceira idade, 
beneficiadas através de casas de assistência ao 
id-oso; bem como Centros de recuperaÇão" para jo-
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vens viciados em drogas; além de creches e orfana
tos. 

São milhares de pessoas que·· têm sido t~ans
formadas pela-pregação do Evangelho transforma
dor de Cristo através deste organismo liderado· por 
Manoel Ferreira em todo o país. 

Em minha avaliação, eu creio que homens des
te porte contribuem sensivelmente tanto para o forta-
1ecimento da famma brasileira, bem como para a 
grandeza e o crescimento de nosso país. 

O SR. PRESIDENTE (Geraldo Melo) - Nada 
mais havendo a tratar, está encerrada a sessão. 

(Levanta-se a sessão às 10h46min.) 

AGENDA CUMPRIDA PELO PRESIDENTE 
ANTONIO CARLOS MAGALHÃES 

7-3-97 
Sexta-feira 

1 0:00 hora&- Visita ao Prodasen 

11 :00 horas - Visita à Secretaria Especial de Edito
ração e PuQJ_lcações do Senado Federal 

·-·.:.. 
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Ata da 15ª Sessão Não Deliberativa 
. em 1P de março de 1997 

· 3ª Sessão Legislativa Ordinária, da 50ª Legislatura 
Presidência dos Srs.: Antonio Carlos Magalhães, Flaviano Melo e Va/mir Campelo. 

(Inicia-se a sessão às 14h30min) 

O SR._.PRESIDENTE (Valmir Campelo)- De
claro aberta a sessão. 

Sob a proteção de Deus, iniciamos nossos tra
balhos. 

Sobre a r:ne~ .. Expediente que será lido pelo Sr. 
12 Secretário em exercício, Senador Nabor Júnior. 

E' lido o seguinte: 
. ·. : . .-.EXPED1ENTE 
.. ·MENSAGEM 

DO PRESIDENTE. DA REPÚBUCA 
MENSAGEM N271, DE 1997 
(~ ~88197, na origem) 

Senhores Membros do Senado Federal, 
Nos termos do artigo 52, inciso III, da Constitui

ção Federal, -sübmeto à consideraçªo do Senado 
Federal o nome tio Doutor Ne.lson Azevedo Jobim, 
para exercer o cargo de Miriistrb do Supremo Tribu
nal Federal na vaga decorrente da aposentadoria do 
Ministro José Francisco Rezek. 

Os méritos do Doutor Nelson Azevedo Jobim, 
que me induziràm a escolhê-lo para o desempenho 
dessa elevada função, constam do anexo "Curricu
lum Vitae". 

Brasília, 7 de março de 1997. - Fernando 
Henrique Cardoso. 

Curriculum Vitae 

NELSON AZEVEDO JOBIM 

I. DADOS PESSOAIS 
1. Profissão: Advogado e Professor Universitário 
2. Nascimento: 12 de abril de 1946, Santa Ma

ria, RS 
3. Filiação: HéMo Jobim e Namy Azevedo Jobim 

11. ESTUDOS E GRAUS UNIVERSITÁRIOS 
1. Bacharel em Ciências Jurídicas e Sociais 

pela Faculdade de Direito da Universidade Federal 
do Rio Grande do Sul, Porto Alegre/RS,(1964-1968). 

2. Curso de Mestrado em Filosofia Contempo
rânea(Filosofia Analítica e Lógica Matemática, na 
Universidade Federal de Santa Maria, Santa Ma
ria/RS(1982-1984). 

III. MANDATOS ELETIVOS 
1. Deputado Federai(Constituinte), legislatura 

1987/1991, pelo PMDBIRS. 

2. Deputado Federal, legislatura 1991/1995, 
pelo PMDB/RS. 

IV.- ATIVIDADES PARLAMENTARES 
- 1.-Relator substituto na -Elaboração ao Regímen--
to Interno da Assembléia Nacional Constituinte(1987). 

2. Membro da Comissão de Sistematização da 
Assembléia Nacional Constituinte(1987/1988). 

3. Relator-Adjunto da Comissão de Sistemati
zação da Assembléia Nacional Constituinte • 

4. Líder do PMDB na Assembléia Nacional 
Constituinte(1988). 

5. Relator da Comissão Especial de Elabora
ção de Ante-Projeto de Regimento Interno da Câma
ra dos Deputados, 1988. 

6. Presidente da Comissão de Constituição e Jus
tiça e de Redação da Câmara dos Deputados, 1989. 

7. Vice-Líder do PMDB na Câmara dos Depu
tados 1990. 

8. Relator da Comissão Especial de Reestrutu
ração da Câmara dos Deputados, 1991. 

9. Relator da Comissão Especial relativa à de
núncia contra o Sr. Presidente da República, Fer
nando Collor de Mello, por prática de crime de res
ponsabilidade, 1992. 

1 O. Relator da Revisão Constitucional, 199311994. 

V. CARGO NO PODER EXECUTIVO 
1. Ministro de Estado da Justiça do Governo 

Fernando Henrique Cardoso. 

VI. OUTRAS INFORMAÇÕES 
1. Presidente da Subseção de Santa Maria/RS, 

da Ordem dos Advogados, 1977/1978. 
2. Vice-Presidente do Conselho Seccional do 

Rio Grande do Sul da Ordem do Advogados do Bra
sil, 1985/1986. 

3. Membro do Instituto dos Advogados do Rio 
Grande do Sul. 

4. Membro do Instituto dos Advogados Brasileiros. 
5. Ex-Professor Adjunto no Departamento de 

Direito da Universidade Federal de Santa Maria -
RS, onde lecionou Direito Processual Civil, Introdu
ção à Ciência do Direito e Filosofia do Direito. 

6. Professor Adjunto III da Fundação Universi
dade de Brasília (UNB), nas disciplinas Direito Cons
titucional IV no curso de mestrado em Direito e Teo
ria Geral do Processo 11 na graduação em Direito. 

7. Ex-Professor da Escola Superior de Magis
tratura da Associação dos Juízes do Rio Grande do 
Sul, cadeira de Direito Processual Civil, 1980/1986. 
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8. Ex•Professár da Escola Superior do Ministério 
Público da Associação Ministério Público do Rio Grande 
do Sul, na cadeira de Direito Processual Civil, até 1986. 

VIL MISSÕES NO EXTERIOR 
1. Chefe da Delegação Brasileira na Conferên

cia Ministerial sobre Lavagem de Dinheiro e Produ
tos da Atividade Criminosa, Buenos Aires-Argentina, 
em 12 de dezembro de 1995. 

2. Palestrante no Simpósio Internacional sobre 
Desenvolvimento Sustentável, Floresta Amazônica e 
o Papel do Direito, Universidade do Texas-EUA, em 
29 de fevereiro de 1 996. 

3. Membro da Delegação Brasileira na 52B 
Sessão da Comissão de Direitos Humanos da Orga
nização das Nações Unidas, Genebra-suíça, em 25 
de março de 1996. 

4. Chefe da Delegação Brasileira na V Conferên
cia dos Ministros da Justiça dos Países de Língua Oficial 
Portuguesa, Maputo-Moçambique, 1 O ele maio de 1996. 

5. Agraciado com o diploma de Professor Ex
traordinário e membro do Instituto de Direito Compa
rado e da lntegraç-.ão da Universidade Notarial Ar
gentina, em 12 de junho de 1996. 

6. Chefe da Delegação Brasileira na III Reu
nião Ministerial Americana sobre Infância e Política 
Social, Santiago do Chile, em 8 de agosto de 1996. 

7. Integrante da comitiva presidencial na via
gem à República Italiana, ocasião em que foi firma
do o Acordo para Combate às Drogas e ao Crime 
Organizado, Roma-Itália, 12 de fevereiro de 1997. 

VIII. MEDALHAS E CONDECORAÇÕES 
1. Grande Oficial do Mérito Judiciário do Traba

lho, outorgada pelo Tribunal Superior do Trabalho, 
em 11 de agosto de 1 989. 

2. Comenda do Mérito Universitário, outorgada 
pela Universidade Santa Maria, em 29 de setembro 
de 1989:"" 

3. Grande Oficial da Ordem do Congresso Na
cional, Brasília, em 17 de dezembro de 1990. 

4. Grã-Cruz da Ordem do Mérito de Tocantins, ou
torgada pelo Governo do Estado, em 9 de março de 1991. 

5. Medalha Mérito Tamandaré, outorgada pelo 
Ministério da: Marinha, em 13 de dezembro de 1992. 

6. Grande Oficial da Ordem de Rio Branco, ou
torgada pelo Presidente da República, em 26. de 
abril de 1993. · 

7. Grande Oficial da Ordem do Mérito Naval, 
outorgada pelo Presidente da República, em 11 de 
junho de 1 993. 

8. Condecoração de Alta Distinção da Ordem 
do Mérito Judiciário Militar, outorgada pelo Superior 
Tribunal Militar, em 6 de abril de 1994. 

9. Ordem do Mérito Militar, outorgada pelo Mi
nistério do Exército, em 16 de agosto de 1995. 

10. Ordem ·ao Mérito Judiciário do Trabalho, 
outorgada pelo Tribunal Superior do Trabalho, em 5 
de setembro de 1995. 

11. Ordem do Mérito do Estado-Maior das For
ças Artnaâas, em 27 de fevereiro de 1 995. 

12. Grã-Cruz da Ordem do Mérito Judiciário Mi
litar, outorgada pelo Superior Tribunal Militar, em 12 

de abril de 1996. 
13. Grã-Cruz no quadro suplementar da Ordem 

de Rio Branco, outorgada pelo Presidente da Repú
blica, em 30 de abril de 1996. 

14. Grande-Oficial da Ordem do Mérito Aero
náutico, em 23 de outubro de 1 996. 

15. Grã-Cruz da Ordem do Mérito Marechal 
Rondon, outorgada pelo Governo do Estado de Ron
dônia, em 28 de fevereiro de 1997. 

Brasília, 7 ele março de 1997. - Nelson Azeve
doJobim. 

(À Comissão de Consütuição, Justiça e 
Cidadania.) 

PROJETOS 

RECEBIDOS DA CÂMARA DOS DEPUTADOS 

(*) Projeto ele Decreto Legislativo n2 24, ele 1997 
(n2 378197, na Câmara dos Deputados), que aprova o 
texto do Acordo de Complementação Econômica entre 
o Mercosul e a Bolívia, celebrado durante a última reu
nião do Conselho do Mercosul, realizada em Fortaleza, 
nos dias 16 e 17 de dezembro de 1996. 

(") Será publicado em suplemento à presente edição 

PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO 
N2 25, DE 1997 

(NII347196, na Câmara dos Deputados) 

Aprova o texto da Convenção lnter-
-- nacional de Combate à Desertificação 

nos Países Afetados por Desertificação 
e/ou Seca, assinada pelo Governo Brasi
leiro em Paris. em 15 de outubro de 1994. 

O Congresso Nacional decreta: 
Art. 12 FICa aprovado o texto da Convenção Inter

nacional de Combate à Desertificação nos Países Afe
tados por Desertificação e/ou Seca, assinado pelo Go
verno Brasileiro, em Paris, em 15 de outubro de 1994. 

Parágrafo único. Ficam sujeitos à aprovação 
do Congresso Nacional quaisquer atos que possam 
resultar em revisão da referida Convenção, bem 
como quaisquer ajustes complementares que, nos 
termos do inciso I do art. 49 da Constituição Federal, 
acarretem encargos ou compromissos gravosos ao 
patrimônio r.a(;ional. 

Art. 22 Este decreto legislativo entra em vigor 
na data de sua publicação. 
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MENSAGEM N• 697, DE 1996 

~enhores \lembres do Congresso ~ac1onal, 

De conform1dade com o disposro no arngo ...JQ mc1s.o I. da Consutu1ção Federai. 

submeto a elevada consideração de Vossas Excelénc1as. acompanhado de Expos1ç.io de ~1ouvos do 

Senhor \úrusrro de Estado~ lntenno. das Reiações E:t..'lc?nores. o teXto da Convenção lmernacwnal 

de Combate a Desernlicaçào nos Paises Afetados por Desenificaçào e1ou Seca. assinado pelo 

Governo brasileiro em Paris. em 15 de outubro de 1994 

Bra~liia. 2 4 de ;ulho de 1996 

EXPOSI('ÃO OE :1-IO'IIVOS :-;• 338, OE 18 DE J!iLHO DE 1996, 
DO SR. :1-ll!'óiSTRO OE ESTADO, 1!\iTERI:-õO DAS RELAÇÕES EXTERIORES 

Excelen~iss1mo Senhor ?residen~e da Repúb:ica, 

Elevo a consideração ae Vos-sa Excelênc~a o a:1exo proje~o 

de Hensagem pela qual se s: .. wme-ce ao =-ef-erendo do Congresso }raciona!. 

o tex-::o da "Ccnvenção Im:.ernac-ional àe Combate à Deser::ificação nos 

pelo 

Governo brasileiro em Paris, em 15 de oucubro de l994, ao ~érrnino 

da v Sessão do Comi tê_ Ir:tergove-rnamental !'l'egoc-:!:aàor :para a 

c: e uma Convenção :nt.er:1acional 1e Combate à 

,C:N-d). 

2. A Convenção represe:1.ta o resultado de lanço e co::~plexo 

processo ~egoc~ador, 

part.ic.i.'t=Jação, 

m.atéria. Proc;,:rou a Delegação brasileira en!'ati:z:ar o caráter global 

do problema da desert.ificaçã.o, de modo a garant:.t:t c:ue o_s mecanismos 

Previstos pela Convenção benefi-ci-a-ssem todas a~ =eg.:..õe=:. do planeta. 

A atuação dos negociaàores brasileiros visou, i..gualmente, a 

garantir um maior comprometimento dos países desenvolvidos no 

combate à desertificação, tanto no que se refe~e a recursos 

fi~ance~ros corno à transferência de tec~ologia. 

3. Embora reflita a falta de von-cade !'Ol.it.ice. dos pai ses 

desenvolvidos em ass~mir um nivel aàequaào de comp~ome=~~ent.o e o 

conseqüente .:iesequil1brio de responsa.Oilid.adeS àtribUT-das- -àqüe1eS 

251 



252 ANAIS DO SENADO FEDERAL 

tem aspectos bastante positivos. Trata-se do inst=umento juridico 

onde es~ão mais eviden~es os aspec~os sócio-econõmicos ào processe 

de desenvolvimento sustentável, tendo sido reconhecida a 

importância do combate à pobreza, da melhor dist:ibuição dos 

beneficies do desenvolvimento e do atendimento às necessidades de 

saúde e bem estar das populações afetadas pela desertificação4 A 

Convenção propicia, ademais, a construção de um sistema 

internacional de cooperação que pocie~ã alivia= o sof=imento de 

milhões de seres humanos. 

Respeitosamente, 

/ ·;--------_ __ 

I ·, _,./ 

. . ./'~".i ' .~~ 
.~ I l _......----· 

SEBASTIÃO 00"1<EGO SARROS 
Hinistro cie Estado, inteiino, das Relações Ex-.:.eriores 

CONVENÇÃO INTERNACIONAL DE COMBATE 

À 

DESERTIFICAÇÃO NOS PAÍSES AFETADOS 

POR SECA GRAVE E/OU DESERTIFICAÇÃO, 

PARTIClJLARMENTE NA ÁFRICA 

As Parte< nesta Convenção: 

/~f.'l.'tmhecendo que os seres humanos das ãreas afetadas Otl ameaçadas estão no 
centro das preocupações do combate à desertificação e da mitigação dos efeitos da seca, 

R~/lelmdo a preocupação urgcÕte da comunidade internacional. incluindo os Estados 
e as Organi7.ações lnlernacionais. acerca dos impactos adversos da desertiJicação e da seca. 

CmucJentt!.'i de que as zonas i\rida5.. semi·âridas e sub·hllmidas secas constituem uma 
proporção considerãvel da superfície emersa da Terra e constituem habitai e fonte de 
sustento de uma grande parte da população mundial. 

!lemnhecmdo aimla que'a desertificação e a seca são problemas de dimendão global 
na medida em que afetam todas as regiões do Globo e que se torna necessária uma ação 
conjunta da comunidade imerna.cional para combater a desertiticação e/ou mitigar os etC:itos 
da seca.. 
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Oh.w!r1'lmdo a elevada concentração de países em desenvolvimento, em particular os 
menos avançados e~tre aqueles mais aft:tados por seca grave e/ou desertiticação, e as 
consequências particularmente tritgicas destes fcnõmenos na Afric~ 

Oh.<etwmdo também que a desertificação é causada por uma interacão complexa de 
fà.tores tisicas. biológicos. políticos, sociais. culturais e económicos, 

.l"ou.wd,•rondo o impacto do comercio e de aspectos relevantes das relações 
cconõmicas intemacionais na capacidade dos paises afctados combaterem eficazmente a 
desertilicacão, 

Con."''temes de que o crescimento econômico su~aentado. o desenvolvimento soda! e 
a erradicação da pobreza são prioridades dos países em desenvolvimento afetados, 
particularmente os at"icanos. e de que são essenciais a satístà.ção dos objetivos de 
sustentabilidade. 

Te11<lo em mmtc que a desertificação e a seca afetam o desenvol•. 1ento sustentável 
através das suas imerelacões com importantes problemas sociais, tais como a pobreza, a má 
situação saniui.na e nutricional. a insegurança alimentar, e aqueles que decorrem da 
migração, da deslocação forçada de pessoas e oà dinâmica demogrlifica, 

Man!festandn npreçn pela importância dos esforços realizados e pela experiência 
acumulada pelos Estodos e Organizacões Internacionais no combate à desertificação e na 
mitigação dos efeitos da seca particularmente através da inplementação do Plano de AçAo 
das Nações Unidas para o Combate à Oescnificaç!o. que foi adotado pela Conferência das 
Nações Unidas sobre Desertificação. em 1977. 

1'rmmndo cmr.\cli:ncia de que. apesar dos esforços anteriores. o progresso no 
combate à desertificacão e na mitigação dos efeitos da seca não atingiu as expectativas e de 
que uma abordagem nova e mais eficaz é necessária a todos os níveis no quadro do 
desenvolvimento sustentâvel. 

Ueconht:ct.mdo a validade e a relevància das decisões adotadas pela Conferência das 
Nações Unidas sobre Ambiente e Desenvolvimento. particularmente a Agenda 21 e o seu 
capitulo 12. os quais fornecem uma base para o combate a desertificação, 

Req(irmaudo. neste contexto. os compromissos assumidos pelos países 
desenvolvidos contbnne o disposto no numero 13 do capilulo 33 da Agc~a 21, 

Jlemrdmrdo a resol,.çào da Assembleia Geral das Nações Unidas no 47/188, em 
particular a prioridade que nela e atribuida a Africa. e todas as demais resoluções, decisões e 
programas pertinentes das Nacões Unidas, bem como declarações que, a propósito, toram 
feitas por pai ses Africanos e poises de outras regiões. 

/le11rrmulo a Declaração do Rio de Janeiro sobre Meio Ambiente e 
Desen .. ·olvimento em cujo Principio 2 se estabelece que os Estados tem. de acordo com a 
Carta das Nações Unidas e os principias do direito Internacional, o direito soberano a 
explorar os seus prôprios recursos de acordo com as suas politicas ambientais e de 
desenvolvimento, bem como a responsabilidade de assegurar que as atividades sob suo 
jurisdiçl!c ou controle nào causarão danos ao meio ambiente de outros Estados ou áreas 
situadas fora dos limites da sua jurisdição. 

llecrmhe<·end,; que os governos desempenham um papel fundamental no combate à 
desertificação e na mitigação dos efeitos da seca e que o progresso nestas áreas depende da 
implementação de programas de açi!o, a nivel local, nas áreas afetadas, 

/lc<·onlwcmdo tumht!m a importância e a necessidade de cooperaçlo internacional e 
de parceria no combate à desertificacão e na mitigação dos efeitos da seca. 

!leconhecendo nmda a importância de que sejam proporcionados aos paises em 
desenvolvimento afetados.particularmente na Africa. meios eficazes, entre os quais recursos 
financeiros substanciais.incluindo recursos novos e adicionais. e acesso a tecnologia~ sem o 
que lhes sera muito dificil implementar plenamente os compromissos que para eles decorrem 
desta Convenção, 
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Preocupada.ç com o impacto da desertificação e da seca nos paises afetados na Asia 
Central e na Tra11s"::aucâsia. 

Suhlmlwmlo o i111portante papel desempenhado pela mulher nas regiões afetadas pela 
desertilicação elc.~u seca particuhumente nn~ zonns nsrais dos paises em desenvolvimento, e a 
importância em assegurar. em todos os niveis. a plena participação de homens e mulheres 
nos programas de combate à desertificacão e de mitigação dos efeitos da seca. 
importância em ns!iíeg.urar. em todo~ os niveit;, a plena participação de homens e mulheres 
nos programas de con1bate à desertificado e de mitigação dos efeitos da seca, 

l!e.<!(rcando o papel especial desempenhado pelas crganizações nilo-governamentais 
e outros grupns importantes no combate à desertiticação e na mitigaçio dos efeitos da seca, 

Tendo pn.•.,·t•mc: a relação existente entre a desertificação e outros problemas 
ambientaís de dimensão global enfrentados pelas comunidades intenacional e nacionais. 

Tendo tamh!!m pre.>l!r:!~ que o combate â desenif1cação pode contribuir para atingir 
os objetivos da Convenção-Quadro das Nações Unidas sobre Mudancas Climáticas, da 

• ConvençAo sobre a Diversidade Biológico e de outras Convenções ambientais, 

CiMI~., de que as estrategias de combate à desertificaçlio e mitigaçlio dos efeitos da 
seca terlo a sua máxima elic.ã.cia se baseadas numa observação sistemãtica adequada e num 
conhecimento cientifico rigoroso e se estiverem sujeitas a uma reavaliaç!o continua. 

Ut!,.m,hr:cendo a necessidade ml.!ente de melhorar a eficácia e a cooordenação da 
cooperac~o i:nernacional para tàcititar a implementacão dos planos e Prioridades nacionais. 

Decididas a 1nmar as medidas adequadas ao combate à desertificação e à mitigação 
dos efeitos da seca para beneficio das gerações presentes e futuras. 

Acordaram no seguinte: 

PARTE! 

INTB.ODUÇÃO 

Artigo 1° 

Termos utilizados 

Para efeitos da presente Convenção: 

(a) Por "desertificação" entende-se a degradação da terra nas zonas áridas, semi
áridas e sub-húmidas secas, resultantes de varias fatores, incluindo as variações climáticas e 
as atividades humanas; 

(b) Por "combate à deseniticaçãn" entendem-se as atividades que fazem parte do 
aproveitamento integrado da terra nas zonas ãridas. semi~áridas e sub-húmidas secas com 
vistas ao seu desenvolvimento sustentãvel, e que têm por objetivo: 

(i) A prevenção e/ou redução da degradação das terras, 
(ii) A reabilitação de terias parcialmente degradadas, e 
(iii) A recuperação de terras degradadas. 

(c) Por "seca" entende-se o fefrõmeno que ocorre naturalmente quando a 
precipitação registrada é significativamente inferior aos valores normais. provocando um 
sério desequilíbrio hídrico que afeta negativamente os sistemas de prod)lçilo dependentes 
dos recursos da terra~ 

(d) Por ''mitigação dos efeitos da seca" entendem-se as atividades relacionadas com a 
previsão da seca e dirigidas à redução da vulnerabilidade da sociedade e dos sistemas 
naturats aquele fenômeno no que se refere ao combate a desertificação; 
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(e) Por "terra .. cntende·se o Sistema bio-prodlllivo terrestre que compreende o solo, 
a "egetaç.i.o. out105 componentes do b10ta e os processos ecologrcos e hidrológicos que se 
desenvoh cm dcntrC'I do s•siemil. 

(f) Por "de~radação da terra" entende·se a redução ou perda. nas zonas áridas. semi· 
tmdas e suh-lnumdí\$ se.:.:1s. da produtividrldc hiolo!.!• .. a. 0u ecom~rnica_ _e d~ _complexidade 
dns terra-; .1~ncoln' de St>qu~lfl'. díl" tcrr.1s agncolac; trn!:!-i1dfls. ctils. pastagens naturais, das 
r,1stagcnc; sen:eztdas. da" tlores.tas. e das m.::u~s nattvas. de ... id<"' :tC'" sis.ternas de utihzaç5.o da 
terra OLI a wn L'rt.H.:e~so ou t:('Ill~maçào de pr<...,cesso;. JJ;duu~d<_, tlS- ,J~resu!t~,-m da aii\:idãde 
do homem ~das suas fl~rnms de ocupação do tc~n~o.ri~?_._ __ t_'!i_s ~on~o 

(t) .-\ cro~:lo do snh~ cau~adn pelo ve:lto c: nu rela ãgua 

[II).·\ deteiiomção das propriedadt>s t'tsicas, quumcas e biológicas ou 
econórmcas do !>Oio. e 

! ui) A dt:stmtçào da vegetação por periodos proiongados: 

fg) Por ''7.onas itndas. semi-âridas e sub-humicii\s secas" emendem-se todas as àreas, 
com exceção das polares e das sub-polares. na~ quais a razão entre a precipitação anual e 
evapotranspiração potencial esta compreendida entre 0,05 e 0,65; 

(h) Por "zonas C!fetadas" entendem-se as t:onas a ridas, semi-ãridas e/ou sub-hUmidas 
secas afetadas ou ameaçadas peia deseniftcação~ · 

(i) Por "pai ses afetados'' entendem-se todos os pai ses cujo território inclua, no todo 
ou em parte\ zonas afetadas; . . . . 

(j) Por "or~anização regional de integração econõn1ica" entend~·se qualquer 
organização consuturda. por estados soberanos de uma determinada região, com 
compettncia nas rnaterias abrangidas pela presente Convenção. e que tenha sido 
devidamente autori7.ada. de conformidade com o seu regimenio interno. a assinar, ratificar, 
aceitar ou aprovar a Convenção ou a ela aderir: 

(k) Por "países Partes desen ... ·olvidos'' entendem-se os patses Partes desenvolvidos e 
as organizações económicas regionais compostas por pai ses desenvolvidos. 

Artigo 2° 

Objetivo 

l • A presente Convenção tem por objetivo o combate à desertificação e a mitigação 
dos efeitos da seca nos paises afetados por seca grave e/ou desertificação, particularmente 
na Africa atravês da adoção de medidas eficazes em todos os niveis, apoiadas em acordos de 
cooperação internacional e de parceria. no quadro duma abordagem integrada, coerente 
com a Agenda 21. que tenha em vista contribuir para s.e atingir o desenvolvimento 
sustentãvel nas zonas afetadas 

2 - A consecução deste objetivo exigirá a ,aplicação. nas zonas afetadas. de 
estratégias integradas de longo prazo baseadas simultaneamente. no· aumento de 
produtividade da terra e na reabilitação. conservação e gestão sus~entada dOs recursos en· 
terra e hídricos-, lendo em vista melhorar as condições de vida. parúcularrnr!nte aO- Jiivel Clas 
comunidades locais 

Artigo 3• 

Princípios 

Para atingir os objetivos da presente Convenção e aplicar as suas disposições, as 
Partes guit'lr·se-ão. entre outros, pelos seguintes princípios: 

a) As Panes deverão garantir que as decisões relativas a concepção e implementação 
dos programas de combate a desertificação e/ou mitigação dos efeitos da seca serilo 
tomadas com a partic1pação das populações e comunidades locais e que. nas instàncias 
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superiores de decisilo. se1á criado u~ a_mbiente prt;~picio que facilitara ·a realização de ações 
aos niveis mwional e local. -

0) As Partec; dever~1o, num e~p1rito de c;olida.ried3de internacional e de p~rceria, 
melhorar a cooperação e a coordenação aos niv~is subre~10nal. regional e internacional e 
concentrar os recursos tinanceiros, htJmanos. org_ag_izjl_çi~_!}ªis e· teknicos onde eles forem 
mais netessânos. 

c) As Pane$ :ievcr~o fomentar. m1m espirita de parceria, a cooperação a todos os 
níveis do gcH.erno. das comumciaJ~:s. das organizações não governamentais e dos 
detentores da terr(l., a tim de qtie se.Ja rnelhor compreendida a natureza e o valor do recurso 
terra e dos e-scassos recursos hiclltcos das ãreas aretadas. e promovido o uso sustent3vel 
desses mesmos recursos. e 

d) As Panes deverão tomar plenamente em consideração as necessidades e as 
circunstâncias panicl!lares dos países Panes em desenvolvimento afetados, em especial os 
paises de menor desenvolvimento relativo. 

PARTE II 

DISPOSIÇ'ÓES GERAIS 

Artigo 4" 

Obrigações gerais 

I • As Partes cumprirão as obrigações contraídas ao abrigo da presente Convenção, 
individual ou conjuntamente, quer atraves de acordos bilaterais e multilaterais já existentes 
ou a celebrar, quer, sempre que apropriado, atravês da compinação de uns e de outros, 
enfatizando a necessidade de coordenar esforços e de desenvolver uma estratêgia coerente 
de longo prazo em todos os níveis. 

2 - Para se atingir o objetivo da presente Convenção, as Panes deverão: 

a) Adotar uma abordagem integrada que tenha em conta os aspectos fisicos, 
biológicos e socioeconõmicos dos processos de desertificação e seca; 

b) Dar a devida atenção, dentro das organizações internacionais e regionais 
competentes, à situação dos países Partes em desenvolvimento afetados com relação às 
trocas internacionais, aos acordos de comércio e ii divida, tendo em vista criar um ambiente 
económico internacional favorável à promoção dum desenvolvimento sustentável; 

c) Integrar as estratégias de erradicação da pobreza nos esforços de combate 
à deserti!icação e de mitigação dos efeitos da seca; 

d) Promover, entre os países Partes afetados. a cooperação em i'!!atéría de 
proteção ambiental e de conservação dos recursos em terra e hídricos, na medida da sua 
relaç!o com a desertilicação e a seca; 

e) Reforçar a cooperação subregional, regional e internacional; 

f) Cooperar com as organizações inlergovemamentais competentes~ 

g) Fazer intervir, quand~ for o caso, os mecanismos institucionais, tendo em 
conta a necessidade de evitar duplicações; e 

h) Promover a utilização dos mecanismos e acordos financeiros bilaterais e 
multilaterais já existentes susc:etiveis de mobilizar e canalizar recursos financeiros 
substanciais para o combate à desertificação e a mitigação dos efeitos da seca conduzidos 
pelos países Partes em desenvolvimento afetados. 

3 -Os países Panes em desenvolvimento afetados reúr·m condições de elegibilidade 
para poder receber apoio na implementação da Convencil.o 
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Anigo 5' 

Obrigações dos paísts Partts afttndos 

Além das obrigações que sobre eles recaem, de acordo com o disposto no artigo 4° 
da Convenção. os paises Partes aferados comprometem·se a: 

a) Dar a devida prioridade ao combate à desenificação e à mitigação dos 
efeilos da seca. alocando recursos adequados de acordo com as suas circunstâncias e 
capacidades; 

b) Estabelecer estrateg1as e prioridades no quadro dos seus planos e/ou 
políticas de desenvolvimento sustentãvel. tendo em vista o combate à desertificação e a 
mítí!!ação dos efeitos da seca; 

c) Atacar as causas profundas da deseníficação e dar especial atenção aos 
fatores sócio-económicos que contribuem para os processos de desenificação; 

d) Promover a sensibilização e facilitar a participação das populações locais, 
especialmente das mulheres e dos jovens, nos esforços para combater a desertificação e 
mitigar os efeitos da seca, recorrendo ao apoio das organizações não-govm.amentais, e 

e) Criar um ambiente favorãvel, recorrendo, conforme for adequado, ao 
reforçl1 da legislação pertinente em vigor e. no caso desta não existir. à. promulgação de 
nova legíslaçilo e à elaboração de novas politicas e programa;; de ação a longo prazo. 

Artigo 6° 

.Obrigações dos países Pr.rtes desenvolvidos 

Além das obrigações que sobre eles recaem, de acordo "om o disposto no artigo 4o 
da Convenção, os países Panes desenvolvidos comprometem·se a: 

a) Apoiar ativamente, de conformidade com o que tiverem. acordado 
individual ou conjuntamente, os esforços dos países Panes em desenvolvimento afet8dos. 
panicularmente os paises africanos, e os de menor desenvolvimento relativo, que sejam 
dirigidos ao combate à deseníficação e à mitigação dos efeitos da seca; 

b) Proporcionar recursos tinanceiros substanciais e outras formas de apoio 
aos países Panes em desenvolvimento afetados. particularmente os africanos, de modo que 
eles possam elaborar e implementar eticazmente os seus próprios planos e estrategias de 
longo prazo no combate à desenificação e na mitigação dos efeitos da seca; 

c) Promover a mobilização de recursos financeiros novos e adicionais de 
conformidade com a alínea b) do n' 2 do artigo 20•; 

d) Encorajar a mobilização de recursos financeiros oriundos do setor privado 
e de outras fontes não-governamentais; e 

e) Promover e facilitar o acesso dos paises Panes afetados, particularmente 
aqueles em desenvolvimento. â tecnologia. aos conhecimentos gerais e aos conhecirT~entos 
técnicos adequados. 

Artigo 7" 

Prioridade à África 

Ao implementar a presente Convenção. as Partes darão prioridade aos paises 
africanos Partes afetados, â luz da situação particular prevalecente no respecrivo continente, 
sem negligenciar os pai ses Partes em desenvolvimento afetados de outras regiões 
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Artigo 8° 

Rrlaçõrs com outras Convenções 

- As Partes encorajarão a coordenação das atividades desenvolvidas no âmbito da 
presente Convenção e ao abrigo de outros acordos internacionais de que sejam Partes. 
particularmente a Convenção Quadro sobre Mudanças Climáticas e a Convenção sobre a 
Diversidade Biológica. com a finalidade de maximizar as vantagens resultantes das 
atividades desenvolvidas ao abrigo de cada um desses acordos. evitando, simultaneamente, a 
duplicação de esforços. ·As Partes incentivarão a execução de :>ro,gramas conjuntos 
particularmente nas áreas da pesquisa, formação profissional. observação sistemática, coleta 
e intercâmbio de informação na medida em que essas atividades contribuam para se atingir 
os objetivos estabelecidos nos acordos em questão. 

2 • As disposições da presente Convenção não afetam os direitos e obrigações que 
recaiam sobre qualquer das Partes em virtude de acordo bilateral, regional ou internacional a 
que essa mesma Parte estivesse ligaQ_a __ anteriormente à entrada em vigor, para si, da presente 
Convenção. 

PARTE III 

PROGRA~lAS DE AÇÀO. COOPERAÇÃO CIENTÍFICA E TÉCNICA 
E MEDIDAS DE APOIO 

Seçào I: Programas de ação 

A.rtigo 9° 

Princípios básicos 

1 - Ao cumprirem as obrigações previstas no artigo s• da Convenção, os países 
Partes em desenvolvimento e qualquer outro pais Parte afetado, no quadro do respectivo 
anexo de implementação regional ou que tenha notificado. por escrito, o Secretariado 
Pennanente. elaborarão, darão conhecimento público e implementarão, conforme for 
apropriado. programas de ação nacionais - aproveitando. na medida do possivel. os planos e 
programas existentes que tenham tido exito na sua aplicação - programas de ação sub
regional e regional. como elemento central da sua estratégia de combate i desertificação e 
de mitigação dos efeitos da seca. Tais prrgramas deverão ser atualizados através de um 
processo participativo permanente, com base na experiência desenvolvida no terreno. bem 
come> através dos resultados da investigação. A preparação dos programas de ação 
nacionai!i. ~erá feita em estreita ligação com os outros trabalhos de formulação de politicas 
nacionais de desenvolvimento sustemâvel. --

2- Nas diversas formas de assisténcia a prestar pelos países Partes desenvolvidos em 
conformidade com o estabelecido no artigo 6 da Convenção, será atribuída prioridade, 
conforme vier a ser acordado aos programas de açào nacionais. sub-regionais e regionais 
elos pa1ses Panes em desenvolvimento at'etadC?S. ~~n particular os africanoS. seja diretamente, 
seja por intermedio das organizações multilaterais competentes. seja ainda por arilbas as 
vias. 

3- As Partes encorajarão os orgãos, fundos e programas do sistema das Nações 
Unidas e de outras organizações intergovernamentais competentes, _ as instituições 
acadêmicas. a comunidade cientifica ê as organizações nào·governamenta!s que es_tiverem 
em condições de cooperar. para que. de acordo com os respectivos mandatos- e 
capacidades. apoiem a elaboração, a nnplementaçào e o acompanl-1.mento dos programas de 
açào 

Anigo 10° 

Programas dt açào nacionais 

• O objeti\·o dos programas de açào nac1onaís consiste em identificar os fatores que 
conrrihuem para a dcsertiticaçãQ e_ as mc_diçil\s_d_c_ç_r:çi_c_m_ pnltica necessârias ao seu combate 
e a miugaçào dos efeitos da seca 
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2 - Os programas de ação nacionais especificarão o papel que cabe , 
J"'espectivamente. ao governo, â.s comunidades locais e aos detentores da terra. be~ como 
determinarão quais os recursos disponíveis e quais os recursos necessário-s. Eles deverão 
entre outros aspectos: 

a) incluir estrategias de longo prazo de luta contra a desertificação e de 
mttigação dos efeitos da seca. enfatizar a sua implementação e integrã·las nas politicas 
nacionais de desenvolvimento sustentável; 

b) Ter em conta a possibilidade de lhe serem introduzidas modificações em 
resposta a alterações nos pressupostos em que assentou a sua elaboração e ser 
suticientemente flexíveis, ao nível local, para acomodar diferen· .:s condições sócio
econômicos~ biológicos e geo-tisicos: 

c) Dar uma particular atenção à aplicação de medidas preventivas nas terras 
ainda não degradadas ou que estejam apenas ligeiramente degradadas; 

d) Retorçar a capacidade de cada pais na ãrea de climatologia, meteorologia e 
hidrologia e os meios para constituir um sistema de alerta rápido em caso de seca; 

e) Promover politicas e reforçar os quadros institucionais nos quais se 
desenvolvem ações de cooperação e coordenação. num espirita de parceria entre a 
comunidade doadora. os vários niveis da administração pública e as populações e 
comunidades leGais. e facilitsr o acesso das populações locais à informação e iecnolõgia 
adequadas; - -~ ~ ~~ 

t) Assegurar a participação efetiva aos níveis local. nacional e regional das 
organizações não-governamentais e das populações locais, tanto da população masculina 
como feminina. particularmente os detentores dos recursos, incluindo os agricultores e os 
pastores e as respectivas organizações representativas. tendo em vista o seu envolvimento 
no planejamento das politicas. no processo de decisão e na implementação e revisão dos 
programas de ação nacionais; e 

g) Prever o seu exame periódico e a elaboração de relatórios sobre sua 
implementação. 

J - Os programi'\s de aç:ão nacionais poderão incluir, entre outras, algumas ou todas 
das seguintes medidas de prevenção da seca e de mitigação dos seus efeitos: 

a) A criação elou reforço, conforme for adeouado. de sistemas de alerta 
râpido. incluindo dispositivos locais e nacionais, bem como de ·sistemas conjuntos aos níveis 
sub-regional e regional. e mecanismos de ajuda a pessoas deslocadas por razões ambientais; 

b) Reforço das atividades de prevenção ,, gestão da seca, incluindo planos 
para fazer face a eventualidade da sua ocorrência em nivel local, nacional, sul.:o-regional e 
regional, os quais deverão ter em conta as previsões climáticas estacionais e interanuais; 

c) A criação e/ou reforço, conforme for apropriado, de sistemas de segurança 
alimentar. incluindo instalações de armazenamentQ e meios de comercialização, 
paniculannente nas zonas rurais~ 

d) O desenvolvimento de projetes que viabilizem formas alternativas de 
subsistência suscetíveis de gerar rendimentos naS zonas mais vulneráveis â seca; e 

e) O des~nvolvimemo de-p-rog-ramcc~-de irrigação destinados ao apoio à 
agricultura e a pecuãria. 

4- Considerando as circunstâncias P. necessidades especificas de cada país Parte 
afetado. os programas de ação nacion3is incluirão. entre Otttõas e confo[Jn~ apropriado, 
medidas em alguns ou em todos. os seguintes dQmiru_os prioritârios. desde que relacionados 
com o combate à desen1ficaçào e a- rr.itigac~O: Qos efeitqs_ Ça_$~<;a nas ã.reas afetadas e 
envolvendo as respectivas populações· promoção de formas de subsistência alternativas e 
melhoria do ambiente econõmico nacional tendo em viJ;ta r~:fo_rçª'- Q_s_ programas dirigidos il 
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erradicação da pobreza e à garantia da segurança alimentar: dinâmica demogrãfica; gestão 
sustentada dos recursos naturais: práticas agrícolas sustentáveis, desenvolvimento e uso 
eficiente de varias làntes de energia: quadro inslitucional e legal: reforço da capacidade de 
avaliação e observação sistemãtica, incluindo os serviços hidrológicos e meteorológicos, e o 
desenvolvimento das capacidades, a educação e a conscientizaçào pública. ~. · 

Artigo 11° 

Programas de açilo sob-regional e regional 

Os paises Partes aletados procederão a consultas e cooperarão na preparação, de 
acordo com os respectivos anexos de implementação regional, e conforme for apllicãvel, de 
programas de ação sub-regional elou regional que harmonizem, complementem e melhorem 
a eficiência dos programas de ação nacionais. As disposições do artigo I 0° aplicam~se 
mumtrs mmandi.t aos programas de ação subreg:ional e regional. Uma tal cooperação pode 
incluir programas conjuntos estabelecidos de comum acordo para a gestão sustentável dos 
recursos naturais transfronteiriços. para a cooperação cientifica e têcnica e para o 
fortalecimento das instituições competentes. 

Artigo 12° 

~ 
Cooperação internacio"nal 

O paises Partes afetados, em colaboração com outras Partes e com a comunidade 
internacional. deverão cooperar para assegurar a promoção de um ambiente internacional 
favorável à implementaçAo da Convenção. l!ma tal cooperação deverá abarcar também as 
áreas da transferência de tecnologia. bem como a da pesquisa cientifica e a do 
desenvolvimento, a da coleta e difusão de informação e a dos recursos financeiros. 

Artigo 13° 

Apoio na e~1boração e implementação dos programas de ação 

1- Entre as medidas de apoio aos programas de ação previstos no artigo 9° incluem~ 
se as seguintes: 

(a) estabelecer uma cooperação financeira que assegure aos programas de 
açào uma previsibilidade compativel com um planejamento de longo prazo; 

(h) conceber e utilizar mecanismos de cooperação que permitam prestar um 
apoio mais eficaz ao nivel local. incluindo ações realizadas através de organizações não
governamentais de modo a assegurar a possibilidade de serem repetidas; sempre que 
oportuno. as atividades dos programas piloto que teriam tido êxito; 

(c) aumentar a flexibilidade de concepção, financiamento e implementação 
dos projetes. de confOrmidade com a abordagem experimental e interativa mais conveniente 
a uma ação baseada na participação; e 

(d) estabelecer. coniome for adequado. procedimentos administrativos e 
orçan1entârios que aumentem a eficiCncia da cooperação e dos programas.de apoio. 

2. Ao ser prestado apoio aos paises Partes em desenvolvimento afetados dar-se-á 
prioridade aos paises Partes africanos e aos paises Partes de menor desenvolvimento 
relativo. 

Artigo 14° 

Coordenação na tlaboraçio e implementação dos programas de ação 

I. As Partes trabalharão em estreita colaboração na elaboração e implementa-ção dos 
programas de aç:ão. seja diretamerite. seja atraves das organizações intergovernamentais 
competentes. 

2. As Partes desenvolverão mecanismo~ operacionais. sobretudo aos niveis nacional 
e local, para assegurar a máxima coordenação possível entre os países Partes desenvolvidos, 
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países Partes em desenvolvimento e as organizações intergovernamentais e náo
governarnentais competentes. a tim de C\.itar a duplicação de esforços, hannonizar as 
intervenções e os critérios de abordagem. e tirar o maior partido possível da ajuda 
concedida Nos países Panes em desenvolvimento afetados dar-se-ã prioridade à 
coordenação das l'ltividades relacionadas com a cooperação internacional, a fim de 
maximizar a eficiência na utilização dos recursos. ass. gurar uma ajuda bem orientada e 
facilitar a implementação dos programas de ação nacionais e das prioridades estabelecidas 
no ãmbito da presente Convenção. 

Anigo 15' 

Anexos de implementação regional 

Os elementos a integrar nos programas de ação deverão ser selecionados e 
adaptados em função dos fatore5 ~õcio·econõmiCos. geogrâficos e climâticos característicos 
dos paises Partes ou regiões afetados. bem como do seu nivel de desenvolvimento.As 
díretrizes para a preparação dos programas de ação prectsando a orientação e conteúdo 
destes ultimes para as diferences subregiões e regiões especificas, constarão dos respectivos 
Ane:~tos de implementação regional 

Seção 2: Cooperação cientifica e tecnica 

Artigol6 ° 

Coltta, análise e intercâmbio de informação 

A!i Parte!' acordam, de conformidade com as respectivas capaCidades,· integrar e 
coordenar a coleta e intercâmbio de dados e informações relevantes. tanto para o curto 
como o longo prazos. para assegerar a observação sistemâtica da degrada.;ão das terras nas 
zonas afetadas e compreender e avaliar melhor os processos e efeitos da seca e 
desertificação Isto ajudaria a promover, entre outros objetivos. o alerta rápido e o 
planejamento antecipado nos períodos de variação climática desfavonivel. de UQla forma que 
os usuârios. em todos os nivei5. incluindo especialmente as populações locais. pudessem 
utiliz~r em termos prãticos. esses conhecimentos. Para tanto. as Panes deverão, contOrme 
for apropriado: --

(a) Facilitar e reforçar o funcionamento da rede mundial de instituições e serviços 
que realizam a coleta anâlise e intercâmbio da informação. bem como a ob~ervaçào 
sistemãtica em todos os niveis, devendo. entre outros: 

(i) Procurar utilizar normas e sislemas compatíveis: 

(ii) Abarcar dados e estações relevantes. inclusive em ãreas remotas; 

(iii) Utilizar e difhndir tecnologia moderna de avaliação de coleta, transmissão 
e avaliação de dados relativos ii degradação da terra, e 

(iv) Es1abeiece1 ligações mo:is estreitas entre os centros de dados e informação 
nacionais, sub· regionais e regionais e as fontes mundiais de informação; 

{b) Assegurar que a coleta. analise e intercâmbio da informação, ao mesmo tempo 
em que vise a reso)uçào de problemas específicos. responda às nocessidades das 
comunidades locais e dos responsãveis pela tomada de decisões, e que as comunidades 
locais estejam envolvidas nessas atividades; · 

(c) Apoiar e ampliar ainda mais os programas e projetes bilaterais e multilaterais 
destinodos K definir. realizar, avaliar e financiar a recolha. análise e intercâmbio de dados e 
de inforrnaçilo. incluindo, entre outros elementos, series integradas de indicadores fisicos, 
biológicos, sociais e econÓmicos; 

{d) Fazer um uso pleno dos conhecimentos especializados das organizações 
intergovemamentais e nao-govemamentais competentes. particularmente na difusão da 
correspondente informação e experiência disponível entre os grupos alvo, nas diferentes 
regiOes; 
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(e) Dar a devida importância à colela, analise e inlerçânibio- dos dados- sôcio
econõmícos e 3 Slla integração com os dados fisicos e biológicos; 

( f) Permutar a informação proveniente de todas as fontes publicamente acessíveis 
que seja relevante para o combale a desertificação e à mitigação dos efeitos da seca, e 
assegurar que a mesma ficarâ plena, aberta e prontamente acessível; e 

(g) Em conformidade com as respectivas legislações e/ou politicas, permutar 
informações sobre o conhecimento local e tradicional, zelando pela sua adequada proteção e 
assegurando as populações locai• interessadas uma retribuição adequada em função dos 
beneficies resultantes desses conhecimentos. numa base equitativa e em condições 
mutuamente acordadas. 

Artigo 17° 

Pesquisa e desenvolvimento 

I - As Partes comprometem-se a promov~r. de acordo com as respectivas 
:npncidade~ e i'!lraves das instituições nacionais. sub-regionais. regionais e internacionais 
competente5. a cooperação tecnica e cientifica na área do combate à desertificação e da 
mitigação dos efeitos da seca. Para se atingir esta finalidade. apoiarão as atividades de 
pesquisa que: 

(a) Contribuam para o aumento do conhecimento dos processos que 
conduzem ã desertificação e ii seca. do grau de impacto e diferenças entr~ os vários fatores 
causais. quer os naturais, quer os induzidos pelo homem, com o objetivo de combater a 
desertificação, melhorar a produtividade e assegurar o uso e gestão sustentável dos 
recursos: 

(b) Respondam a objetivos bem definidos. atendam às necessidades concretas 
das populações locais e co~duzam ã identificação e implementação de soluções que 
melhorem o n:vel de vida das pessoas que residem nas zonas afetadas~ 

O Protejam. integrem. valorizem e validem o conhecimento geral, os 
conhecimentos técnicos e as pràlicas tradicionais e locais, assegurando que, com respeito 
Pelas respccti ... ·as leis e politicas nacionais. os pos~uidores desses conheeimentos sejam 
d1retamente heneticiados numa ba~e equitativa e segundo condições mutuamente a.cordadas. 
de qualquer utilização comercial dos mesmos ou de qualquer avanço tecnológico deles 
resultante: 

(d) llesenvolvam e reforcem as capacidades de pesquisa internacionais, sob
regionais e regionais nos paises Partes em desenvolvimento afetados, particularmente na 
Africa. incluíndo O desenvolvimento dos conhecimentos prãticos iocais e o reforço das 
capacidades apropriadas. especialmente nos países com uma estrutura de pesquisa fraca. 
d:tndo particular tlfCnÇàO ft pesquisa sôcio~econômica de carácter multidisciplinar C 

participativo~ 

(e) Tomem em consideração, sempre que relevante, a relação existente entre 
a pobreza:. a migra~ào causada por fatores ambientais e a desertificação~ 

( f) Promovam a realização de programas conjuntos de pesquisa entre os 
organismos de investígação nacionais, sub~regionais. regionais e internacionáis. tanto do 
setor publico como do setor privado, 9estinados a obtenção de tecnologias melhoradas, de 
baixo custo e acessíveis, dirigidas ao dese'!,volvimento sustentável através da participação 
efetiva das populações e comunidades locais: e 

(g) Aumentar a disponibilidade de recursos hídricos nas zonas afetadas 
atravês de, nomeadamente. sementeira de nuvens. 

2 • Nos programas de açào deverão incluir-se as prioridades de pesquisa para regiões 
ou sub-regiões especificas, as quais deverão refletir as diferentes condições locais. A 
Conferencia das Partes examinará periodica~r.•nte aquelas prioridades, de acordo com 
recomendações do C' omite de Ciencia c Tecnologia. 
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Artigo 18° 

Trnnsferência, aquisição, adaptação e desenvolvimento de te<nologia 

As Parte!li comprometem-se a promover. financiar e/ou ajudar a financiar, de 
conformidade com o que for mutuamente acordado e com as respectivas legislações e/ou 
politicas nacionais, a transferência, a aquisição, a adaptação e o desenvolvimento de 
tecnologias ambientalmente adequadas. economicamente viáveis e socialmente aceitáveis 
para o combate à desertificação e ou mitigação dos efeitos da seca, tendo em vista contribuir 
para o desenvolvimento sustentavel das zonas afetadas. Uma tal cooperação deverá ser 
conduzida bilateral ou multilateralmente. conforme apropriado, aproveitando plenamente os 
conhecimentos especializados das organizações intergovemamentais e não-governamentais. 
As Partes deverão, em particular: 

(a) Utilizar plenamente os sistemas de informação e centros de intercâmbio 
de dados nacionais. sob-regionais. regionais e internacionais relevantes existentes, com a 
finalidade de difundir informação sollre as tecnologias disponíveis. as respectivas fontes, os 
respectivos riscos ambientais e as condições genêricas em que podem ser adquiridas; 

(b) Facilitar o acesso, particularmente por parte dos países Partes em 
desenvolvimento afetados. em condições favoriveis~ inclusive condlç_õe_~___s:oncessionais e 
preferenciais. conforme for mutuamente acordado e tendo em conta a necessidade de 
proteger os direitos de propriedade intelectual, ãs tecnologias mais adequadas a uma 
aplicação pratica que responda às necessidades especificas das populaç<'>es locais, dando 
uma especial atenção aos efeitos sociais, culturais, econõmicos e ambientais de tais 
tecnologias; 

(c) racilitar a cooperação tecnológica entre os países Partes afetados 
mediante a!õsistência financeira ou qualquer outro meio adequado: 

(d) Alargar a cooperação tecnológica com os paises Partes em 
desenvolvimento afetados. incluindo. onde for releva_nte inicic-_tivas conjunta~. especialmente 
nos setores que contribuam oara oferecer meios alternativos de subsistência; e 

{e.l Adotar medidas adeqtJadas a criação de condições de mercado interno e 
de incentivos tiscai!' ou de outro tipo. que permitam o desenvoivlmento, a transferência. a 
aquisiç!io e a adaptação de tecnologias. conhecimentos gerais. conhecimentos técnicos e 
práticas adequados, incluindo medidas que garantam uma proteção adequada e efectiva dos 
direitos de propriedade intelectual. 

2- De confOrmidade cC'Im as respectivas capacidades e sujeitas âs respectivas 
legislações e/ou politicas nacionais. as Partes protegerão. promoverão e utilizarão, em 
particular. as tecnologias. os conhecimentos gerais. os conhecimentos tecnicos e as prãticas 
tradicionais e locais relevantes. Com esta finalidade. as Partes comprometem-se a: 

{a) Inventariar tais tecnologias. conhecimentos gerais, conhecimentos 
tCcnicos c prátJcas e as respectivas utill;,ações potenciais. com a participação das populações 
locais. e a difundir tal informação. sempre que oportuno, em cooperação com as 
orgamzações intergovernamenta1s e não-governamentais relevantes; 

(b) Garantir que essas tecnologiRs. conhecimentos gerais, conhecimentos 
tecnicos e pritticas ~erão adequadamente prptegidos e que as populações locais beneficiarão 
diretamente. numa base eqllitativa e contOrr11e mutuamente acordado, de qualquer utilização 
comercial que deles seja feita e de qualquer inovação tecnológica que deles resulte; 

{c) Encorajar e apoiar ativamente a melhoria e a difitsão de tais tecnologias, 
conhecimentos gerais. conhecimentos tecnicos e práticas. ou o desenvolvimento de novas 
tecnologias nelas baseadas. e 

{dl Facilitar. !'e for o caso. a adaptação de tais tecnologias. conhecimentos 
gerais. conhccm1cntos tecni<::os c prãucas a uma" ãnlpla utilização e. se necessário, a sua 
integiaçào com as tecnologias modernas 
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Seçào 3: Medidas de apoio 

Anigo 19" 

Desenvolvimento das capacidftdes, educação e conscientização pública 

1- As Panes reconhecem a impon;\ncia do desenvolvimento das capacidades - ou 
seja. criação e/ou reforço das instituições. fomtação profissional e aurnento das capacidades 
relevantes a nive!local e regional - nos esforços de combate a desenificaç!o e de mitigação 
dos efeitos da seca. Elas promoverão o desenvolvimento elas capacidades pelas vias 
seguintes, conforme for adequado: 

(a) Plena panicipação da população a rodos os níveis, especialmente ito nível 
local. em panicular das mulheres e dos jovens, recorrendo à cooperação das organizações 
não-governamentais e locais; 

(b) Fortalecimento. ao nível nacional, das capacidades de formação 
profissional e de pesquisa nas Rreas da desertificaçi\o c da seca. 

(c) Criação e/ou reforço dos serviços de apoio e extensão rural com a 
finalidade de difundir de forma mais eteliva os processos tecnológicos e as técnicas 
considerados rele\'anres. e a fOrmação profh;sional de agentes de extensão rural e de 
mentbros das organizaçi\es de agricultores para que possam ficar em condições de promover 
abordagens de tipo participalivo no tocante a conservação e uso sustentado dos recursos 
naturais. 

(dl Encorajarnento do uso e ditusão dos conhecimentos gerais, 
COnheCÍ111C!110S teC111COS C priltÍCaS da população local nos programas de COOperaÇãO lecnÍCa, 
sempr. que seja possível. 

(e) Adaptação. onde f\>r necessãrio, da tecnologia ambientalmente adequada 
rcl'e\'i'lntc c dos nlCtodos tradicionttis de ~gricultura e pastoreio às condições socio
econõrnic.::as tnodel'nas, 

{f) Provimento de formação protissional e tecnologia adequadas ao uso de 
fontes de energia alternativas. particularmente dos recursos energêticos renováveis. 
espedaimente orient3cios para a redução da dependência em relação a utilizaçàC' da madeira 
corno i':mtc de cornbustivel. 

(.g) Cooperação. contOrme mutuamente acordado, dirigida ao reforço da 
capacidade dos p;ti~C~ Panco; em desem·ol"·imento a_tet:u.h..,.s de elaborar e implementar 
pr6gram;1s nas ~rcas da colcta. anâlise e intercàmbio de informação. de conformidade com o 
disposto no artigo lóc-. 

(h) Processos inovadores de promoção de formas de subsistência alternativas. 
iMcluindo a lbrmação profissional orientada para a aqmsição de novas qualificações~ 

(i) Formação tle rcsponsâveis por tomadas de decisão. gestores e outro 
pessoal incumbido da coleta e analise de dados. da difusão e utilização de informações sobre 
situaçoes de seca obtidas atraves de sistemas de alerta rãpido. e da produção alimentar; 

(j) Funcionamento mais eficaz das instituições e quadros legais nacionais jã 
existentes e. se necessitrio. criação de novos. juntatnenre com o reforço do planejamento e 
gestão esuatégicos. e .: 

(k) Desenvolvimento de programas de intercâmbio para fomentar o 
desenvolvimento das capnc•dades nos países Panes a!etados. recorrendo a um processo 
intcraaivo de ensino c aprcndilagcm a longo pralO 

2 • Os países Panes em desen,·o!vimento afetados promoverão, em cooperação com 
outras Panes e com organizações intergovernmemai_s e _flâ~go~·e_t:~J!l~~~i! ~OEIP~~e!lt_es. 
conforme apontado. um exame interdisciplinar da capacidade e da oferta disponíveis aos 
níveis local e nacional. assim como da possibilidade de reforça-los. 
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3 - As Partes cooperarão entre si e através de organizações intergovemamentais 
relevantes. bem como com organizações nào·governamentais. no sentido de levar a cabo c 
apoiar programas de conscientização pública e educacionais nos países afetados e, onde for 
relevante, também nos pai ses Partes não afetados. de modo a fomentar uma compreensão 
das cousas e eleitos da desertilicaçào e da seca e da importância em serem alcançados os 
objetivos da presente Con,·enção. Para este efeito. deverão: 

(a) Lançar campanhas de conscientização dirigidas ao público cm geral; 

(b) Promover, permamenentemcnte. o acesso do público à informação 
relevante, bem como uma ampla participação daquele nas atividades de educação e 
conscientização: . 

(c) Encorajar a criação de associações que contribuam para a conscientizaç!o 
pública; 

(d) Preparar e permutar material de educação e conscientização públicas. 
sempre que passivei nas línguas locais, permutar e enviar peritos para formar pessoal dos 
poises Panes em desenvolvimento afetados, capacitando-o para a ap licaç!o dos programas 
de educação e conscientização pertinentes e para a utilização plena do material eduçativo 
rclewmle que esteja disponivel nos organismos internacionais compet~ntes; 

(e) Avaliar as necessidades educativas nas zonas afetadas, elaborar planos de 
estudo escolares adequados e expandir. se necessitrio. programas educativos e de formaçlo 
básica de adultos. bem como a igualdade de oportunidade de acesso a todos. especialmente 
jovens e mulheres, na identificação, conservação, uso e gestão sustentados dos recursos 
naturais das zonas afetadas: e 

(f) Preparar programas interdisciplinares de carâter participativo que integrem 
a conscientização aos problemas da desertificação e da seca nos sistemas educativos, bem 
.::-mo nos programas de educação e:.::tra·cscolar. de educaçAo de adUltos, de ensino à 
distãncia e de ensino :écnico·profissional e profissionalizante. 

4 - A Conferencia das Partes criará e/ou reforçará redes de centros regionois de 
educaç!o e de formação dirigidos ao combate à desertificação e à mitigação dos efeitos da 
seca. A coordenação destas redes estarã a cargo de uma instituição criada especialmente 
para tal propósito, com o objetivo de formar os quadros cientificas, técnicos e 
odministrativos e de relorçar as instituições incumbidas da educação e formaçlo profissional 
nos pRises Partes afetados. consoRnte os casos, tendo em vista harmonizar programas e o 
intercàmbio de e-xperiencia entre eiM. Estas redes cooperarão estreitamente com as 
organizações intergovemamentais e não- governamentais relevantes para evitar duplicaçlo 
de esforços. 

Artigo 20° 

Recursos financeiros 

I · Dada a importância central do financiamento para que sejam atingidos os 
objetivos da convenção. as Panes, na medida das suas capacidades. farão todo esforço para 
assegurar que c>s recursos fil"'anceiros adequados estejam disponíveis para os programas de 
combate à desertificação e mitigação dos efeitos da seea. 

2 - Para tal. os países Partes deseovolvidos. priori1.ando os países Panes africanos 
al'et:~do!'. mas sem negligenciar os pab;es Partes em desenvolvimento afetados de outras 
regiões. em confOrmidade com o artigo 7°, comprometem-se a: 

(a) Mobilizar recursos financeiros substanciais. inciuindo doações c 
emprestimos em condições concessiona:.. para apoiar a implementação de programas de 
combate à desertificação e de mitigação dos efeitos da s~ca. 

(b) PrOilJOVer a mobilização de recursos financeiros suficientes. em tempo 
oportuno e com previsibilidade, incluindo fundos novos e adicionais provenientes do Fundo 
Mundial para o ~1eio Ambiente para !<õttpc-.ne dos custos incrementais acõrdados para 
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aquelas ati\"idades ligadas â desertificação que têm relflçào com as quatro àreas principais de 
atuação do Fundo. e de conlbrmldade com as disposições penmentes do Jnstrumenao que 
criou aquele mesmo Fundo; 

(c) Facilitar, atraves da cooperação internacional. a transferência de 
tecnologia. conhecimentos gerais e conhecimentos técnicos~ e 

(d) Estudar. em cooperação com os países Panes em desenvolvimento 
afetados. metodos inovadores e incentivos destinados a mobilizar e canalizar os recursos. 
incluindo os provenientes de fundações. organizações não-govenamentais e outras entidades 
do setor privado, panicuiarmcntC através de COO\'CfSÔC:S de divida - cfeht :twaps .. C de OutrOS 
merodo~ inovadores que permitam aumentar os recursos financeiros através da redução da 
divida externa dos paises Partes em dese-nvolvimento afetados. em particular os atricaf!OS. 

3 - Os países Partes em desenvolvimento afetados, tendo em conta as suas 
capacidades. comprometem-se a tnobili~ar recursos financeiros suficientes para a aplicação 
dos seus programas de açlo nacionais 

4 - Ao mobilizar recursos financeiros. as Partes procurarão utilizar plenamente e 
melhorar qualitativamente todas as fontes e mecanismos de financiamento nacionais. 
bilaterais e multilaterais, usando consórcios, programas conjuntos e financiamenio paralelo, 
e procurarão envolver fontes e mecanismos de financiamento privados." incluindo os das 
organizações não-governamentais. Com esta finalidade, as Panes deverão dar plena 
utilização aos mecanismos operativos criados de conformidade com o anigo I 4°. 

5- A ·im de mobilizar os recursos financeiros necessârios para que os paises Partes 
em desenvolvimento afetados combatam a desertificação e mitiguem os efeitos da seca, as 
Partes dever: o· 

(a) Racionalizar e fortalecer a gestão dos recursos já al~_~ad_c:>~ PB!a o 
combale à desertificaç~o e à mitigação dos efeitos da seca. utilizando-os de forma mais
eficaz e eficiente, avaliando os seus sucessos e limitações. eliminando os obstâculos que 
impeçam a sua efetiva utilização e reorientando. sempre que necessário. os programas â luz 
da aborqagem de longo prazo adotada de acordo com a convenção; 

(h) Dar as devidas prioridade e atenção, no âmbito das estruturas dirigentes 
das instituições e serviços financeiros e fundos multilaterais, incluindo os bancos e fundos 
regionais de desenvolvimento ao apoio aos países Panes em desenvolvimento afetados, em 
particular os africanos, para que estes levem a cabo atividades que façam progredir • 
implementação da Convenção nomeadamente os programas de ação quo estes países 
promovam no quadro dos anexos de implementação regional; e 

(c) Examinar as fomms de reforçar a cooperação regional e sub-regional para 
apoio aos esforços desenvolvidos a nivel nacional. 

6 - Outras Partes são encorajadas a proporcionar aos paises Partes em 
desenvolvimento afetados, voluntariamente. conhecimentos gerais. experiência ~ técnicas 

·relacionadas com a desertificação e/ou recursos financeiros. 

7 - ·A plena aplicação pelos paises Panes em desenvolvimento afetados, 
especialmente os africanos. das obrigações decorrentes desta Convenção, será muito 
facilitada pelo cumprimento, por pane dos paises Panes desenvolvidos, das respectivas 
obrigações a luz desta Convenção. panicularmente aquelas referentes aos recursos 
financeiros e a transferência de tecnologia. Áo darem cumprimento às suas obrigações, os 
países Partes desenvolvidos deverão tomar plenamente em consideração que o 
desenvol,imento económico e social e a erradicação da pobreza são as principais prioridades 
dos paises Panes em desenvolvimento afetados. em panicular os africanos. 

Artigo 21° 

1\-lecanismos financeiros 

I - A Conferencia das Partes promoverá a disponibilidade de mecanismos financeiros 
e encorajarà tais mecanismos a procurar maximizar a disponibilidade de fundos para que os 
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paises Partes em desenvolvimento afetados. particularmente os a!Ticanos, impiernente::; a 
Convenção P:.u;~ t;~l. a Conferencia di1S ~;mcs CC'lnsiderara para adoção, ente outras 
alterna ti\ as, os metodos e polrttct~s que 

(a' I=acrlitem a tli~pombi!inç:to de ti.mdos aos nive-is nacional. sub~reglon3l 
regro na! e global para as at1vrdacies que SCJiHll rcai!:..J._das_ no cumprimento_ da~ d;sp<?sições 
pertmentes da Convenção - - -

(b) ProiiiO\'illtl motla!idnde~. mecanismos e drsposltivos de t:c:w.,.::amcnto cvm 
base em fontes rmdtiplas. bem como a rcspecu ... :a aval:<tç_ão •. Q_c c.omQmlr.ó~tde ç_Qm o_ .;~~L ~ill
no artigo 20°, 

(c) Forneçam. regularmente. ~.s Partes interessadas e as __ organizaç~es 
in1ergo1,.·crnarnentais e nào-g.o\'ern;unem;ll,c; competentes. i:1tOrmaçJo sobre fontes Je 
financiamento dr~romveis e sobre os mt~ios de tirwr1ciam~nto. a tin1 _de tacrhtar a 
coordenaç5o entre elas. 

(d) facilitem a criação. se adcquad.1. de mecJnisrnos, ta1s como r'und'Js 
nacionais de luta contra a de~ertilicacào. incluindo aqueles que envoivam a parnclpação :.Je 
organizncóes n.lo-governamema:s pnra cana!Jzar. rãmda e eficientemente. re-cursos 
financeiros. ao nivel local nos pcuses Parte!' ern d..:s.e:woh:rmcmo o.feu:dos, e 

(e) Rt!forcem os ti.rnd•~s e mecam5mos tinJnceims existentes a nivel sub
regional e regronal, partrcu!armernt! n<t t\thc:t. para um apmt' mais eticaz á nnplemer.taç;;o 
da Convenção 

2- A Conferencia das Par!~c; enCPI ::_1.1ra tamhcm. atravt!-s dt! Jiferc:1~es me~.:.tmsmt"~~> 

do sistema d:~s Saçôcc; l'nida-s lt' c!e ins.ttfU!Ç(-1~$ :-nultdatcr:tb ~te tinanei;un~nJo. o :tpuw a 
nível naC"-IC'>nal. suh-reLt.amal c :c\.!1011~ 1. d;1.:, .Hi\:~::tdes ~1uc :~c:rm1tam ~os p~:o;.es P,'l:~c:; ~·m 

desenvoh irncnro cum1;rir <IS obn~.t.;úc.•s cm e r t!<'n~c.;. <.,i<t_Com ~nç<io 

J- Os pa1ses Partes em dt·senvulvw:c:nw at'etados utililarào c. sempre qu~ net.-~'.i:-;:lrio. 
criarão e/ou reforçarão. mecanismos naciona_is_ de_ C(lU_rden\lÇªQ_Íflle_grZld~ ;J_9___i__Qr_og_!_ :~n~a?_ J_e 
desenvolvimento nac1on,11S, que nssc~urnr?.o o us0 cticiente de rcdos os recursos fana_ncerr~"'S 
di~ponivei" Eles de\:enlo tambem re-correr a r'rnce~~(, .. de trrn participativo que l:!'!lVfli\".IITI 

organi;:açôe~ nfio-go~.-~rnamentats. ~~~qw:-. l(.\(.':115 e o sc:~,r pn~.-<~do. a rim Ut' ot'lt~r t~ii•Uos. 
elaborar e implernemar pro~r amas t' a'iscgur :~; que.> tlS wup<.1s :l mvd local v1rà(1 n te: ace:;'io 
ao financiamento Estas ações poderão ser rhcrlitadas mediame urna melhor COlwJenaç.'h' e 
uma programação flex1vel da parte daqueles que tOrnecem a a.iuda 

4 • Com a finalidade de aumentar a eticãcia e a eficiência dos mecanismos financeiros 
e~istcnres. C c:ria:to pela preseme Convenção um Me<:anismo Global destinado 2 promover 
medidas que mobilizem e canalizem recursos financeiros substanciais para os países Partes 
em desenvolvimento afetados. inclusive para a transferência de tecnologia, na base de 
doações e/ou emprestimos em condições concessionais ou em outras condições Este 
mecanismo Glot•l funcionara sob a direção e orientação da Conferência das Parte~ e será 
responsavel perante ela. 

s .. A Conferência das Partes. na sua primeira sessão ordinária. identificará a 
organização que abrigará o Mecanismo GlobaL A Conferência das Partes e a organização 
por si identificada acordarão as modalidades que assegurarão. nomeadamente. que o 
Mecanismo Global: 

(a) ldentitique e tàçn um inventário dos programas bilaterais e multilaterais de 
cooperação relevantes, disponíveis para a implementação da Convenção; 

(b) Forneça às Partes. quando requerido. conselhos referentes n metodos 
inovadores de financiamento e a fontes de assistência financeira e sugestões sobre a forrna 
de melhorar a coordenação das atividades de cooperaç~o a ~ível nacionai; 

(c) Forneça âs Partes interessadas e tis organizações intergovernamentais e 
não-governamentais competentes informação sobre fontes de financiamento disponíveis e 
sobre modalidades de financiamento, de modo a facilitar a coordenação entre elas; e 
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(d) Dê conta das suas atividades à Conferência das Panes, a panir da 
segunda sessJo ordinária desta última. 

6- A Conferencia das Partes, na sua primeira sessão, adotarã. juntamente .com a 
entidade que abrigara o Mecanismo Global. as disposições necessãrias para o funcionamento 
admnistrativo de tal Mecanismo, recorrendo, na medida do possível, aos recursos 
orçamentais e humanos existentes. 

7 - A Conferêoda das Partes. na sua terceira sessão ordinária, examinará as politicas, 
as modalidades de lhncionamento e as ati•idades do Mecanismo Global pelas quais ele é 
responsável perante aquela Conferência. de conformidade com o estabelecido no parágrafo 
4• deste artigo tendo em conta as disposições do artigo 1•. Com base neste exame, ela 
estudará e adotará as medidas tidas como convenientes. 

PARTE IV 

INSTITUIÇÕES 

Artigo 22" 

Conferência das Partes 

·É criada uma Conferência das Partes 

2 • A Conferência das Partes e o órgão supremo da Convenção e, de acordo com o 
seu mandato, tomará as decisões necessârias a sua efetiva implementação. Em particular, 
deverá: 

(a) E'aminar regularmente a implementação da Convenção e o 
funcionamenro de seus mecanismos institucionais à luz da experiência adquirida a nível 
nacional. suh~reg:ional regional e internacional. e com base na evolução dos conhecimentos 
cientificos e tecnológicos; 

(b) Promover e facilitar o intercâmbio de informação sobre as medidas 
adotadas pelas Partes e determinar a forma e os calendários da comunicação da informação 
a ser submetida em conformidade com o artigo 26°, examinar os relatórios e formular 
recomendações sobre eles; 

(c) Criar os órgãos subsidiários necessários á implementação da Convenção; 

(d) E'"minar os relatórios que lhe sejam submetidos pelos seus órgãos 
subsidiarias. aos quais ela deve dar orientação; 

(e) Acordar e aprovar, por consenso, o seu regulamento interno e as suas 
regras de gestão financeira, bem como 'os dos seus órgãos subsidiários; 

(!) Apro\'ar emendas a Convenção em conformidade.com os artigos Jo• e 
31°; 

(g) Aprovar ainda o seu programa de atividades e o seu orçamento, incluindo 
igualmente os de seus órgãos subsidiários. e tomar as medidas necessárias ao seu 
financiamento~ 

(h) Sempre que apropria~o. cooperar com os órgãos e organismos 
competentes. quer sejam nacionais. internacionais. iiuergovernamentais ou não
governamentais. bem como utilizar os serviços e as informações por eles prestados; 

(i) Promover e reforçar o relacionamento com outras convenções pertinentes 
evitando duplicação de esforços; e . 

(j) Exercer outras funções que sejam consideradas necessárias ao 
cumprimento dos objetivos da presente Conv!'nção. 

3 • A Conferencia das Partes. na sua primeira sessão ordinária. aprovará. por 
consenso. o seu regulamento interno. o qual incluirá os processos de tomada de decisão 
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aplicaveis aos casos não abrangidos na Convenção. Esses processos poderão especificar ã 
necessidade de recorrer a maiorias qualificadas. 

4 - A primeira sessilo da Conferência das Panes será convocada pelo secretariado 
provisório referido no artigo 3 5° e deverá ter lugar, o mais tardar, até um ano após a entrada 
em vigor da Convenção. A menos que a Conferência das Panes decida de outra forma, a 
segunda. terceira e quarta sessões ordinárias realizar-se-ão anualment~ e as sessões 
ordinárias ulteriores todos os dois anos 

5 - As sessÕl'S extraordinârias da Conferência das Partes realizar-se-ão sempre que 
assim 'fbr dcc:ididn pela própria Conferencia em sessão ordinária ou mediante solicitação 
escrita de qualtluer c.las Partes. desde que. nos três me~es seguintes à data em que o 
Secretariado Pemlanente tenha transmitido as Partes tal solicitação, esta venha a receber o 
apoio de, pelo menos. um terço das Partes. 

ó - Ern cada sessão ordinária, a Conferência das Panes elegera uma Mesa. A 
estrutura e funções da Mesa serão defmidas no regulamento interno. Ao eleger-se a Mesa, 
sera dada a devida atenção a necessidade de assegurar uma distribuição geográfica 
equitativa e uma representação adequada dos paises Partes afetados, em panicular os 
africanos. 

7 - As Nações Unidas. as suas organizações especializadas. assim como os 
respecti ... os F.stados :vfcmbros e Estados com estatuto de observador que nào sejam Partes 
nesta C'onvençào·. poderão estar representados. como observadores, nos periodos de sessão 
da Conferência da!O Partes. Qualquer órgão ou organismo, seja nacional, internacional, 

governamental ou nãn-governnment<tl. competente nas rnatêrias tratadas pela presente 
Convenção. que tenha informado o secretAriado do seu desejo de estar representado num 
dos periodos de sessão da Conferencia das_ Partes corno observador, poderá ser í1dmitido 
nessa qualidade. a menos que se veritique a oposição de. pelo menos, um terço das Partes 
presentes. A admisfõão e participação de observadores reger-se-á pelo regulamento interno 
adotado pela Conferência das Panes. 

8 - A Conferencia das Partes podcrà solicitar AS organizações nacionais e 
internacionais competentes com panicular qualificação nas matédas resp-eCtívas. que lhe 
forneçam informações relacionadas com a alinea g) do artigo 16°, a alinea c) do n" ! do 
anigo 17° e a alinea b) do n" 2 do anigo 18° 

Anigo 23" 

Secretariado Pe-rmnnente 

I - E criado um Secretariado Permanente. 

2 - As funções do Secretariado Permanente são as seguintes: 

a ) Organizar as sessões da Conferencia das Panes e dos respectivos órgi!.os 
subsidiários criados em virtude da presente Convenção e prestar-lhes os serviços 
necessários: 

b) Compilar e transmitir os relatórios que ihe são submetidos; 

c) Prestar assistência. ~· lhe for solicitada, aos países Panes em 
desenvolvilllento aletados, em particular os atricanos. na compilaçi!.o e comunicação das 
infonnações solicitadas ao abrigo da Convenção; 

d) Coordenar as suas atividades com as que são desenvolvidas pelos 
secretariados de outros órgãos e convenções internacionais peninentes; 

e) Proceder sob a orientação da Conferência das Partes, aos arranjos 
administrativos e contmuais requeridos para o eficaz desempenho das suas funções; 

f) Preparar relatórios sobre o exercicio das funções que lhe foram atribuidas 
pela presente Convenção e apresenta-los à Conferência das Partes; e 
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g) Desempenhar quaisquer outras funções de secretariado que lhe sejam 
atribuídas pela Conferencia das Partes. 

:~ . A Conferencia das Partes. na sua primeira sessão. designará um Secretariado 
Permanente e 1on1aril as disposições necessárias para assegurar o seu funcionamento. 

Artigo 24° 

Comitê dt' Ciência e Tecnologia 

• É criado um Comitê de Ciência e Tecnologia. órgão subsidiário da Conferência 
das Partes encarregado de lhe proporcionar informação e assessoria em assuntos de natureza 
cienrítica e tecnológica relacion:tdos com o combate ã desertiftcação e com a mifigação dos 
efeitos da seca. O Comité. que se reunira por ocasii\o das sessões ordinárias da Confer~ncia 
das Partes. terá caráter multidisciplinar • estarã aberto ã participação de todas as Panes. 
Serâ composto por representantes governamentais competentes nas respectivas ãreas de 
especi.e.lizaç5o A Conferencia das Partes aprovara o mandato do Comitê na sua primeira 
sessão 

2 - A Conferência das Partes elaborará e manterá uma lista de peritos independentes 
com conhccnnentos especializados e experiCncia nas áreas peninentcs. A lista será 
cons1irwda a pallir de candidaturas Hpresentadn.s. por escrilo, pelas Partes. tendo em 
considc::raçào n necessidade de uma abordagem multidisciplinar e de uma representação 
geogrâfica ampla 

.I -A Conferência das Panes pudera, se necessário, nomear grupos ad hoc 
enc:trregado~ de. pm imermêdio do C'omiu!. fornecer informações e prestar assessoria sobre 
a~suntus especificos relativos ao progresso dos conhecimentos nos domínios da ciência e da 
tecnologlil com inleresse para a luta contra a desertificação e para a mitigaÇão dos efeitos da 
seca F ste.o;, grupos serâo constilllidos por peritos cujos nomes constam da lista. tendo ern 
cons:d~raçào a nece~sidade de uma abordagem multidisciplinar e de uma representação 
geo~.p ... ~:~·~ amp!a Estes peri10s deverfl.o rer formação cientifica e experiCncia de campo e 
serão n,nl:t.":lcios pela ContCrenc1a das Partes. sob prop0sta do Comitê. A Conferência das 
Partes i'I;Ho·.ara o mandar o e as modalld?des de funciona:nento deste:; grupos ad huc 

Artigo 25° 

Constituição de umn rede de instituições, organismos e érgãos 

• O Comité de CiCncia e TeCnOlogia. sOb-asupcrv-iSãOâa-CollfefêtlCTiCfãS-Pa-rtes~ 
adntar:\ disposições para promover um inventário e uma avaliação das redes. instituições, 
or~~.musmos e órgãos perrinentes existentes que des~jem vir a constituir-se em rede_ Esta 
reóe RjlOiarà a implementação da Convenção. 

2 ~Comba~~ no in\'entario e na a\·a!iação referidos no n°\, o Comitê de Ciência e 
Tecnolocia fará recomendJções a Conferencia das Panes sobre as vias e meios de facilitar e 
retOrçar ~ integração nas redes a constituir das unidades existentes a nivellocal. nacional e a 
outros niveis. com a finalidade de garant!r que serão satisfeitas as necessidades específicas 
referidas nos artigos I b 0 a !9°. -

J · Tendo em consideração essas recomendações. a Conferência das Partes deverá: 

(a) Identificar qua1s as unidades nacionais, sub~regionais, regionais e 
internacionais rnais indicadas para se constituirem em rede e recomendar os procedimentos e 
o calendârio a serem seguidos. e 

(b) ldemificar as unidades melhor colocadas para facilitar e reforçar a 
constituição. a todos os niveis. desta rede. 
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PARTE V 

QUESTÕES PROCESSUAIS 

Artigo 26° 

Comnniraçílo da informação 

I - Cada Pane informará • Conferência das Panes. através do Secretariado 
Permanente. das medidas que tenha adotado para a implementação da Convenção. a qual 
sera apreciada no decurso das sessões ordinàrias daquela Conferência. A Conferência da. 
Partes determinara os prazos de apresentação e o modelo que os respectivos relatórios 
deverão observar. 

2 - Os paises Partes afetados fornecerão uma descrição das estratégias que adotaram 
em conformidade com o disposto no artigo s• da presente Convenção, bem como sobre 
qualquer informação relevante sobre a sua implementação. 

J - Os paises Partes afetados que implementem programas de ação em conformidade 
com o disposto nos artigos 9° a I s•. fornecerão uma descrição detalhada desses programas 
e da respectiva implementação. 

4 - Qualquer grupo de pai ses Partes afetados poderã apresentar uma comunicação 
conjunta sobre as medidas adotadas a nivel sub-regional e/ou regional no quadro dos 
respectivo!' programas de ação 

5 - Os paises Parte desenvolvidos darão corita das medidas que tenha-m adotado para 
apoiar 8 preparação e implementação dos programas a luz da presente Convenção, 
incluindo informação acerca dos recursos tinanceiros já providos ou sendo providos. 

6- A informação transmitida de acordo com o referido nos nas 1 a 4 deste artigo será 
comunicada. logo que passivei. pelo Secretariado Permanente à Conferência das Partes e 
aos orgãos subsicliãrios competentes. 

7 - A ConiCrCncia das Panes facilitara o tbrnecimento aos países Panes em 
desenvolvimento atetados. panicularmente africanos. mediante solicitação prévia. de apoio 
técnico e financeiro para compilar e CO'Jnunic~r a infOrmação de acordo com o estabelecido 
neste artigo. bem como para idemificar as necessidades técnicas e financeiras relacionadas 
com o~ programns de ação. 

Artigo 27° 

Mtdidas ;l tomar para rtsol\'er questões relativas à implementação da Convenção 

A Conferência das Partes examinara e aprovará os procedimentos e os mecanismos 
institucionais necesscirios à resolução das questões que possam surgir com relação â 
implementação da Convenção. 

Artigo 28° 

Solução de CoJ1troversias 

- As Partes resolverão qualquer controvérsia relativa it interpretação ou aplicação 
da C0!1\"COÇàO por via da negociação ou por qualquer outro meio pacitico por si escolhido. 

2 • Ao ratificar. aceitar. aprovar ou aderir à Convenção, ou em qualquer momento 
posterior. qualquer uma das Partes. desde que não seja uma organização regional de 
integração económica. poderâ declarar. por comt~nicação escrita ao Depositário, que. com 
relação a qualquer controversia relativa a interpretação ou aplicação da Convençl!o, 
reconhece como obrigatôrios. nas suas relações com qualquer outra Parte que acerte a 
mesma obrigação. um dos dois ou ambos os meios de resolução de controvérsia a seguir 
referidos: 

271 

_j 



272 -ANAIS DO SENADO FEDERAL 

a) Arbitragem, de acordo com o processo a adorar pela Conferência das 
Partes, num Anexo, logo que passivei: 

b) Submissão da controvérsia ao Tribunal Internacional de Justiça. 

3 • Uma Parte que seja uma organização regional de integração econômica pod~rá 
tàzcr uma declaração amiloga relativamente a arbitragem, de acordo com procedimento 
relerido na alínea a) do n° 2. 

4 • Qualquer declaração feita de acordo com o n°2 do presente artigo permanecera 
em vigor até ao termo do prazo nela previsto ou após o período de trés meses CIO)ntado a 
partir da data de entrega ao Depositário da comunicação escrita contendo a sua revogação 

5 • A expiração de uma declaração, uma notificação de revogação de uma declaração 
ou o depósito de.uma nova declaraçi\o não afetam em nada um processo em curso perante 
um tribunal arbitral ou perante o Tribunal internacional de Justiça, a menos Que as Partes em 
con1rovêfsia acordem de outra forma. 

6 • Se as Partes em controYérsia não tr\·erem aceito o mesmo processo ou qualquer 
dos procedimentos previs10s no no 2 deste anigo. e se não ti\'erem podido resolver a sua 
coetrovérsia nos doze meses seguintes ã. notificaçãO' da existência de controvêrsia de uma 
da• Partes pela outra, o diferendo é submetido a conciliação, a pedido de qualquer das 
Partes. conforme· o procedimenw a adotar. logo que passivei. num anexo. pela Contt:réncia 
d~s Partes 

Anigo 29° 

Est:uuto jurídko dos Anexos 

• Os Ane~os formam parte integrante da Convenção e, salvo declaração expressa 
em contrârio. qu!'lquer retbrência à Convenção constitui também uma referência ao~ seus 
Anexos. 

2 • A!' Parte~ interpretarão as disposições dos ane.-.:os em conformidade com os 
re.spccti\·os direitos e obrigações à luz da Convenção. 

Artigo 30° 

Em•ndas à Conv•nçilo 

I - Qualquer Parte pode propor e!l)endas à Convenção. 

2 - As emendas à Convenção serão adotadas em sessão ordinária da Conferência das 
Partes. O Secretariado Permanente de\·erá comunicar às Partes o texto do projeto de 
emenda. pelo menos seis meses antes da sessão p~ra a qual se proponha a respectiva 
aprov!'ção. O Secretariado Permanente comunicará também os projetes de emenda aos 
signatários da Convenção. 

3 • As !'artes ni\o pouparão esforços para alcançar, mediante consenso. um acordo 
sobre qualquer proposta de emenda à Convenção. Se todos os esforços para se tentar atingir 
o consenso resultarem vãos e nenhum acordo for atingido, a emenda será aprovada, em 
último recurso. por uma maioria de dois terços das Partes presentes e votantes na sessão. 
!Jma vez aprovada, a emenda sera comunicada pelo Secretariado Permanente ao 
Depositário. que a fará chegar a todas as Partes para efeitos de ratificação, aceitação. 
aprovação ou adesão. 

4 • Os instmmentos de ratificação, aceitação, aprovação ou adesão relativos a uma 
emenda serão entregues ao Depositaria. As emenda.< aprovadas de acordo com o no 3 deste 
artigo. entrarão em vigor. para as Partes qué as tiverem aceito, 'no 90° dia posterior a data 
en1 que o Depositário tenha recebido os instrumentos de ratificação, aceitação, aprovação 
ou ades!o de, pelo menos. dois terços das Partes da Convenção, que eram tambem Partes 
no momento da aprovação da emenda. 

5 • A emenda entrara em vigor para qualquer outra Parte no 90° dia posterior àquele 
em que essa Parte tenha depositado o seu instrumento de ratificação, aceitação, aprovação 
ou adesão à dita emenda. 
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6 - Para etCitos deste arugo e do atigo ) I 0 , a expressão" Partes presentes e votantes 
designa as Partes presentes que tenham votado afirmatíva ou negativamente. 

Artigo 31 o 

r\provaçiio e tmendas aos Anexos à Convenção 

I • Qualqurr novo anexo à Convenção e qualquer emenda -a um Anexo serão 
propostos c apro\'ados de acordo com o estabelecido para as emendas a Convenção nos 
termos do seu <migo JOe. desde que. quando se aprove um novo Anexo de implementação 
regional OlJ _uMa emenda a qualquc!r Anexo de Implementação regional. a maioria prevista 
nesse artigo. corresponda a uma maioria de dois terços das Partes presentes e votantes da 
respecti"a região A aprovação ou emenda de um Anexo serâ comunicada pelo Depositârio 
a todas as Partes it Convenção 

2. - Qualquer Ane"o que não seja Ane"o de implementação regional e qu:Uquer 
emenda a um Anexo que não seja uma emenda a um Anexo de implementação regional, 
desde que aprovados de acordo com o disposto no n° l deste artigo, entrarão em vigor. para 
todas as Partes à presente Con,·enção seis meses após a data em que o Depositaria tenha 
comunicado ils Partes a aprovação do referido Anexo ou emenda, com exceçiio das Panes 
que. por escrito. tenham comunicado ao Depositârio. durante esse período, a sua não 
aceitação do Anexo ou da emenda. Para as Partes que tiverem retirado a sua notificação de 

não aceitação. o Anexo 0ll a emenda entrarão em vigor no 90° dia posterior à data em que o 
Deposilario tcnh,t recebido a aludida notiticação. 

J - Qualquer Anexo de implementação regional ou qualquer tmenda a qualquer 
Anexo de implementação regional que tenham sido aprovados de acordo com o n° I deste 
artigo. entrarão em \'Ígor Para todas as panes na Convenção seis meses após a data enrqut 
o Deposititrio tenha comunicado as Partes a aprovação do referido Anexo ou emenda, com 
exceção das Partes que 

a) Tenham notificado, por escrito. o Depositaria, dentro desse periodo dé 
seis meses, da sua não aceitação dos referidos Anexo de implementação regional ou emenda 
a um Anexo de implementação regional l'ara as Partes que tiverem retirado a sua 
notificação de não aceitação. o Anexo ou a emenda entrarão em vigor no 90° dia posterior i 
data em que o Depositaria tiver recebido a comunicação da retirada de notificaçlo. 

b) Tenham feiro uma declaração referente aos Anexo• de implementaç!o 
regional Oll ás emendas aos Ane:-:os de implementação regional em conformidade com o n° 4 
do artigo .'~4~. caso em qur.: tais Anexos ou emendas entrarão em vigor para essas Partes no. 
9()'' dia p<mcrior ii data de depósito dos respectivos instrumentos de ratificação, aceitaç!o, 
aprovação ou adesão. 

4 - Se a aprovação de um Anexo ou de uma emenda a um Anexo envolverem 
emendas à Convenção. esse Ariexo ou emenda não entrarão em vigor enquanto não entrar 
em vigor C!;S3 emenda a Com .. enção. 

Artigo ~2° 

Dir~ito de voto 

- Com exceção do disposto no no 2 do presente artigo, cada Parte à Convençlo 
terá direito a um voto. 

2 - Nos assuntos da sua competência, as organizações regionais de inregraçlo 
econõmica exercerão o seu direito de voto com um número de votos igual ao número dot 
seus Estados Membros que sejam Partes na Convenção. Essas organizações não exercerão o 
seu direito de voto se qualquer dos seus Estados Membros exercer o seu e vice-versa. 
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PARTE VI 

DISPOSIÇÕES FINAIS 

Artigo .33° 

Assinatura 

A presente Convenção está aberta ã_ Ç\S_si_natura dos Estados Me:mbros __ d!i~_Naçõ~s _ 
Unidas ou de qualquer das suas organi7:ações especiali7.adas. dos Estados que aderiram ao 
Estatuto do Tribun<tl Internacional de Justiça. bem como das organjzações regionais de 
integração econômii:a. em Paris. a 14 c l ~de Outubro de 1994. e. posteriormente, na sede 
da Organização das Nações Unidas, em Nova Iorque, ate I J de Outubro de I995. 

Artigo 34° 

Ratificação, aceitação, aprovação e adesilo 

- A Conve-n'çào estare\ sujeita a ratificação. aceitação. aprovação ou adesão por 
Est:tdos e por or!!anizações de integração econõmica regional Ficará aberta a adesão a 
part1r do dia seguime aquele em que se encerrar o periodo de assinatura. Os ·instrumentos de 
ratilicaçào. aceitação. aprovação e adesão serão entregues ao Depositârio. 

2 - Qualquer organização regional de integração econômica que se tome Parte à 
Convenção sem que nenhum dos seus Estados membros o seja. ficará sujeita a todas as 
obrigações decorrentes da Convenção. Se um ou mais dos seus Estados membros for 
ib~alrnente Pane a Convenção. a organização e os seus Estados membros decidirão sobre a: 
respectiva<: responsabilidades no que concerne ao cumprimento das obrigações emergentes 
da Convenção Nesses casos. a organ[zaçlio e os seus Estados membros nilo poderilo 
exercer. simultàneamente. os direitos que decorrem da Convenção. 

J - Nos seus instrumentos de ratificação. de aceitação. de aprovação ou de adesão, 
as organi7.ações regionais de integração econõmica definirão a extensão da sua competência 
reJativamenre as questões tratadas pela presente Convenção. Deverão também informar 
prontamente o Depositário. o qual, por sua vez. informará as Panes de qualquer 
modificação substancial na extensão da competência atrás referida. 

4 - No seu instrumento de ratificação, aceitação, aprovação ou adesão, qualquer das 
Partes poderá declarar que qualquer novo Anexo de implementação regional ou qualquer 
emenda a um Anexo de implementação regional só entrarão em vigor, para si, após o 
depósito do respectivo instrtunento de ratir.cação, aceitação aprovação ou adesão. 

Artigo 33• 

Disposições transitórias 

As funções de secretariado referidas no artigo 23° serão exercidas, a titulo provisório 
e ate ao tim da primeira sessão da Conferencia das Partes, pelo Secretariado criado pela 
Assembléia Geral das Nações Unidas, na sua resolução 471188 de 22 de Dezembro de 1992. 

Artigo 36° 

Entrada em vigor 

- A C<'nvenção entrará em vigor no 90° dia posterior a data de depósito do 50" 
instrumento de ratiticação, aceitacão. apmvação ou adesão. 

2 - Para cada Estado ou organização regional de integração econõmica que ratifique, 
aceite, aprove ou adira a Convenção após o depósito do 50" instrumento de ratificação, 
aceitaçilo, aprovação ou adesão, a Convenção entrara em vigor no 90° dia posterior à data 
de depósiro. por e):;;$>e Estado ou organização regional de integração económica. do 
respectivo instrumento de ratificação, aceitação, aprovaçào ou adesão. 

3 - Para efeitos d0< n•s I e 2 deste artigo. o instrumento depositado por uma 
organização regional do .:.:egração econõmica não será considerado como adicional 
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relativamente àqueles que forem depositados pelos Estados membros integrantes dessa 
organização. 

Anigo 37° 

Rtservas 

Não poderão ser formuladas reserYas a presenle Convenção. 

Artigo 38° 

Dení1ncia 

I • Qualquer das Partes poderá denunciar a Convenção mediante notificação, por 
escrito. do Depositãrio, em qualquer momento posterior ã expiração do prazo de três 2nos 
contados a panir da data em que a Convf"nç:ão tenha entrado em vigor relativamente a essa 
Parte 

2 - A. denUncia pror.iuz1rà efeitos ao tim de um ano. contado a panir da data em que o 
Deposuario tiver rcceb1do a correspondeme notlticaçào, ou em qualquer data posterior 

indicada nessa mesma notiticaçào .. 

Artigo 39° 

Depositário 

O Secretario-Geral das Nações Unidas é o Depositário da presente Convenção 

Artigo 40° 

Textos autênticos 

O original da presente Convenção. cujos textos em árabe. chinês, ingiês, francés, 
russo e espanhol são igualmente autênticos, sera depositado j 1mto do Secretário-Geral das 
Nações Unidas. 

Em fé do qt1c. os abaixo assinados. devidamente autorizados para o efeito, assinaram 

a presente Convenção 

Feita cm Paris em 17 de Junho de 1994 

ANEXO! . 
ANEXO DE IMPLEMENTAÇÃO REGIONAL PARA A AFR!CA 

Artigo l G 

Ambito 

O presente Anexo aplica-se a Africa. na sua relação com cada uma. das Partes e d~ 
cont'ormid:tde com a Convenção. em 13articular o seu artigo 7°. tendo em vtst~ ~.combate a 
desertitic.açlo e/ou a mitigação dos efeitos da seca nas suas zonas âridas,_ semt-ar.das e sub-

úmidas secas. Anigo 2° 

Objeto 

O presente anexo tem por objero, aos niveis nacional. sub-regional e reg10:1al na 
Áfiica, e tendo em conta as particularidades desta região: 

a) Definir as medidas e os mecanismos a adotar, incluindo a narl!re:r.a e as 
modalidad~ de ajuda tbrnccidos pelos pai ses Partes aesenvolvidos. de contbrmidade .:crr: as 
dispo$Íções pertinentes da Convenção: 

b) Garantir a implementação eticiente e prática da Convenção, tendo e~n .. :sra 
as cond;ções paniculares do continente africano: e 
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c) Promuver processos e atividades rela~ionados com a luta contra a 
desertificação elo~a mitigação dos efeitos da seca nas zonas árida$, ~·áridas e sub-
húmidas secas de Ati-ica. · 

Artigo 3• 

Condições particulares da região africana 

No cumprimento das obrigações decorrentes desta Convenção, as Partes, ao 
implementar este Anexo. adotarào princípios básicos , que tomarão em consideração as 
seguintes condições 
particulares da África: 

a) A grande proporção de zonas áridas. semi-áridas e sub-húmidas secas; 

b) O numero elevado de pai5e5 e populaçõe' adversamente afetados pela 
desertificação e pela ocorrencia frequente de secas graves~ 

c) O grande número de paises afetados que não dispõem de litoral; 

d) A pobreza generalizada prevalecente na maioria dos paises. grande parte 
dos qt1ais corresponde a paises de menor desenvolvimento relativo. e a necessidade que 
apresentam de um volume consíderã.vel de ajuda externa. sob a forma de doações e de 
emprestimos concessionais, para alcançarem seus objetivos de desenvolvimento, 

e) As diticeis condições sócio-econõmicas, exacerbadas pela deterioração e 
flutuação dos termos de troca, pela divida externa e pela instabitidade politica, as quais 
provocam migraçôcs internas. regionais e intcrn=-tcionais. 

f) A grande dependência das populações. para a sua subsistência, dos 
recursos naturais. agravada pelos efeitos das tendências e dos fatores demográficos. por uma 
base tecnológica frac~ e por pritticas de prodt1çào sem su~tentabilidade. o que contribui para 
uma inquietante degradação das recursos. 

gl As insuticiéncias do quadro institucional e do quadro jurídico, a débil base 
infraestrutura! e a falta de capacidade cientific~. tecnica e educativa, o que conduz ã 
necessidade de um considerân;l reforço das capacidades internas; c 

h) O papel central das açC\cs de combate a desenificação e/ou mitigação dos 
efeitos da seca na~ prioridades de desenvolvimento nacional dos "paises africanos afetadol. 

Compromissos e obri~:1cõ~s dos rmises africanos 

I - De acordo tom as suas respectivas capacidades, os países Partes africanos 
comprometem·se a: 

a) l'a7er do combate à desertificação e/ou mitigação dos efeitos da seca um 
elemento essencial da estratégia dirigida à erradicação da pobreza; 

b) Promover a coopera~ão e integração regionais, num esplrito de 
solidariedade e parceria baseados no interesse comum, nos programas e atividades que 
visem o combate a desertificação e/ou mitigação dos efeitos da s~a~ 

c) Racionalizar e reforçar as instituições preocupadas com a desenifiêaçlo e 
a seca e fazer participar outras instituições existentes. confOrme fot' considerado adequado, 
de modo a tornâ-las mais eficazes e a assegurar uma utilização mais eficiente dos recursO$; 

d) Pr0mo\'er. entre o5 p<u:c;cs da região. o intercâmbio de informação, sobre 
tecnologia. cc.mheclm~ntos gerais. conhecimentos técmcos e prâticas ;spropriados; e 
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e} Elaborar planos de emergência para a mitigação dos efeitos da seca nas 
área.s degradadas pela de~ertificação e/ou geca. 

2 - De acordo com as obrigações gerais e particulares enunciadas nos artigos 4° e 5° 
da Convenção. os países Partes africanos atetados procurarão: 

a) Alocar recursos financeiros adequados provenientes dos_ seus orçamentos 
nacionais. de conformidade com as respectivas -con-dições e capacidades nacionais e 
refletindo um novo grau de prioridade arnbuido pela África ao fenõmeno da de~ertificação 
e/ou seca; 

b) Prosseguir e intensificar as refOrmas atualmente em curso em matéria de 
descentralização e fmlção dos recursos. bem como reforçar a participação das populações e 
comunidades locais. e 

c) ldenti!icar e mobilizar recursos financeiros novos e adicionais a nível 
nacional e desenvoh·cr~ prioritariamente. os meios e os mecanismos nacionais disponíveis 
que permitam mobilizar os recursos financeiros internos 

Artigo s• 

Compromissos e- obrigações dos países Partes desenvolvidos 

1- Para dar cumprimento às obrigações previstas nos artigos 4°. 6° e 7° ·da 
Convenção, os pai ses Partes desenvolvidos atribuirão prioridade ·aos paises Partes africanos 
afetados e. neste contexto. deverão: 

a) Ajuda-los a combater a desertificação e/ou mitigar os efeitos da seca por 
intermedio de. entre outra!> vias. concessão e/ou facilitação do acesso a recursos financeiros 
e/ou de outro tipo, e promoção, financiamento e/ou f.àcilitação do financiamento da 
transferencia, adaptação e acesso a tecnologias e conhecimentos técnicos ambientalmente 
adequados. conforme for mutuamente acordado e de conformidade com as politicas 
nacionais. tendo em conta a adoção da erradicação da pobreza como estratégia central; 

b) Continuar a atribuir recursos financeiros consideráveis e/ou aumentar os 
recursos destinados ao combate a desertificação e à mitigação dos efeitos da seca, e 

c) Ajuda-los a reforçar as suas capacidades para lhes permitir melhorar as 
suas da informacões e a pesquisa e o desenvolvimento. tendo em vista o combate à 
desertificação e/ou a mitigação dos efeitos da seca. 

2 ~Outros paí!ies partes poderão fornecer. voluntariamente. aos países Partes africanos 
afetados. tecnologia~ conhecimentos gerais e conhecimentos técnicos relacionados com a 
desenificação e/;u recursos financeiros. A transferência desses conhecimentos gerais. 
conhecimentos tCcnicos c cxperiCncia sera tàci!itada pela cooperação internacional. 

Planejamento estratégico para um desenvolvimento sustentável 

1 ~ Os programas de ação nacionais seião um elemento central e indispensável de um 
processo mais vasto de formulação de politicas nacionais de desenvolvimento ""Sustentável 
dos pmses Panes africanos afetados~ 

2- Será desencadeado um processo de consulta e par\icipação, envolvendo os 
poderes publicos aos nive1s adequado-s: as pop-Ulações e as comunidades locais e as 
org:anizaç:õe!> nâo·governamentais. com a finalidade de obter orientação para a definição de 
uma estnuegia de plane;amento Jlexivel que venha a permitir a máxima participação das 
populações e comonidades locais Os organismos de ajuda bilateral e multilateral poderão 
ser associados a este processo a pedido de um pais Pane africano afetado, se for 
considerado adequado 
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~alrnd:írio de t>laiJoração dos programas de açAo 

Atê a entrada em vigor da Convenção. os paises Partes afr!cnnos. em cooperação 
com outro~ membros d<J comunfd:;dc internacional. ccmlbrrnc for ,lpropnado e na medida do 
pos~ivcl. ap!ic;trflo provisoriamt:'nte ;ts disrosiçõc~a ('nn-..·enç:\o rel:1tivas à elaboraç~o dos 
prognuuas Je <tçàc' nactonal, sub-rcgional e regional 

Artigo g> 

Conteúdo dos programas de su;ão nacionnis 

I- De conformidade com o disposto 110 artigo IO() da Convenção. a estratégia geral 
dos programas de ação nacionais dani ênfase aos programas de desenvolvimento local 
integrado das zonas afetadas, com base em mecanismos participativos e na integração das 
estrategias de erradicação da pobreza nos e<forços de combate à desertificação e na 
mitigação dos efeitos da seca. Os programas terilo como objetivo reforçar 3 capacidade das 
autoridades !0cais e assegurar a participação ativa das populnções. das comunidades e dos 
grupos locais. com entitse especial na educação e na formação, na mobiliza9.ão das 
organizações não-governamentais com experiência reconhecida e no reforço de estruturas 
governamentais descentralizadas 

2 • Os programas de açào nacionais incluirão. conforme apropriado, os seguintes 

elementos c' e ordem geral: 

a) O aproveitamento, na sua elaboração e implementação, da experiência 
acumulada de combate il desenificação erou mitigação dos efertos da seca, tomando em 
consideração as condições sociais. econõmicas e ecológicas~ 

b) A identificação dos fatore< que contribuem para a desertificação e/ou seca 
e os recursos e meios disponíveis e necessarios. e o estabelecimento de políticas apropriadas 

·e de 
soluções e medidas instiwcionais e outras consideradas necessá'rias para o combate àqueles 
fenôménos efou mitigação dos seus efeitos; e 

c) O aumento da participação das populações e comunidades locais, em 
particular das mulheres. dos agricultores e dos pastores, delegando nelas maiores 
responsabilidades de gestão. 

3- Os programas de açào nacionais deverão incluir também, se apropriado, as 
seguintes medidas: 

a) Medidas de melhoria do ambiente económico com vistas à erradicação da 
pobre7.a: 

(i) Aumento das receitas das familias e das oportunidades de 
emprego, especialmente para os elementos mais pobres da comunidade através de: 

- criação de mercados para os produtos agropecuários; 

- criação de iri~trumemos financeiros adaptados às necessidades 
locais; 

- fomento da díversiticaç!o na agricultura e criação de empresas 
agrícolas; 

- desenvolvimento de atividades económicas de tipo para-agrícola ou 
não-agrícola; 

(ii) Melhoria das perspectivas de longo prazo das economias rurais 
através de: 
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~ criação de incentivos aos investimentos produtivos e ao acesso aos 
meios de produção: e 

- adoção de políticas de preços e fiscais e de práticas comerciais que 
promovam o crescimento: 

liíí) Detiníção e aplicação c• políticas demográficas e migratórias 
destinadas a redu:r.ir a pressão populacional sobre a terra; e 

{iv) Promoção e utilização de cultura~ resistentes à seca e aplicação 
de sistemas inrcgrados de culturas de sequeiro a fim de garantir a segurança alimentar; 

b) Medidas destinadas à conservação dos recursos naturais· 

(i) G~stào imegrada e sustentada dos recursos naturais. que abranja: 

- as terras a~tlcolas e HS terras de pastoreio; 

- os rccmsu> htdrH:os . .:: 

- a diversidade biológica, 

(ii) Prc;~~~~ç;io c reforçG das ações de formação dirigidas à 
conscicmi7.açihl do publirc1 :? d ::;~ucação ambiental e divulgação de conhecimentos acerca 
dos tCcnicns rc!adon:1das ccr.1 :-- ~:!'Stào sustentada dos rccuisos naturais; 

(iii) Dest:nvolvirnento e utilização eficiente de diversas fontes de 
energia. nomeadamente fomes de energia alternativas. parti"cularmente energia solar, eólica e 
produção de biogâs. e tornar medidas concretas para a transferência. aquisição e adaptação 
de tecnologias penincntcs de modo (! aliviar a pressão sobre os fragilizados recursos 
naturais~ 

c) medidas para a melhoria da organízação in.s~ituciona!: 

(i) Defi]liç•o das funções e responsabilidades da administração central 
e das autoridades locais no quadro de uma politica de planejamento do uso da terra, 

(ii) Promoção politicamente ativa de descentralização que devolva a 
responsabilidade de gestão e decisão às autoridades locais, encoraje a iniciativa e o sentido 
de responsabilidade das comunidades locais e a criação de estruturas locais, e 

(iii) adaptação, se adequada, do quadro institucional e regulamentar 
da gestão dos recursos naturais. no sentido de garantir segurança às populações locais no 
que diz respeito à fruição da terra: 

d) Medidas para melhorar os conhecimento.s do fenômeno da desertificação: 

(Í) Promoção da pesquisa e da coleta, tratamento e permuta de 
informação acerca dos aspectos cíentíficos. têcnicos e socioaeconõmicos da desertificação; 

(ii) Melhoria das capacidades nacionais na área da pesquisa e na ~rea 
da coleta. •:atamento. intercâmbio e anãlise daJnfornaçào. por forma a pemitir uma melhor 
compreensão do fenómeno e a aplicação práticáfdos resultados da anâlise. e 

(iii) Encorajamento do estudo. a médio e longo prazo. da.:· 

• evoluç-ão sócio~económica e· Ctlltural nas zonas afetadas; . 

- evolução dos recursos naturais dos pontos de vista qualitativo e 
quanütativo. 

• interação rntre o clima e a desertificação. e 
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e) Medidas pnra <H .. 't."lmp:-m!mr J! ava!inr o~ efeitos da seca: 

(i) Delir!Íc;:ir1 da!> t·stratégias de avaliação das incidências da 
variabilidade natural do o;,:!nn., !1i\ ~~~'"~ e na c!f"SC'rtiticação ao nivel regio_q~l e/ou utilização 
das previsões relativas :1 ,.-~ri.:\bilicb.d~ climatica estacionai e interanual a fim de mitigar os 
efeitos da seca: 

(ii) Reforço dos sistemas de alerta rápido e de intervenção. gestão 
mais racional das ajudas de emergência e das ajudas alimentares. e melhor:ia.d_o~ sistefllaS de 
armazenamento e dimibuiç:!o de alimentos. dos programas de proteção do gado c de 
realização de o,bras públicas e da promoção de modos de subsistência <J)ternativos nas zonas 
mais sujeitas a seca. e 

(iii) Acompanhamento e avaliação da degradação ecológica que 
permita fOrnecer informaçfi.o cre~Jive! ~ ('.,) .tl'JTl~V_Q_.·!_til_ -~obr~ _Q~ proc~~~o_!_~ __ n_Q_~~~jc!!__Q~ 

degradaç!o dos recursos. a fim de facilitar a adoção de melhores politicas e respostas a este 
problema. 

Artigo 9' 

Elaboraçilo dos programas de ação nacionais e critérios de implementação e 
avaliação 

Cada um dos paises Partes africanos afetados designará um órgão apropriado de 
coordenação nacional que dinamizara a elaboração. implementaç!o e avaliação do 
respectivo programa de açilo nacional. Este organismo de coordenação, de conformidade 
com o artigo 3', e, se apropriado, deverá: 

a) Levar a cabo uma identificação e revisão das ações a serem empreendidas, 
começando por um processo de consulta a nível local. envolvendo as populações e as 
comunidades locais. com a cooperação das autoridades administrativas locais, paises Partes 
desenvolvidos e organizações intergovernamentais e não-go·,emamentais, na base de 
consultas iniciais. a nivei nacional~ aos interessados. 

b) Identificar e analisar as restrições. necessidades e insuficiências que afetam 
o desenvolvimento e a utilização sustentada da terra e recomendar medidas práticas para 
evitar duplicações, tirando o máximo partido dos esforços pertinentes em curso, e encorajar 
a implementação dos resultados; 

c) Facilitar. conceber e formular projetes de ativid3de baseados em 
abordagens interativas e flexíveis. de modo a assegurar a participação ativa da populaÇão 
das áreas afetadas. minimizar o impacto negativo de tais atividades e identificar e 
estabelecer as prioridades em materia de necessidades de assistência financeira e de 
cooperação técnica; 

d) Estabelecer critérios p~ninentes. quantificáveis e rapidamente verificáveis. 
para asse!,ourar a análise e a avaliação dos programas de ação nacionais, compreendendo 
medidas de curto, médio e longo prazos e a a respectiva implementacão: e 

e) Elaborar relatórios sobre o grau de execução dos programas de ação 
nacionais. 

Artigo 10' 

Quadro org!lnizativo dos programas de açio sub-regionais 

1 - De confom1idade com o artigo 4' da Convenção, os paises Partes africanos 
cooperarão na elaboração e implementação de programas de ação sub-regionais para a 
.África Central. África Oriental • África do Norte, África Austral e África Ocidental e. para 
esse efeito. poderão delegar as seguintes responsabilidades nas competentes organizações 
imergovemamentais de nível regional: 
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a) Servir de centros dinamizadores d~s atívidades de preparação e 
coordenação da implementação dos programas de ação sub-regional, 

b) Prestar apoio na elaboração e implementação dos programas de ação 
nacionais. 

c) Facilitar o imercàmbio de informação. expenencia e conhecimentos 
tecnicos. bem como assessorar a revisão da legislação nacional, 

d) Qualquer outra responsabilidade relacionada com a implementação dos 
programas de ação sub-regionais 

2 · As instituiçôes sub·regionais especializadas poderão, mediante solicitação previa. 
prestar apoio e/ou ser encarregadas de coordenar as artividades nas sua~ respectivas áreas 
de competência 

Artigo 11° 

Contetido e elaboração dos programas de açii.o sub-regionais 

Os programas de ação sub-regionais centrar-sc-ão nas questões suscetíveis de serem 
melhor tratadas a mvel sub-regional. Tais programas criarão. sempre que necessáno. 
mecanismos para a gestão conjunta de recursos naturais comuns, Esses mecanismos deverão 
tratar, de forma eticaz. os problemas transfronteiriços associados à desertificação e/ou seca 
e deverão prestar apoio a uma harmoniosa implementação dos programas de ação nacionais. 
As áreas prioritárias a considerar pelos programas de ação sub-regional deverão centrar-se 
nos aspectos seguintes. se adequados: 

a) Programas conjuntos para a gestão sustentada de recursos naturais 
transfronteiriços através de mecanismos bilaterais e multilaterais. conforme for adequado: 

b) Coordenação de programas para o desenvolvimento de fontes energéticas 
alternativas. 

c) Cooperação na gestão e controle de pragas c doenças, vegetais e animais; 

d) Atividades de desenvolvimento das capacidades internas, educação e 
conscientização pUblica que melhor se prestem a ser levadas a cabo ou apoiadas a nível sub
regional; 

e) Cooperação cientifica e técnica. particularmente nas áreas da 
climatologia. meteorologia e hidrologia. incluindo a criação de redes de recolha e avaliação 
de dados. partilha de informação e acompanhamento de projetes. assim como a coordenação 
e a fixação de prioridades nas atividades de pesquisa e desenvohimento, 

f) Sistemas de alerta nipidos e planejamento conjunto da mitigação dos 
efeitos da seca. incluindo medidas que façam tàce aos problemas resultantes das migrações 
induzidas por fatores ambientais; 

g) Procura de meios que permitam partilhar experiências particularmente as 
ligadas à participação das populações e comunidades locais. e a cria('.ão de um ambiente 

· favoravel á melhoria da gestão do uso da terra e á utilização de tecnologias adequadas; 
h) Reforço da capacidade das organizações sub~regionais para exercerem' 

ações de coordenação e de prestação de serviços técnicos. bem como a criação, 
reorientação e retOrço dos centros e instituiçõ~s sub~rcgionais, e 

repercussões 
coordenação 
comuns. 

i} Fonnulação de politicas em ãreas. tais como o comerc1o, que tenham 
nas ãreas e populações aJetadas. incluindo nomeadamente. as politicas de 
dos regimes regionais de comercial.ização _e _de __ clj_açãº .. 5i.!;. __ in_fra'=~!ru_t~!3.-~ 

Artigo 12° 

Quadro organizativo do programa de ação regional 

~ De conformidade com o artigo 11° da Convenção, os países Partes africanos 
decidirão conjuntamente os procedimentos a seguiJ na elaboração e implementação dos 
programas de ação regional . 
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2 - As Partes poderão prestar o apoio necessãrio as competentes instttu1çoes e 
organizaçõesde modo que estas estejam em condições de cumprir as responsabilidades 

Artigo 13• 

Conteúdo do progr~una de nção regional 

O programa de ação regional contera medidas relacionadas com o combate ã 
desertificação e/ou mitigação dos efeitos da seca nas seguintes àrea-s prioritárias. conforme 
tbr apropriado 

a) Desenvolvimento de uma cooperação regional e coordenação dos 
programas de aç:ào sub .. regionais visando a criação de um consenso regional em áreas 
politicas-chave. nomeadamente através de consultas regulares as instituições sub-regionais; 

b) Promoção do desenvol,imento das capacidades internas relativamente as 
atividades que seja preterível implementar a nivel regional; 

c) Procura de soluções. em conjunto com a comunidade internacional. para as 
questões econõmicas e sociais de car:it.er global que tem impacto nas áreas afetadas. tendo 
em consideração a alínea b) do n• 2 do artigo 4° da Convenção; 

d) Promoção do intercâmbio de informação. de técnicas apropriadas. de 
conhecimentos tecnicos e de experiência relevante entre os países Partes afetados de África 
e as respectivas sub-regiões. bem como com outras regiões afetadas; promoção da 
cooperação cientifica e tecnológica particularmente nas áreas da climatologia. 

meteorologia, hidrologia. desenvolvimento dos recursos hídricos e fontes energêticas 
alternativas. coordenação das atividades de pesquisa sub-regionais e regionais; e 
determinação das prioridades regionais em materia de pesquisa e desenvolvimento; 

e) Coordenação das redes de observação sistemática e avaliação e de 
intercãmbio de informação, bem como a sua integração nas redes mundiais~ e 

f) Coordenação e reforço. aos niveis sub-regional e regional, dos sistemas de 
alerta rãpido e dos planos de emergência em caso de seca .. 

Artigo 14' 

Recursos financeiros 

I - De conformidade com o artigo n• 20° da Convenção e com o n•2 do anigo 4° 
deste Anexo os países Partes africanos afetados procurarão criar um quadro 
macroeconõmico dirigido à mobilização de recursos financeiros e estabelecerão politicas e 
procedimentos que melhor canalizem os recursos para os programas de desenvolvimento 
local. inclusive atraves de organizações não-governamentais, se apropriado. 

2 - De conformidade com os n•s 4 e 5 do artigo 21 • da Convenção. as Partes 
acordam em estabelecer um inventâ.rio das fontes de financiamento aos níveis nacional . subo
regional. regional e internacional. para; assegurar o uso racional dos recUrSos eXistentes e 
para identificar as lacunas na sua atribuição. a fim de facilitar a implementação dos 
programas de ação 

3 - De conformidade com o di>posto no artigo 7• da Convenção os países Partes 
desenvolvidos continuarão a mobilizar recursos significativos e/ou a aumentar os recursos e 
outras formas de ajuda destinadas aos pai ses Partes africanos afetados, na base dos acordos 
e dos mecanismos de parceria a que se refere o artigo 18°, -prestandO a 'ôe-vi-dà aterição, entre 
outros aspectos. as questões relacionadas com o endividamento, âs trocas e sistemas de 
comercialização internacionais, de acordo éom o--disposto na alinea b) do n() 2 do artigo 4° 
da Convenção. 
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Artigo 15° 

Mecanismos financeiros 

I - De conformidade com o disposto no artigo 7" da Convenç'ão; ntl qual se sublinha a 
prioriàade que devera ser especialmente concedida aos paises Países africanos afetados. e 
tomando em consideração a sitllação-pcrrticldar que prevalece na África, as Partes darão 
uma atenção especial à aplicação naquele continente das disposições constantes nas alíneas 
d) e e) do n° I do artigo 21° da Convenção. nomeadamente. 

a) Facilitando a criação de mecanismos. tais como fundos nacionais de 
combate it desertificação. que canalizem recursos financeiros para o nivellocal, e 

b) Reforçando fundos e mecanismos financeiros já existentes aos níveis sub~ 
regional e regional. 

2 ~ De conformidade com os anigos 20° e 21 o da Convenção. as Partes que também 
sejam membros dos órgãos dirigentes de instituições financeiras regionais e sub-regionais 
relevantes. incluindo o Banco Africano de Desenvolvimento e o Fundo Africano de 
Desenvolvimento desenvolverão esforços para que seja dada a devida prioridade e atenção 
as atividades dessas instituições que promovam a implementação deste anexo. 

~ ~ As Partes racionalizarão. na medida do rossivel. os procedimentos destinados a 
canalir.ar recursos. financeiros para os patses· Partes africanos afetados. 

Artigo 16° 

Assistência técnica e cooperação 

As Partes comprometem-se. em função das respectivas capacidades, a racionalizar a 
assistência técnica prestada aos paises Partes africanos e a cooperação com eles mantida, a 
fim de aumentar a eficácia dos projectos e programas, atraves de, nomeadamente: 

a) Limitação das despesas de apoio geral e de auxilio preventivo, 
especialmente as despesas gerais de administração; em qualquer caso. tars custos 
representarão so uma pequena percentagem do custo total de cada projeto, de modo a 
maximizar a eticiéncia do mesmo; 

0) Oar preferência a utilização dt: peritos nacionais competentes ou, se 
necessârio. períto~ competentes da sub-re,gião e/ou da região. para a concepção, elaboração 
e implementação dos projetas e paro a formação dos peritos locais, quando não existam; e 

c) Gerir, coordenar e utilizar de forma eficiente a assistêincia técnica a ser 
prestada. 

Artigo 17" 

Transferência, aquisicão~ adaptação e acesso a lecnologias válidas 
do ponto de vista ambiental 

No quadro da aplicação do anigo lJ'::l da Convenção reiatjvo à transferência, 
aquisiçc\o. adaptJ.çào c desen\'OI\'imenro de tecnologia. as Partes comprometem-se a dar 
pnorid~tde aos p.lJtsc~ P;~.nes etfric.,nos e, se necessãrio. a desenvolver com eles novos 
modelos de parccrí;:, e cooperação, tendo cm vista o retOrço do desenvolvimento das suas 
capacidades no!'. campo~ da pesqu1sa e deserivolvimento ciemiticos e da recolha e difusão de 
infvm1açào_ por fOrma a permitir que eles implementem as suas estratégias de combate à 
~esertiticação e de mitigação dos eteitos da seca. 

·\rtigo 18' 

Coordenaç-ão e acordos de parceris 

Os pa1ses Panes africanos coordenação a elaboração, negociaçi'io e 
1mplemcntél.ç:ào de programM de ttçào nacionais. sub-reg10nais e regionais. Eles poderio 
associar ao processo. se apropriado. outras Partes e organizações intergovemamentais e 
não-governamentais relevantes 
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2 - Os objetivos da referida coordenação consistem ein assegurar que a cooperação 
financeira e tcknica seja promovida em consonància com a Convenção e em proporcionar a 
necessâria continuidade na utilização e administração dos recursos. 

3 - OS paises Panes africanos organizarão processos de consulta aos niveis nacional, 
subregional e regional. Estes processos de consulta poderão: 

a) Servir como instãncia de negociação e concertação de acordos de parceria 
abaseados em programas de açi!o nacionais. sub-regionais e regionais, e 

b) E~pecificar a contribuição dos paises Partes africanos e dos outros 
membros dos grupos consultivos para os programas de ação e identificar prioridades e áreas 
de acordo relativamente à implemenç:.u . e aos critérios de avaliação, bem como aos 
mecanismos de financiamento destinados a apoiar aquela implementação. 

4 - O Secretariado Permanente, a pedido dos países Partes africanos e de 
confonmidade com o disposto no anigo 23° da Convenção. poderá facilitar o desencadear 
daqueles processos consultivos por intenmédio de : 

a) Assessoria na organização de esquemas de consulta eficazes. aproveitando 
a experiência de outros esquemas similares; 

b) Informação aos organismos bilatera•> e multilaterais competentes acerca 
das reuniões ou processos de consulta e encorajamento ao seu envolvimento ativo; e 

c) fornecimento de qualquer outra informação relevante para a realização ou 
melhoria dos t·eferidos esquemas de consulta. 

5-Os órgãs de coordenação sub-regional e regional deverão, entre outras ações: 

a) Recomendar modificações nos acordos de parceria; 

b) Acompanhar. avaliar e prestar informações sobre a implementação dos 
programas sub-regionais e regionais acordados: e 

c) Procurar assegurar urna comunicação e cooperação eficientes entre os 
paises Partes africanos. 

6 - A participação nos grupos consultivos estará aberta, sempre que apropriado, aos 
governos, aos grupos e doadores interessados. aos órgãos. fundos e programas relevantes 
do sistema das Nações Unidas, as organizações sub~regionais e regionais competentes e a 
representantes das organizações não-governamcn<a<s Os participantes em cada um dos 
grupos consultivos definirão a forma da sua gestão e funcionamento. 

7- De conformidade com o artigo 14° da Convenção, os países Partes desenvolvidos 
são enc::>rajados a estabelecer. por sua própria iniciativa. um processo infonnal de consulta 
e enaç~o entre si. aos níveis n~cional. s~t"'-re~ior.:..l ': r<.:gional e, 'a peâi"ao- dum·-·pais Parte 
africann aJerado ou de uma organi1.nçào !>ub-regional ou regional apropriada. participar num 
processo de consulta nacional. sttb-reg.ional ou regioniJI que permita avaliar e dar resposta âs 
necessidades de apoio. a tirn de facilirar a implementação dos programas "tle açã.o. 

Artigo ·19° 

Disposições rclntivaç ao acclmpanhamento deste Anexo 

O acompanhamento deste Anexo será levado a cabo pelos países Partes africanos de 
conformidade com as disposições da Convenção. nos 1em10s seguintes: 

a) A nível nacional. através de urna estrutura cuja composição será 
determinada por cada um dos países Partes africanos aietados. Esta estrutura contará com a 
participação de representantes das comunidades iocais e funcionará sob a supervisão do 
órgão nacional de coordenaçAo a que se refere o arti9.o 9•; 

b) A nível sub-re~ional, através de um comitê consultivo cienlilico e técnico 
de caráct•r multidisciplinar. c~ja composição e modalidades de funcionamento serão 
detenminadas pelos paises Panes africanos da respectiva sub-região; e 
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c) A mvel regional, atraves de estmtllras definidas de conformidade com as 
disposições pertinentes do Tratado que instítui a Comunidade Econômica Africana e de um 
Comitê Consuhivo Cientifico e Técnico para África, 

ANEXO I! 

AI'EXO DF. IMPLEMENTAÇÃO REGIONAL PARA A ÁSIA 

Artigo 1° 

Objeto 

O presente Anexo tem por objeto fornecer as linhas de orientação e indicar as 
disposições a tomar tendo em vista a implementação efetiva da Convenção nos países Partes 
afetados da região asiatica. à luz das particularidades dessa região. · 

Anigo 2° 

Particularidades da rtgião asiática 

No cumprimento das obrigações emergentes desta Convenção, as Partes tornarão em 
conta, conforme apropriado. as seguintes particularidades, as quais são aplicâveis, em graus 
diversos. aos paises Partes afetados da região: 

a) A elevada proporção de áreas nos seus territórios afetadas por ou vulneráveis à 
desenificação e à secas e a grande diversidade dessas mesmas zonas no que se refere ao 
clima, topografia~ uso da terra e sistemas sõcio-econôfnicos. 

b) Uma forte pressão exercida sobre os recursos naturais para assegurar a 
subsistência; 

c) A existência de sistemas de produção diretamente associados às situações de 
pobreza generalizada. que provocam a degradação da terra e o esgotar.~ento dos escassos 
recursos hidricos: 

d) A imponante repercussão nesses países da situação da economia mundial e de 
problemas sociais. tais como a pobreza, as más condições de sailde e de nutrição, a falta de 
segurança alimentar. a migração. o deslocamento forçado de pessoas e a dinâmica 
demográfica: 

e) A capacidade crescente . mas oinda insuficiente. desses paises, para fazerem face 
aos problemas da desenifrcação e da seca a nivel nacional, e 

f) A sua necessidade de uma cooperação internacional que vise atingir objetivos de 
desenvolvimento sustentável relacionados com o combate ã desertificação e a mitigação dos 
efeitos da seca 

Anigo 3° 

Quadro dos programas de ação nacionais 

I - Os programas de açio nacionais inscrevem-se no quadro mais vasto das políticas 
nacionais de desenvolvimento sustentável elaboradas pelos paises Panes afetados da região. 

2 • Os países Panes are1ados deverão. sempre que apropriado, elaborar programas 
de ação nacionais. de conformidade com os artigos 9'=" a 1 I" da ConvenÇão. dando especial 
atenção à alínea f) do n" 2 do anigo 1 0° Neste processo poderão participar? se consi?erado 
adequado e a pedido do pais Parte afetado, organismos de cooperação bilateral e mululateral 

Anigo 4° 

Progrn mas de ação nacionais 

1- Na elaboração e implementação dos programas de ação nacionais. os paises Partes 
afetados da região poderão. segundo o que lhes for conveniente e em função da sua própria 
situação e das suas próprias politicas. adotar. entre outras, as seguintes medidas: 

a) Designar órgãos adequados encarregados da elaboração, coordenação e 
implementacão dos seus programas de ação; 
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b) Envolver as populações afetadas. incluindo as comunidades locais, na 
elaboração. :.oordenaçào e implemel"'taçào dos seus programas de aç!o através de um 
processo de corrsulta localmente conduzido. com a cooperação das autoriâades locais e das 
organizações nacionais e nào·governafnentais comj,etentes; 

c) E\aminar o estado do meio ambiente nas zonas afetadas para avaliar as 
causas e as consequénci.ts da desertificaç:lo e determinar os domínios de ação prioritária; 

d) Avaliar. com a participação das populações afetadas, os programas 
anteriores e os arualmente em cur~G relacionados com o combate à desertificação e a 
mitigação dos efeitos da seca de modo a conceber uma estrategia e a precisar as atividades 
a incluir nos respectivos programas de ação; 

e) Preparar programas tecnicos e financeiros com base nas informações 
obtidas em resultado das atividades previstas nas alineas a) a d) deste artigo; 

f) Desenvolver e aplicar procedimentos e ~ritêrios que pennitam avaliar a 
Implementação dos seus programas de açilo; 

g) Promover a gestão integrada das bacias hidrográficas, a conservação dos 
recursos pedológicos e a melhoria e uso eficiente dos recursos hidricos; 

h) Reforçar e/ou criar sistemas de informação. avaliação e acompanhamento 
e ainda sistemas de alerta rápido nas regiões propensas à desertificação e ã seca, tomando 
em consideração os tàtores climatológicos. meteorológicos. hidrológicos, biológicos e 
outros tàtores peninentes. e 

i) Adotar. num espirita de parceria e onde a cooperação internacional, 
incluindo a assistência financeira e tecnica. esteja presente. as disposições adequadas para 
apoiar os seus programas de ação. 

2 - De conformidade com o anigo I o• da Convenção. a estratégia geral a aplicar no 
quadro dos programas nacionais dará êrifase aos programas- integrados de 
desenvolvimento local nas áreas afetadas. com base em mecanismos de participação e na 
integração das estrategias de erradicação da pobreza nos esforços para combater a 
desertificação e mitigar os efeitos da seca. As medidas setoriais previstas nos programas de 
ação serão agrupadas por domínios prioiitários. os quais terão em conta a grande 
diversidade de áreas afetadas na região, contorne referido na alinea a) do anigo 2°. 

Artigo 5° 

Programas de nção--Sub-regionais e programas de ação conjuntos 

1 . De conformidade com o anigo 1 1 o da Convenção, os países Panes afetados 
asiâticos poderão decidir. por mUtuo acordo. proceder a consultas e cooperar com outras 
Panes. se apropriado, na elaboração e implementação de programas de ação sub-regional ou 
de programas de açào conjuntos. conforme os casos. com vistas ã complementar e a 
aumentar a eficiência de implementação dos programas de ação nacionais. Em qualquer dos 
casos. as Partes em·olvidas poderão decidir. de comum acordo. confiar a organizações sub
regionais. incluindo organizações bilaterais e até nacionais. ou a instituições especializadas. a 
responsabilidade de elaborar. coordemar e implementar tais programas. Essas organizações 
ou instituições poderão também aluar como centros dinamizadores da promoção e 
coordenação das ações desenvolvidas: dé conformidade com os artigos ·16° a 18° da 
Convenção 

2 - Na elaboração e implementação dos programas de ação sub-regionais ou dos 
programas de ação conjuntos. os países Panes afetados da região deverão, confonme for 
apropriado e entre outras medidas. adotar as seguintes: 

a) ldt:ntilicar. em cooperação com as mstituições nacionais. as prioridades em 
materia de luta contra a desenificação e de mitigação dos efeitos da seca que serão melhor 
satisfeitas através de tais programas. bern como as atividades r~levantes que, por seu 
intermédio. poderão ser efetivamente concretizadas. 

Marçol997 



Março 1997 

b) Avaliar os meios de ação e as atividades das instituições regionais, sub
regionais e nacionais competentes: 

c) Analisar os programa$ em curso relacionados_ com _a desertifiçaç:ão _e a se_ca 
que envolvam todas ou algumas das Panes da região ou sub-região e a sua relação com os 
programas de açào nacionais~ e 

d) Adotar. num espmto de parceria e onde a cooperação internacional, 
incluindo a assistência financeira e técnica. esteja presente. medidas, bilaterais e/ou 
multilaterais, que dêem apoio aos referidos programas 

3 .. Os prcgramas de ação sub~regionais ou conjuntos poderão incluir programas 
conjuntos. estabelecidos de comtJm acordo. para a gestão sustentada dos recursos naturais 
transfronteiriços relacionados com a desertificaçãO. prioridãdes rela ti Vãs à -Cócii'dCnaÇ:àó e 
outras atividades nas áreas do desenvolvimento das capacidades, cooperação cientifica e 
tecnica particularmente sistemas de alerta râpido das secas e de intercãmbio de informação, 
e meios de reforço das organizações sub-regionais e outras organizações ou instituições 
relevantes 

Atividades rrgionais 

As atividades regionais dirigidas ã consolidação dos programas de ação sub-regionais 
ou conjuntos poderão incluir. entre outras. medidas de reforço das instituições e 
meca~ismos de coordenação e cooperação a nível nacional. sub-regional e regional, e 
promover a implementação dos anigos 16° a 19° da Convenção. Estas atividades poderão 
também incluir: 

a) A promoção e o reforço das redes de cooperação técnica; 

b) A realização de inventarias das tecnologias. conhecimentos gerais, conhecimentos 
técnicos e práticas. bem como de tecnologias e conhecimentos técnicos tradicionais e locais, 
promovendo a sua difusão e o seu uso: 

c) A avaliação das necessidades em matena de transferência de tecnologia e o 
fo!Jl~nto da adaptação e do uso dessa mesma tecnologia; e 

d) A promoção de programas de conscientização publica e de desenvolvimento das 
capacidades a todos os níveis. intensificando a formação profissional a pesquisa e o 
desenvolvimento e criando sistemas que valorizem os recursos humanos. 

Anigo 7° 

Rec:ursos e mecanismos financtiros 

1 - As Partes. tendo em vista a irnponância de que se reveste o combate à 
desertificação e ã mitigação dos efeitos da seca na região asiátiCa, pro~overão a 
mobilização de recursos financeiros substanciais e a disponibilização d-e mecanismos 
financeiros. de conformidade com os .anigos 20° e 21 c da Convenção. 

2 - De conformidade com a Convenção e na base do mecanismo de coordenaç~o 
previsto no anigo 8(:'. e ainda de acordo com as; respectivas políticas nacionais de 
desenvolvimento. ('\<! .... ='lises Partes afetados da .região deverão. individual ou conjuntamente: 

a) Adotar medidas para racionalizar e reforçar os mecanismos de 
financiamento que façam apelo ao investimento pUblico e privado. com vistas a conseguir 
rcstlltados. concretos no combate à descniticaçào e n~ tnitjgação d~~-~(eito~ ~-~-~; 

b) Identificar as necessidades em matéria de cooperação internacional, 
particularmente nas ãreas financeira. técnica e tecnológica. para apoio dos esforços 
desenvolvidos a nivel nacional; 

c) Promover a participação das instituições de cooperação financeira bilateral 
e/ou muililateral de cooperação a fim de assegurar a implementação da Convenç!o. 
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As Partes racionalizarão, na medida do possível, os procedimentos destinados a 
canalizar fundos para os países Partes afetados da região. 

Artigo s• 

Mecanismos de cooperação e coordenação 

I · Os países Partes afetados, atraves dos órgãos adequados designados em 
conformidade com a alínea a) do n• I do artigo 4°. e outras Partes da região, poderão, se 
apropriado, criar um mecanismo cujas finalidades, entre outras, seriam as seguintes: 

tecnicos; 
a) Permutar informação, experiência, conhecimentos gerais e conhecimentos 

b) Cooperar e coodenar-ações, incluindo acordos bilaterais e multilaterais, 
aos níveis ~ub .. regional e regional; 

c) Promover a cooperação cientifica. técnica, tecnológica e financeira, de 
conformidade com o disposto nis artigos s• a 7° deste Anexo; 

d) Identificar as necessidades em matéria de cooperação extena ; e 

e) Acompanhar e a-·aiiar a implementação dos programas de acção. 

2 • Os países Panes afetados. ntravés dos órgãos adequados desiçnados cm 
conformidade com a alinea a) do n• I do artigo 4° deste Anexo, e outras Partes da região, 
poderão também, se apropriado. proceder a consultas e assegurar uma coordenação 
relativamente aos programas de ação nacionais. sub·regionais e de ação conjunta. Eles 
poderão associar a este processo. se apropriado, outras Partes e organizações 
intergovemamentais e não~governanlentais competentes. Esta coordenação visa. entre 
outros objetivos. procurar assegurar a conclusão de um acordo sobre as possibilidades de 
cooperação internacional, de conformidade com os artigos 20• e 21° da Convenção, 
reforçar a cooperação técnica e canalizar os recursos de modo que possam ser usados 
eficazmente 

3 - Os paises Panes afetados da região promoverão. periódicamente. reuniões de 
coordenação, podendo o Secretariado Permanente, a pedido daqueles e de conformidade 
com o artigo 23° da Convenção. facilitar a convocação de tais reuniões através de: 

a) Assessoria ã organização de esquemas de coorderiaÇãc) eficazes; tirando 
partido da experiência adquirida com outros esquemas similares; 

b) fnfomtação aos organismos bilaterais e multilaterais competentes acerca 
das reuniões de coordenação e encorajamento ã sua participação ativa; e 

c) Fornecimento de qua.squer outras informações que possam ser úteis à 
criação ou melhoria dos processos de coordenação. 

ANEXO III 

ANEXO DE IMPLEMENTAÇÃO 'REGIONAL PARA A AMÉRICA LATINA E 
CARAÍBAS 

Artigo I" 

Objeto 

O presente Anexo tem por o~ierivo fornecer linhas de orientação geral tendo em 
vi<ta a implementação da Convenção na rc!;iào da América Latina e Caraíbas, ã luz das 
particularidades dessa região 
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Artigo 2° 

Pnrtkulnrldadc• da re~iílo dn Amérirn Latina e Caraíbas 

As Partes. de conformidade com as disposiçqes da Convenção, tomarão em 
consideração as seguiílles particularidades da região: 

a) A existência de vastas áreas \•1.dneráveís que têm sido severamente afetadas 
pela dc$crtificação elou seca, as qtmis apresentam características heterogêneas consoante os 
locais onde se verificam aqueles fenômenos. este processo~ de características cumulativas e 
intensidade crescente, tem efeitos sociais. culturais, econõmicos e ambientais negativos, 
tanto mais graves quanto na regiã~ se .encon1ra urna das maiores reservas de diversidade 
biológ1ca do mundo; 

b) O uso frequente nas zonas afetadas de modelos de desenvolvimento não 
sustentàveis em resultado de uma complexa interação de fatores tisicas, biológicos, 
politicas. sociais. culturais e económicos. neles se incluindo fatores econômicos 
internacionais tais como o endividamento externo. a deterioração dos termos de troca e as 
prâticas comerciais que afetarn os mercados de produtos agrícolas, da pesca e florestais; e 

c) Uma quebra acentuada na produtividade dos ecossistemas, a qual constitui 
a principal consequéncia da desenificaçílo e da seca e se traduz numa diminuição dos 
rendimentos agrícolas, pecuários e tlorestais e numa perda da diversidade biológica; do 
ponto de •·ista social, geraram-se processos de empobrecimento, migração, ll)OVimentos 
internos da população e deterioração da qualidade de vida; a região deverâ, em 
consequência. abordar de forma integrada os problemas da desenificação e da seca, 
recorrendo a modelos de desenvoh.imento sustentável compatíveis com a realidade 
ambiental, econõmica e social de cada pais. 

Artigo J= 
Pro,eramas de ação 

1- De confomtidade com a Convenção. em panicular os seus anigos 9" a 1 I 0 , e em 
consonància com as suas politicas de desenvolvimento nacional. os paises Partes afetados da 
regiâo deverão. sempre que apropriado. elaborar e implementar programas de ação 
~acionais para con1hater a desertificação e mirigar os efeitos da se~ os quais serão parte 
mtegrante das suas politicas de desenvoh.imento sustentável . 

. 2 - Na elaboração dos seus programas de ação nacionais. os países Partes afetados 
da re!'tào darão uma atenção particular à alinea t) do n°2 do arti!(O I 0° da Convenção. 

Ar1i!:tO 4° 

Conteúdo dos pro~ramas de ação nacionais 

De acordo com a sua respectiva situação e de conformidade com o anigo so da 
Convenção. os países Partes afetados da re.eiào poderão ter em consideração, entre outras. 
as ser;!uíntes áreas temáticas ao desenvolver a sua estraté~ia de combate à desertificação 
e/ou mitigação dos efeitos da seca: 

a) O aumento das respectivas capacidades. a educação e a eonseientização 
públicas. a cooperação tecnica. cientifica e tecnoló)!ica. bem como os .reçurr~s e 
mecanismos tinanceirus. 

b) A erradicação da pobreza e a melboria da qualidade de vida humana; 

c) A rea I izaçi!o da seaurança alimentar e de um desenvolvimento sustentável 
e de uma !'estão sustentada das atividades a!Zricolas. pecuarias. florestais e de uso múltiplo; 

dl A jlesttlo sustentada dos recursos naturais, paniçUiarmente a exploraÇão 
racional das bacias hidrográficas; 

e) A gestilo sustentada dos recursos naturais nas zonas de elevada altitude; 
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O A aestão racional e conservação dos recursos pedológicos e o 
aproveitamento c utili;.acão eficiente dos recursos hídricos: 

g) A elaboração e aplicação de planos de emergência para mitigar os efeitos 
da seca; 

h). 1\ criação e/ou retorço de sistemas de informação, avaliação e 
acompanhamento e de alerta rápido nas re[liões propensas á desertificação e à seca. 
tomando em consideração os aspectos climatoló!rlcos. meteorológicos. hidrológicos. 
biolôg:icos. pedológico!;. económicos e sociais:. 

i) O desenvolvimento. gestão e uso eficiente de diversas fontes de energia. 
incluindo a promoção de fontes de energia alternativas; 

.i> 1\ conservação e a utilização sustentada da diversidade biológica, de 
conformidade com as disposições da Convenção sobre a Diversidade Biológica; 

kl A tomada em consideração dos aspectos demográficos relacionados com a 
desertificação e a seca; e 

1) A criação ou o reforço dos quadros institucionais e jurídicos que permitam 
a aplicação da Convenção. visandCl. entre outros aspectos. a descentralização das estruturas 
e das funçôC$ administrativas relacionadas com a desertificação e a seca. envolvendo a 
participação das comunidades afetadas e da sociedade em geral. 

Artigo 5° 

C~operação técnica, cientifica e tt.cnológica 

De conformidade com a Convenção. particularmente os seus artigos 16° a 18°. e no 
quadre> d.o mecanismo de coordenação previsto no anigo 7° deste anexo. os paises Partes 
afetados da região deverão. indi,idual ou con.iuntamente: 

a) Promover o retOrço das redes de cooperação técnica e dos sistemas de 
informação nacionais. sub-regionais e regionais. bem como a sua integração. se apropriada. 
nas fontes mundiais de informação; 

bl Realizar um inventario das tecnologias e conhecimentos técnicos 
disponíveis e promover a sua difusão e utilização; 

c) Promover a utilização das tecnologias conhecimentos gerais, 
conhecimentos técnicos e prãticas tradicionais. de conformidade com o disposto na alínea b) 
do n° 2 do artigo I s• da Convençãu. 

d,l Identificar as necessidades.ein matéria de transferência de tecnologia; e 

e) Promover o desenvolvimento. a adaptação. a adoção e a transferência das 
tecnologias existente:s consideradas relevantes e das novas tecnologias vâlidas do ponto de 
vista ambiental. 

Artigo 6° 

Recursos e mecanismos financeirOs 

De conformidade com a Conven~ão. particularmente os seus artigos 20° e 21°, no 
quadro do mecanismo de coordenação prevísto no seu artigo 7° e em cOnsonãrlcia com as 
suas politicas de desenvolvimento nacional. os paises Panes afetados da região deverão. 
individual ou conjuntamente: 

a) Adotar medidas para racionali7.ar c tbnalccer ·mecanismos para o suprimento de 
thndos. através de investimento público e privado. com vistas a conseguir resultados 
cnncrctos no combate ii desertiticacão e na miti!-fação dos efeitos da seca; 

b) Identificar as necessidades em matéria de cooperação internacional para 
apoio dos esforços desen\'olvidos a nivel nacional; e 
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c.:) Promn~.·er a Péll'lidpaçào da~ instiruições de cooperação financeira bilateral 
clou multilateral. com a finrtliciadc de assegurar a implementação da Convenção, 

Anigo 7° 

Quad1·o institucional 

• Para conferir maior eficácia a este anexo. os paises Partes afetados da região 
dever!o: 

o) Criar e/ou reforçar centros dinamizadores nacionais de coordenação das ações de 
combale a descrtiticaç~o e/ou mitigação dos efeitos da seca: e 

b) Criar um mecanismo de coordenação dos pontos focais nacionais, com os 
seguintes objetívos· 

(i) Permutar informação e e"<periência; 

(ii) Coordenar as atividades aos niveis sub-regional e regional; 

(iii) Promover a cooper?.ção técnica. científica. tecnológica e financeira: 

(iv) ldcnüíkar as necessidades em matéria de cooperação externa; e 

(v) Acompanhar c a\·aliar a implementação dos programas de ação. 

2 Os pazscs Partes afctados da região promoverão, periodicamente,reuniões de 
coordenação. podendo o Secretanado Perman_e.o_t_e_._.,_ pedido daqueles e de conformidade 
com o artigo 23 da Convenção. facilitar a convocação de tais reuni_ões a,trayé.s d~: 

a) Assessoria â organização de esquemas de coordenação eficazes, 
aproveitando a experiência adquirida cotn outros esquemas similares; 

b) Informação aos organismos bilaterais e multilaterais competentes acerca 
das reuniões de coordenação. e encorajamento à sua participação ativa; c 

c} Fornecimento de quaisquer outras inforrnações que possam st:r úteis à 
crinçRo ou melhoria do~ processos de coordenação. 

ANEXO IV 

ANEXO DE IMI'LEMENTAÇ,\O REGIONAL PARA O NORTE DO MEDITERRÂNEO 

Artigo I o 

Objtto 

O presente Anexo tem por objeto fornecer as linhas de orientação e indicar as 
. disposições a tomar tendo em vista uma efctiva implementação da Convenção· nos países 
Panes afetados da região norte-mediterrânica. á luz das particularidades da região. 

Artigo r 
Particularidades da região noJ"te-meditctTânica 

As particularidades da região norte-meditert'ãnica referidas no artigo I 0 deste Anexo 
incluem: 

a) Condições dítnáticas semi~âridas afetando nrandes áreas, secas sazonais? 
grande variabilidade pluviométrica c chuvas repentinas e de gr~nde intensidade; 

b) Solos pobres e altamente erosionáveis, propensos à formação de crostas 
superficiais: 
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c) Relevo acidentado. com declives acentuados e paisagens muito 
diversificadas; 

d) Grandes perdas na cobertura florestal devido a incêndios florestais 
frequentes; 

e) Crise na agricultura tradicional associada ao abandono da terra e 
deterioração das estruturas de protcção do solo e de conservação da água; 

f) Exploração não sustentável dos recursos hídricos, causadora de prejuízos 
ambientais graves. neles se incluindo a poluição química. a salinização e o esgotamento dos 
aquíferos; e 

g) Concentração da atividade economtca no litoral, como resultado do 
crescimento urbano. da atividade industrial, do turismo e da agricultura de irrigação. 

Artigo 3° 

Planejamento estratégico para um desenvolvimento sustentável 

- Os programas de ação nacionais farão parte integrante do planejamento 
estratégico para um desem·olvimento sustentável dos países Partes afetados do Norte do 
Mediterrâneo. 

2 - Um processo de consulta e participação, envolvendo os poderes públicos aos 
niveis adequados. as comunidades locais e as organizações nao-govemamentais. será levado 
a cabo no sentido de fornecer orientações para a estratégia a aplicar, recorrendo a um 
plane,iamento flexível que pennita a mãxima participação local, de conformidade com a 
alínea I) do n• 2 do artigo 10" da Convenção. 

Artigo 4" 

Obrigação de elaborar os programas de ação nacionais e respectiva calendarizaçiio 

Os países Partes afetados da região norte-mediterrânica deverão elaborar programas 
de ação nacionais e. conforme for adequado. programas de ação sub-regionais regional e de 
aç!o conjunta. A elaboração de tais programas será finalizada logo que possível. 

Artigo s• 

Elaboração e implementação dos programas de ação nacionais 

Na elaboração e implementação do< programa< de ação nacionais, de conformidade 
com os artigos 9 e 10° da Convenção. cada pais Parte afetado da região deverá, conforme 
for apropriado: 

a) Designar os órgãos adequados responsaveis pela elaboração, coordenação 
e implementação do seu programa; 

b) Envolver as populações afetadas, incluindo as comunidades locais, na 
elaboracão, coordenação e implementação do programa, através de um processo de consulta 
localmente conduzido. com a cooperação das autoridades locais e das organizações não
governamentais pertinentes; 

c) Examinar o estado do meio ambiente nas áreas afetadas para avaliar as 
causas c consequencias da desertificação e dctenninar os domínios de aç!o prioritários; 

e) Preparar programas técnicos e financeiros com base nas informações 
obtidas em resultado das atividades referidas nas alíneas a) a d) deste artigo; c 

f) Desenvolver e utilizar procedimentos e critérios que permitam acompanhar 
e avaliar a implementação do programa. 
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Artigo 6° 

Cont~údo dos programas de ação nacionais 

Os países Panes afetados da região poderão incluir, nos seus programas de ação 
nacionais, medidas relacionadas com: 

a) As áreas legislativa. institucional e administrativa; 

b) Os padrões de utilização da terra, a gestão dos recursos hídricos, a 
conservação do solo, a silvicultura, as atividades agrícolas e a gestão das pastagens naturais 
e semeadas; 

c) A gestão e conservação da vida silvestre e de outras formas de diversidade 
biológica; 

d) A proteção contra os incêndios florestais; 

e) A promoção de formas de subsisténcia alternativas; e 

f) /1. pesquisa, a formação prolissional e a conscientização publica. 

Artigo 7• 

Programas de açilo sob-regionais, regional e de açilo conjunta 

I -Os países Partes afetados da região poderão, de conformidade com o anigo 11• 
da ConvenÇão. elaborar c implementar programas de 3ção sub-regionais e/ou regional, de 
modo a complementar e a aumentar a eficácia dos programas de açilo nacionais. Duas ou 
mai~ Partes da região poderão. i~almente, acordar entre si na elaboração dum programa de 
ação conjunta. 

2 - As disposições dos artigos 5° e 6° deste anexo aplicam-se muratis mutcmdis a 
elaboraçio e implementação dos programas de açAo sub-regionais, regional e, de açilo 
conjunta. Adicionalmente. estes programa10 poderão componar atividades de pesquisa e 
desenvolvimento relativas a determinados ecossistemas aas áreas afCtadas. 

3 - Ao elaborar c implementar os programas de ação sub-regionais, regional e de 
açio conjunta. os pai ses Panes afetados da região deverão. conforme for apropriado: 

a) Identificar, em cooperação com as instituições nacionais, os objetivos 
nacionais relacionados com a deseniticaçào que serão melhor satistbitos atravês de tais 
programas. bem como as atividades concretizadas; 

h) Avaliar os meios de ação e as atividades das instituições regionais, sub
regionais e nacionais competentes; e 

c) Analisar os program~s em curso relacionados com a desertiftcação que 
sejam. conuons às diferentes Panes da região e a sua relação com os programas de açlo 
nacionais. 

Anigo s• 

Coordtnaçi\o dos programas dt açiio sub-rtgionais, rt"gional e de açilo conjunta 

Ao elaborar um programa de ação sub-regional, regional ou de ação conjunta, os 
pRises Partes afetados poder~o criar um comitê de coordenação composto por 
repre•entantes de cada um dos países Panes afetados envolvidos. o qual examinará os 
progressos havidos no combate a deseniticaçilo. hamlonizara os programas de açilo 
nacionais. tará recomendações nas varias tàses de elaboração e de implementação dos 
programas de açilo sub-regional. regional ou de açã.o conjunta e servirá de centro 
dinamizador da promoção e coordenação da cooperação técnica, de conformidade com os 
inigos 16°. a 19" da Convencilo. 
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Artigo 9° 

Ni\o .. elegibilidade para a assistência nnanceira 

Os paises Partes desenvolvidos afetados da região, ao implementar os programas de 
açilo sob-regionais. regional e de açi\e> conjunta. não reunem condições de elegibilidade para 
receber assisténcia financeira no âmbito desta Convenção. 

Artigo 10° 

Coordenação com outras sub-regiões e regiões 

Os programas de ação sob-regionais. regional e de ação conjunta da região norte
mediterrânica poderão ser elaborados e implementados err. colaboração com os programas 
de outras sob-regiões ou regiões. particularmente os da sob-região da África do Norte. 

À Comissão de Relação Exteriores e Defesa Nacional. 

PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO N• 27, DE 1997 
(N" 369/96, na Câmara dos Deputados) 

Marçol997 

Aprova o texto do Acordo, por troca 
de Notas, relativo a um empréstimo 
japonês concedido aos Estados de San
ta Catarina, Paraná, Bahia e Ceará 
para Projetes Ambientais, celebrado 
.entre o Governo da _República· Federa
tiva do Brasil e o Governo do Japão, 
em Brasília, em 26 de agosto de 1996. 

O CONGRESSO NACIONAL decreta: 

Art. 1°. Fica aprovado o texto do Acordo, por troca 

de No~as, relativo a um empréstimo japonês concedido aos 

Estados de Santa Catarina, Paraná, Bahia e Ceará para Projetes 

.1\mbientai.s, celebrado entre o Governo da República Federativa 

do Brasil e o Governo do Japão, em Brasília, em 26 de agosto 

de 1996. 

Parágrafo único. Fi carn suje i tos à aprovação do 

Congresso Nacional quaisqueJ:'. ates que _pQ§Sartl. resultar em 

revisão do referido Acordo,_ .. bem_ .. como._ .quaJ..squer aJustes 

complementares que, nos termos do inciso I do art. 49 da 

Constituição Federal, acarretem encargos ou compromissos 

gravosos ao patrimônio nacional. 

Art. 2°. Este Decreto Legislativo entra em vigor na 

data de sua publicação .•. 
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MENSAGEM No 932, DE 1996 

Senhores Membros do Congresso NacionaL 

De conformidade com o disposto no artigo 49, inciso I, da Constituição Federal, 

submeto à elevada consideração de V assas Excelências, acompanhado de Exposição de Motivos do 

Senhor Ministro de Estado, Interino, das Relações Exteriores, o texto do Acordo, por troca de 

Notas, relativo a um emprestimo japonês concedido aos Estados de Santa Catarina, Paraná, Bahia e 

Ceará para Projetas Ambientais. celebrado entre o Governo da República Federativa do BrdSil e o 
Governo do Japão, em Brasília, em 26 de agosto de 1996. 

Brasilia, 1 9 de outubro de 1996. 

~--(<:-_)._ 
. ..:::.. 

Fernando Henrique Cardoso 

EXPOSIÇÃO DE MOTIVOS N° 428. DE 30 DE SETEMBRO DE 1996. DO SR. 

MINISTRO DE ESTADO DAS RELAÇÕES EXtERIORES 

Excelentíssimo Senhor Presidente da República, 

Tenho a honra de submeter à alta consideração de Vossa 

Excelência o anexo texto do Acordo por troca de Notas, de 26 de 

agosto de 1996, pelo qual os Governos da República Federativa do 

Brasil e do Japão formalizam a futura concessão de financiamento da 

Y 55,197 bilhões (cinqüenta e cinco bilhões e cento e noventa e 

sete milhões de ienes), por parte do Fundo de Cooperação Económica 

Ultramarina (OECF), para a implementação de quatro projeto& 

ambientais no Brasil. 

2. Trata-se dos projetas de controle das enchentes da Bacia 

do Rio Itajai; de melhoramento ambiental do Estado do Paraná; de 

saneamento ambiental da Baía de Todos os Santos e de construção de 

usina de energia eólica no Estado do Ceará. 

3. O Acordo formalizado:por essa troca de Notas reveste-se 

de importãncia significativa, não só pelos efeitos positivos no 

campo ambiental, mas também, no plano económico-social, tanto pelas 

condições favoráveis da concessão dos créditos (taxa de juros de 

4\, prazo de amortização de dezoito anos e per1odo de· carência de 

sete anos), quanto pela contribuição em termos de aperfeiçoamento 

da infra-estrutura existente e de melhoria da qualidade de vida das 
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populações dos Estados de Santa Catarina, Paraná, Bahia e Cearã. Em 

relaçilo a este último Estado, ressalte-se, ainda, o aspecto 

inovador da exploração do uso de· energia alternativa, como a que 

será produzida pela usina de propulsão eólica a ser financiada por 

aquela instituição japonesa. 

4. Desejo destacar, ademais, a importância politica do 

presente instrumento, pela continuidade que confere à participação 

dos financiamentos concessionais nipõnicos em projetas de impacto 

social, a ser implementados em pontos diversos do território 

ttlilc:ional. 

s. Tendo em vista o grande interesse em que se dê inicio, o 

mais breve possivel, à execução dos projetes em apreço, elevo a 

Vossa Excelência a anexa minuta de Mensagem ao Congresso ~acional, 

que capeia o texto do Acordo a s.er----Submetido à apreciação d.o Poder· 

Legislativo. 

Respeitosamente, 

DAOC-II/DPF/DEMA/DAI/ Dl /EFIN 

Brasilía, em 1 C. de de 199'- . 

Senhor Embaixador, 

Tenho a honra de acusar recebimento da Nota de Vossa 

E~éelência desta data, cujo teor é o seguinte' 

"Excelência, 

Tenho a honra de confirmar o seguinte entendimento 

recentemente alcançado entre os representantes do __ Governo do Japão 

e do Governo da República Fed~rativa do Brasil, com relação a um 

empréstimo japonês a ser concedido com vistas a promover os 

esforços de desenvolvimento e a fortalecer a estabilização 

econõmica da República Federativa do Brasil e as relações amistosas 

entre os dois paises. 

( 1) Um empréstimo em ienes japoneses, até o montante de 

einqüenta e cinco bilhões e cento e noventa e sete_ milhões de ienes 
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(Y 55.197.000.000,00) {doravante denomi.ni:tdo "o F.mpréstimo") será 

concedido aos Estados de Santa Cat:a~ina! do Pa_raná, c:ia Bahia e do 

Ceará (doravante denominados "os Mutuár-ios Brasileiros") pelo Fundo 

de Cooperação Económica Ultramarina (doravante denominado 

Fundo"), de acordo com as leis e os regulamentos japoneses 

pertinentes, para a implementação dos projetas enumerados na lista 

em anexo (doravêlnte denominada ·:<'! I·JJ:>..t_.::t_~_)_ 1 de acordo com a alocação 

especificada na Lista para cada projeto_ 

(2) O Empréstimo será concedido nos termos do inciso (2) 

do parágrafo 2 da Iniciativa_ dos "_Fu_nd_os_ para o Desenvolvimento", 

anunciada pelo Governo do Japão em 25 de junho de 1993. 

2. (I) O Empréstimo será tornado dispor.ivel mediante acordos 

de empréstimos a serP.m firmados P.n ... re os P-lutuá.rios Aras i leiros P. o 

Fundo. Os termos e as condições do Empréstimo, assim co~o os 

procedimentos para sua utilização, serão tegidos pelos respectivos 

acordos de empréstimo, que conterão, "inter· alia", os seguintes 

principias: 
(a) o prazo de amortização será de dezoito (18) 

anos, após um prazo de carência de sete (7) anos; 

(b) a ta~a de juros será de quatro por cento (4\) 

ao ano. Entretanto, quando parte do empréstimo 

for destacada para cobrir pagamentos a 

consultores, então a taxa de juros aplicável a 

essa parcela será de dois e três décimos por cento 

(2,3'11) ao ano; e 

(c) o período de desembolso será de oito (8) anos 

para os projetas mencionados nos números 1 e 2 da 

Lista; seis (6) anos para o projeto mencionado. no 

n6mero 3 da Lista; e de sete (7) anos para o pro

jeto mencionado no n6mero 4 da Lista, a partir da 

data de entrada em vigor do acordo de empréstimo 

correspondente. 

(2) Cada um dos acOrdos de empréstimo mencionados no 

inciso (1) acima será firmado após o Fundo se considerar satisfeito 

com relaçã~ à viabilidade, inclusive quanto às considerações 

ambientais, do projeto a que se refere o acordo de empréstimo. 

(3) o per!odo de desembnlso mencionado na a11nea (c) do 

inciso (1) acima poderá ser estendido mediante a concordancia das 

autoridades interessadas dos dois Governos. 
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3. A República Federativa do Brasil garantirá a 

amortizaçào do principal do Empréstimo, assim como o pagamento das 

juros a ele relativos. 

4. (1) O Empréstimo estará dlsponivel para cobrir p~gamentos 

a serem efetuados pelas agências executoras bras i leiraFõ a 

fornecedores, a empreiteiros e;ou a consultores de países-fonte 

eleg!veis, em conformidade com os contratos que venham a ser 

firmado5 entre eles para a compra de produtos ejou serviços 

necessários à implementação dos projetas, desde que tais compras 

sejam efetuadas nos palses-fonte elegiveis e se refiram a produtos 

fabricados por esses paises ou a serviços por eles fornecidos. 

( 2) A determinação dos paises-fonte elegiveis, 

mencionados no inciso (1) acima, será objeto de acordo entre as 

autoridades interessadas 9~~ d9is Governos. 

(3) Parte do Empréstimo poderá ser usada para cobrir 

despesas cabiveis, em moeda local, que· sejam necessárias à 

implementaç3o dos projetes. 

s. o Governo da República Federativa do Brasil 

~ssegurará que·a aquisição dos produtos e/ou serviços mencionados 

no inciso (l) do parágrafo 4 obedecerá às normas de aquisição do 

Fundo, que estabelecem, "inter alia .. , os procedimentos de licitação 

internacional a serem seguidos, exceto quando tais procedimEntos 

forem julgados inaplicáveis ou inadequados. 

6. o Governo da República Federativa do Brasil isentará 

o Fundo de todos os impostos e taxas cobrados na República 

Federativa do Brasil sobre o Empréstimo e;ou com relação a ele e 

aos juros dele decorrentes. 

7 •. Com relação ao transporte e ao seguro marit:imos de 

produtos adquiridos nos termos do Empréstimo, o Governo da 

RÊ!:Pública Federativa do Brasil respeitará os princ~pios da 1 ivre e 

justa concorrência entre as e~presas de n.c:-.vegação e de seguro 

maritimo dos dois paises, em con~onãncia com os procedimentns 

especificas da República Federativa do Brasil. 

8. Os cidadão.s japoneses cujos serviços possam vir a ser 

necessários na República Federativa do Brasil, no contexto do 

fornecimento de produtos e;ou serviços mencionados no inciso (1) do 

parágrafo 4, terão todas as facilidades necessárias à sua entrada e 
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à sua permanência na República Federativa do Brasil, para o 

desempenho de suas atividades. 

9. o Governo da República Federativa do Brasil tomará as 

providências necessárias, de acordo com as leis e os regulamentos 

brasileiros aplicáveis, para assegurar que: 

(a) o Empréstimo será usado de forma adequada 

e exclusivamente para os projetas relacionados 

na Lista; e 

(b) as instalações construídas no âmbito do 

Empréstimo serão manti~as e usadas conveniente 

e efetivamente, para os fins estabelecidos no 

presente entendimen_to_.,._ 

10. O Governo da República Federativa do Brasil, quando 

lhe for solicitado, fornecerá ao Governo do Japão as informações e 

os dados relativos à evolução da implementação dos projetas, 

baseado na informação fornecida pelos Mutuários agências 

executoras. 

11. os dois Governos manterão consultas bilaterais quando 

surgir qualquer questão sobre os entendimentos já citados ou a eles 

referente. 

Tenho igualmente a honra de propor que esta Nota e a 

Nob8 de resposta de Vossa Excelência, confirmando o acima exposto 

em nome do Governo da República Federativa do Brasil, passem a 

constituir Acordo entre os dois Governos,. o qual entrará em vigor 

na data do recebimento, pelo Governa do Japão, da notificação 

escrita do Governo da República Federativa do Brasil informando 

terem sido cumpridas as formalidades internas necessárias para a 

entrada em vigor do referido Acordo. 

Aproveito a oportunidade para apresentar a Vossa 

Excelência os protestos da minha mais alta consideração. 

Chihiro Tsukada 

Embaixador Extraordin!rio e Plenipotenciário 

do Japão junto ao Governo da República 

Federativa do Brasil 
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Lista 

(montante máximo em milhões de ienes) 

1. Projeto de Controle das Enchentes 17.596 

da Bacia do Rio Itaja1 

2. Projeto de Melhoramento Ambiental 23.686 

do Estado do Paraná 

3. Projeto de Saneamento Ambiental 7.895 

da Baia de Todos os Santos 

4. Projeto de Construção de Usina de 

gnergia Eólica no Estado do Ceará 6.020" 

2. Tenho ainda a honra de confirmar, em nome do Governo da 

República Federativa rlo Brasil, que o acima exposto é também o 

entendimento do Governo da República Federativa do Brasil, e de 

concordar com que a Nota de Vossa Excelência e esta Nota de 

resposta constituam um Acordo entre os dois Governos, o qual 

entrará em vigor à data do recebimento, pelo Governo do Japão, da 

notificação escrita, por parte do Governo da República Federativa 

do Bras·il, de que se cumpriram as formalidades internas necessárias 

à sua vigência .. 

Aproveito a oportunidade para apresentar 

Excelência os protestos da minha mais alta consideração. 

~A 
Ministro de Estado ?as Relações Exteriores 

A Sua gxcelência o Senhor 
CHIHIRO TSUKADA, 
Embaixador Extraordinário e 
Plenipotenciário do Japão. 

a Vossa 
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LEGISLAÇÃO CITADA 

CONSTITUIÇÃO 
................................................................................................................ 

T.truwiV 
DA ORGANIZA.ç.\0 DÓS PODERES 

...................... -.............................................................................................................................................. -
CAPlniLOI 

Do PooER LEGISLA11Vo 
.............................................................................................................. 

DAS ATRIBUiçõES DO CoNGRESSO NACIONAL 

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

Art. 49. É da competência exclusiva do Congresso Nacional: 
I - resolver definitivamente sobre tratados, acordos ou atos internacio

nais que acarretem encargos ou compromissos gravosos ao patrimõnio nacional; 

À Comissão de Relação Exteriores e Defesa Nacional. 

PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO N" 28, DE 1997 
(N° 379/96, na Câmara dos Deputados) 

Aprova o texto do Convênio Constitu
tivo do Banco de Compensações Inter
nacionais - BIS, referente à adesão 
do Banco Central. do Brasil.•, em nome 
do Governo brasileiro, como membro 
associado àquel.a instituição 
internacional.. 

O CONGRESSO NACIONAL decreta: 

Art. Fica aprovado o texto do Convênio 

Consti tu ti vo do Banco de Compensações Internacionais - BIS, 

referente à adesão do Banco Central. do Brasil., em nome do 

Governo brasileiro, como membro associado àquel.a instituição 

internacional.. 
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Parágrafo único. Ficam sujeitos à aprovação do 

Congresso Nacional quaisquer ates que possam resultar em 

revisão do referido Convênio, bem como quaisquer ajustes 

complementares que, nos termos do inciso I do art. 49 da 

Constituição Federal, acarretem- encargos ou compromissos 

gravosos ao patrimônio nacional. 

Art. 2°. Este Decreto Legislativo entra em vigor na 
data de sua publicação. 

MENSAGEM No 1.170, DE 1996 

Senhores Membros do Congresso Nacional, 

Do confonnidadc com o disposto no artigo 49, inciso I, da Constituição Federal, 

aabmeto i eleva.:!a consideração de Vossas Excelências, acompanhado de Exposição de Motivos do 
Senhor Ministr<> de Estado da Fazenda, o texto do Convênio Constitutivo do Banco de 
Compensaçiles fntemaçionais - BIS, referente à adesão do Banco Central do Brasil, em nome do 
Governo Brasileiro, como membro associado àquela instiruição internacional. 

Brasília, 18 de novembro de 1996. 

Femando Henrique Cardoso 

EXPOSIÇÃO DE MOTIVOS N" 512, DE 05 DE NOVEMBRO DE 1996, DO SENHOR 
DE ESTADO DA FAZENDA 

Excelentissimo Senhor Presidente da República: 

1\efiro-m& ao processo de adesao do Banco Cent:ral do 
Brasil, em nome do Governo Brasileiro, como membro associado ao 
Banco de Compe~sações Internacionais (BISJ, aprovado por meio 
da Exposiçao de Motivos n• 362, de 28 de aqosto de 1996, deste 
Ministério, publicada no Diãrio Oficial de 30 de agosto de 
1996. 

2. A Diretoria do BIS decidiu, em reunião realizada em 9 
de setP~ro ültimo, na Basiléia, Suiça, colocar à disposição do 
Banco Central do Brasil o t~tal de 3.000 (três mil) ações para 
subacriçao ao capital do Organismo. Naquela oportunidade, à 
exceçao do Banco Central de Honq Kong, com direito a subscrever 
1.000 ações, aos bancos centrais da Arábia Saudita, China, 
Singapura, Coréia, 1ndia, México e R~ssia, foi oferecido igual 
número de açõ~s reservadas para o Brasil. 
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3. o preço de emissao das novas açàes é de 3.643 francos 
ouro por ac;Ao (ou o equivalente a 1. 057, 645 gramas de ouro 
fino), o que, atualtnente, representa cerca de US$13, 141 por 
.=tção, a preço de mercado em relaçào ao ouro.. Assim, as 3. 000 
ações totalizam, em valor presente, aproximadamente, 
US$39,423,000, sendo a parcela reali-ável, a ser paga·em ouro, 
ou moeda livremente conversivel, correspondente a 25%, ou seja, 
US$9, 855,750. os restantes 75%, hoje. equivalentes a 
US$29,567,250, constituirão a parcela do exigivel. 

4. É de se registrar que o BIS jamais efetuoU chamada do 
capital exigivel. A parcela realizável será calculada com base 
no preço de mercado para o ouro, aplicando-se o preço fixo de 
abertura no mercado de Londres cotado dois dias úteis antes da 
data de pagamento. 

5. Naquela reunião estabeleceu-se a data para a 
subscrição das acóes- em 1 de novemb_ro G.e __ ],_~~6; prorrogável até 
31 de março de 1997, a pedido dos bancos subscritores. 
Ressalte-se que o Banco Central do Brasil terá direito a 
receber dividendos pro .<;ata a partir da data de pagamento do 
valor das açOes subscrita~. 

6. De acordo com o que dispõe o Decreto-lei no·1.637, de 
6 de outubro de 1978, a integralizaç:ão das referidas ações 
constitui responsabilidade do Banco Central. Permito-me 
esclarecer que o Brasil somente passará a ter os direitos e as 
obrigações inerentes à condição de membro efetivo após o 
pagamento do valor que ·for apurado para as mencionada~ ações. 

7. Em vista do exposto, encaminho a Vossa Excelência o 
texto do Convênio Constitutivo do BIS, o qual Oeverá ser 
submetido ao Congresso Nacional para fins de ratificação, em 
face das disposições do Inci_so I do Artigo 49 da_ CQ.nstituição. 

Respeitosamente, 

PEDRO SAMPAIO MALAN 
Ministro de Estado da Fazenda 

Bank for 

International Settlements. 
Basic Texts 

Haslc ''~'" . 

Haguc: Convcmíon 
Conn:mion r.:~pccting rhc lbnk for lnrcrnarion"l Sculc.ncnrs 
(of zoth .Janu.tf) 1910) ••......... - ..••••. • •. · · · · ·- .. • · • • · • · • · • 

Constituem Chanc:r 
Constituem Ch.orrcr of thc 
Bani.. l(>r lnr<-rn:oríonal Scnlcmcnt~ 
(of !Oth.J.tiiU;Jf) 1<)\0). ·······-·-········••······· ··--··••••• 7 
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Statutcs 
St.ttut~> t>l th•· l1.111k iúr lnt•·rn,ltÍun;ll S.:ttlcmt:m> 
(ui !"th J.um.•rr 1•1 ;o; t~xt as amt•ndc<l on qth Jun~ l•l•J\ l 

Brussds l'rotocol 
Prut<K:•>I rctr.onlin~ thc immunitic• of the 
Uotnl. fi•r· lnrc.:rn.uionat &·ttlcnlcnls 
(of ; •• r h Jul~· t')il•) .................................... - ·-- · · · 

Hc:adquarrcrs ,\grcemc:nt 
Agn:cmcnr hctwccn thc Su·iss Federal Council 
.tn<l thc ll.<nk for lmcrn:u iomtl Sctrlemcnrs 
ro <lcrcrminc thc llo.nk 's lcg;tl status in Swit~erl.\nd 

11 

!I 

(of ao<h l'chruary 1987) . . . . . . . • . . • . . • . . . . . . . . . . . . . . . . . . . • . . . • . 19 

Convention 
rcspccting the Bank for Intcmarional Scttlcmcnts 

(of zorh January 19;o) 

Thc tluly autboriscd "1><~-scmativcs ot' thc ( ;nvcnuncms uf (icrm.my. of 
lkl~itun. nf Francc, of thc linit<'<l ~ingtlum ,,; (;real flrirain anel Nnnbcrn 
ln:hmd. nf luly .md nl .Jap;tn1 ,,f thc •'R•· p.trt 

:\n.J:rh,· cluly ;tuthnri,...-.1 rt'J>rcscnl,uh·c:s ''' rhc < ; .. v,•rnmcm nf r h•· S\t'Ís• 
C.onll."LI<·r.u inn nf thc ntl1<·r p.trt 

;\sscmhlc<l at the I b!.'UC Cunfcrcncc: in tlu: tm>mh 9f.to~nuary, I':) lO, h-1\'C 
agrct•tl un du· fnllnwin~ 

Artklt 1. Swit:r.erl01nd undc:nakcs to ~ram to thc Bank for lnrernatinnal 
Scnl<'tncm5. withnut dd."·· tlw following Ct~l"lllllcnt ChOlrt<'f h;t\'111~ h>rcc 
of l.tw: ... ,, hl.thrt.'f.!·Uc 11;•~ l:luracr. lh'; tu .llllc."lnl ur :nltl hl n •. nul.nut hl 
S:Uat:rion .nncnc.lnlt.'llh h• thc: St~UtltCS c,f thc.: li.tnl.. rdf.:rrc.·tl hl UI J»,tr.lgt.lph ..f 
of thc Ch.tncr urht'f\\'1~· ahan in :.l,!-!tc.·t·suc.·•n wuh thc.· othc.·r !<-i~natury 
( ;&l\ Cflli\ICIU:t~o . 

. ·lrt. ~. :\ny tlisput•· hctwccn thc Swis. l ;," ··rnmcm anel :my uf thc uthc:r 
signatory l ;o,.ernmcnts rdatin~ to rhe intcrprct•lliun ur application ui thc 
presem Convcnrion shall bc subminc:d ro thc .-\rbitnl Tribunal pro ... i<led for 
by lhe llague Agn:cmcm ui January, 19)0. Thc: Swiss Go,·crmncnt may 
appoint a mcmbcr who shall 5Ít on thc occasiun of such disputes, the Presi
dem hal'ing a casting •·ore. ln having rc:coursc: to rhis Trihunal thc Panies 
may alw01ys agrec: hctWL'Cil thcmsd\'es to suhmit their dispute to the J>rcsi
dent or w nne of thc mcmhc:n nf thc Trihun01l cbo:;cn to ~ct as sulc arhircr. 

Art . .J. The presem Convc:ntion is emcrctl intu for a pcriocl of t! yc:au. lt 
is cnn.·rt:cl inro un thc.· (l:lrl uf S\\'it~rlouul undt·r rt'"SC'rvt.• uf ratit'ic;.uiun 3ntl 
shall hc pur iruu lurc.T .,~ !IotH tii .t~ ir ~h . .sll h.tu· lx·cn r~uific.-..i h~· rlu.· (;u\·c.·rn
mctu ui chc: ;o,u·J!)~ C .uutt.·lf~r.tlhUl. 

Thc instrument of ratitication shotll hc dcJx>sitctl with thc Ministry of 
Forc:ign :\ffairs ac 1•.,ris. t ipun chc cntry inrn têm:t· of thc (Ã>n•·c:minn, thc 
Swiss Govcrnment will iniriatc the neccssaf)· constitutional pnx·nlurc in 
onlcr char thc assent of thc Swiss people may bc: obtained for the maintc• 
nance in force during the wholc: of thc: Bank's eltistence of thc: provisions 
of the prc:scnt Convcmion. As :soon as thcsc: mt!llsures bavc l>eeomc fully 
ciiccti\'c thc Swiss Go\'crnment will notii\· thc orher sign:nory Gm·cm-. 

• :\1."Curdua,: 1n .u1 .llllll•MUK'I:sncnt tu-Mk 1~ dn· ~'' ''" ( •••\c.:uuncru un .:lolh I ),.1 ,·•ultef ''" .:. 
j;ap;an I"~IHM.atu"t:tl 3fl rl~hl'lo.. mh:' :.and 1Uh."l.::3>h• :.tCIIUIII.:•I umfcl" dll: ( :un~CfliiUII. 
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mcms and these provisions shall bccomc v;tli<i <iuring che Bank 's exist
cncc~. 

ITe~t oi rhe Consritucm ChanerJ•. 

Done •H Thc: Uaguc. rhc: zoth jan02ry, 19.10. 

Consritut•nt Chartcr 
of lhe Bank for lntcrnarinnal Sculcmcnts 

(of zoth .f;mu.;1ry 19 Jo)1 

\l'hc:rcas tht· (>u\\·crs sign•II<>C\ tu tlw ll.•~•c .\~rt:<"lll<"nt tla"J:&fiU';lry. I?JO. 
ha•·e adopretl;t J>Jan which cnnrempl.llt:> rhc fountiin~ h~· thc: central banks 
of Bdgium. Fr.llll"<,, <;ermany. (;r,·.n Britoün. hal)· '""' J•pan an<l by a 
tin.mcial ;,••riuniun uf rhc llnirctl :it.nes of :\mcrit'J nf Jll lntcrnarionJI 
lbnl. to hc ca(k,l rht• lbnk ior hm·rn.niun.tl Sc.'tdcmc:m•: 

.\nc.l whcrc.l> riu: >attl ccnrr.tl h.utl.> ;tntl a hankin~ group induding 
~h:ssn. J. P. Mnr~01n-& C.ornp.my of "'''"' Yurl.. thc Fir.t l'li~tional lbnk of 
Ne\\· \'t>rl., i'o:cw \'urk, an<l rht· l'ir.r :-.:.ninnal B.111k uf Chic:ígo, Chicago, 
ha•·e untlc·n:~la·n ru found rhc sai.llhnk and ha•·c: ~•aroullt'<"<l <>r arranv,e.l fnr 
th~ guar~nut"'' uf riu· suhscriptin~• .:~f iss .uuhnrisc,l L·.apaul .unnunain~ tu li\'c: 
luu\,ln..,J .llilhun s,,.í,..s iroult~~ ""'[u~sl tu q1.1Í•l.!•J''· ;..! t~r.unnlL"S• iant.· · ~nltl.. 
tli\·idctl ·nu• • .:t.:~t.'\9...Xl0 ,_b.Jrt•s; 

.\ntl wh<·n·.t> the S\\·iss l·•·•lt·r.tl ( iu\"t:tnmcnr h." cutcrc<l inro a rreaty · 
wirh th<· Gu ... eromcnts uf Gcrnuny. llclttium. Fr.mú·. c;rc.-.ar B~irain, h•ly 
:.lnd Jd(liol11 .\\hc·rcby thc.· s:lic:l h:,fc.·~.af (;U\'t.."rllUl\"&U h.b .l~fct.•tJ t<t ~Caltl du· 
prc:sc:nr Cunsmucnt Charrcr nf thc liank iur lnternaunn:tl Sct!lc~llclll~ .lll<l 
not ro repcal, amc:ntl or supplcmc:nt thr: said Charrc:r and nor to sancrion 
amendmcms 10 riu: Statutes olthc: llank rcli:rretl to in J>,tragr,.ph 4 of rhe 
presem CI_Jaru:r cxccpt ln agrec:mc:nt with rhc saicl t>u .... ·crs; 

•· Thc: 8ank for lnrr:rnational Sc:nlc:menrs (hc:rcinafrcr c;~llc:d rhc: Bank) is 
herr:by incnrpnrAtcd. 

z. lts cnnsrirurinn, opcrations and activirics are dc:finccl and govcrncd by 
rhc annt"XL.,_J St•uurc:s2 u:hich are hcrd1y 5.1nctionc:<l. 

; ;\lllt"IHhllt"UI ur ·\nidc.·:rr- L) .. thc.· ~ •• it.l Sronuu· .. uthc.·r dun rhuM• CllUillt·r 

atctl lll l'~rag~aph -1 hcrcuf IU.lf hc: l'l.l<lc and •'•·•11 hc pur mro torce "" 
pro ... itlc<l in Ariidc 17 of rhc said Smturcs anel ""' t>rher .... ·isc. 

4- Anidcs •• J. K, '"· '9· .... Z7, 44· !I, .... 17 an.t IK ()f the uid Statutcs 
shall not he amcmlcd elCcept suhjccr ro thc: follo\lo•tng c:omlitions: rhe amend
mc:nt musr bc aclop1ctl by a rwo·rhinls majority of rhc Uoartl, app~ovcd by ;a 

ruajnrit}" ~li r1n· ( ;,·nc·r:ll ~lccrin~ .nhl :sUKtluncc.l by :t htw suppkn1c:nting rhc 
prc•cnt (.h;mcr. 

1. Tlu: s:ntl Scoatutc.·~ .uhl an\· .unt·nt.lnu.·nrs which lUa\· I li.· auatlc rhcrc:ro in 
.tccun.l;mcc will1 i>ar"~'"l'llS j or -1 hcn·uf r~'lipcctivc:ly sh;~ll I~ valid 30d 

tlpt:r.lti\"C lll)(\\'tlh!~il;tJulitl~ ~1111~· iJu·,,.,!'r>Í:iorc.·•lc..·~· rl1crcwirh in rht· llft)\~i~ions of 
:•nr prc..·M:nt ur future.· Swiss lotw. 

· l>. Thc: ll.ml. ,h.1ll lx· ncmpt dlltl inununt• ímm ali "'"ation indudcd in 
tltc l~>lh•win)t t•:.•ac.·~t-rll"~: 

:c. ln ,.,eh Jun..: ·~"o chc C..tJn\.·.;nriOil w.:as prolnngcci tC)r rhc c:xasccncc ctf rhc: Jbaal... 
'c.i p.t..,'r:.. 7~ bdow. 

I'J'c~ ;tllk .. tkal•ua .1\t.'IKIUlltt'llll.. ILIHIIIdJC:IIII~ ui lht.: .\rtl\k~ 411 lhe.· !\l.aiUICC,.. .IUII ~IK 
ltc-ncc.l nn ttlfh I Wc.·c.a"l"·' a•,tiMJ u1 .at."t'•te•l.tnn· "·uh rha· c.·c•ndulam,l.anl akt\1.'11 ••• :\ttK k • •41 11M: 

c:nri\C'IIUun h''I'K'I'IIII)! llk· U.mL .~., lurt."UI.IIHll\.tl Sc:nkmc.·m:oo 
~~ t J'.OJ.:l:OO li :, 1,_ lu\lo. hol rlk." h 'I oof d)\. ~I.,UUIC:OO l.tiUI'hlh lh hor .. t.·. 
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\a) :r;.uaur. n.·!:iMI".lllc.tn .tnd othc.:r tluu,·:- nn .all .. kctls ur ('fhc.:r dtM:utncncs 
rc.:l.uang ln chc: tn<.·orpnr~uion ur lhiUlc.Luion of thl· Bank: 

th) M~unp >lllrl rt:J.!IMf-IIÍtm c.luuc.:~ c.m .tn~ first i~su<.' ui u~ sharc::, h)' chc 
U>llll.. [U ol t't"ntr,lJ h;utk., tin;IOCI.tl Jn~titutÍClO, h~u1I..Jn~ group Of 

urul,·rwruc:r ~u or hclnn·llac.· Ulll'-' ui mcurpor.uion ur an pursuancc nf 
Arudcs J, (,, K or 9 of rhe Staturc:::s; 

(&.') .111 '·'''::-. un 1 hc: B.ut&..::- (\tpar.tl. n:~t.'t\'L'~ or prut'11~. v.·hcthcr c.listrib· 
ulc:-.1 PI aun. and wlu:dlt."t .l~~~..-,.,.nl ,>n tht· prot'i•~ ,,f lhe lbnL hcfc.lrc: 
lli!\tnl,utàun ur iniJ"M>st·d .u riu· un,,· ol disrril»uunu uau.kr rhc t"nnn of 
•• nh•p•m ,,,:\ P·'Y·•hlc.· ur dnlunahk h~ tltt' B.ank Thi~ prc)\:isiun is 
wi1hc.uu prc.·Juc.hl"<.· cn 1hc !\t.uc.·':- d:.!~U cu U:!\ du: n·~ukncs of S\L·irzc:r
l.md "thcr than thc: Uank ,., u dunks lit; 

(,() allr•a:!\<.·~ UfK•n .tn~· a~rc."l.'Ulc.·nt~ ,~·hic:h thc.· B.u\k n1.1y 1ualc in conncc· 
Uc.ln wnh thc assut.· ut' lu.H\:!1- t"ur nlc.•hali~ing thc <.~cnnan annuicic:s and 
upon dl<' homls oi sue h lnans i.suc:d on, a foreittn market; 

(e) :~11 '"~''' un riu: rc:muncrarinns antl s;•laric:s paid by rhc: Jlank 10 mcm
l>er. of 11s ;~tlministrarion or irs c:mployecs of non-Swíss narionaliry. 

j. Ali fun<ls <lc:pusirc:<l with thc Bank hy any Govc:rnmc:m in pursuance of 
rhc J>lan ;uloprc<l hy thc I !ague Agrc:c:mcnt of January, 19}o, shalll>«: c:xempr 
and immunc: frnm rasarion wherher by way of dc:duction by thc: Bank on 
bc~alf of thc aurhurity ÍmJx>Sing rhc s:unc: or otherwisc:; 

S. 'l'hc.· tc'n·g•HJI~ cxc:snptic)ns .taul illllllUillllc~· ~ha'l .lppl~ h•l';c,cnl.and 
luuarc t.a:\..tiiUII h, '" h.usocn.·r n.lUll" lt nu\ hc: c.lc.M:nhcd. a.ntl wht:cbcc 
imposcd hy thc Ómfcdcration, or hy thc c'amonal, communal ur orhcr 
public aurhurirics, , 

9- l\lorcm•er, withnut prc:judicc to thc cxcmptions spccitic<l ahovc, thc:te 
may no1 bc: lcvlc:d on thc: Bank, irs.opc:ration or its pc:rsonncl any taxation 
orher than that of a general characrcr and co which othc:r hanking c:stablish· 
mcnrs c:srahlishe<l at lb$lc: ur in Switzcrland, rhcir operar ions a mi thcir 
pc.:r-.onnd. ;lrc.· nur suhj<.:t.'lctl de {alltJ .tnd ik j11r~. 

10. "Jlw B.ual... ii:-. propcny o1nc.l .a~!-oc.·h .uu.l -'11 c.lcpo~u~ .uul nthcr func.l~ 
cntrustcc.lrun ~luiiiK· lnuuunt.· in un•c: uf fK'.&Ct' .n1d in tinll· uf \\!;lr frcnn any 

measun: such as cxpropriarinn. rc..~Juisicion. scinan:. Cllnt1scation. prohibiri,nl 
or rc:srrictinn of gold or currc:ncy cxpon or illlJX>n, ;uni any orhc:r simibr 
mcasures. 

u. Any dispute bc:twccn thc Swiss Governmc:nt and rhe Bani: as to rhe 
imcrprctation or applicarion of thc: rrescnr Chanc:r sh:~ll bc: rcfcrrcd tu rhe 
Arbirr.ll Tribunal pwvidt.'tl for hy the Haguc: :\!!"'""'"nt uf J.lnuAry. ••li''· 

"'IRe Swiss Governnu::nc ~h~•ll appoint a mc:anbc:r tl) sit on rhc occ..·a:o.tc.)n nf 
such dispuu:, lhe: Presidcnt h;~,·intt a casüng vote:. 

ln ha\·in~ rccourse to clu· ~uc.l Tribunal th~ (> •rtÍt•s 1113)' nt.'\'C:Rhdc.·~~ 
agr« co sulnnl1 r hei r dispu1c u• thc l,rc:s1c..knt ur tc" .1 nu.·•nlM:r of chc 'l'nhurul 
chosc:n ro an as sole arbirer. 

S~ltutcs 
of thc B.mk for lntcrnational Scttlcmcnts 

(of .!olhJanu.uy I<Jp; t<!Xt as amcmlcd on Lflh,lunc •9\1.1)' 

1 Amcnt.lmcnts td che uci,:ln:~l tcxt ot' thc Sucutes of 1oth Janu.ary ••no "''Ct"C :ulupr:cd by 
F.xtt"3tm.linary C..cn..-r.-1 M..-.. :un!:)o hd~o.l un ,nl M.ly 1'117. 1.1:th jun..- ,..,10• ••th ( ktuher ·~··.,eh 
Jullt" ••t6•1. r ~rh ltan~o.· ,., ~ •· se h July t'}':"\ .a mi ·~•I• lun~o.· ,.,.,, 'lllt." a•n~o.·••"•n..-nt~ .acl••lnc.·,l 111 t•Jb-J 

.l!U•t I•J7i \.lf..'fl' "-'ll~llhlh'•• UI .. ,·,.uc.J.au,c.· \\ 1th 11., . .,, ... Juiun .. (Jii.J ,Joi\\.JI in :\rtJd,· 1 ul 1lu: 
Caun .. ·nu••n rt." .. J'Ct:tu•~: ,,,,. IC.Ut&.. lua lau~o.·rn.alto•ta.t! :-,,.llkm~o.·r•l:o.. 
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C.h:oprcr I 

.\d"'l'· J(Jt J11J l}l~irtiJ 

. ·lr11d~ 1. Thcn· I!' t.'HU!'.UUUcd Ulh.lcr rhc: n:tnlc of rhc B:.an&.. t'ur lnu:r
nouu.mal St.·ul~nat•nt~ (ht.·n.·•n.aitcr fl·Íc:rrcd ,,, .a~ tht.• B.ank) ;,t Cnnlpany lirnirt·d 
br ~h.uL·s . 

.'Jrt. :. 11>~· n·gi<r<·n·,J officc nf rlw H.onk sh:oll hc 'iru:unl :u lhslc. 
Swit;,oc.:rl.tJtd . 

. ·lrr. ;, Tlu.: uh)c.'''h e.tl llw B.tnl ,tn·: h' pnunc.Hc: thc t·u upl'J,Ulon ol n.:n· 
arai h.ual~ ~•mi ru provulc: additi"~n.al f.u:ilitics for incc:rn.uional fin~uu.:l.ll 
opcr.uinns; .tnd lo .an :a::. trustcc.· ur .tp.t·n• in n:~oud to inu:ru.u1oual fin.tnL·i.al 
M:Uic1nc:nts c:mru~ll'll IH it untlcr ~·~n:cnu.:ncs with thc p;artit:s cu•u.:crnct.l. 

Ch:&ptcr 11 

c;,pit .. t 

.-!rt. 4· (r) The aurhnrisetl capim! of rhe Bank shall hc onc: rhousan<l tive 
hundrc<l rnillion golcl francs, cquiv:tlcm to -!H.-!8),870.96 gr:unmL'S fine 
l{<>ltl'. 

(.:) h !ooh.ail ),,.ela\ tdc:d lUlU (,_k,, .. ),~o~.• ~h.au;~ 11t t'•JU.II gc •ld IIUUIIU.al La Iuc .\ 
tlrsr rr~u\c:ht• of .!t"M •,nt"\("· ... harc.·s lu~ aln·.uh; ht·c:n i:.sut·c.l; r h,· ulht•r rwn 
rr.tnc.:hc), uf .:oo,t..>OoJ ~h.an.:~ c:1ch, ~h.all lx..· i~~u~d nn dac tcnn!J aud t:ondJuuns 
t&itl tlm•·n in t\rtidcs l aml 6. 

(;) Thc: nominal •·alue of each sh;tre aml rhc amoum rcm:aining ro he 
paid up shall be sratcd on the face of rhc sharc: ccnificatc:s . 

. ·Jrt í, {I) Tlu.· ~uh:-.~o:rtpll\lll of chc '"·hnk uf rlll· sccnntl troandu.· ul :oo,ooo 
:..la.lt<."!\ i1.1~ hccn h'l.a.ttalalcc..·t.llty a grOUJ,<>f c:t·nrroal lt•tnks. NotwariJst.tn,ling the 
pruvt:-.hlll:- of :\nu.:lc.: :i, t".t1:h sharcholc.k·r sh.tll hc cntitkc.l tu ~uhsc:rihe for 
une :-.h.Hl' 111 rcspcc:1 ot' L'.n·h ~h;arc rcgisrc:rc:d in h is ~::une in rhc U.ank ·=- hooks 
ou tlu.· n1nc: whcn tlu: !~.lurc~ ~tre offc=red for suhscription. "Jl1c Bu.lrd of 
I >•n:t'h 1r:i c.lf chl· U.tnl.. (lat·n·inaftc:r rcfc:rn·d ru ;JS rhc Board) :;.lull sct rhe 
rmu.· lunu tur sul~crtpa:iun. 
(.~) ·1 hc n.:ncuJ luul.:"'o 01 tu1.uu:i~•l instiruuun~ of co•Jntric~ 1n '' hich the 
sh.lrt·:-. ,,r Iht· firM rr.uu. I"· wt'fl' .subscrihcd shall. nOt\\·irhstandín~ riu.· provi
sion!'> p( \rude •·I· r.''L·rn:-.: thc ri~htS.(·lt' ,·utin~and of rcprt.~cnr~uaon .u thc 
( intt·r.d \h.·l·ting th.u 1'"·n.un ru sh.trc:s is~ul:tl undcr r h~ prcscllr :\rridc..· .tnd 
~11.111 bt· '"''nlJWtl'tU u• .u1tll''"s'~ t_hc tr.ln:-.ft·r of rhcsc.: sholrd> in m·"·,,r,J..ncc= 
'"'sth rhc: l<..·rms .uul n.Hldiriun:-. ttic.l duwn in :\nide 1! . 

. ·ln. ó. Thc l!u.ortl, upon a dccisoon rakc:n hy a two-thirds majorory, may, 
\\ hnt U úlllSidt·r:-. 11 .UI\· is.thJc:, iS)o.Ul' lltl OIIC" Or more OCCJ.SIOOS :1 third 
n.uh, h~.· ,,i .:.,.,,,\'•"'' :-.h.arl·' .uul d•~uihuu: thc.·•n ir; ;'l.t.·cor&uKL" with rht· provi
,inn:-. ,)r \rock· s :-.ll.arl·~ a lu.&:-. i~sut.·d nu~ hl· ~uh~c:rihcd nr af."""Juin:llonly by 
«."caur.al h.tnl-s. oc t'uMnl.·i.at msuruuon~ ·'PI'I )antc.:c.l hy 1hc Bu.ud in .u.:rt>rd.tncc: 
\'-"H h rhl· ac.·rm:-. .uu.l ,., .. ,c.lnaon~ l..id tldwn 111 :\rnck q . 

. ·lrt. - ~li J',n·nh ll\'t· per l"l'OI. uni~ I)~ rfw \'.tluc ot' c:u-h ~h;arc.: sh.lll h(! 
p.ud up .u th'-" llllll' ol suhs"riprion. Thc h.sl.•ncc n\;ty hc catkd up ;lt a l.uc:r 
date or tl.ucs Jt rhc discrerion of rhc lloard. Thre~ monrh's noticc sh.oll be 
glvl'll ot' .1ny sudt t:.tlls. 

(z) lf .1 ,hudtuJ,J,·r úib ru p:oy ;my c.oll 011 a sharc on rhc tl.>y appoinrc:d 
fnr p.r~nacnt rhcrcof thc Board may. aticr gi\·ing rcasonablc noricc: to such 
sharcholtlcr. i.>ricit thc sharc in rcspc:ct of v.·hich thc c;~ li rcm.IÍns unpJid. :\ 
forfcncd ~h.trc ruay l)(.' ~uhl on ::.uch rcrms ;uul ln sue h n1anner as thc: Bo.tnJ 
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rnoty rhink tir. ~nd thc Bu;ud ntaY execute: a r'ra~•i;; ir. {;:;.;;:>~1" (,f ,j,_ J-<=i~on 
ur l"~ltpnr.trion rn whum thc ~t\.lrc: i~ solei. Thc procc:ctl!\ nf s.ak U\,1~ 1..: 
rcn:av&:d h~ rhc: U.auk.\\'ludJ w1JI p:.1~· tu du: c.kfaulrin~ ~harchoJ,Jt-r .1n~ p.tn 
ot rh&.· m:1 prcuc.·t.·d., U\c:r .tnd .thü\.T rhc: :.uuount ut" thc Lili dut.· .uu.l 
Ull))~li\J. 

.-lrt. /!. (a) The capital of the Ban~ may be increased or rcduccd on rhe 
pro posai uf thc: 8oard acling by a cwo-th irds majority and adoptc:d by a 
two-thirds majority uf thc General Mcctialg. 

(z) {n the cvcnt of an increase in rhe aurhoriscd capital of rhc Bank and 
of" funher issuc: of shares, rhc disrrihurion among countrics shall hc decided 
by :1 two rhirds rn:ojoruy of the llo:onl. Thc central banls uf llclgium, 
Engl.•o,J. Fr:.tnt·c. ( ;,:nnan}·· h~al~· ;and ahc llnitt·c.l S1ouc:~ uf Anu:nc:.t. or sontc: 
othcr tin.uu:ul lnsruurh·•n of thc l.aM-nouncd counuy ac:l:cpmhlc 10 the 
tOn:gniil!! ,·cru•.•l h.tnLs~ sh.1ll hc.· c.·nrirJc:,l 10 :tuhs,;rahc: ,,r . .rr;ut~ tur thc: 
subscripthlll i11 "''1"·'1 prc.lJlC:.cthln~ ,,t ~u lcasr fiú~ ·li"·<: l"""r c:cnt. clt' ~uch 
atic.liticuul ~1•·•f'l·~. 

(;) ln c;Mc·•uhrl~ an\·ir.uiun!-0 ltl :.ul•:.t:nhc: t"àr rhc .un,nnu ,,t thc: incrc.;&sc 111 
capital nur r;ol,·n np hy thc banks rct<·rrc<l to in clause (!). cunsialcr:uion sh.•ll 
be gi,·~n hy tlu· llu;onl tu r h,• olc,ir.thilit)" of as.,uci.uin~ u-i r h tlu.- ll:ml th<· 
tu~sr pos!-Jhk uusi\I)Cr nf n·nrr~•l h.1nl..s thou nl.tl..t• .l ,.ul•M.uui.tl cn•urahu 
rion ro uuL·ru.u aun.tl ntnncrotry cu·upc.:rouion i1nd tn riu.· B.ull.;, ·s :ICU\'Itlt·s . 

. -lrt. ''· Sh.uc:~ ~uhsc.·rilk.."c.t in pur!'llu.uu .. ·c nt" :\ni,·lc ~ h\ llu: h.~r·l.s n:t(:rn:c.J 
w in d.luS<.' (.•) .,,· rlut :\rrkk m.t) I><· ptacc<l ar th<· lbul·, <lisl"""'l ;U ;tny 
rime t(,r riu· purpus .. ::. nlL·~uln:ll.uh)ll .;uu.l thl· issuc ut .1n c.•atui\·o•lc:nt nuuaiM..·r 
ni sharc:~. Tlw nc.·t:CS'!\.U'Y ntc.·.&surt•s slt.~ll bc 1o1kcn h\ dll· Uuotrcl I~ ;a 1\\'U· 
dlirc.J:.. ln;•~t•rir~. 

·l,..l •·., ;\u ~h.nc:s sh.tll 1"· 1:<-Mic.'l.l hcluw p.tr . 

. ·Ir: 11 .. 'I lu: h.alaaln~ ''' :rr.h.trdiPI,Ic:n i'!\ lunun.l fll [),,. uurllUI.tl \ .t.uc.· ••I 
rhc.·ir :rr.h.arc.:~ . 

. ·lrr. 1!. Thc >h.trcs sh~lll~e rcgi-rcrc<l an<l tr.tll>la.ahlc in rhc hool' ol rhc 
B;mk. 

Thc il.onl sh.all bc cntitlc<l ,.·irhuut assigning .m~· rca><m tu tlcdinc au 
accepr any pcrson or corporarii>n as the rransfcrce of a sharc. IC shall not. 
tansfcr shares wichour the prior cunsent of rhc cc:ntral h~nk. or rhc: instina· 
tion acring in licu of a ccmml bank, by or through whom the sharcs in 
quc!stion wcrc issucd . 

• ·lrt. lj. Thc >h;m:s >hall car~· C<Jual rights to panicip.uc in thc prufit> uf 
thc Ban~ an<l in any distrihution of assets under A nicles H. lZ and 1 J of thc 
Sratutcs . 

. ·lrt r.,. Tlu.~ uwncr:.lnp ... t ~lun.·~ ut' dac U.uaJ.. ,·.arnc:-. nu nt;hr • •I "ucua•~ ur . 
represemation :11 the General lllccting. Thc righr of rcprcscntation aml of 
voring. in pru1xuriun to rhc: nurni!Cr of ~h..trc::-. ~uh)('ritx~l in c.at·h. nnuury. 
may be cxerciscd by rhc central bank of thar country or by irs numinee. 
Should the central ban~ nf any countty not desire to cl<ercisc rhcsc rights, 
rhey m"y bc cxerciscd by a fin .. ncial institution of widcly rccogniscd """'1-
ing and of thc same nationality, appointcd by rhc.Board, and not ohjct·t<:d to 
by the central hank of rhc coumry in qucstion. ln c.JSe> whcrc thcrc is no 
central h.mk, thcsc right> ma~· hc: cxcrci><=<l, if thc l!o.or,l thinb lir. h~ an 
apprupn~uc: únant.·i~tl rnstiuniun of rhc c.:nuntr~ 1n 'luc.:~unn ~•ppoinu·cl hy rhc· 
Hoard . 

. ·lrt r i \a h ,uh-.t·ralmtg, ln~lltlllh11\ ,,r h.tulut~ J.:,tc\up nu\ t~:'\UC or Co\USC 

lo IK~ l:\~uc:d r'' du: puhlll· rhc..· :!rooh.uc::-. t~lt whic.:h ir h.•~ :!~.Uit .. c·nhnl. 
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.·ltt l(f. ~11\ -.uh,\'llhln~ iii~(IIUIIUil (lf h.llli..lll~ ~f''Up Ul.l~ I~:O.UC (U thc 
pubJtç 'c.:rulh.".lh :- .tg.u~bt )h.1rc.·:o. ui' r h~.: U.wh t)\\'Ucd h~ n. I'Jat· h•rrn, dc(ail5 
ólMd h nu-., ''I l'"lll uf 'uc:h n·Udh .lh ~ ~h . .JI 1)(.· dc:h."lllliJh'.f 11\ thc h.111J... 
1)~11111~ llu:1U. 111 -•~rn."JIIL'III wuh da .. Bu.ud · 

.·frt. 1?. rllc ln't.'lf'l nr 0\I.'IICf~hip ,\f :-.h.II'C:io nf thc 1\.utl.. Llf ut l'CtlitiCa[C$ 

I~Mu.·cl 111 ;u·,·· 'nl.11h c wuh ;\n ldt· att llll('lac.·~ .u:ccpunn.· 1 ,t lltL' :-\t.auuc~ nf rhc 
:~oanl.. .•n·.i ·' !'oLltL'IIIL'III 10 rll.u cfh.·n :.lull llt.· crnhc>tllcd an aht· lt'!\;. ul ~ut·h 
!\ll.an·~ .uu.l ~.:nrllh'.ttc.·, 

.·Jrt. 1S. l"h,· n·;:a,Cf.IUOU ,,fclu.: U.1111l,' ot ,I holc.lcr C.)f ~Jure:!\. Ul thc huok~ uf 
I lu: B.auJ.. c.·~ublf,i~~. ... rhc.; citlc.· h' u,,,...,,.r,hip nf rhc !<Oh.uc.·!l> ~,, rq.:a~rt·rc:d. 

Ch.opu:r III 

.-Ir/. 'Y· lltc <>t>cr.auons oi ti~<· B.onl.. slull·hc: 111 cuniucmi1y wich tlac: 
n1unc:rary P' ,h ... -~ 1 ,f rhc ccnrr.1l h.1nk~ uf thc c.:uuntncs cunccrnc:f.l. 

lk:iun· .on~ im.ono.tl opc:ra111>n is carric,l uu1 hr uc un hchalf uf 1hc Bank 
on a givcn nurkc1 or in a givcn currcncy, 1hc: Board shall afford to 1he 
ccmr:al l•mk "' cemc:al b:~nl..s dirc< dy conccrncd an opportunity 10 tlisscnr. 
ln 1hc: cvcnr ui dis•pproval bcing cxprcsscd wi1hin such rca.onable rime as 
thc lluanl slull >pccify, chc: propnscd opcc:uion shall noc takc placa:. A 
cemral hank nuy makc ics concurrence subjec1 10 conclilions aml may Jimi1 
irs a~scnr to J ~pc.:cdic upcrarion, or cntcr iluo a general arr;,angc:mc:nr per· 
miuing tloc lhnk 10 c;arry on ics opcc:uions widtin such limi1s as co lime, 
ch;ar:onn :uul '"""'"" :o~ m:t\· 1><: sp<:<'ilictl. This :\ nidc shall nn1 hc rca.J :IS 

rcf.JUifUlg rhc ··~~t.·ru ut .ut~· ct:ntr.tl h~1nk Ul rhc wldulr.h\",al trnJn lb Ularkc:l nf 
tund~ ru riu: uun Kluc:llun ui wiuch nu uhtct:ll\ut h.ullle.~cn r:ust:,l h\ u. Ul rhc 
absencc of >tipul.uums w lhe cum:.tr}' hy chc cenmal oonl.. cum:c;ncd :u the 
time thc orígin.tl upc.:r.uiou w~•~ carricc.l uut. 

Any (;ovcrnor oi a cen1ral hank, or his alcernatc: or any mhc:r Director 
spccially amhorisc.! by 1he ccmral bank of 1hc country of which hc is a 
nation~l m JCI un ars bchalf in eh is. maucr, shall, if hc is presc:nl ar rhe 
mcc:ring of rhc Bo:ml ;aml does nnt vme against any such prnposc:d opc:r:a
tion. he dcc.·mc:d to h~1vc J!IVCR ahe v.tlid assc:-nr of rhc cenrral h.anL in tJUCS

tion. 
lf lhe rcpn·~t·rn.HI\'c..' of tht· n;ntr.•l lr.1nk in C.Juc.·stron as ;.ahscnt or rt" .t 

ccncr~•l hanl.. is nut tllrct:rly rcprc~c:ntcd on thc: Board. ~rc.:p~ shaU bc:: takcn ru 

o•fhti•l tht· ,Tun.tl h.tnl.. ur ll<nlks cunt.:t·rnnl .111 uppt.n:rtn.lit~: ro q-.prc:~-. 

tls~:riol."ltl 

.·Jtt, .: .... "'. l'hc: llpc.:r.luuns of rhe Uank t'nr ü~ uwn ·''-"t.:uunt shotll ,mly hc.· 
cttrru.·d ''"' ln currcal<"Ít'S whida in rhc -.lpintun ut riu.: 1\t):tnl :;.uist\· riu.• 
pr.u:cw.•l n:~o.tu•n·cul.."rU:. ui ahc: ~uld or ~nh.t c.'M'h.ul~t· :.1.111d.ud . 

. ·lrt .:a J'hc: B,Mnl ~h••ll c.lc:u.·rnlinc chc n.t,turc: uf rhc opc:r.atiun:-. ro l'k:' 
un<k;c.al...·n lw eh.- ll.mk. 

'I h': H.tnL nu~ 111 p.uuc:uJ.1r: 
l·•) hu\" .1nd sdl !!ohl n>in or hullinn ttK lf!lo nwn .u:cnunl ur lor rhc.· 

.1\.."t..:'UUIU t)f l."t.'IUt.li h.tnJ..s; 
(h) h,•ld ~olti lür ia~ t)\\'ll :.tccnunr undc:r t.·.unurl ín n·nu.tl h.ual..s~ 
(c) .h.·c.:c..·pt dac.· t:u~rc.KI)' of guld for du: ~•cc,,uru of cc:nrr~tl hanl...~; 
(<I) m.tkc ;a,h·.tnC'l"$ rn <>r horrow from ,·.:nrc.~l hanks .1~1in'' 1:ohl. hills of 

c::\c:h.•ng<: .lthl ••tl~<:r slu,n-rcnu t;l,l•!!.·•ci,ms ,,f j,rittac.· .lutu•c.lu~ ,,r 
tllhc·r ·•PI'''•\·,,.,( ~c:c:unrac:~; 

(c) dl:'loc.-tlutu. •nll~ .. ·utuH. pun:h:t:!!!oC.." ,,, M.·ll wuh 'lr wuhuul lb c..·tu.forsc· 
IUc..·nr hiiJ,., •I .. :x,· h;anh"(!· chcc.tuc~ ;and ilrhc.:r :o.hnn-rc.·rnl nl•li~.arinns of 
pnnlt" lHttudu~·. anduchn~ Trc.1sur~ lulb .uu.l orhc.·r ~ud' ~tt\·c.·rnrncnr 
!ohnrr-H·rnl ~,·c:uruic.·s :1s. are cnrrc.·ndy nurl..ct.lhlc.·~ 
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(t) hu~ .tnd ~c. 11 c:~c:h.tn~l· for its own .lr-c:outu t)r Íor dh: an:nuni .. ,r 
ccnu.al lunk~~ 

(g) hu~· antl ~di ncgntbh1e sccuriric.·s nrhc:r than ~h:lrt:!'l- for its cn~.~n 
accnunr ur fur rhc account of central hanks; 

(h) discoum for ccnrml banks hills t:1kcn from 1h~ir porrfnlio ;uul redis
counr with çcnrml hanks hills 1:1k~n from irs own portfolin; 

(i) opc:n :md m.lim;tin ntrrc:m or dcposir ôlt-comus wirh ccmml 
banb; 

(j) acccp1: 
, (1) tkpu:.n~ t"rtn'n c,·,·nu~•l hoanl:-- un currc.7nt ur tll'po~i• .U:nll\ant; 
~ 11) llc:pP~Il!>. lU ("UIUU"l"tion u·irh UU:'ooh'C' :l!tftT111t'11t~ lh.\1 Ul.l)" bc.• 

m.ulc bcru LCil ll•c IS.ml :uul (;m·crruucm~ lll cuunccuun w1th 

illlCfllati()O;II St:rllcmc:nts; 
(iii) $Uch nrhc:r dt:p<>•Írs :ts in rhc: npminn nf thc Bo;~nl cume: u·irhin 

rhc ~opc uf rhc fi:onk's funcrions. 

Thc Bank may o~lso: 
(k) acr as agem nr correspondc:nr of any central bank; 
{I) arran~c u•irh :my c:c:n1ral hanL fi>r rhc: l;mc:r 10 ólCI "' it~ ólJ:Cnl nr 

cnrrc:"pondc.•nt. lt" ~' n·rurõtl hanl-. t!' U11o1hlc ur un"·alhn~ Ul ~u:t in this 
capal·lry. 1\w U.tnL n•••y n\akc tuhcr arrangcnu:nrs. JlrU\'itlc.·c.lth•u du:: 
ccntr;,tl h.ml CUUl'c.·rncd does nur nhjcn. lf an !'iouc:h can:untsran<..·t..-s lt 

,h.,ul•l hc tlccmctl ;uh·IS~hlc: ·th~! tht· ll.ml. •lu>uld C$lõthli•h "' .,,..n 
.wc.·n~,·,·. thé sanninn uf •• two-chird~ nuJ,,rin· ot" rhe Unitn.l wlll l')c!' 
,.~.:Jui;~,·d; . 

(•.u) c·au"·r intu agrcc.~Jnc.·nt~ 10 acr ;ts truMcc.· c.~r ·',!-:Cilt in connc.:c:nnn "'lth 
uiu:rn.ltional sculcnu:nts. pro\•idetl th;tt :-.ut·h .tgreement~ shall nor 
c.·ah.~n\;u.:h un du· ohlig.uit~ns of c: h.: B.tnl. UlW;trds third paruc.·~~ .tntl 
(,'.~rc~ uut thc v;tri,,u, upcrJ.tiótis ttitl ,lt,wn dtc.·rctn . 

. -ln .. _ .. \u~ ot" thc opcrouanns u.·hich thc: ll;tnl.. as .tuthnrised to carry uur 
wath cc·n~r.tl h;&nks undcr ri1l· prcccding :\niclt- nuy hc c~rric:d uu1 wldt 
hanl..!'l.. h.anl,·i~. C'•)rpur.ui,.,n~ or inc.ii\"aduals ul an~ ,·ounrry provi,lt·•l rh.u th~ 
ccnrral h.ank ,.,t th.u t:uunrr~ duc~ nut obiet·r . 

. lrt : t l"hc: U.u\l. 11M)' t·ntt:r inro spccl.ll a~r"·,·tnt.."llb \l.."ith ccrnr.tl lunl..s 
10 lactht;llc thc sc:nlemcm ,.,f imcrnational mmsactions bc:1wc~n thc:m. 

lur 1hi:rr. purpO!\(." i1 IU,IY oiHd.Jl~C widt n.:ntr.tl hank~ u) h.n·t· g_ufl( C.'.lf

IU.ul..nll.tU lhc:Jr .U.TOUIU .uul tr.liiSt\:r,tbk UI\ lh\:'if on.lcrw [0 upt:U oh."(."UUOtS 

dtr• •u!th w hidt &."crur.aJ hanl...~ c.tn rr;tnsfc-r tht·lr .bSt:b t'ron1 onc t'uru:au:~ h\ 

anutlu:r .utd "' tJ~c ~tu:h u1hcr nu:asurcs .a:-, &hc 1\o.trd ntay rhinl .hh·i:rr..airk 
witlun ·thc.· liauit~ tlf thc.· )'H ~wc.·r!t gr~uucd h~· thc.·!tc.' Si.uuu.·s. Thc prinl.lplc.•:-. .Htd 
rulc:rr. ~U\'f.'UÜl\~ :rr.Ut:h ,lt., OUiliS sh;tJl hc ti~c.l h)' (hc fiu.ud . 

. ·lrt. :4. lhe ll.aul. mav nut: 
(:~) issuc norc:s payabl~ ar sight to bc:arc:r; 
(h) ";tcccpr" hills of cxch.mgc:; 
(c) makc a<lvanccs ro Govc:rnmc:nrs; 
(ti) upcn cuncnt õtc.:CntnHs in rhc namc of Govcrnmcnts; 
(c) ~C<JuÍrc a predominam imcr.ist in any husi1\css conccrn; 
(t) C:\L'c:pt SC> iar as IS nccL~s;uy fur thc cnnc.lut:t of i1s. ()Wn hus.inL-ss, 

rcm,tin rh~ owncr of real propcny for any longcr pcriod rhan is 
rt''Juircd in ordcr tn rt·alisc tn propcr ;uh·;uU;I.~t· sut.·h real prtlpc.·rty .1.s. 
nl.l\' t.'OO\C tnto th<~ po:-.~cssion of thc tbnk 10 !\atist'al·tu.tn ot' d . .ims. 
dm: (H u 

.·lrt. ,! r. The lbnk shall hc: adminisrc:rctl with panicubr '"b"'rtlro main
faining its liquidi1y, and for this purposc shall rctain a$5Cts appropriarc 10 the 
malurity and characrc:r of irs li:thilirics. , lts shon-tc:rm liquid asseis may 
indudc hank-notc:s, cheques payable on ••ght Jrawn on firsr-dass banks, 
claims in c:ourse of collc:ction, deposirs ar sighr or at short noricc: in first-class 
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banks., and pÓmc hiiJs nf C:XCh:an~t" Of OOt 0\ClrC th:tn ninCt}' dJys' U:\;t0CC, of .1 

l..and usually .lt"Ct·ptcd for n·di~L"<ltUU hy t:c:nrral hanls. 
I hc proporuon nt &ht· lbnl's asscts ht·hl 111 ~•ny givcn ,.-urn·u,·y :\h.tll lx: 

<i<·tt·rrmncd hy thc Bn.ICII wuh duc regard to tht· li:~hilôrics of rlw ll•nk. 

!.hcoplt'r I\' 

.·lrt. 16. I ht· ;ulnunisrmrinn olrh,.- ll:ml. >h.tll bc n·;r,·d in rht• Uo;ard . 

. ·lrt. ~- I ln· Hu.&rd :-;.h.all h~ t,.•tnUptl:.t.'d .1~ fulltlWS: 

(1) Th~ (u"\'I.'CiltlC:O t'ur che ri•nc..· bc.•Jn~ ui thc..· t·c:ntr.ll lunl..:-. 1lf Bd~au1n •. 
Fr~•n..:c, (;c:rnun~. (. ;rc:u Urir:ün, lul~ .u1tl chc.· L Jnnnl St.tu:s of ;\mcric:t 
(hc..·n·in.l(tc.·r n:t'c.·rr .. ·,J h) .a:-; c .. ·-'!Jiiâu l )arc.:,'ltlrs). ... 

:\n~· r.\. -!ij,,,, l hn:nor nuy olppoilll u_n~·-pc.:rsun :1:-.lu:-. .llh'UI.th' who slúll 
lK· a:nt i1lc:d h"• .u~t·u,l.and t:!\.crcist.: tlu· I" 'w~.:·• :-.. ••f .1 l >irc.·ch ,r .ar IJII.'l"IUl~~ tlf tht· 
n,,;Hd lt tlw <. ~''''-'I'Unr hirnsdf i:-. un.1hl~.· tn ltt· prc.'M*Ilt · · 

( !) Si' pt·r:-t 'llS rc:prc.•sc.'nuriv,· t ,f fu!.uan·. indu:-.rr~ , •r cunu•wn:c.·. 
••ppnmt'"'l ,,me: ,·.u:h b~ lltL' l ;,,\Trtldr:o. ,,f rht· n:nu.al h.uü .. ~ ntc..·ntionc..·tl 1n 

dause (1). "'"I hcin~ oi the •ame n.llinn;~lity as rht: (;,wnnor whn iippninrs 
htl~ . 

h t·,,r .un n-,, .. ,u\ thc: (~,n·c.·nu•r ''I .1ny uf rhc.· :..r' uJ:..IIIUlhUl:.. .tl't.l\l" 
ntc.·nntuu.·~l '' uu.thk ,,r un\\·illin!!, h• ~,·n·c ,1:-- l>ut·t·tnr. or cu nuJ..c.· .an 
appoanrnat·nt undc.·r th~.· prc<·c,hn!! p.ua~r.lph. tlw ( ~u\ &:rnor:-. nf thc: utlu·r 
insrlnuum:o- (t'h:rrnl Ult•r ;.t an;•loru\ ot' dlc..'Ul ll\.1\ ln\ tiL·"" lwc.:utnc.· lllL'IIIb,:r:o. 
of thc: lkurd 1\\'U uouaunals nf thL· ~tttunry ot' th~ ( ;u\c:rnor an 'JliC~uon, nor 
nhJL.'("[c.·tl lP b' li H" ,~c.·ntr.tl h.tnJ.. ui thar cuun&r\. 

l>arc•.:tnn.· .lppoinh.:d as oat'on·s.aid. uc:hcr rl1an ex t1Jid" J)irt~frur:-.. ~h.tll 
hold otilc.- t<~r thrcc ycars hur sh;~ll hc cli~ihlc t<>r n:;tppntnrmcnr. 

(J) Nnt inurc chan nine pc.:rMlO!<o to hc clcctL.'d hy 1hc Board hy ol cwo· 
r:hinls •noajorÍI~ frorn mnong thc Gn\·cnlnrs of thc L·csur.tl b.tnls c)f cnuntrics 
in whicb sh~trL·:-. h;t,·c bcen suhscril>t.·d hut of whic:h thc c:nnr.tlll.lnk doe:~ not 
ddcgoau: t:\.'·~[fiâ" I )ircctnr~ h> thc 1\nanl. 

Thc Dircctun !\O dL.·Ctt:d ~h:.tli rcnuan in uft'in: tur lhrcc·~·cc .• n. but n•~•y I >e 

re-decrcd . 

. ·irt . .!.'\. ln lht· (.'\'('flt uf ,l \.',u:anl·~ tH.Turnn~ c.Ul tht· Ho.trd tor ~•ny n·.1~cm 
otht·r lluu dw u·rnun.uitlll of ;t ·Jlt.·n.w.l ,,a ,.ni .. ·c ln .u·"··•nl.aun: ,, uh rhc.: 
prec::cding .-\nade. 1hc ,·acoanc.:)' sh.alllx: t'allcd 111 acL·onLuac.:c: \l'lth 1hc pnK:c
dure by which thc mcmhcr rn hc rcpl;~ccd w;ts sclcctc.l. ln rl11: c:t>C of 
Direcrors othcr than a.··uffiáo Dirccwrs, rhc ncw Dircctnr >h.tll huld ,,,-!.ice:: 
for thc unc:spircd pc:riotl only of h is prcdcccssor's tcrm of officc. llc shall, 
howevc:r. ~ cligihlc for rc-c:lcr.:lion ~ar rhc cxpiration of th.u rt:rnl . 

.. -trt . .zy. J)ircnor:-. rnusr hc unlinaril)· rc:o.itlc:nr in Eurnpc.: ur in :t pu:-.i1iun 
[0 ôUtcn,l n:gul.trly ô!": mct•tin~~ uf lhl· 1\u~lr<l . 

. ·Ir/. ;..; :'\.P pc:r~oll ~h~tll bc: .tppuunc:d ur holtl ut'l lt , .• t~ .a I )art:L'IHr •xiau 1:-. 
a Olcmhc..:r or .lU offH:I~li ot ~~ ( •OVI..'UIIUt."Ut unJc~~ ht• I~ tia· ( ;0\'t."O\Of ui ai 

•.:nur.al hu.J.. ~•ud th 1 pc:r~nn :-.h:\11 lx· :-.o :appouu:cd or hulcl oiÚc...::c: who is a 
uaL'IIll~t:r t)t' ~~ lq . ..:.•:-.l.arJ\1,.' lxKly unlc:-.:- ht· •~ thc (;,)\'CCih)f .. ~, a forn1er 
( ,n\ l'rnor ol :1 t'l'rH r.d h.tuk. 

.·lrt ;r. ~lc:t·tu•:.!~ t\l dw Bo~trd :-.hall h<: hdtl 001 lc:ss than [(;n urnc.·:o. ~~ year. 
\1 k.tsl túur o( tltt·,,· ,h.tll lx: hcld ar rh<· rq;tstcrcd officc: ot th<· lb:tk . 

. ·lrt ;.!. :\ rnt'nlh~·r ol rhc Bnard u·lau t:-. not prcsc:nt 111 pt·tM)Il ;l[ a 

Ull.'t'lltl~ nl I >irt.·nor:-. nu~ gt\'C ·' pro:-.y (() ·'"Y orhc::r lllC:n\ber alUihon~mg htm 
tn 'utc .H rh.u Ult't'un:.:. on h i:-. lH . .'h~df 
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. lrt i.t \ ·nk~~ ~,,h, r" J~l· pn)\·i~lnl b~ r h&.· Starurc:~. (l;;t·í~aun~ ,· •• rht· ;k'),\r,i 
:-lulll~ t.aJ..c.:n h~ .1 :-uupk Ul.llorit~· of thn:-c: prc..-sl'IU or rcprc."!-.c.'UH:ll h~· prtl:!\y. 
ln llh· c.l~t.· of .111 &:'-(u.lluy uf vntc:!'\. rhc: < :h.unu.ua sh~•ll IÚ\l' .t :-t.:Cttnc.l nr 

ca:-.ung 'oh.'. 
I hc.· UttHd :-h.alllhU h~.· nunpc.:tt:nt tu .u:t unir.:!-~ ;a tJl~t,CUIU ut"l >•rccrucs is 

prcs~nr. This <Jtn>rum sh:tll be l:tid down in 01 rcJtUiarion ad<>prnl h)· a rwo-
durd;\ nuJurin ol riH· Bd.tnl. · 

.·Ir/. ;_,, rh,· nu:anhc:r~ ot" du.: Bu.lhl ll\.1~ rc:C:CI\'l". lU .uhluJtlU lU nut· 
c.)t ·pnd .. ct t':\.(K.'Ihc-. •• t t'~.·t.· t',)r arrcnc.l.utn.· .u l\l(.."cting ;and ur .1 n.·nluncr~uion. 
tlw .10\UUIU:\ ,)f "hu:h ''ali bc: tixt:d h' r h'-· B,1anl. suhjcc:t u• riu: .appr,wal ui 
r h~ ( ;cucral ~lt..Tun~ . 

. ·lrt •i. l'hC: pn'llTl·c.ling~ of du: llc.Mrtl ~h.tll ht: sunun.lri.~·tl ut nlinurcs 
which ,h.•ll hc >i~ncd by rhc Chairman. · 

Copies of <>r t·x<racrs from rhcse minmcs for rhc purpnst· nf protlucrion in 
a cnurl of ju"it·c """' he cerrifietl hy rhc Ccncral Manah''" uf rhe lbnL 

A rccord uf dc.:i>ions rakc:n ar ca.:h mccring shall bt: sclll wirhin cighr 
days uf rhe IIIL"CIIng m c:vcry mcmbcr . 

• ·tr1. ;6. Thc lln:trtl sh:lll represem rhc llank in irs dcaling.; u•ith rhird 
p;~rrics dllll sl~:11l ha\·c rhe exclusive righr of cmcring imo cng:t~mcms 
t>n ht·h:tli nf rht· l1.111k. h tn:ty. h<l\\'<'n·r. ddq::ut· rhis riglu r<> r h•· Ch:~irm:tn 
oí rhc.· Uu.anl. tn anurhc.·r nlt"nlbc.·r or nr h c: r naciUI)(.·r~ uf riu: Hn.ud. lU chc 
J•rt.·Mc.fnu .,f rhc.· B.lnl. or (I') .a. nac.·aul)(.·r uc ntt'IUIK.·r~ c1f llu· pc:cnuuc.:ru ~r.d't" ut" 
rhe. llank, provitk<l rh:u ir. defines rhc JX>wcr. nf cach I"'""" ro whom. ir 
delegares rhis righr . 

• -1'1· J?· ·n,c B:~nk sh:1ll hc: lcgally commined 11is·à-vis third parries eirhcr 
by rhc >ign•turc nf rhe President of rhc Bank, or hy thc signarurcs of two 
mcmbcrs of rhc llo:~rd or of rwo mcmbcrs of rhc: staff of rhc Sank who hnc: 
bec:n duly aurhorisc<l hy rhc Board 10 sign on irs hehalf . 

. irt. UI. Tla· Uu.tni shall dcct t"rnrn .tmnng irs mcmhc..·rs 01 Ch.airm~an anel 
onc or mnn· \' lt.'c· ( .h:urntan. onc nf \\·hum ~h ali preside: ;ti nu:cungs ot" thc 
Board an rhc.· .lhM·ru:t· nf du.· Chairnl.ln. 

Tlu· Ho:ml 'l1:1ll clccr .1 l'n·>tdcm oi rhc ll:tnl... lf rhc l'rcsitlcm uf riu: 
Bant •~ uor ( Jr.ürnl:\n nt' rht·· Un~ud nora nlctnhc.•r rhcrct.li. he sh:1ll ncn:r· 
thclt:ss hc: nuirlcd 10 :lllcntl .til mcciÍil!,'S of rlw ll<>.tr<l. w spc.1L. w lll:tl..e 
propos:tb I<> rhc ll<r.1nl .md. ti hc stl tlesircs. w h.n·c lu~ llpinions Sl>t.·nally 
rcc:ordcd 111 rhc: minurc:s. 

Thc appoinuncnr~ n:it·rrcd rn 1n this ;\nick· :-.lull IK· nudr: fur ~• n'-1'-l· 

tnuau ol ducc ycoU'S and 111.1\ hc.· n.·•u·wcd. 
Th•· l'rnidcnr olrhc 1!.1nl.. willt·.~r')· our rhc t><•lt<·y clc•·•,lc.l upun h) lhe 

Boartl :tntl will cnnrrnl rht· :tdmint>rr.nion of rhc ll.tnl.. 
I lc.- :r.h••ll nor ht)l,l :111.\' ,1rhc.:r nt'ftl"C' which .. 111. 1:1 .. iu,lg,nlt.'IH ,,f lhe.· BcMhl. 

n1ig,lu 11\U:rkrc.: with h is. c.luuc.·:-. .k~ Jtrc:-.lt.km:. . 

. ·I ri. ;a) .. \1 du: nlct:riu~ .u whlt.:h thc Hn.trc.l ele:..-.~ 11~ ( .h.unu~tn. clw t Jt.ur 
~h.tll I"'· •••kc·n h)· du: ulc.lc.·M nwnthc:r ot dw lt.urc.l prt:~c.·nr. 

,-jrt . .JO. A <.;cner:d i\l.tnot!!á and an Assisr.uu (;cneral i\lilna1-'Cr shilll hc 
appuint<'l h)· thc: llo:tr.ltoll r h,· 1'"'1"''"'1 uf rlw Clt.urnun <>i dtL' lhml. Thc 
(;Clll'ral \J.ur.lgcr \\'ill l)t.,· rc:-.l)l•nMhlc tu thc.· Pn·~tdnu c~t· ahc.· B.tnl t'u, Jl,c 
upcrauun~ ot' thc B~tn'-. ~uiLl will lt<.· rhc: ducf "\t' ii:. "'1)\"f.Uin~ :.r.atl 

Thc: I h;;ul!'l. of lkp:aruucnts .tnd .an~· nthc:r uúac:c..·rs c.)t ~inl'ILtr unk ~h.all hc 
.a.ppuuuc.·d hy thc: Bo~trd c.)ll rc.·L·ouunc.:nc.liuhlOS IU;tdc.· hy rhc.· Prc.·Md<.·r•t uf lhe 
BànL :1ftcr nm•uh:uiun with lhe Gcncr:tl ~l.lll.t!!•·r. 

Thc: n·nulnt.lcr ot" lhe !'o(,,if !\h.tll be otppuuuc:d h~· dw (.jc:nt.·r.tJ .\l.uug,c.·r 
u:irh rhc "PI""''"'' of rhc l'rc•i<lcm uf rhc ll.lnk . 

. ·lrt. ·I'· The tkpartmcm.ll nrg:~nisarinn of rhc B.1nL ~h.•ll hc .lclcrrninc<l 
by rhc lk>ard. 
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.·Ir/. ~'· Thc: Board m~y. if it thinks fit, appoíru from among ils mcmlx:rs 
an Executivc Commínec to assíst the Presidem of thc: B:mk in the adminis
tratiun oi thc Bani... 

Thc l>rcsidc:m of thc: Bank shall bc: a mc:mbc:r of this Commiucc: . 

. ·lrJ. ~1 ;, Tlu· ·flu.tftl lUa} appoinl :\c.lvi.:..,ry ( :, HIU111llt't'!'l. eh. ,~c.·n whully or 
pard~· t'nnu lit·i-:.'t,ns'·n~'' n)nn:rnc.·tl in du: BanJ.. ·, nl.tn.a~t·ntc:nr. 

Chaptc:r V 

General Mntin.g 

Art. 44· General i\lc:c:tings of thc: li:mk ma\" l>c :mc:ndc:d h\' nomim:c:s of 
thc: ccntrod hotoks or othcr tinanci.al insruuun~ts rct'Crn:d ro ;;. ;\rtit:Jc 14. 

\'utÍUJ: rights sh:oll hc in pruportl<11l w tlw numl><·r ,,f '"·'r'·' "''"'·nhc<l 
in rhc cuunlr)' nf cach in~uuuinn rcJ>rcscrnc:tl .1:1 rhc.· mc:eune. 

Tht· ( .h.tir shall hc t;LI..t·n ai ( ;,·m·ral i\lc:c:tÍnf.." h, thc C:hairman of llu· 
Uo;ud ur iu lus ~•hscncc h\· ~• \' en:-Ch;airnt~tn. 

r · At lc.·J:tr ahn:c.• wccks• n~,rit.:c: ut' (;(.'IWr:d i\tcccin~ :-h.1ll hc givcn to rhtl!-oL' 
~ntidcd co hc rc:prt·scntcc.l. · 
, Subjccr. ru thc: pru~·isiuns ui rhcsc: Sracuu:s, rhc ( ;~.·nc.:ral àlc:cring :.hall 

decide upun ir~ O\n a pnKctlun.·. . 

.-lrt. ~ 1. \\"í1hut 1hrcc mumh> ahcr thc c:ml o( c.1d1 tinancial ycar ui tht· 
lhnk, an :\nnu.1ll ;cncral 1\lt-cung sh,tll he hdtl upun , .. ,·h dare as rhc llu.trtl 
may .lt-.·iclt-. 

Thc m•·•·lnl)! ,Jull ukc plact· .11 rht· rt·gisrcr~"<lntran· llf thc: llanl... 
VoUnJ.: h\ 1~rux~· wall hc pcrrninc.·..l in sue h n1ouuwr .ts du: Hnoud may h:.au· 

· provitkd in .td\'.tUl'L' by n:b•ul.uaun . 

. ·Ir/. -lb. f"lu.· . \unu.tJ ( ;l.'flc·r.tl ,\lc.·c:ung !\h.all hc.: UI\ uc.·c.l.: 
(~) u> "PP""'" the Annu;tl R<::JX>rt. the Balance Shec:r upon the Repon ni 

r h~.· :\mlirur~ .. :.uHI 1ln· Prniir .tnd I. os!'- . \ccounr. and any prnp• "r.ooc:cl 
c. h.an~~c.:~ ul riu .. · rc.:unuu·r.ntun. tCc.·s or .tlltlw.uu:c.·~ nf chc: rnl'tnltt·r~ ut 
1 h·· lln."cl; 

(f•J ru uu~c.· .appropn.aunn~ ru rC:~crvc antl ru ~P!}.'t.al.fuuc.l.s.. :.uul ht ,·,ul· 
:-ult·r rhc.· c.k•daratinn of ~• di,·ic.k·nd and u:. .anh•t.nn; 

((,.·) lu c:kn thc ;\uc.lítuo tur rhc cnsuing )'~~Ir ;tnc.l (t> tix rhc:ir rcnuancr.t· 
111111; ;.Uh.f 

(cl) w .li>ch:trgc rhc Bo.ml from .tllpcrMm.tl fcsponsihíliry in rc>pcct 1>f 
rhc pasr financial yc:ar . 

.Art. ·ll· Exrraonlinary Gc:m:fal Meerings sh;oll hc: summoned 10 decide 
upon any proposals of rhc Board: 

(;~) 1<> :uucnd rhc Srarurcs; 
(h) rn inc:rc;ISC C>r <k-crc:asc: rhc capital of rhe Bank; 
(c) ru li<juiti.Lic rhc B.mk. 

(,h.apu:r \'1 

/lttuii-'IIJ dnd Projils 

.-frt. ~S. Thc fin"ncial yc:ar uf rhc: Bani; will hc:gin on tsl April and c:nd on 
Jlsr March. Thc: tirst financial perio4 will c:ntl on jrst 1\brch, 19}1 • 

• -Jrt. ~9· Thc Bank shall puhlish an Annual Rc:port, and at least o~ce a 
munrh • Srarc:mcnr of Accounr in such forrn as rhc: Boartl may pr_c:scnhc:. 

Th1· lluarcl sh.tll cause ro hc preparetl a Prufi1 .md l.oss Accounr anel 
lhtuKc !-.hc.·cr of thc· B:u1k. ior c.:.h. h fin~t.nt:l.tl yc:.ar tn unlc for subnü~sion to 
the :\nuu:.J Ccncr.tl ~\ln·un~. 
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.·1ft. so. Tlw .\ú·,,mu~~tnd lbhuux~lu.:c.·t !ioktll hc:onu.lnc.· .. l h\ Uhkpc.·ahlcnr 
.UitiiUln. Thc.· :\udlh'O !ooh.tll h;t\'C full po\\'t'r lU c:xou'tÜnc.· .111 l'"-lt.'":-. aml 
ilt."CU\UU:;; llf thc- U.ntl. .tntl fn rcttuira: tull lntonn;Uinn .1~ h' .ali ar:-. rr.u\:rr-o· 
;u:tinns . ."lbc ;\u.lu• >rs •h;~ li rcl'<>rl to tire llo;tnl and m tire < ;,·m·r.rl ó\lceun~ 
;m<l slr~ll mm: in rh•·rr Rcport: 

(••} \\•hcther rhc.·~ h.t\•t· uhcoaincc.l odl du.: lnt~lran.uiun .u~~..l n~.pl.tn.uauu~ 
thc:y llór~c rntmrctl; and 

(h) whc:thc:r, 111 rh•·rr opiniun, rire: 1\.rl.rnn: Sht·er aml thc l'rofn .rnd l.os. 
:\cc.··outu tlc.·.alt wuh in the Rcporr :are.· pr()pt:rly ,lr.lwn up :.;u .1~ [(l 

l·~hihlt .1 truc.· .IHt! f.ur \'"lt'W nf thc.: :!r-l.ttt' .,t riu: U.anl. .. ="' ~tt"l.ur:o- .tt:cnnlul~ 

tt• thc: l)l.·~t ,,t tht·n lnt,)nn~uiun .uu.lrhc c:xpJ.1n.uinn~ !!ncn cu rhc:·n;. 
;\ntl ~•:-. slhl\\' n lt~ 1hc:· l,.,oL.s nf rhc:: lbnl . 

. ·Ir!. H. Tll,·')'"·"·l, ll<"r pnrtn• of riu· ll.uoJ.. ,lr.rlll~t· .rpph•·,l ,,,· 1"11"""'· 
(r)·Fivc: I"'• <'<:111. of such nct protirs. or such prop<>rrinn ni fi,·c: pc:r cem. 

ot!lo 111:1~ lx: n: .. lturnl tor 1 ht· purpu~·. :-lu li hc.: p.aid ru ;l n·~c.·n c.- Úuhi Llllnl li~«: 
l.q~-·· n ... ":'o\"r"\t' l'üu~l muilahal Fun~l r~o·.tchc.·~ .Ul ;unounl t',JU.tl III \ .lhu: h• h'll 

per n.·n1. nt" r h,· .UilPUIII ,,f aht.· p.utl up capaul ••f rhc: B.anJ... I• ~r rhc.· un..
l.c:ii•~-t· 

(.!) Thcrc.·.•Ut.·r a h"· lll"l prut'ia~ ~h.dl hc: ;•ppliL·d iu ••r , .. ,, .• r,t' I'·'~ nat·tu ur 
tire tli•·idcnd whidr 1> dcdarL"<II~· rire (;ener.ll ;\kcnn~ '"' rht· pr•'l""·'l ol 
the lin;u,l.' Tht· I" •n 1011 nl 1hc nt·r prut u~ Ml .•pplit.·d ~h~• li t.1&..<.· uuo ou.T••unt 
rhc: õiRIOUIU: (•f .tny) whic.:h lhe lk•ouLI c.lct.:ic.les lU .tr .• w Út11U rhc: Spc..·\.'1.11 
Dividc:nd Rc:scn·e Fuml of thc: Uank pursu;rnr tu r\nidc !l. 

(3) Aftc:r mal.ing pro\'Ísion for thc ft>regoing, onc:-lralf of rhc yc:â: ly nct 
ptofits thc:n remaining shall hc: paid imo rhc General Rc:•cn·c fund of the 
Uank until ir c:qu:rb rhe paid-up capit~l. ·n,crcafrcr iunr pc:r cc:m. shall hc: so 
applie<l unril the General Reserve Fund e<JU:Ib rwicc rhc: pai<l·up c;rpir.rl; 
thiny per cem. umil 11 C:<juals thrc:c nmcs rhc p.riti·UJ> <"aJ>Íml; rwc:nr)' per 
ccnt. unril ir, l'tJnoal:i fnur rimes thc paid-up co•piul; rcn (lc."'r t·,·nt. urull it 
cc.1u;11~ fi, t' rimL·~ rhc. p.1i1l up t";lpàul~ ;uul frunl tll;u puinr onw.1nL li"T 1wr 
n.:ru. 

lnl.·.a:-.c: llu: <.n.'IIL"r.all{c.·~"·nc.·l und.l•\ ILt'unut Ju,:'\c.·~ ••r lt\ u·•"•ll••' .m 
incrcaSt: in thc paíd-up l"ôlllilal. t'otlls. hd~l\\' thc ounuunts pro\.·i~lt:d fur :.tbo\'c 
aftcr having oncc .IUotincc.l rhctn. lhe ••pprupri.uc propuniun ul rhc }'c.uJy 
ner prnfics slralt <~).>aio hc: applic:<l unnl thc p<JSÍrion is rc:storcd. 

(.!) 'Jbc tlisJ'I<>Sal of thc renuincler of rire nct pn>tir. sh.rll be tlcterrninctl 
by thc Gc:nc:r"l /\lcctíng un thc prupos;rl ui thc Board, providcd that a 
porrion of such rc:Jrurimlc:r m:ry he ;lllnut·ol to thc sh;m:hnlclcrs hy way of a 
transfcr to thc Spc:ci:rl l>ivítlcrul R • .,,-rn- hrn<l. 

.. "lrt. r.!. Rrje-rz·r /-Jmds. Thc.· ( ;t."IU't.ll l<t·:\C.'f\.'C: 1-"unc.l ~h.• li hc: .. , ...... ~.lc Ít~f 
. I li I 11· J.. lrr •.. ,. .. "rr ' ' ""' uk<JUilrc tor thr. nu:cung ;any u!\:o.C: ... •nrurn:t 'Y r n· .tn . ... ........ · • 

P'"l"'~t·. rcn•ur:-c.· nt.l~ l.c: h.ul ln rhc l.~o·~ll Kc:-c.·n·c Fum.l pru\·a,k,l tnr ln 
d.au~~.- {•) ot' :\rude: \I. 

'I hc ~lll"c..:ul l)n ~tkthl l<t::.<:rvc Funt.l ~lulli'H.· a,·.aibhlc:. 1n cJ~•· ,,1 ncc•l. 
fc.•r 1'-'''111!-!. tlll" "ll•'l<.· t>r .tn\' pan ot lhe tfi,-i,t,·••tl c.lccharc.·c.lf,Ur~u.uu h• ,·IJusc 
(!) ur" .\m,·k 11. 

'l hc.•.:.t· n.:SC:f\'C.: fund~. III thc (.-i.TIU of lh]Uh.I.UIIItl, oHHl olÚl'f du.· c..ll:o.Ch.Hgc 
ui rt ... lo.rloolrlll"' of tire ll.mJ.. ;oml rire cus~> <>r lo<jlll<tlll<ln, slull l~t· oll\·idcd 
oUlllmg llu· :o.lurdlultlc.·r:-.. 

Ch.rptcr \'li 

(j,•JJt•r"'l /'ntf.'bJtJIQ 

1 ..r , ;. ( 
1

) Th,· B.ml-. 111,1\· nnr l><· liqui,l.u,·.l ,.,.,·.:pi ln .1 Jl,,.,., .. Íuunhs 

lll.li'H'H\ nt th .. · t.; ... lll"l,ll ~kl·lin;.:_. . 
• ( :J ln lh .. · l''"'llt ~.~1 ti h.· J.,1uid.uí,m ut tlt, H.mk~ th,· c.•hh::.aunn~ ·•''mn"'·~l 

b' tlu.: B.uth uth.ln· dh: St.dl Pcu:-..Íun S"l"nh.' .md .ul\' r'-·l.n,·d :-.p .. ·"·a.li lun .. ls. 
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in p.trt1<lol.11· ti.,· c<>ll"c·,pundin;: (j,,(,j(in ·'' puhli>hé<l in dtL" I.IIL">I ll.ll.mcc 
Sh..:,·t ur St.ttt.'ll\c..'llt nt :\cú'Hint~ sh.tll ,.~nicl~ prinrity n\·cr thc.• lli:\~o·h.lrgL· of 
,\11~ t\lhn li.tbililic.::-. ,,f dll' 1\.tllh., Írrt•:-.pl"l.:ti\'t,." c. li\\ }u:thcr Uf llUl tht..• pc:nsÍt.IJl 

lund oi thL" Ll.tnl.., which covcr> thc rdc\'.llll <>hli;:.lliuns, llols Scj>.lrdlc legal 
p(,·rsonality .lt thc tinlt.' olli(tttid:uion . 

. -irt. f+ (•) li any ,(íspute shall arise hc:twccn 1he Bilnk, on 1he one side, 
and any ccnmtl bani.., fin.tncial instÍIUIÍon, or other bank refc:rred 10 in the 
presem St::tutcs, on th~ mhcr sidc, or be1wc:c:n thc: Bank and its shorc:holdc:rs, 
wíth rcganl to thc ínteq>rc:tation or application of thc S1a1u1es of the Bank, 
the same shall be referred for final decision to thc Tribunal provided for by 
the llaf:UC: :\~rc:c:Jncnr o( .J;•nuary. lt);o. 

(.!:) ln thc .lh:-.cn,·c ot .t~rc.:c:snc.::nr :1~ tn thc rc.·rnb uf suhrniss.lon cirlu.:r p.ut~· 
tt) .1 d1:-.puu: undc:r tlw ... \rude.: rn;•y reter thl· ~.une rn rhc ·rrihunotl. wluc.:h 
sh~ll havc pou•c:r tu decide ali 'lucstions (tndu<ling rhc: 'lucsrion of its own 
juri><liction) c:vcn in dcf:~uh of :tpp<:arancc by tlu: orher pany. 

(3) lktore givíng a tin:~l <lecision aml without prejudice ro the questions 
at is.ue, the Presi<lcot of the Tribunal, or, if hc is unable to act in any case, a 
membcr of thc Trihunal to be designated by him forthwirh, may, on rhc 
requcst of the tirst pany applying rhercti>r, order any appropriatc provi
sion~ll Inc;lsurcs rn o reler to s:.1tCgu:ud lhe rt":\pccrivc: rights of thc: panies. 

(.1) Thc prm·"""" of this Articlc: •lt.~ll not preju<licc: 1h.: righr uf thc 
p.tnat:~ tu .a daspurc.· ltl n·a'c.·r thl· :.o1nlt' h} nmunon c:onscnr ru rhc Prc:!r.itlc:nr or 
3 nat..:rnhcr of 1lw ·1 rrhunal ot:\ ~olt.· ;arhirr.rh•r . 

. drl. i). ln .ali c.tscs not cu\·crnl lw thc prcc:c.·~.hnt: .\rtu:lc. nr h~ Nmlc." 

otht:r prt)\'IMttfl tor arhitr:.uion. tht· B.ank rn;t}' pru,:c.·t·c.l ur ltt• l'fdl't:nlt·c.l 
ag:tin~t in ;un ,.t nu· r of cnntpc.·rc.:nt tun~hcti,,n. 

·rhc a:.:-.n:-. e~t' 1 h c Uotnl... nl.ty hc :-uh1 Tt u• ntc;asun::\ ui &."c.\Ulf"-'lsury c.·;..t·ru 
tion for (.'1\iPn.·•ng tunnctary "~l.ai1n:-.. (ln rhc utlu-r h.an'l. .til c.lcpuMt!l. 
entrusrcd t•l 1h1.' H.an.i ... ali d.aints ~•~.anl:-1 rhc B~tnl... ~uhl llu.· !'oiUn"'> l::rtSut.·,J h\ 
the Bani.. sh .• U. withtmt thc pritu a!-:,n·c·nu·tu of tht· B.aul...l~c,.· Ulnuunl· fnun 
sc:izurc or ullrl·r nu:;tsurcs of co•npulsnry rxcnuinn .ln,l scc.tucstr.nlnn, 
panicul.uly ot' .uuduncnr withln lhl' au.:.aning ol Swa~:-. l.l\\' . 

. ·lrt. f(í, r, ... lht• purpusc:-s uf dt4.'~(.· :'urutcs: 

(a) ccntr.tl lunl- mc~ns dl<' h.mb m ~ny cnuntr~· h>-.which h;~s hc<"ll 
cnuustl·d du: liury of rc~l;uin~ thc \·ulutnt: of curn.·ncy :antl crcc.li1 in 
th.u ('umury~ or. '\"ht·n· a h.ankin~ systctu h.t~ ht.·c:n ~u cnuustcd. tlu.· 
b;ml- iorming p.1rr ol >uch systcm which is siru~tc<l and opcr.ltinl': 10 

th~: prinl·ipal tinanLi.tl nurl..c:t nf th:u L'uunu~·· 
(h) dtl' ( ;, t\Tnu •r nf ;l ccntr.ll h.tnl.. llll~.ans th'-"l"''~''ll \\lu'· sui•Jt'c."l lu tht· 

n•I,I(Llltlf' hi:o-. 1\t.J.ttd c.tr tllht•r CltlllllC1l"RI .ullht•rir~. h.t!'o.lh,·li1H'4.'IIttU 

os' d1l· pulu:~ and atlnlnti~tr.UJUII of tlu· h.uaL.~ 
(c) ;a t\\'U thrnb tll.IJOrity ot· rhc.· Uu.ahl nu.·;ua~ 11111 k~~ dl.tU l\\'l) thud~ ol 

tht.• vutt.·s (whc:lhl·r ~·" ~.·n 111 pc..·r:.nn ur h}· JU'U:\.~·) ,,f dtc..· whnk dirt.:L"· 
hJf.llt:. 

Art. f 7· :\mc:mhncnts ui any A nicles uf thcsc: StatUics u1ho.:r 1h.111 thusc 
cnumcratc<l in Anicle 18 may hc proposerl hy " twn-rhinls majorit)' uf the 
Board 10 thc: General 1\lecring and if adop1c:d hy a ma~>riry of du: (;cncral 
Mecring shall come inro torce, prcwided rh:~t such :unendmenrs are m>t 
inconsis1c:nt with thc provisions of 1hc .-\rticlc:s c:numcrated in Article !H. 

Art. $8. J\rticlcs z, 3, 8, q, 19, q, l7, ·H· jt, l~. 17 aml 18 Cól(IIIOI hc 
amendc:LI exccpt subjc:cr to thc: following conditions: lhe amcndnlc:lll must he 
adoptc:d hy a tW<>· thirds majnriry of th<· lloanl. appmvc•l b~· '' m:~jorit~· of the 
(;cncral i\lct.·un~~ .• nd ~iUlCJ:iuncd h~ .a 1.1\\' ~upplt·nu.·nrin~ chc· C:h.utcr uf thc 
Bank. 
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Protocol rcgarding the immunitics of the 
Bank for lntcrnational Scttkmcnts 

(ui ;o1h July I<.Hl•) 

The cluly :mrhoriscd n·pre:«•nt;tiÍ\"éS nf r h,· (;, .. ·,·rumem uf III> i\laj<·sry 
thc f...:in~ (·)f rhc Ud~lan~. rhc· (~,·wernmc:nr tlf tlt,· L tnllc."tll'-in~ltun t.)f ( ;rcat 
Urit.:un.;uu.l Nnrrlwrn lrd.ulll, riu.·'( ;n,·c.·rnnlc:lu of ( :.an.tci.l .. chc: (. ;,l\'t"fiiiiM."nt 
nt" riu· Cc••nntunwc~lhh ut .\u~ar.1h.a. tht.• Ct.nc,;rnnanu ui Nc-w Zc.·.•tand. rhc: 
( ;.n.·c.:U1111U."Ill uf thc l :nion tll. ~luth :\frtt".l. thc.· ( ~f.l\'l..·rnnu.•nt of lucli;,l, tf.c 
Gu~nnmcnt uf the l'rcndt N.cpuhlic, rh.: ( ;.,,-c:nun ... iu uf I hs ~I.IJ<.'MY doe 
Kin~ e>f tlu; lldh:nc:•. tllt' G.,n·rnm.:m nf IIi• :\l.oj.:>r! rl~t· Kin~ nf lr:ol!·· rhc 
( ;u\·crnnu:nr ui li is ~l.1jc:-r~ llu.· l:n1pcrur ui J.•P·•n .. thl· ( ; .. wcrnn•c.·nt c>f riu: 
Republic of l'oland. rhe c;ovemmc:nt of rhe Rc:puhlic- nf Pnrru!:·''· the 
(j,o~t·rnnlclll of llis :'\l.l~':il\ rhc: Kan~ 1lf ltuutn.lni.l. du: (;.,,.l·nuut·tu of 
thc Swas.' Cunfl.·dc:r.uíun. 1i1L" (;on·r;uunu ot llis ~l.•w~t~ lht· ~ing uf 
\'ugc,!'-1.1\."i.a; 

\X"Iu:r."os 

ln accnrclanc:t' wirh :\niclc: X, p;ora~r;~ph : nf du: :\):rt:t•mcnt wirh 
(.;enn;tny1• which w.ts ~ign(.-c.l ;at Thc llaguc.· nn riu· .=mh .J.lnu.try hJ~O ;lnd h;ls 
duly come intn force, thcir re•J><:CIÍvc Gm·.:rnmcnts ("'·oth thc c"ccprion nf 
thc Swiss Cnnfcclc:mtinn) havc confc:rrccl upnn thc- Rank for lntt·rnarional 
Scttlcments, the csmbli•hmc:nt of which was bitl down by thc: E>.l><:rts' Plan 
of thc 7th June 1919, ccn~in immunitic:s rcg.trding its propcny aml asscts as 
wcll as thosc which mighr bc: c:mrustcd to ir; 

An•l whcrc;ts h}' a Con\·cntion, signcd at Thc ll .• ~ut· un lhe s..unc date as 
that abovc-menrioned anel h~\"Íng acquircd thc t(>rcc: oi la"'· in Switzcrland, 
the Govc:rnment of thc S\\•i!i~ Cnnf<·clerarion h;a~ untlc.·n:tl..(.·n tnw.1rd~ rhc 
Co\"crntncru~ ol ( ;cnu.an)·. Uc:lg,imn. 1:rann·. du· l 'ulH·d ~tngdoau ot 
c;n:~u Uriuin .uni Noulu.:rn lrd.tnc.l. h.tl~ .uul ):tp.ua '" ~r.uu tu du: ~-IIII 
B:onk for lnrc:rnatiunal St:rrlc:mc:nts, in thc: c:\·cnr of 11s t:l>tabh•hmcnt ~~ 1\:oslc:, 
a Constiruc:nt Chartc:r coufc:rring upon it in acc-orclancc wirh :\rude to 
immunilic:s similar to rhosc: l~id down by Aniclc: X paragmph • oi rhc: 
Agrc:c:mc:nt with Gcrmany; 

.\oul whcrc::os, sin<·c :\rndt· X p:tr;o~raph ! ,,f thc Agrcc:rm:nt with 
( ;cnu.un ~utc.l ;\rrick• t'-, ,,r riu: ( :unstitucnt C:lurtc.:r Cc.lllSC:cucive tt) tlw ( :,m .. 
vcuuuu \.\ir h llu: Swiss Cuntnlc.:r;trinn only nnpc.:rt(·l.·rly cxprcss tht· inu.·ntion 
of thc.· ~:unrracting Poutics o1nd ~•n· li:ahlc tu ~l\c ri:-t: cu c..titlicuhics nf Ílucr .. 
prc.:r.u 1un. u is inlporrouu ., ..... ,fdinc thc scc.lpc: ot' rhc said A nicles ;tnd to 
suhMiruh· (,.,r dtc: ccnll$ c.:aupl.an:..l c:xprc~sinn~ wlud1 are dearcr an.i nh.,rc: 
c:tp~thk uf ~assunng hl rhc.· upc:ralion of rhc U.tnl for hucrn.uu.,n:al 
Sculc.·nKru~ tlu: unanuuiuc::-. wluda ;trc indi:.JK·n~.ahk h) tbe :.u:comph:o.luucnr 
of lc~ r.t~J~; 

,\niclc o. 

l'ht· U.url lur lntc:rn.uic.uml Sculcanc:nt:o.. lb prt.,pcny and asseis. as wdl ~~s 
ali tht· prnpc:rty a~d a""" whkh are or will hc.• ~nrnosted to ir. whnhc:r •·oin 

• An. X. paragr:~pb 1 of 'fhc fbguc Agrccmcnt v.·lrh Gcrmany ce:~cls as (ollnu.·s.: .. l'hr: B:tnk. 
tu propc:rl}' anel a~rs .. anel also thc:- clcpos.rs of orhcr tUnds cnuu.,tcclro tr~ c·m lhe tcrrunr~· of. 
or ckpc:u .. Jcn1 nu thc; .aohuuu~ruuun ni, 1hc P.1rut·~ ,Jull 1,.. uumunc ltoMn .~nc. •••~o~lothUC":\ o~n•l 
frnrn any rc:.lriCitvc· UK':.t:-•uc.·~ .. uch :a"cc.·n"lf~h•l'· tC'tiU''"''~n. :-c:•nuc.· ''" cc•nl•'" olu•n. UI unu: uf 
pc::.,c.· or w:.tr, n:pra~.~h. pruluhtuun .,, rc.·$li'U u .. u ••I c."!~i.fl.t•rl ui .._-c tio I ••r c·urrc:nc. \: :uul ••dn:c 
:.uutlar anrc:rfc.·rttu'c "• ct·,fn•II••W• ••r ptclluhn .. ,n, .. 
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or ndn:r h111l!,lhk ~t'k'ltl~. ;!,oid hullion ~jhçr t'r .111\ tllht:r nt,·ul. prc:nous 
oi•JL't'(:-o,, :..n·urulc:s or .ll't\ tllht·r nhwns 1lw dc'l''''ll nt wluch ~~ •ulnu~:-.1hlt.: in 

.u:c.·uhl.•nn: wuh h.tnL.m!! pr.ll'lll'c.:,. .lrt.' c.·,,·n•pl fr,un thf.:' pruva~aon~ ur 
nlt'.l~llfl'!-> rdt:rrcd 10 1n P·"·'!!r•tph ! of .\rude: X tll rhe .-\~r,;nucnr \\'tlh 

(~c.:rau.lll\ .and in :\ru('h: 10 uf rhc Consutucnl ( :luru:r consccuti\.·c lu 1he 
Cnnn-niinn \\'Íth Switl.-rl:md. nf rhe· zorh .J:onu.try t');o. . 

Tlu- prHfx.:rty ~•nd .1:\!'-t'IS nf lhin.l p.tnit·~. hdc.l hy .tn} ochcr inslilulu>n ur 
pcrM>n, on thc ins<ru~tions, in thc name or túr <hc account of <hc llank for 
lnt<"rn:uinnal Settlcm<'nt<, shall he consid<-n·d Js r:nrrusrcd to <hr: B:mk for 
lnt.:rn:uional Scttlc:mc:nts and as cnjoying <hc: immunirics laid down by <hc: 
A nicles abovc:·mc:mioncd by the sarne right as thr: propeny and asscts "'·hich 
thc: ll.onk for lmc:rna<i<>n.ll Setdc:mems holds for the accoum of othc:rs, 
in thc pn:mi,cs se< :tpan for this purpose hy thc: llank, i<s branchc:s or 
agencies. 

.\rtick >. 

Tlu..· prc• .. t.·nr Prurut·uJ ''ali nnlh' lUlU t"on.·c. iur L'~tt:h c."uncr.at~ing, P.UI}. un 
chc date ot c.lcJX)Sit ul us ins.rrumt:nt ut rauf&c:auun ar thc Bclgaan i\linasrry 
for l'<>rc1gn Affairs ""'' l'orcign Tmdc. lt will come: imo force immc:Lii:Jtc:ly 
in rcopcct of >uch coruracting J>artic:s as may dcd~rc: as <hc: rime of >igning 
rhc Corwcnrion that rhcy rcnouncc thc proccdure of rarific2tion. 

Articlc: J. 

Thc: 111 •n-srgnouory ( ;on·rnmt·nrs \vhiC'h an· or may hc.· fl:nuc.·s to the 
.-\J!_rt.·cnu:nt with ( ;cruuuy~ ~ignt:d at Thc: J lotf..ruc: nn thc z:oth .J.uauary UJ JO 
013~ ;lt"t't•tlt: (CJ riU." J>rt"~C'Cl( C:t}fl\'C:I\ti()Jl. 

r\ny {;,,\·c:nunnH clc:siring lU •u·cc::d~~.: 111ust nnrity ih uut·ntac.ltl in wriring 
ttlthc Bd~i.111 l;,,,,·rnnlcntt tro1nMnUtlll!!, riu: c.lncunu·nt Utlltl\·lng its act:c:s
~iun. 

;\rtíd·· + 

Thc: Gon:nuuc:nt:'i- not sign:•u•nt·:- ,,1 du." :\gn.-ctnctn \'\"llh lic:rntoany 
~igncd at Thc: lb:!u'-· un 1hc zorh J.ulu.ar~ llJi~, n~3}' ~~cu•nc.· P~udcs to ~~~e 
prescnl Coll\Tilth '11 h~ :o.~gning .. s~ahJc."t"l "~ r.uJhcat.ton ~t nc.•c.·c:r.~.tr~ ~ tlu.· o~·~·~ 
11•11 nf thh Cun\ ,·uuun whac.:h \\"III rcna.un ~.lc.·pc.l51tc.''l 111 tlll' :srdll\"l':rr. tlt rhc. 
Bd~i;,tn i\lun!'-tr~ r~•r Forcign Aft~u.r!'- .. 1n..l hlrcign Tr.ulc. Th.c.: M~n:u~rc 1hu~ 
.. 1ppcndc1ll•~ ,t { ~'" c.~n•n•cnt Otll "' Mgn:tt,•r~ ll, 1hc .\grcc.·nw111 '\\'~rl•l,erntan~ 
will intply ;tccc.·!'-~lllll ru Anides X and X \p ,.)f rh7 A~r~~nwru wuh (;ernlouty 
uf lhe .: .. llh J.unur~ I') iO, ;,t~ wdl o1:. ln :\nnc:x X 11 c li rln· s .. unc.· :\~rcc~Jro:a.u .. 
laying <.Jow.:. thc: procc:dure bcforc: thc Arbitral Tnbun~l. 10 whose turts
dictic.ln tlw (,,a,~;rlllllt"OIS in •JlU"~IiLUl will &:lluS lt~l\l" :rttlllllllttc·,lthc.•nl~l'\·t·~~ 
sn f.tr .b n,nt'l"tU':" thc.· .tpplic.:ouion .and uu~.·rprc·talltm t\l thc.· ~.tnl :\rude.· X 
.and ui dn· prc.::-c:nr ( .nn\·c.·ntiuu 

:\rttd<· 1. 

ThL~ lklw.an ( ;,.\·c..·rnrnent will ~-, trwotnl Ul :tU sign.U••ry ( in"·crnn1c:n1~~ .t::-. 

wc:ll as <O tlu: l!.tnk ior lmr:rn:o<u>notl Sculcmcms, a n:rufir:<l copy nf thc: 
prc:sc:m Convemion, of the report of the depositing of the firs< r:nifications, 
thc: la<er ratifíc.uions aml thc: notitic.uions oi accessicm contemplatc:d by <hc 
precedí,,g Artick. 

Aniclc: 6. 

The presem Convc:mion has hec:n clrawn up in the Frc:nch and English 
langu:tgcs in nnc..· !'-in~k copy which wlll rt:nt;Ün dcpo:iitc'l in thc oln . .-hivt:~ nf 
&:he Jklw~ul (;on:rrunnu. 

I )une .u Jhu~:-.c..·b un chc joth Jul}· a, )6. 
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"I"rall~Llrion 

Agreement betwccn the Swiss Federal Council 
and the Bank for lnternational Scctlemenrs 

to ~lctcrminc thc Bank 's lcgal . .status in Switzerland 

(nt' w1h Fchruary 19N7)1 

Tlll' !"twt~:.. h:~.lc:roll Cnuu~.·il 

nf rhc t.mc.· r~•n. ;tnd 

·rhc ltnd .. tllr inh.·r .,,,unn.al Sc.·nknu:nt!:lo 

• •f r h~.· ntlu:r P·'n 

lJ.t,·ln~ regoucl tn lhe.· (.unu:nunn ,,f .:!: .. uh J.uuury IlHO rc~pccun~ chc 
B;tnL h•r lnrcrnouinn.tl ::-.t·nlc.·nlt'IU~. rlu: c:()l1~rnuc:nl t:h.arrcr .tnd Sraturt:!t llf 

riu.- lbnl-. •• uul ri te: Pruu•c.·• ,1 ua" ;,,)th Jul~· '''H~ rt·g.tnlinc~ r h c.· unn1un11 h:!~- tlf thc 
Uank ínr huc:rnalinn.tl :i<·nkm~ms; 

l)csirin~. in dtl' li!!ht ,,f lhe pr.lctic..·c.· t~•lin\\.c:t.l ~itKc: h);v. tu :'\~o:uk thcir 
murual rcl;tunn>hips in ól llc.l<l<lu•lrrcrs :\grccnocm; 

tlavc agrccd upon rhc íollowing provisions: 

I. Sratus, privilcgcs and immunilic:s of rhc Bank 

Article o 
L~.gal pmottali!Y 

Thc S\l·i~s 1:c:lleral Cnuru·il .lcl..nt)\dt,;c.lgc·=" tht· uucrn.uàon.allc:~al pcrson
•lilt)' ;'n"lrlu.· lcg;tl c;tp:sciry wnlnn S\\'ll:t.t·rhnd ot rhe B.tnl tor lnn:rn.uion.t! 
Sc:rdemcnts (hen:inaftcr rclcrrc<l roas "the Bani;."). 

Arriclc: 
Fmáom of atlion of t!N BanA: 

1. Thc Swiss Federal C:ouncil shall guarantcc ro rhe Bank rhe auronomy 
antl frc:cdom of acrion ro which it is. ('ntirktl as ;an in1c:rnariorul oq.~.,nisa
tion . 

.:. ln p.anu.:ul.tr. il ~h.tll ~:r.un cu chc U;uaL.. a., wdt :t:-. ln H:-. nw•ulK·r 
iu:--tiutrtllll:-. an lhc·ir cd.ui,·hl' \\ uh rhc Uank, ah: .. olurc: t"rn·doau ro hnld nu:t·t· 
in!-.,~. ulllmhu!: ln-c:t.lnnl ut d&:-úa,:-lon .uld dcc.:isaon 

.\nidc 1 
f,wm/ubi/1!1 

1. Tlu: hual.hu!--.~ nr p.tn~ tll hudduth~ and surruundmg l.1.nd which. \\'lU.)· 
cvc:r nu\ l'lt· rln.· tlWill'r rhl·n.·tlf •. Hl' u:>cd for chc purposcs ,,f thc: B.tnl.. sh~all 
hr in\ tnJ..I,ft :'\n ~•!!t·nr ''' tln· :'w1:-.~ puhhc :uuhoruac:- nu~ ente: r rhcrc:tn 
wuht~u1 thç ,·,prc.· .. ~ t."llll:--,·ru tll dll" B.ank. ()nly dw Pn.·:-.hknt. lht: t.ctwr.al 
~l.tU.l)!C.'I ui du: U.1nl.., 1lf 1hc:1r dul) .tulhOri:..cd rcprl':o.c:lll.ttin: sh.,H bc.: (U01· 

pt·IL'IU (O \.\',11\.'L' !o>Ut:'h iii\ aol.tfHhl\. 
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!. n"· .trdll\ "' of ''"" ll.tnl .tnd, in gencr~l. "" tloo;umcnrs .tnd .tny d.tl.t 
media l>don1-:in~t rn rh<· H.tnl or in irs posses~ion. shall t>c= inviobl>l~ .11 ali 
r.in1~::. .1ud 111 .ali pl..t.~.·l.·!'l-. 

n.,. H.ull.. :.lu li ... ,,.h·~·: !"U('K"r\'Í::.iun of .uu.l fl\lhn.· pc.>wc:r ll\ ... r n:r. 
pn .. ·nu:-.~.- ... 

.\wdc -1 
/IIJIIIUIU~l /"11'1/ fllrJldÍfJinn and l'Xt'OI/1011 

1. I hl.· IS.ank :.h.tll t'llltl\ 1111111unir\· frnru L"nnun.al ~uul mhninr~rr.UI\'C 
jurisdio:rinn, s;tvc ro thc: cx;em rh:tr s~ch immuniry is formally U'aivcd in 
indh·idu.al c..·.a:r.cs hy thc PrcsHknr~ rhc ( ;c:ncrotl ~loan.t~cr uf rhc B.ank. nr rhcir 
duly ;turhnriscd rc:prc:scnrari,·c. 

z. f)lspurcs arising in nl.ancr!'l-of cn1ploymcnt rcl.uiuns berwc:c:n rhc Bank 
and its < liticials nr formcr Otiicüls. or pcrsons claiming rhrough rhcm, sh;tll 
bc: scrdcd hy rhc :\dminisrr;tri,·c l'rihunal of rhc Uank. Thc: Ho;trd oi Dircc· 
rors oi rhc lhnk sh;tll dcrc:rminc rhc: consrírurion ui rhc: Admínísrmrívc: 
Tríhun.tl. whidt sh;tll h;l\T ndusin· anel final juri,..Jicrion. ~1.111<'" uf 
,·n•plo~ rnnu rd:uu m:. !~.h.lll h<.7 dn:nu:d ru indudc :allt.lucsrinns rd.tUU!-t 1:0 riu· 
in(l.:rpn·r.u u •n , •r .tp(•hc.uu •li , •t ~ ••ur r.•ct:-.. hcrwccu r ln: B.uak ~uul lb l >t fin.ab 
concc:rnlng 1hc1r cntplo)'·rncnr. ot' rhc rcj..'tllations to which rhc said conuou:rs 
refcr ... and ln p:anicubr nf rhc pruvisions govcrning rhc Uanl.,:s pcnsion 
schc:mc: •mi orhc:r wc:lfarc arr.tngc:mcnrs provida! hy rhc: Batik. 

;. ln ;III orhcr civil and commc:rcial marrcrs rhc: Uank may bc procccdcd 
agaimr in any courr of compcrcm juriS<Iicríon, >ave ín rhosc c.1sc:s in which 
pro,·ision lor arbirr;liÍon h.lS hccn or sh:11l havc hc=cn madc . 

..;. Thc: assc:rs of rhe B.tnk rnay he :mhjccr tu rnc;tsures of cun1pulsor~· 
c:~t.·,~uru •11 ror (·nt'urdn~ mnnt·r.lr~ dain1s. (ln rhl.· orht·r h;tncl. ali tkpu~ns 
cnrru ... rnl lO rht· U.utl... ali c:l.uru~ a.g.unM tht· u .• nl.. .lntl rhc sh.uc;:r. .~ ... \n·d hy 
tht· U.anl sh.dl. wuhnur rht· pruH· ·•J.!rc...."'t~ll1cnr nt" riu.: B.uaL.. hc: inlnauu,· r'nnn 

Sl"J:t.urc or urht•t ntt.·.a~urt·~ nf "·orupubur~· C"Xl."'t.7Lltinn ~nhl St.'t.JUl"Mrouion .. 
p:trticuharly nt" ~ur.~dnu~t.·nr wirlun r tu· nt,·.uun~ of :;,,•is~ l.tw. 

:\nrdc.· " 
ÚUI/"1111!/l',l(lll';,i 

r. Thc Uanl-. :.h.alll'l.·n~.·r'u~ in rc.·~p~.·,·• PI ~~~ ttlfll"Í.ll cnnununat.-.UitUis. frurn 
rrcourucnr ;u kot:r.t .as úu,ur:.thlc as rh.u \\ hâc:h ...... ~c;uuc~.l ru orh"·r uucrn;t
titutal org.:&nis:Uh•n' •a '"'it:t.l.•rland. ua~ol.ll' .a~ ... ::.au·h uc..'Jllltt.'lll a:-. ,·,•n•pauhk 
\\·irh thl.· lnrt·ru.llh'n.a! l'd..-~.·,-.rn•nuntl'.Uh•n ( , ... u,,·,·nrion nt' (•rh i\:CI\'t.'IHhc.·r 
li) ti!'-

z. Thc U.u1L. :.h-til h.t\t." rhc ri~lu ro u~t.· ._·,Kil·s. for ns \lftin.tl cuntn1uni· 
c.u inns. Ir shall .aJ:...) h.a\ c rhc.· n~lu h' ~'-·•ui an..J rc..·n·r,·c.: ,·,•rn·!'lii'H mdc:ru:t.·. 
incJuding dat.& ntcc.h.t, h~ ..luly JJcnut'1nl cuunc....-rs or b.1~s c:nrt•~ 1ng rhc sauJc 
f•ri\·ilc:At..-s an•l Ullnlunuic::- .t~ diphul\.lli,· ,·,~urtt·r~ nr I•.•.;!' 

;. ()ffki.ll '''lt'~t.•:opt11llh.·1Kl." .utd c•lh,·r ut'fa,·i.al nm1111UIIIt.'.Uh,l1~ ut' thc: 
H.tnl... wht.·u dul\ hh mll.lt"tl. llU\ lh1( I >c. :-uhkn ro n:u"'''lup 

·I· Tia .. · u~,· ,,( llln.·.-.nuuunh.".Uh,_u ""'l"lf'lllc."IU !"h.alll~c. n• t•rtlua.unl.u riu· 
lLThnlt.tl J,-,~,1 \\ uh rht :"-\\ .,,. l~"uJ .au,J rdn·a\llHnurH,".Iflllll:"'> .uhnini~rr.t 
tion. 

.\ru .. :lc...· c, 
Publkmio11r .Jnd J"'" m.dia 

1. The itnpon~uSun of puhlic.llion:. fur riu: Banl·~ u~ :.uul1hc cxporcouiun 
of rhe Bank's puhlicalions sh~IJ 1101 bc >Uhjccr ro any rcs1ricrion. · 

1. The pruvi>tOII> oi rhc prcccdtn~ paragraph >hall ;tbo cxrcml 1<> ttua 
media of <til kinds. 
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Anidc: 7 

I JJ."\..' t'."\.'l'lflfJiiti/IS 

a .. Thc U:ank, ll:'> .,~._, ... ,~~ Jaanmac: ,llhi <.ltln·r J»rt)lll'rl~ sh.dll~· l'M'IllfU lrsull 

dirc:ct Fc:dcr.ol, calllml.ll dnd cnmmun.ol r;~xcs. \lt'irlo rcg.ml tu huildinJ."'• 
howcvc:r, suc:h .:xc:mption >hdll apply nnly t1> thusc nwnc:d hy;rhc ll.onk an•l 
occupicd by its services, and to incnmc: clerivi!•g thc:rdrom:· Thc:, Uank shall 
not bc subject to taxation on thc rc:nt it pays for prcmi>us rc:ntC:d by it and 
occupic:d by its scrvict:s. ·.. :. 

z. Thc: Bank shall hc: c:"cmpt fru"ll imlirc:ct Federal, <"õminn~l a mi cnm
nlunal taxes. \'Clí1h rtl.,t;l.rd to thc t:t,·,Jc.~r.tl turnn\'t.'r tax int·lndccl in prkcs ur 
scparatcly ch.ar~t·c.l. cst:•npuun ~h.all apply unly to .utidt·, purda.tsc•l for .tu: 
oJlidoll U5C: uf 1Ju• Ji.tnk, pnJ\'hft-tlrh.U lltc.· iiiUUUill 111\'ClU'nlJur .UUt" OU}() rJu• 
s.1mc purdm~c.- c:!'o.n.·~.·d!'lo ti~ L· hundrnl ~\\I~' Jr.uu::-.. · 

1: The.upcranun> ut th~· 1\ank shall hc <'lo.<'IIIJll within Swirzerl:m<l fmm 
ali 1:1~es :u1<l .Juc:s '" th•· l'Mcnt that such nper:mnns take phtcc: musidc rhc: 
Swts:-. nurkct nr art.~ un,k·raotl...cn in chc: inrcrc::it:i ot inrc:rnati(Jnal n•nnctary 
cu-npc.·r:uiun: thc pnx·c.·..lurt.· t(>r such cxctnptitlll shall hc: nlutu:tll~· .•grCcd 
wiah ll~t• ,·,unpc..·tt·nr: Sw1:i' .mchoritic:~ . 

. 1. H•c ll:mt.. sh.oll h..- n•·mpt from ;oll h·.Jcral. camon~l aml ,·umnmnal 
tluc::... cs('t'lll clut·s L'h.tr~c:,l a:i thc: ,,ricc of ;1C"~u.t1 ~t·n·ices· rcndcrcc.l. 

\ \X'lu.-rc ":1ppn1pra~Ul".. du: cs.emptions n\c:ntiom:d ahovc nu~ t•tkc 
du.: t'unn uf reinlhunc:nlc:na ~u thc rCt)Ut.~t nl du· U.1nk and ;u:cunlin~ ln a 
rrc'K't'clun· lt) hc..· tlt·u.·n·.•·nc.·tl h~· thc n.utk J.n,l thc COillflCIC."~ll Swiss 
aurlu•rni~.·:-.. 

:\nit-k 11 
Cut/DfiJS /reo~lmtfl/ 

Thc trcoUtllt'IU h~ ctu!'-ru•n~ ~urhc.)nflcs. tlt .Lrudcs intt:ntlctl tur riu.· U:.tnli. 
s.lull ht· ~rn-crncc.t h~ rhc.~ ( )r,iill~tnt·C' nl 1 ith ='n\cntbc:-r 198~ c:utu.·,·rnin)! &hc 
prc:tc.·rc:nti;tl <·u~ulln' rro.·.tuuc.·nt uf inrc:rn.tll•ln.tl ur~tnisouiun~. uf :-.uh.-:.. an 
1hc·ir rc:l.uion~ wi1h !'oUd1 ''f!!-UU::-..trinns antl "•i rhc.• spcci;llrnis!<.u)u> uf a'url."tgn 
Sl.lU."!<o. 

Articlc 9 
Fm ÓUf'Dl<~l '!f .foNh anJ jmáom lo «má~~rt opn-illions 

1. Thc: Bank nuy rcceive, hold, convcn and transfc:r ali funds, gold, 
currc:ncy, cash and othcr uansterablc: sc:curirics, and disposc: frecly thc:rc:of, 
an<l gcncrally carry nut "·irhout any rcstriction allthe operations pc:rmittc:d 
by · irs St:ltutc>, horh "'·irhin Swirzerlaml and in its rdations wi1h foreign 
counrrics. 

z. :\s rcgdrd• irs opcr.UÍ•>ns on rhc: Swi>s m.lfkcr, thc: Bauk >h-•11 ncvcr
rhdns h·· ol.li~c·l tu cnnicr with the Swiss ;\iation:JI llank in :lCC:or<lancc 
wath :\rridc.· liJ ot" rhc· B.tnJ,:~ Statutcs. 

Aniclc: to 
Pmsion .fonds il,nd tptcial .fonás 

1. ~hc pension fund of thc Bank, which is administercd under thc 
auspiccs of the Bani.: for its nfficial purposcs, shall enjoy, irrcspc:ctive of 
wht-thc:r or n<•r thc: funcl has separare kJ..,tal pc.·nnnalit}'. thC" s:tniC c:xcrOJ->tioriS. 
prl\·ilchrt:!io oand lrnnn.uuics as those en~)ynl hy rhe B.1nk ihclf wuh n·g.ud tu 
Íl!<o rnov:1hk prnp(:cry. Tlu: :s.uc.l pcnsiun funtl c:onsisrs of c:.rna;arkctl asscrs 

guar-.antt.·c.:•ng tlu: 1\ank 's ohhwuiuns pursuotnr tu rhc Jlt:nsinn $Chl!nlc C!tlôlh· 

lishc:d fur r h•· l><·n.·lit uf its Offid:>b .:ng:1gcd in ~ pt:nn;utr:m capaciry. 
2. "l"lat· l'f''\ t~uuts of thc prt·c.:t.·"lintt paragraph ~h~tll ~also cxtend ro ;.~.ny 

sr.cci:tl fund, wluch m:>y hc: crc;ll<'<l hy thc: B:>nk in t:num·ction u·irh oth<·r 
\\'~lfarc .uran~:,·•nc:nrs provitlc<l hy thc.· B.tnJ... in p.tru:.:ttl:lf ut nn.lc:-r to ;accu· 
n1ulau· n·~·n,,·:oo. tn rd.uinn rlu:rc:to. · 
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:\nit·k 11 

.l·,~c·,,~,~rtNri!r 

•- Th&.· n ........ Ul lU cap;u;irr ~IS .lU nuplnycr .. sh .• u nul hc; suhiect , .. Swa,.~ 
lcgisl:uion n~.trt.hn~ ,,kf-agc ;uni ~un·h·ing-depcnd.1n1~ uJsur;uJcc=-. incapoacar~· 
in,uratu·c. ••n~·nlplc.lytncnt insur.tllt.'c.·. ahc C:lUnpc.·n~.•tlc.ua , • .,r Jt,~s ,.,f inc.·tnnc: 
:n.:hcnu.·. ;anel ,-,•anpubc.•r~·pru\·iMun t"tl tl("Cupallnn.tl pt.·n~•un ~du.-ntt.·~ for ul~.l 
age, sun•h•in~: relarivc:s and in<"apacir)l. 

:. ·n,.,,.., ( llfK·a.ab uf I h<· ll;mk u-hn ,lo nnt h.l\..- S"·•ss n;u1on.11it' '"·•11 
nc1t bt.· :mh;..·n to rht· lc:~i~louaun n:fr:rrc.·~.l ru in lhe: pn:n:tlin~ p.u;agrai.,h. 

4. 'Jlac.: ( lffan.al:-. nf rhc UanJ... slullu,u I ~e: suh,c .. :r ru c:.uuonoal or nmunun.al 
insurann: a~aÍnM illnc.·ss, wlu:nt.'\'t'r sue.· h insur.tnct.: as «.:on1pubory. h, tlu: 
CXIC:nt that thc IJ;tlll.. oti<-r> thcm <"<JIIi\',tlcnr prurcctiun 111 rcspccr uf tllnc>~, 
accidc:nr <lr marcrnir.-. 

~- Tht· ( ll't'i.-i.tls <;ltht• ll.mL 'h;oll nm l~t· suhJ<·t·r tu rhc Swi" ..:hemt• lur 
cornpulsory Ín>urancc: ag.&insr accitlcm t<l 1hc ~xt~nr rhat rhc lbnk uitC:rs 
1hem cquivalc:nr protc:ction in rc~pc:cr of accitlcnr, "''h<·thcr cmpltlym<"nt
rc:laretl or nor, aml cmplnymcm-rdatctl ilnc:sscs. 

O. Privileges and immuniries gran1cd lo pc:rsons who are called upon 
by thc Bank in an official capacily 

·\rrid•· ,, 
S/4/IIS oJ llx 1111:111krs o./ llx Ru.uJ of Dm:</or$ und '!J'tór rçpmmtlllll'G oftór Jl.,nk i 

1111:/fJkT ••tnJTilf NW 

1'he mc:mhcrs of rhe 8oard of l>irc:ctors of rhc: 8ank, rogc:rhcr wírh rhe 
rcprc:sentativc:s of thosc: centr.&l banks which are: mcmbc:rs of rhe Bank, shall 
enjoy whilc: carrying ou1 rhcir dutics in Switzerlllnd and throughout 1hc:ir 
journc:y ro or from rhc: place whc:rc a mc:c:ting is hcl•l, rhc: following privi
legcs and immunitics: 

(a) in1n1unít~· fron1 arrc:M ur irnprisnnn1c1n .anc.l anununity frnru ::-.c:i:t..urc: 
uf thdr pc:rsun;•l ha~lJ.tC:. s:.a\·c.- in tl.t~r;uu c:a:\C.."'S uf crinun.al t•f
h:n(e•; 

(bl Ul'\·u•l.•l••lu~· .. ,t ••II p;apen .anel ,kx·unlC'nts~ 
(c) innntarau~· 1nn11 jurisdicti,)n. cvcn after thcir n••~~•,n• h~s.lloC'en accom· 

pli,h··•l. fnr Olt'ls c;arriL'tl cmt 111 riu: clischarge oí rlu·ír .lutics, includin~ 
\\'tm.t~ :-puS..c.:n ..anel wricinp;. 

(ti) thc ,.,,,.,. .. ~ privik-gc:s anel fa<"íliric:s granre<l pur"'"'" rn thc: Ordi
n.uu·c.• nt' r;ch ·Nc.l\'Cnlhcr HJK1 cnnccrnin~t rh~ pn:fc:rcnti;•l cu:;.ronas 
crc:.unu:au ol intcrn:uional or~••nisations, oí St.ah:,., an rhcu· rdoninn:\ 
\\·irh ~uda ur~tnis:ulnns •anc:l nf thc spcci•tl nli~::-.luns uf t(uriga 
Surc.·~~ 

(c} cM.·aupch•n lur chcn1sdn.oos. rht·ir sp<ltJSCS and dnlc.ln.·r' :·nnn :an~· 
in11111~t.rrttn1 n:Mricrlons. irc,nl :ln~· forn1alitic:s L'c.,nn:ntin~ rhc."' rc~i~
tr.ll1c.11l ,._, .alu:ns .uulfrnn1 .an~ uhli~~ulun~ rdatln~ tu n:.uic:mal :-.cn·it:>L' 
in S\\ U.tt·tl.anal; 

li) llh: ~.UIU l.u·rhuc.·:- .1::-. rq~.anl:- •nuncron-y ur c~dun~· rc,.;ul.u•,,n:. a~ 
rhu)c ~r.uucd to thc reprcscruativi:s ot forcign govcrnmenls on a 
1<'1111" •&.•n t,fl i .. ·i;ll tni~::-.i,•••· 

l~ eh\· rwiu ht u:. .. · oxl,·s 1n ,tfhn.al L·un1Ulllllh.'.lltun~ ,,r tt• rc:n·•n· ,, 
M:n.l :::"·unh:nls ur c.:urr~·:o.pnndt:."nt:c: br n1~.1n~ ,)f c.·uurl.,.·n. nr d1plu 
llUIK h.l~~. 

·\rtidc r; 
Jútw '!f'lór Presidem, tk (,'mrral tlllliUl!,er 11nd J._nior OJIKillls · 

r. 'Jlac l'n.:si.lcnr, riu: General ;\l;~nagc:r of rhc: U:ank, antl rhosc: Sc:nior 
Oftlcials u·ho :1rc dcsignatc:d by rhc larrc:r with rhc conscnr of thc Federal 
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Deparnncnt t<n l:nre!~" Affairs sh:~ll cnjoy s~eh pri~ilc:g..-s ~n? immunirit:s, 
excmprions an<l l;>cohucs as are grame<! ro doplomauc agcnrs 10 ac:eoro.lancc 
wirh rhc l:o"-" of narions antl inrcrnarional cusrom. 

2 • Cusrcm" privilcgcs and facílities shall be grame<! pursuant to rhe 
Onlinanct· of 1 ;a h Nnv~ml>er 198\ eonr:crning rhe prefc:rcntiãl cusrnms trc-.\t· 
nu-nr , .... 1nrc·r,J;tlt••n.tl t•rf;~tnis.uiculs. ,,f Sr:src:.s in rhcir rc.·l.~ti,,n~ wsth such 
urh;Uil:"t.ltl••ll' .ln•lot' riu: ~pc.·t·i~alrua~Mnu:o. ,;t tnn:a~n :-i.i.li~t:~: 

~ \ : 
Arricle 14 . 

Prillikus anJ im1111111ilits ÇiZIIItd 1D aU Ojfua.ls 

Thc Oftici:.ls of rhc Bank, whatc:vcr rheir narion;oliry, shall enjoy 
immunir~ imm JuriMiicrion lc>r ;ons accomplishe<l in rhc cli.chargc oi thcir 
durics. ;.;dmlin!! wcmls spokcn anel writings. cvcn alta sut·h pc:rsons ha-.· 
cc:oscd "' lx· ( llfo,·i.ols <>i doe H;onJ... 

:\node 11 

f•rtl'llt.,t:rl J'~t:' tntntuiiiiÍtJ .. ~r.Jirlttl /11 IJIJI/ .\u•uJ l?f)ir~ls 

Oftic:i~·· uf riu: n ....... whn ''" llCll h;on• Swi's IMJÍ<>n;olir~·sh.oll; 
(~} cn~>y cscmpoiun I rum .ali F<'lcml. <:Omlon;ol .o mi cnn;onuoul •~sc:> nn 

sJI;ork':>, 1..-~-s ;u><l .ollcJ\\".IIlccs p;oi<l ru tlo<"lll 1.,· lhe ll;ml..; hnwt·,·c:r, 
Swirzcrland •n~•~· ui-.,· rhc..·sc c:rnulunn·ru~ uuu a~ntunt tor 1hc purpusc 
uf c.fcrcnninin!! Ilu.· u~ pa}·.lhlc: un Ínt·nnu- t"nuu urlu:r ~uarccs; 

(h) en~>y esemption .. 11 rh.· IÍillc." nf p.o~m··m. I mm ;oll Fcck·r.ll, conh>nal 
.tllC.I n.>llllllUilaf t.i'-l ~ ,,u l".tptul l'~~·n11.'nl~ tine: iu wh:.tiL"\'c:r ,·1rn.&nl
sUI1CC~ hy du.: H.ud .. ; riu: ~une.• ~h:.rll ••ppl} tu ;u•~· c.·:•pir.rl J'·l\'lllt'Ut~ 
wludo m.l\ l~t·m.o.lt· h• ( lfíko.ol, ui I h,· ll:onl.. ho W.lf ui ondnnnor\ h>r 
sic.:knc!h'· ,;"·"·idt·nh. ,-u·.: hu\\'cn.·r. lllt.·uu•c· tlcr·i,·c.·,( t"rurn ~&h: h t·.rpu.•l 
p.t~·rnc.·n~:~o •. 1:-. \\di .1:-- .tnnuitic:~ .nlll('fl'U~ittel~ p.ai,l ht ,·,,nu,·r l >tfic:i.tls 
uf ahc U.aul. ~lu li lh•l hc.: L'nlnlc .. J ao ~uc.:h c!'t.crnpuuu~ 

(c·) lx: cxc.·ntJ-.« fruut .tU uhli~stÍ•lfl!'- rd.uin!~ to n.uiur1.1l ~·n in· in 
!'J\\'IIZL'fl,llllt 

ltl) h~..:aht·r wnh ah .. :u 'P"'"~·~ .tn-.1 d.,·pc:ndnu lnc.·tnhc:c~ nt thc:ar t.mulic:.. 
nnt hc suhnuun.l an riu.· pn \t:r-ltln~ rt:~tric.·tuiJ.t inunli!-Ollnn ,111-.l tur· 
nt.diril.-s t·uru.·t·ruanJ.!. du; rc~i)trJUuu uf .alit.·ns~ 

{c:) cnioy. with n~pc.:t't ·,u t·sdt.~ll!!' t:anhtl<":r<. and tanhrat·~ htr thc: u.tn~ti:r 
of r hei r :ts~t·h .anc.l prupc.·n~ ln Sw it:tc.·rhantl mui .1hr, •.hL thc !roolntc 
prh·ilc:~c~ ;t!lo rhus~.- p.roultc:~ol tc.• dw l )ltic.:i.als uf uthc.·r •nu:rn.niun.al 
org~nisatiun~; 

(f) rogcahcr with thc olc:pc:ndem mcml><:n. of thcir faonili..-, .ln<l thcir 
household stafl: henefit from the samc rc:p;Uriation f~cilities ;as 
Officials ol orhcr inrcrnational org~nisations; 

(g) enjoy thc cuswms privilcges and faciliries granrcc.l pursuanr to thc 
Ordinancc of 1 ''h Nm·c:mhcr 1981 concc:rning rhc: prcic:rcntial 
customs rrc;umc:nr uf iotcrnarional org..J.nisar ion~,. of St.n~s ín rhcir 
relations with such orp;.onisarions aml nf rhc spccial oni.,inns nf 
fclrt:ign s,~uc.·~. 

Aniclc ,r, 
.1/iliJary sm-kt of .lis•iJS OflitiuiJ 

s. The General Mana1,>cr of rhc B~nk shall furnish thc Swiss fCdc:ral 
Council with a list of rhose Officials .. ·ho ha-vc: Swiss narionafity and who are 
subject to thc: pcrfonnancc of milirary dutics. 

:. The Gcnerall\lanagc:r oí rhc: lbnk anclthc Swi>> l'c:tlcr;ol Cnuncil shall 
draw up an agrcL'tl rcsrncti\·c lisr ui rhu~t· ( >fficials who hõl\'c.· s,,.~~~ narion · 
ality and who h,· rc::.t~,n nf thl'ir t'unc.·n<au~. ~h:tll lw ~tcc..·nn.Jc.d t'urc.·i~n kol\·c.· 
of absenc(' (lli~~n~oaraon frnrn nlilitar~ ~c:n·iL·c:). 
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; ln di<' i:\·em ot" I h<· c.>ll·up ol Swiss ( >t"t"i.:i.>b. du: Ronk lll")· lllrt;ugh 
rlw mt,·rrunhary of rhc h: .. kr~tl Dcp~utmcnr tC)r l·orci1-,m Aff.lir::-.. rc.·,lucsr 
'hspc.'lb.Hhllt or da.ut~t· ot' tl.uc: clf rnilirary ~c:rvJcc 

:\nidc 17 
I :": .. :t~plso!U ·," tl.'t' I"IIIJimi!r _{n1111 jurüdklrtm dllll r.t:«llliott 

Tht·p•:r>nalS refcrretl "'on :\rridc:s rz, 1 J :o mi q uf thc: prc:sc:m :\!ln-c:mcnr 
slull rh H hc.·nt~fit t"rurn tnunuUU! frorn jurlsdicuon nnr, whcre ••pplh:.thlc. 
front mu1uuur~ frurn c:~CLUih.•n. 111 d1t. c:vcru of lc.·~·l procccthn~ .1~.un:o.r 
thc:an \\ ub rc.':-oJX.'l.'t ro d;tnl.l~l.· ''n.·.uüuncd hy :a n·luch.· Ul thc:ir nwn~r~hap ur 
cntur•"~l. PI an rhc c\·cnt c.•r' 1hc.·ir conrr;;avc:run~ rhc.· h:dcr~) laws m h,n.·c 
rc~.1rd111~ t•)ad traftic whu.:h m.n ~ivc rlsc: ru thc.: irupusirion nf ;l :-J"-'' tine. 

:\nide 18 
Hx~rts 

l.~pcn~ whu du nur h,I\"L" S\\"iss n:.ttinn:.llil~ :.tnd wh,., c:.trry nur IL"111f"-'f.IC)' 
nu~:oh'tl~ fur rhc :.tccounr ut" •h,· B.1nk shall. for tlw .. lur.uíun of ~ut:h nu:-~i,•n. 
bc· ur:.unl a~ ( )ffil"i.tb. or' 1iu: B.mk. so ;:Ir -~l!-. thc· -prívilt:·gt.·s :.11-.-iflillnllinut-CS __ _ 
t'"I'"'Yc . .-~1 hy ~m.·h < )lficlal!<> .•rt· C(lflCcrncd. 

,-\nieh: 19 
P11rpost ".f imm11ni!1 

1. "llu: privilc:gc:s and immunities providc:d for in rhc: present Agrc:ement 
are nnt c:stablished for rhe pc:rsonal bencfir of thosc: pc:rsons in whose f:l\"our 
thcy are gramc:d. Thc:ir purposc: is soldy to c:nsure, in ali circumsrances, thc 
frc:cdom of action of thc: Bani.. and rhc complete intlcpendcncc of thc per
sons com:c:rned in thc carrying-out of thc:ir dutic:s with rc:spc:ct to thc 
Bank. 

:. llw l'n·>~tl,·nr ;uni tht· C..-n..-ml i\lan;~gn ot th..- B.mk sh;oll ll.ln: nut 
unl~ rlw ràJ.:ht'lmr :.tlso rht· ,lut~ tu "'-'ili\·c tlu: inlntuuir~· nf .r.ny <>ttic~o~l whcn 
thcy cuns1,lcr thac such 1mmunuy u•ould hindt:r thc normal coursc ot justice, 
aml th<ll it is pnssiblc to wAi\"C such immuniry ."·ithout prcjutlicing the 
inrc:rC$15 uf the Bank. ln respc:ct of thc: Prc:sidc:nt and rhc: General l\l•nagc:r 
rhcmsc:h·cs, the lloard of Dírc:crors sball havc: rhc: power to waivc: nnmunity. 

:\nidc zu 

. ·la•n. midmrt and á'P'"'"" 
n .. , Swí.s authurinc~ ,hall takc: ali thc ncc~"SS.I<)" stc:ps to fa<"ilir:m: lhe: 

cnr11 anru. tll:'panurc: t'rnm otnd rcsidcncc in Swiss rerrirory of ali JX"nuns. 

1rÍ1:spccch·c oi thcor nationality, wll<• .m· to :utc:ntl rh..- ll.ml.. in :on ofiici;ol 
t::tpaciry, na me h·: 

(:1) thc: mc:ml><·rs of 1hc llu;mlut I )orn:rors ui thc: ll.uok. 1hcor Sl><>uscs .m<l 
childrcn: 

(h} r h c: reprc,cnt:ol ivcs nf central lo.mk, whído Me n~t·onl .. ·rs ot" thc ll:ml.. 
thc:rr spousc' :onc.l childrc:n; 

(c:) thc: Preoodcnt, the Gc:nc:ml M.on.og.-r .111<l1hc Ot"ún.ob of riu:: B.>nk, Js 
\t"cll as the dcpcndc:nr mcmhcr> nf 1heir rc:spcnin· t:nnilic:s; 

(ti) cxpcm: 
(c) ar.~ .:>thc:r pc:rsun. irrcspcL·tin.· ,,f his. n~ulono1liry, whu is tu arrcnd dh. 

B~nl-. 1n .on ofiicial capaciry . 

.-\md,· :o 
/tlenti!r tarár 

a. Thc l·c ... k·r.tlllc.·p:.srtnlcnr iur h.•rc.·•!:n :\ffairs !"ful1rr.tn~•nir rn riu.· B.utl. 
an iclcntity c.srd. wnh a phutot-:.raph ,, •. rhc: huldcr. for c:.u·h ( >fticlotl and ,·.adt 
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lkpc:ndc:nt mc:rnhc:r oi hi~ Útnily h\'Ul!-t wirh hirn .uni h.anng nc> ~.untul 
occupation. 'I ill::-.t'.Ucl sh;lll l>t.• .nulu:ntk.ut·tl hy rht· rnlc:t';tl l)l'IUtUHt~IU iur 
Fordgn :\ri'.urs .tntl hy rhe H:llll- :md sl1.11l scn·e rn j,J,·nul~· rh<· hnldcr íur tlu
purpc.>st: of .1ny Fc.·..lcr:•l. C:10h)l1.11 nr c:nnununal ~•tuhurir}. 

z. 'l11c U.ml. >h.all r<:t,'Ul.~rl~ <'ommuni<·.uc 10 d .. · h:.kr.tl lkJ>:tnmcm lur 
Forc:ign Affairs rhc li" oi rhc Ortici:~ls of rhc: Bank, .";-mi_ of rhc memhers 
of their famiJic>, indicaring. Ín rC>JlCCI u( cach, ti.Uc ,tÍÍ hírth, nalÍOO.liÍif, 
domicile in Su·irzcrland, and caregory or dass of cmploymem. 

Arriclc: zz 
Pfn'ttlliolr of ab~nt of priviJe8a 

The llank .uul rhc Swiss aurhoriric• sh:lll CtH>J>er.uc ar ali rimes w 
faciliratc chc s.uisf;tt·rory adntini5tr.uson ot justice .. tn rnsurc thé' uhsc:rvancc: 
of policc rc.·brulauun!. a.nd tu prc,·cot any .1busc of thc pra,·tlcgc~, inununuicst 
facilirics ;&nd c:xcmprions provídcd for in rhc: prescnr :\grcc:mc:nt. 

Anidc: zJ 
Düp111r< btt"'"" Olfoial< of tht Balfl: aliá thirJ partin 

Thc: Bank sh:tll mkc r h" Ol'l't•.s:try "'"I" ro cnsurc r h" s:tti.,facmry st•llk· 
mc:nr of di,pmcs mvolving any Oflidal oí rhc n .... ~ who, pursuam lO, 

Aniclc:s 1} :.Utll q, .hcoctits fnun unrnuniry. whcr"· inununicy lm:. nut hc:cn 
waived in .•ccnrdaucc wirh thc: pru\. i:.iuns of :\rrid,· .,. 

III. Nun-rcspnnsibiliry ;nlll S<.'<:urity o( Swirzcrland 

:\rrlt'k ,_, 

..Von·mpotuibtli!r "' Ju·i~r/.znJ 

Swirzc::rl;an .. l !1-luil.thlt. un ;.tçcou1u uf rlu: 1\:.tnk ·~ ;.lcti\·iti&."!'- un ib u:rrirory. 
a!'-~u•uc any lntcrn.uu•n.tl rc!Op\tnsihilu:y ,·,,r .u:rs. or nnlis.'iiun:!oo uf rlll· 1\.tnk t.U 

t<•r tl.ust: uf rhc 1\.ou~·, Oir'ici:tls. 

:\rrkk !\ 
.\"r.·uri!r t?l .\·u·tl~rl.mJ 

1. 1\;mlun~: 111 th~> .\!\rccntcnr •h.oll .offcn thcc ríghr of rhc :-;.,..;,._, h:der:al 
C:uuncil '" appl\' .til .tpprt"lpnouc::: !-~Lfc~u.ard~ in 1hc intcn..·sb ut' riu· scl'uricy ,\( 
Swltzc:rl.uul 

z. Shoultl tht" Ft.•dr,:r.al C:ouncilc·on!'>idl"r it nccc;~sar~· ru ~•pp1y thc: prtl\'i 
~~uu~ ot llu JJr:-..1 p.tra!!.r.lph of th .. · pn ... ·sc:ur :\nidc:::. ii sh.tll .. <.L~ prc.t1nprl~· .. a~ 
t.'lrCUill:,I.IIU r' p~·rnlll. L'St.1bl1~ll l'lHU.Il'l \\'Uh lhe U~utJ... 10 l~rticr U> f.iCCidC 

j'unrly upc ,,. .. ,h h •nc.·.burc~ ~•~ nu\· J,,· un·c:~s.try rn pr<.Hn't tlu: uuc.:n::..r:. nf thc 
ll.mk. 

). Thc. l~.utk. ~h.•ll t:o·op<:r:ltl" wnh th"· S"'-·iss .nuh,,nuc.·!'- cu prc,·cnt o~ny 
prt·Ju<hcc ''" riu..- ""t·cunty of S\\·it:tt·rl.uul on acc.·nunt ní ;~n~· ••nl"·i[}" of rhc 
ll:onk. 

IV. Final provisions 

:\rrick 16 
lmpl<mmtdtion oJ lh< ,-{grwnml I?J Ju·icyr/anJ 

Thc l'c•lcral Dcp>rtmcnl for Forcign Affairs shall he thc Swiss authoriry 
rcspon~ihlc: fr.r rhc .apphc~Hion of rhis ;\~rc:c.••nt·nr. 
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Anidc •7 
S<llkmtnl oJ Jispslles 

1. Any tlifferencc of opinion concerning chc: application or ~nterprc:ta~ion 
of c bis Agn:emc:nt which dirc:ct consultations betwc:en thc: parrrc:s have farlc:d 
ro setdc: may hc:' rcferrcd, by eichcr parcy, 10 chc A~bitral Tribunal providc:d 
for by the ll•guc 1\grecmcnt of zorh January 19Jo rcfcrrcclco in Paragraph n 
uf rhc lhnL ·, C:on>tiruent C:hartcr. 

:. Thr· I'·" ucs w this .\borc:t·mcm ma)· nt:\'t'rlhclcs:o. ·;~~rcc: ru suhmi1 •uch 
daflc:rcnc:t: •. t upuuun tu an .ui hnc: arhit~l rri~nal cun~isting O.f rhrcr 
memhcr>. lu '"" c\·cm. rhc Swi.s h:tlc:ml Lounc:tl anel thc· ll.tnl.. wtll c:och 

aPix>int '"'" mc:mlx:r uf th.n trihun.ll. an•l tlw I"""""" so app<>imc·•l >h.oll 
scl~'l.'t ;t J>r<":<iclcnt. Shnulcl tltc: mc:ml>c:rs of thc· 1 rihun;tl be unahlc: tn il):<CC: 

upon "·hu shnuJ.I hc: sclr:<'l<~l •• J>rC:siclcm. hc· >h.oll hc: ;tpp<>Íillt:<l hy riu: 
J>rc:siJc:nr nf doe: lmcrnarion;tl ( :nurr oijusricc: at rhc: <C<JUCSI of chc mc:mhc:rs 
af tlu.- tribunal. ur. if hc is unahlt• ro cxcrcisc.· r bis ttJncrion, b\· rh._. \'ice.·· 
l'rcsiCk-111. ur (.lili"g him '" chc· ... ,.,.. scninr mc·mhc:r uf tlu: Cuu~r. Thc• s.li.J 
acl huc trihumtl shall tis irs ""'" rulc:s nf prnc::t'llurc·. 

:\na~o:lc.· .:~ 

. ·I•~NtJ,/.'111'"1/ ,,,.,J,: . -J.r:r«,.lt'•rt 

1. ·nu:. :\ttrc."Cnacnt 1na~ 1,... n.·"'l.)t"'l Jt rl1e..· rc.·,luc.·~c ut c11hcr 1)'..arr~. 

:. ln such a case, rll<' l"'rll''' sh.cll jclcnrl~· c:s;omine any "l'l""t'narc· 
chan~c."":roo UI rhc l•ruvi=-aun:rro. ui thc.· prc.·!'oc..'Rl :\:,:rc.·c:rnc.·nr. 

:\n ... ·lc.· .:") 
ll''itbJro~ll'J!fn,,.r 1/.v . l.~rrr,.lt'ltl 

Eillt,·r l•.trt)' sna~· wlllulr.au· t'rcmt rlu ... \!!rn·n•c·nr upon gi\'lll!! rh~~.· ,,,hc..·r 
r..an~ ru·o ~·c.·..ars." noun.· ui wilht.lraw.tl. 

:\rudc.: .;v 
l.ixisting immlllliti<s .snJ pnl'lle,~ts 

The pn:sc:nt Agreemcnr sh:oll nor he clcc:mccl co atfccr in any way rhe 
prh·ilcgL-s and immuniriL-,; ~ranrccl ro rhc llank pursu:onr ro thc: Com·enrion 
of •och January ·~uo rc:spc:c:cing thc B.lnk lur lmernational Scrrlcrncrus, che 
C .. onscirucnr Chartc:r anel St;nutcs of rhr: l!.tnk, ur doe immunitic:s sc:1 fonh in 
rhc Brusscls Prorocul of Joth .July 19.16. 

:\rud(; t• 
J :idr:r ,~,, ,;,, .. ,_, 

Thc: prcsc:nt Agrccmcnr •hall enrcr imo force un rhc: clo.uc: of its signmurc, 
and shall bc applic:J wirh cffr::cr frum osr J.tnuary 1987. 

Donc: at Bernc on cot:h Fd>ruary, 1987 in rwo copies in rhe Frc:nch lan
guagc:. 

Amcuded lexl of Article 56 o( lhe Stalutes 
adoptcd br lhe Extraordiuary General Meeling of 13th September 1994 

"Art. J6. For lhe: PWJIOSCS of thcse Slatutcs: 
(a) central b:Ulk mcaos lhe bank or b.mkiog system io aoy c:LJuotry lo 
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which has beco entrustcd lhe duly of rcgulating lhe volume of 
s:urrcncy and credit in that country; 

(b) lhe Governar of a central bank means lhe person who, subject to lhe 
control ofhís Board or olhcr compctcnt aulhority, has lhe dircction 
of lhe policy and adminístration' of lhat central bank;" 

(c) {unchanged} 
: 

"Art .56. Aux lins des Statuts, 11 l~ut cntcndre: 
a) par banque ccntralc, la banque ou le systcme de banques chargé dans 

un pays de la miss&on de rôgler lc volume de la circulalion monétaire 
et du crédit dans cc pays; 

b) par Gouvemcur d'unc banque ccntrale, la pcrsonne qui, sous 
l'autorité de son Conseil d'administralion ou de lei autre pouvoir 
-compétenl, dirige la pohtique cl l'adrmnistration de ccllc: banque 
central e; 11 

c) {sans changemenrj 

"Art. 56. Für dic •·orhegcndcn Staruten bedcutel der Ausdrud. 
a) "Zentralbank" die Bank odcr das Banksystem welcbcm m etnem 

Lmd die Ptlicbt zur Rcguhcrung dcs cinheimtschen 
Zahlungsnullelumlaufs und Krcdits auferlcgt ist; 

b) "Prãsídcnt einer Zentralbank" dicjenige Person, welchc unter der 
Aufsichl tines Vcrwaltungsr.nes odcr cincr andercn zustiindigen 
Stclle doe Puhtik und d&c Vcrwaltung dicser Zcntr.ilbauk lcilcl;" 

c) íunveriindert} 

"Arl. 56. AI fini dei presente StatUh> deve inlendcrsi: 
a) per banca centrale, la banca o ti SIStema di banchc ~u1, mun pacse, c 

õltnbuJio ol compito di regalare ti volume della circolazionc 
monetaria c dei credito m que! pacse; 

b) per Govcntatorc di banca centrale, la persona che. S<llltl ti ~ontrollo 
del suo Cunsoglio di ammimstraztonc o di altro organo competente, 
dinge la puhlica c l'ammirustra:zwnc di qucsta banca ~cntralc;" 

0 ~~~~ ~ 

PARECER 

PGFN/COF/N" 1864 /96 

Processo de adesão do Baneo Ceneral do Brasil -
BACEN coroo membro associado ao Banco d.e 
compen:sações Intet:naciOna.is - BIS, confoca.e 
aprovado por meio da Elq)osiçã.o de Motivos na 
3G2, de 28 de agoseo de 1996, deste Ministério, 
publicada no Diário Oficial ela União de 30 de 
ag'o_s_to de 1996. 

Operação sujeita à ratifica;io do Conqresso 
Nacional. Constituição Federal, a.rtigo 49, I; 
Decreto-lei n~ 1.637, d.e 06.10.78; Decreto n.:o 
1.745, de 13.12.95, art. 7°, parâgrafo único. 

I 

Foi submetido a esta Procurado_r~a-G_~r~_, nos t~~9_s __ 

do art. 13 da Lei Complementar n° 73, de 10.02.93, e do 

parãgrafo único do art_. 70:_ do D~cr_~tº g_~--~· 7_4~~ de 13.12 .. 95, o 
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expediente PRES!-96/3114, _de _21 _de_o_utubr_o __ de 1996_, referente 

ao processo de adesão do- Banco Central do Brasil - BACEN como 

membro associado ao Banco de compensações Internacionais - BIS, 

solicitando que a matéria seja S"brnetida à apreciação do 

Congresso Nacional, em respeito ao disposto no art4 49, inciso 

I, da Constituição. 

rr 

2. Referido processo de adesêo foi aprovado por meio da 

Exposição de Motivos n' 362, de 28 de agosto de 1996, des'te 

Ministêrio, publicada no Diário Ofi-cial de 30 de agosto de 

1996. 

III 

3. O BIS iniciou suas atividades, em Basiléia, Suiça, em 

17 de maio de 1930, sendo a -ma:is ailti-ga -orga:Ilizaç~o no cam;::o 

das finanças internacionais e centro de convergência das 

autoridades mcnetárias. 

4. Desde os Primórdios de sua criaç~o. o BIS tem 

deserr.penhaào o papel de instituição bancâ.ria central, sem. 

similaridade interr..aci.o:1al. O contro.le e ad.rn.L"listraç_ào do 

Organis~c é tota~~~e operado pelos bancos centra~s. 

5. Atualmente, o BIS conta com 33_ !trinta e três) bancos 

centrais associados, 

desenvolvidos e 12 (doze) de paises em desenvolv,imento. Até a 

presente data, a. nenhum banco central da América Latina fci 

concedido o privilégio de aderir ao BIS. Excluida a Iugoslávia, 

cujo status legal continua indefinido no âmbito do Organismo, 

aos demais trinta e dois membros são assegurados os direitos de 

representação e poder de voto nas reuniOes gerais do BIS. 

r v 

6. o balanço patrimonial do BIS, em 31 de março de 1996, 

somava USS 122,5 bilhOes, dos quais US$ 5,2 bilhOes 

representavam seus r~cursos próprios (capital e reservas). 

7. o capital acionár_.io autorizado do BIS corresponde a 

USS 2,91 bilhOes, dividido em 600 mil ações, cujo valor nominal 

é US$4.850. Até o presente, foram emitidas 473.125 açOes, 

estando 84% concentrados nos bancos centrais membros e os 

restantes 16% em poder de investidores privados. 

a. Embora todas as ações tenham direito a dividendos 

anuais, os investidores privados não podem participar nem 

exercer poder de voto nas reuniões gerais do Orqanismo, vez que 
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tal prerrogativa é outorgada exclusivamente aos bancos 

centrais. 

v 

9. A Diretoria do BIS decidiu, em .reuniiio realizada .em 9 de 

setembro último, na Basilé.i.a~ Suic;;a; colocar à disposição do 

Banco Central do Brasil o total de 3.000 (três mil) ac;;ões para 
subscrição ao·capital do Organismo. 

10. O lote de ações colocado para subscriciio pelos nove 

bancos centrais convidados a aderir ao BIS soma vinte e cinco 

mil ações. Ao Banco Central do Brasil, bem como a sete outros 

bancos centrais (Arábia Saudita, China, Cingapura, Coréia, 

tndia, México e Rússia), foram ofertadas três mil ações, à 

exceção de Hong Kong, cuja oferta foi de mil ações. 

11. o preço de emissao das novas ac;;oes é de 3.643 francos 

ouro por ação (ou o equivalente a l. 057,645 gramas de ouro 
fino), o que, atualmente, representa cerca de US$13, 141 por 

acâo, a prec;o de mercado em relação ao ouro. Assim, as 3. 000 

acões totalizam, em valor presente, aproximadamente; 

US$39, 423,~000, sendo a parcela realizável, a ser paqa em ouro, 

ou moeda livremente conversível, correspondente ~ ~~%, ou ~~~~, 

9,855,750. Os restantes 75%, hoje equivalentes a US~29,567,250, 

constituirão a parcela do exiqivel. 

I2. É de se registrar que o BIS jamais efetuou chamada do 

capital exigível. A parcela realizável será calculada com base 

no preço de mercado para o ouro, aplicando-se o preço fixo de 

abertura no mercado de Londres cotado dois dias üteis antes da 

data de pagamento. 

13. A data para a subscriç&o das ações foi estabelecida 

para 1 o de novembro de 1996, prorrogável até 31 de março de 

1997, a pedido dos bancos subscritores. Ressalte-se que o Banco 

central terá direito a receber dividendos pro rata a partir da 

data de pagamento do valor das ações subscritas. 

VI 

14. De acordo com o que dispoe o Decreto-lei n° 1.631, de 
6 de outubro de 1978, a integralização das referidas ações 

constitui responsabilidade do Banco Central, que esclarece que 
o Brasil somente passará a ter os direitos e as obrigações 

inerentes à condição de membro efetivo após o pagamento do 

valor que for apurado para as mencionadas ações. 

Março 1997 



Março 1997 ANAIS DO SENADO FEDERAL 

15. A Constituição Federal estabelece no seu art. 49, 

inciso I, que é de competência exclusiva do Congresso Nacional 

resolver definitivamente sobre tratados, acordos ou ates 

internacionais que acarretem encargos ou compromissos gravosos 

ao patrimônio nacional. 

VII 

16. Em vista do exposto, deve ser encaminhado ao 

Congresso Nacional o texto do Convênio Constitutivo do BIS, 

para ratificação, nos termos do inciso I, do art.49, da 

Constituição Federal. 

É o parecer que submeto à superior consideração. 

COORDENACAO-GERAL DE OPERAÇClES FINANCEIRAS DA UNIAO, 

em o~ de novembro de 1996. 

<A=~Oi>~ 
~A LUCIApATTO DE OLIVEIRA 
Proo~radora da Fazenda Nacional 

De acordo. A consideração do Sr. Procurador-Geral. 
COORDENACJ\.0-GERAL DE OPERAÇOES FINANCEIRAS DA UNIAo, 

em D,(de novembro de 1996. 

IT~~ARBALHO 
Co~~;;d;r-Geral 

De acordo. Encaminhe-se o processo 
consideração do Exmo. Sr. Ministro da Fazenda. 

PROCURADORIA GERAL DA FAZENDA NACIONAL, 
novembro de 1996. 

~~.:..11--
.l!.i. e-1 •• di .. -._,.,. 

Pne..-Nf.Get.l fia fazuü Nad•nal 

BANCO DE COMPENSAÇÕES INTERNACIONAIS 
Textos Básicos 
Basiléia 1993 

à superior 

em 0 1./ de 

Texto alterado do Artigo 56 dos Estatutos. Emenda adotada pela Assembléia Geral 
Exttaordinária em 13 de setembro de 1994. 

• Art. 56 - Para as 6nalidades destes Estatutos: 
(a) banco centta1 significa o baDco ou sistema bancário de qualquer pais in<:umbido de regular 

o volume de moeda e crédito no referido pais; 
(b) o presidente de um banco central é a pessoa que, sujeita aos controles impostos por sua 

din:toria ou pot" outta autoriclade c:ompetCIIIC, orienta a política e acimirâstraçio do reterido 
banco central;' 

(c) (malterado) 

Convenção de Haia 

••••• 
BANCO DE COMPENSAÇÕES INTERNACIONAIS 

Textos Básicos 
Basiléia 1993 

Conveoção a respeito do Banco de Compensações Internacionais 
(de 20 de janeiro de 1930) 

Carta CODS!i1utiva 
Carta Constitutiva do Banc:o de Compensações Internacionais 
(de20 de janeiro de 1930) 

Estatutos 
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Estatutos do Banco de Compensações Internacionais 
(de20 de janeiro de I930; com as emendas introduzidas em 14 de junho de 1993) 

Pro~ocolo de Bruxelas 
Protocolo a respeito das imunidades do Banco de Compensações Internacionais 
(de30 de julho de 1936) 

Acordo de Sede 
Acordo entre o Conselho Federal Suíço e o Banco de Compensações Internacionais que 
visa definir a situação juridica do Banco na Suíçá 
(de lO de fevereiro de 1987) 

••••• 
Convenção 

a respeito do Banco de Compensações Internacionais, 
(de 20 de janeiro de 1930) 

Os representantes devidamente autorizados dos Governos da Alemanha, Bélgica, França, 
Reino Unido da Grã-Bretanha e Irlanda do None. Itália e Japão'. de um lado, 

E os representantes devidamente autori23dos do Governo da Confederação Suíça, de outro 
lado, 

Reunidos na Conferência de Haia no mês de janeiro de 1930, concordaram quanto aos 
termos seguintes: 

An. I • A Suíça, se compromete a conceder, sem qualquer demo ~a, ao Banco de 
Compensações h>lernacionais a Cana Constitutiva que se segue e que terá força de lei; a não ab
rogá-la ou introduzir acrêscimos; e a não sancionar emendas aos Estatutos do Banco citados no 
parágrafo 4° da referida Carta, exceto em comum acordo com os outros governos signatários. 

An 2" Qualquer disputa entre o Governo Suíço e qualquer outro sovemo signatário relativa 
à interpretação ou~ desta Convenção serã submetida ao Tribunal Aibitral, estabelecido pelo 
Acordo de Haia de janeiro de 1930. Ao ocorrerem tais disputas, o Governo Suíço poderá designar 
um membro para participar do Tribunal e tendo o Presidente do Tribunal direito ao voto de 
desempate. Ao recorrerem a esse Tribunal, as Panes poderào sempre acordar entre si no sentido 
de submeter sua disputa ao Presidente ou a um dos membros do Tribunal escolhido para cumprir 
a função de árbitro único. 

An. 3• Fmna-se esta Convenção por um prazo de 15 anos. A referida Convenção é 
fonnalizada pela Suiça com reselVa de ratificação e entrara em vigor tão logo seja ratificada pelo 
Governo da Confederação Suíça. 

O instnnnento de ratificaçào será depositado junto ao Ministério de Relações Exteriores em 
Paris. Quando a Convenção entrar em vigor, o Governo Suiço irúciari os procedimentos 
constitucionais necessários para que o povo suíço possa aprovar a manutenção em vigor dos 
dispositivos desta Convenção durante toda a existência do Banco. Assim que essas medidas se 
tornarem plenamente efetivas, o Governo Suíço notificará os outros governos signatários e os 
tcferidos dispositivos terão validade ao longo d& existência do Banco'. 

(Iexto da Carta Constitutiva}' 
Feita em Haia, em 20 de janeiro de 1930 . 

••••• 
Cana Constitutiva do Banco de Compensações Internacionais 

(de 20 de janeiro de 1930)' 
Considerando que os Governos signatários do Acordo de Haia, de janeiro de 1930, 

adotanlm um Plano que contempla o estabelecimento de um Banco Internacional, & ser desigoado 

I, De acorrlo com um anUncio feito pelo Governo ds Suiça em 26 de dezembro de 1952. o Jap!o 
ruwnciou a todos os direitos., titulas c particip~es adquiridos nos lermOs da Convenção. 

'· Em lO de junho de 1930. a Convenção foi prorrogada de lAI forma a com:spondcr ao pram de 

existãH:Ja do Banco. 

3
• Vcrpagmas7-9ebn:ixo. 

Emenda introduzida ao texto por causa da nova numeração dos Artigos dos 

Estatutos. Texto sancionado em I O de dezembro de 1969 com base nas condições 

estabelecidas no Artigo 1° da Convenção a respeito do Banco de Compensações 

Internacionais 
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o Banco de Compensações Internacionais, pelos bancos centrais da Bélgica. Frar.•;il.. /Je.o'"-'ÍLl. 
Grã-Bretanha, Itália e Japão e por uma instituição financeira dos Estados Unidos da Amêrio;,; 

E considerando que os referidos bancos centrais e um grupo bancário, composto pela J, P, 
Morgan& CompanyofNew York, pelo F'ust National BanlcofNewYork, Nova Iorque, • pelo 
F'ust National Bank of Chicago, Chicago, comprcmetenun-sc a fundar e a g:o."lllllir ou "bter " 
garantia da subscrição do seu capital autorizado no \'alor de quinhentos milhl!es de fi=eos s"iços, 
equivalente a 145.161.290,32 gramas de ouro fino, dividido em 200.000 açiles; 

E considerando que o Governo Federal da Suíça firmou um lrlltado com os Go~emos da 
Alemanha, Bélgica, França, Grã-Bretanha, Itâlia e Japão através do qual o referido Governo Fe<leral 
concordou em conceder esta Carta Constitutiva do Banco de Compensações Internacionais e, a nio 
ser em comum acordo com os referidos Governos signatários, em não revogar, e;nendar ou 
suplementar a referida Carta e em não aprovar emendas aos Estatutos do Banca citados no 
p~gr.úo4'destaC~ 

§1" Por este instrumento, incorpora-se o Banco de Compensações L">;ornac;onais 
(doravante designado o B1111co). 

§2" Sua constituição, operações e atividades são definidas e regidas ~los Est•tutos' 
anexos que por este instrumento são sancionados. 

§3" Ressalvados os Artigos listados no parãgr.úo 4' deste instrumento, os Artigos dos 
referidos Estatutos podem ser emendados e as emendas entranlo em vigor de acordo com os termos 
do Artigo 57 dos Estatutos e não de outra forma. 

§4' OsArtigos2', 3", &•, 14, 19, 24, 27, 44, 51, 54, 57 e 58 dos referidos Estatutos não 
serão emendados a não ser com base nas condições que se seguem: a emenda terá que ser adotada 
por uma maioria de dois terços da Diretoria, aprovada por uma maioria da Assembléiu Gernl e 
sancionada por uma lei que incorpore a referida emenda a esta Carta. 

§5" Os refuridos Estatutos e quaisquer emendas que possam vir a ser incorporadas aos 
mesmos, com base nos termos dos parágr.úos 3' ou 4' deste instrumento, respectivamente, serão 
válidos e efetivos, não obstante qualquer inconsistência entre os mesmos e os dispositivos de 
qualquer lei suíça presente ou futura. 

§6' 
seguintes: 

a) 

b) 

c) 

d) 

e) 

O Banco estará isento e imune de toda a tributação, inc:luí!ldo as categorias 

impostos de selo, registro e outros cobrados sobre todos os títulos ou outros 
documentos relativos à inco'll~ração ou liquídaç'lo do Banco; 

impostos de selo e registro sobre qualquer primeira emissão de ações pelo Banco 
a um banco central, instituição financeira, grupo bancário ou subscritor à época ou 
antes da incorporação ou em decorrência dos Artigos 5', 6', 8° ou 9' dos Estatutos; 
todos os impostos sobre o capital, as reserva.s ou os lucros do Banco, 
independentemente dos mesmos serem ou não distribuídos e calculados sobre os 
lucros do Banco iuttes da distribuição ou cobrados à época da distribuição na forma 
de um imposto de cupom pagável ou dedutível pelo Ban<:o, Este dispo,itivo não 
prejudica o direito do Estado, a seu próprio critério, de tributar os :csi:le" tos da 
Suíça, excluído o Bancc; 
todos os impostos ·sobre quaisquer acordos que o Banco possa vir a firmar em 
relação à emissão de empréstimos para fins de mobilização das anuidades alemãs e 
sobre os bõnúS' dós referidos empréstimos emitidos num mercado ex:terno; 
todos os impostos sobre a remuneração e os salários pagos pelo Banco a membros 
de sua administração ou a seus funcionários que não sejam de nacionalidade suíça, 

§7" Todos os recursos depositados junto ao Banco por qualquer Governo em 
decorrência do Plano adotado pelo Acordo de Haia, datado de janeiro de 1930, serão iml!:>es e 
isentos de tributação, seja por desconto e:' .:tuado pelo Banco em nome da autoridade tributá-i., seja 
por outra forma. 

§8" As isenções e imunidades citadas acima aplicar-se-ão à tnõutação presente e :Utura, 
qualquer que seja a sua designação, e independentemente de ser imposta pela Confederação, ou pela 
autoridade cantonal, comunitária ou por out<a autoridade pública. 

, §9" Além disso, sem prejuízo às isenções especificadas acima, nenhuma tributação 
poderá ser aplicada ao Banco, às suas operações ou ao seu pessoal, que não seja uma tributação 
de natureza gera! e· que não seja aplicada de facto e de jure às outras instituições ham:arins 
estabelecidas na Basiléia ou na Suíça, às sua; •:~ ·::.:-.•/··~··: e ~o Sf ~ r:':~s::-'-'1. 

§10. Ern tempos de paz e em tempos de ~U'!IT3., 0 Bancoy :..'.:::...i ~ropu_·_ -· ·:.. .• ;;.~ .:.J.vcs 
e todos os depósitos e outros recursos que lhe forem confiados estarão !m.l!ne:; de q:.!aiS-:{Uer 
medidas como desapro~ requisição, arresto, confisco, proibição ou restrição de exportações 
ou importações de ouro ou moeda e de qualquer outra medida similar, 

Ver páginas 11-23 abaixo para o texto dos Estatutos atualmente em vigor, 
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§i l. · Qualquor disputa entre o Governo da Suíça e o Bance a respeito da interpretação 
ou aplicação desta Carta será encaminhada ao Tribunal Arbitral estabelecido pelo Acordo de Haia, 
de janeiro de 1930. · 

O Governo da Suíça designará um membro para participar do Tnõunai por ocasião da 
referida diSputa e o Presidente do Tnbunàl térá direito ao voto de desempate. 

Cootudo. ao reêorrcrem ao referido Tribunal, as Partes poderão submeter sua disputa ao 
Presidente oil a um ffiembio do Tribunal escolhido para desempenhar a função de árbitro exclusivo . . . . . •· : 

ESTATUTOS DO BANCO DE COMPENSAÇÕES INTERNACIONAIS 
(de 20 de janeiro de 1930; com as emendas 

incorporadas em 14 de junho de 1993)1 

Capitulo r 
Nome, Sede ·e ObjeJivos 

Art. 1" Constitui-se uma sociedade de responsabilidade limitada por ações sob o nome de 
Banco de Compensações lntemacioDais (doravante designada o Banco). 

Art. 2" A sede llo Balico setá localizada na Basiléia, Suíça. 
Art. 3" Os objetivos do Banco são: promover a cooperação entre bancos centrais e 

proporcionar mecaDismos adicioDais para operações financeiras internacionais; c atuarr como 
fiduàário ou agente em relação às compensações financeiras internacionais que lhe forem confiadas 
nos termos de acordos finnados com as partes interessadas. 

CapituloU 
CapiJai 

Art. 4" §1" O capital autorizado do Banco será de um bilhão e quinhentos milliões de francos 
ouro, equivalente a 435.483.&70,96 gramas de ouro fino. 2 

§2" O capital será dividido em 600.000 açõcs de valor nominal igual em ouro. A primeira 
parcela de 200.000 ações já foi emitida e as outras duas parcelas de 200.000 ações cada serão 
emitidas com base nos termos e condições estabelecidos nos Artigos s• c 6°. 

§3" O wlor nominal de cada ação c o valor restante a ser intcgralizado serão expressos na 
face dos cenificados das açõcs. 

Art. SO § 1" A subscrição de toda a segunda parcela de 200.000 ações foi garantida por um 
grupo de bancos centrais. Não obstante, os dispositivos do Artigo s•, quando as ações forem 
ofto:nadas para fins de subsaição, cada aciouista terá direito a su1>scrcver uma ação para cada ação 
registrada em seu nome nos livros do Banco. A Diretoria do Banco (doravante designada a 
Diretoria) estabelecerá o prazo limite para subscrição. 

§2" Não obstante os dispositivos do Artigo 14, os bancos centtais ou as instituições 
fiDancc:ims dos países nas quais as açõcs da primeita parcela foram subscritas exercerão os direitos 
do voto e representação na Assembléia Geral decorrentes das ações emitidas nos termos deste 

Artigo e poderão autorizar a tranSferência das referidas ações em conformidade com os termos 
e condições determinados no Artigo 12. 

Art. 6" Com base ouma decisão tomada por uma maioria de dois terços, e quando for 
considerado ~ a Diretoria podetá em uma ou toais ocasiões emitir uma terceita parcela 
de 200.000 ações e distribuí-las cm confOrmidade com os dispositivos do Artigo s•. As ações 
emitidas dessa forma somente poderão ser subscritas ou adquiridas por bancos Centrais ou 
instituições financ:eiras tfcsign•d•• pela Diretoria com base nos termos e condições estabelecidos 
DO Artigo 14. 

Art. 7" § 1° Vmte e cinco por cento do valor de cada ação será integrúzado à época da 
subscrição~ O saldo poderá. a critério da Diretoria.· ser exigido numa data ou em datas posteriores. 
Notificação com três meses de antecedência será dada quando o pagamento de tais saldos for 

exigido. . "d dia d "gnad -t-'d §2" Se 1DD aàonista deixar de efetuar o pagamento ""'!!I o no ost o para o • =-• o 
pagamento, a Diretoria poderá, com notificação. ~ável ao referido aào~ retomar a ref~da 
ação em relação à qual o pagamento não tenha.Stdo efetuado. Uma açao retomada,podera ser, 

Emcndos ao ICXto original dos EslaiUios. de 20 de janeiro de 1930. foram adoladAs pe1u 

Assembtaas G=is E.~ de 3 de ..Wo de 1937. 12 de junho de 1950. 9 de OUtubro de 1961. 9 de junho 

de 1969,10dejullhode 1974,8dcjulho de 1975e 14dcjtmhade 1993. Asemendasarloladasem 1969el975 

fcnm sanc:ioo.adas cm confcmridadecom as condiçôes estabelecidas no Artigo 1° da Convenç.ão atinente ao Banco 

de Compensações In~s. 

Um franco ouro ê equivnlente a 0.29032258 gramas de ouro fino. 
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vendida com base nos termos e na forma que a Diretoria julgar conveniente, e a Diretoria poderá 
executar a transferência à pessoa ou à corporação para as quais a ação for vendida. O produto da 
venda poderã ser recebido pelo Banco, que pasar.i ao acionista inadimplente qualquer parte do 
produto líquido acima e além do valor por este devido e não-pago. 

Art. ·go §I" O eapital do Banco poderá ser aumentado ou reduzido com base !'uma proposta 
apresentada por uma maioria de dois terços da Diretoria e adotada por uma maioria de dois terços 
~Assembléia Geral 

§2" No caso de um aumento do eapital autorizado do Banco e de uma emissão posterior de 
açiles. a distnbuição entre os países será detemünada por uma maioria de dois terços da Diretoria. 
Os bancos centrais da Bélgica, lngiaterrà, França. Alemanha, Itália e dos Estados Unidos da 
América ou alguma outra instituição financeira do país designado por último acima e considerada 
acéit.ivel pelos bancos centrais a~ terão direito de sub=er ou de fazer os arranjos para a 
subscrição de pelo menos cinquenta e cinco por cento das ações adicio~s em proporções iguais. 

§3" AD estender convites para suQ=ver o valor do awnemo de capital não absorvido pelos 
bancos citados no par.igrnfo 2", a Diretoria dar.i ·corÍsideração a conveniência de associar ao Banco 
o. maior !lúmero possível de bancos centrais que tenham contribuido substancialmente para a 
cooperação monetària internacionaí e para as atividades do Banco: . . . 

Art. 9" Ações subscritas em decorrência do Artigo 8~ pelos bancos citados no par.igrafo 2" 
do referido Artigo poderão ,;;,r: colocadas à disposição do Banco em qualquer época para fins de 
cancelamento e emissão de um nümero equivalente de ações. As medidas necessàrias serão tomadas 
(,lOr uma maioria de dois terços da Diretoria. 

Art. 10. Nenhuma ação serã emitida abaixo de seu valor par . 
. ~· II. A responsabilidade dos acionistas ~limita ao valor nominal de suas ações. 
Art. 12. As ações serão registradas e poderão ser transferidas nos livros do Banco. 
So;m especificar o motivo, o Banco terã direito de se recusar a aceitar qualquer pessoa ou 

corporação como cessionária de uma ação. Não t_ran~ferirá ações se~ o cons_entimento prêvio do 
banco central ou da instituição designada no lugar de um banco central e-iiiia.Ves da qual ou pela-
qual as ações em questão fornm emitidas. · 

Art. 13. As ações t.erão direitos iguais de participação nos lucros do Banco e em qualquer 
distribuição de ativos nos termos dos Artigos 51, 52 e 53 dos Estatutos. 

Art. 14. A propriedade de ações do Banco não gera o direito de voto ou representação na 
Assembléi;< Ger,U. O direito de representação e de voto, em proporção ao número de ações 
subsp!t.as em cada país, poderã ser exercido pelo banco central d3quele paós ou por uma instituição 
por ele designada. Se o banoo central de qualquer país não desejar exercer esses direitos, os mesmos 
po<lerãc;> ·'"' exer?dos por uma instituição financeira da mesma nacionalidade e de reput.ação 
amplamente reconhecida, designada pela Dimoria e não contestada pelo banco cent.ral do país em 
questão. Nos casos em que não houver um banco central, esses direitos poderão ser exercidos, se 
a Diretoria julgar conveniente, por uma iDstituição financeira apropriada do país em questio 
designada pela· Dimoria. 

Art. IS. Qualquer instituição ou grupo bancário subsait.or poderá emitir ou:làzer com que 
sejam emitidas ao púbüco as ações por ele subscrit.as. 

Art. 16. Qualquer instituição ou grupo bancário subscritor poderá emitir certificados 
públicos contta ações do Banco de· sua propriedade. Em comum acordo com a Diretoria, a forma, 
os deialhes e os. termos dà emissão dos referidos c:enilicados saio determinados pelo banco 
emitellte. 

Art. 17. O recebimento ou a propriedade de ações do Banco ou de certificados emitidos 
com base nos t.ennos do Artigo 16 implica aceitação dos Estatutos do Banco e uma dec:laraçlo 
aesse sentido será incluída no texfu das referidas ações e c:ertificados. 

Art. 18. O ngistro do nome de um titular de ações nos livros do Banco estabelece o titulo 
de propriedade das ações assim registradas. 

Capítulom 
Poderes do Banco 

Art. 19. As operações do Banco seriorealizadasemconfurrnidade com a política monetíria 
dos bancos Centtais dos países interessados. 

· Antes que qualquer opcr11ção liDan~ seja realizada pelo ou em nome do Banco, num 
dado mercado ou numa dada moeda, a Diretoria dará uma oportunidade de discotdar ao banco 
central ou aos bancos centrais diretamente interessados. Se, dentro de um prazo razoável 
especificodo pelo Banco, uma divergência. for manifestada, a operação proposta não se realizará. 
Um banco ceDtral poderá condicionar sua aprovaçlo e poderá resttingir sua apmvaçlo a uma 
operaçio específica ou firmar um acordo geral que permita ao Banco realizar suas operações demro 
de limites especificados de tempo, natureza e valor. Este Artigo não será interpretado de tal forma 
a exigir a aprovação de qualquer banco central. para a retirada do mercado de recursos nele 
introduzidos sem qualquer objeção pelo referido banco central, na ausêucia de quaisquer 
estipulações contrárias feitas pelo banco central interessado à época da realização da opera;io 
original. 
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Se qualquer Presidente de um banco central ou o seu substiruto ou qualquer outro diretor 
presente a teunião da Diretoria e especificamente autorizado pelo banco central do pais do qual seja 
cidadão a agir em seu nome em relação a esse assunto não ti\"er votado contra uma operação 
propo>t;, será concluído que o referido banco central tenha dado sua aprovação válida a operação. 

Se o representante do banco central em questão estiver ausente ou se um banco central não 
estiver dirC'.amente representado na Diretoria, medidas serão tomadas para permitir ao banco central· 
ou aos bancos interessados uma oportunidade de manif~ sua discordãecia.· 

Art: 20. As operações do Banco realizad;<s ·por sua própria conta serão conduzidas 
exclusivamente em moedas que, na opinião da Diretoria, sarisfuÇam os requisitos práticos do padrão 
ouro ou padrã.J cambial em ouro. 

Art. 21. A Diretoria definirá a natureza das operações a "''em realizadas pelo Banco. 
Especificamente, o Banco poderá: 
a) comprar e vender moedas ou barras de ouro ~ a sua própria conta ou para a 

conta de bancos centrais; 
b) manter ouro parn a sua própria conta em contas vincuJad::s junto a bancos centrais; 
c) aceitar a custódia de ouro para a conta de bancos centrais; 
d) efetuar adianumer.tos para ou tomar empréstimos de bancos centrais contra ouro, 

letras de câmbio e outraS obrigações de cuno prazo e alto grau de liquidez ou 
outros titules aprovados; 

e} descontar, redescon:tar. comprar ou vender, com ou sem endosso, letras de câmbio, 
cheques e outras obrigações de cuno prazo e de alto grau de liquidez, incluindo 
títulos do T escuro e outros títulos governamentais de cuno prazo arualmente 
negociáveis; 

fl comprar e vender câmbio para a sua própria conta ou para a conta de bancos 
centrais: 

g} cOmprar e vender titulas negociáveis que·não sejam ações para a sua própria conta 
ou para a conta de bancos centrais~ 

h I descontar notas para bancos centrais quando tomadas das carteiras dos mesmos e 
red<.sccntar notas para bancos centrais quando tomadas de sua própria carteira; 

· iJ abrii e maruer comas correntes ou de depõsito em bancos centrais; 
1) aceitar: 

l depósitos de bancos centrais em contas correntes ou de depósito; 
~ depósitos vinculados a acordos fiduciários que possam vir a ser firmados 

entre o Bmco e Gov=mos em relação a compensações internacionais; 
.l outros deposites que, na opinião da Diretoria, façam parte das fimções do 

Banco. 

O ~;:._,1 .. ::-. ts.:~~i,Cm poderá: 
k' a.tuai comv agente ou correspondente de qualquer banco central; 
I.J aà-otat medidas junto a qualquer banco central para que o referido banco centrai 

poss:::. ,,mar como seu agente ou correspondente. Se um banco central não puder ou 
!Uo o:sriver disposto a agir nessa capacidade, o Banco poderá tomar outras medidas, 
desdo que o banco central em questão não tenha qualquer objeção. Se, em tais 
cüounstància.<;. ior considerado recomendável que o Banco estabeleça sua própria 
... .:•; :.ci:., a. apre. ·;ação de dois terços da Diretoria será necessãria; 

r;· .i firmar acordos para amar como fiduciário ou agente em relação a compensações 
inrem~cionais, desde que tais acordos não prejudiquem as obrigações do Banco 
::mto a terceiro:;; e realizar as diversas operações especificadas em tais acordos . 

• '1.· •. :!:!. Qcaisquer das operações que o Banco está autorizado a realizar junto a bancos 
cet:tr:tis ,. c t<r:rm do ..... ""ligo anterior poderão ser realizadas com bancos, banqueiros, corporações 
ou u•Ji ,ídsc.; de qualquer pais., desde que o banco central daquele pais não tenha objeções. 

t.:. :. :?.3. O B?.l~co poderá firmar acordos especiais com bancos centrais a fim de facilitar a 
compens:1ção do.: :ransações internacionais realizadas entre os mesmos. 

Para """-' finalidade, poderá fuzer arranjos junto a bancos centrais de tal forma a ter ouro 
vinruladv à cc:moa dús mesmos e ttansferivel ils suas ordens, abrir contas por meio das quais bancos 
centrais pcss.ml tra.-osferir seus ativos de urna moeda a uma outra e tomar as outras medidas que a 
Diretoria julgar recomendáveis dentro das limitações dos poderes concedidos por estes Estatutos. 
Os principies e as regras que regem tais contas serão definidos pelaDiretoria. 

An. 24. O Banco não poderá: 
a) e:niê.r notas pagá .. -eis à vista ao portador; 
b) "aceitar" letras de câmbio; 
c) efetuar adiantamentos a governos; 
d;· abrir contas correntes em. nome de governos; 
c) adquirir controle acionário de qualquer empresa; 
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f) a não ser na medida necessária para a realização de suas proprias operações. 
permanecer como proprietário de imóveis durante um periodo maior do que o 
necessário para se desfuzer de tais imóveis de fonna vantajosa para o Banco no caso · 
de imóveis recebidos pelo Banco a título de liquidação de valores devidos ao 
mesmo. 

ArL 2S.. O Bane() será administrado com atenção especial à manutenção de sua liquidez e, 
para esse fim, o Banco manterà atívos adequados aos vencimentos e à natureza dos seus passivos. 
Os seus atívos liquidas de curto prazo poderão englobar moeda. cheques pagáveis à vista contra 
bancos de primeira linha, demandas em processos de recebimento, depósitos à. vista ou de curto 
pnzo junto a bancos de primeira linha e letras de. cmnbio de alto grau de liquidez com prazos não 
supenores a noventa dias, de um tipo normalmente aceito para redesconto por bancos centrais. 

A proporção dus atívos do Banco numa única moeda será definida pela Diretoria, levando 
em consideração os passivos do Banco. 

Capitulo !V 
Administração 

Art. 26. A administração do Banco serà responsabilidade da Diretoria. 
Ar!. 27. A Diretoria serà. composta como segue: 
§I" Os Presidentes antais dos bancos centrais da Bélgica, França, Alemanha, Gri-Bretanha, 

Itália e dos Estados Unidos da América (doravante designados Diretores e:r-officio). 
Qualquer Diretor ex-cfficio poderà designar uma pessoa como seu suplente e a pessoa assim 

designada terà direito de estar presente às reuniões da Diretoria e exercer os poderes de um Diretor 
quando o próprio não puder participar. 

§2" Seis pessoas representativas dos setores de finanÇas, industria e comércio serão 
designadas, sendo que uma serà. designada pelos Presidentes dos bancos centrais citados no 
paràgrafo I" e serà. da mesma nacionalidade que o Presidente que o designa. 

Se, por qualquer motivo, o Presidente de qualquer uma das seis instituições acima citadas 
não puder ou não estiver disposto a servir como Diretor ou a fazer a designação especificada no 
paràgrafo anterior, os Presidentes das outras instituições citadas ou uma maioria dos mesmos 
poderão convidar dois cidadãos do pais do Presidente em questão para semn membros da 
Diretoria, se o banco central do referido pais não tiver qualquer objeção. 

Os Diretores que forem designados conforme os termoõ acima e que não sejam Diretores 
er-officio terão mandatos de três anos e poderão ser reconduzidos ao cargo. 

§3" Não mais do que nove pessoas a serem eleitas pela Diretoria por uma maioria de dois 
terços dentre os Presidentes dos bancos centrais de países que subscreveram ações do Banco, mas 
cujos bancos centrais não designam Diretores ex_-officio _p3!3 a piret~ria. 

Os Diretores assim eleitos terão mandatos de três anos e poderão serredeltos para o cargo. -
ArL 28. Se, por qualquer motivo que não seja o término do mandato especificado no Artigo 

anterior, ocom:r uma vaga na Diretoria, a referida vaga serà preenchida em conformidade com os 
procedimentos utilizados para escolher o Diretor a ser substituído. No caso de Diretores que não 
sejam Diretores er-cfficio, o novo Diretor somente completarà. o mandato do seu predecessor. 
Entretanto, poderá ser reeleito para o cargo ao término do referido mandato. 

ArL 29. Normalmente, os Diretores serão residentes na Europa ou terão a possibilidade de 
freqüentar as reuniões da Diretoria regularmente. 

ArL 30. Nenhuma pessoa será designada ou ocupatà o cargo de Diretor que seja membro 
ou oficial de um Governo, a Dão ser que seja o Presidente de um banco central, e nenhuma pessoa 
que seja membro de um órgão legislativo será assim designada ou ocuparà. tal função a não ser que 
seja o Presidente ou ex-Presjdente de um banco central. 

Ar!. 31. As reuniões da Diretoria serão realizadas pelo menos dez vezes por ano c pelo 
menos quatro dessas reuniões serão realizadas na sede do Banco. 

ArL 32. Um membro da Diretoria que não esteja presente pessoalmente a uma reunião da 
Dmotoria poderà. dar uma procuração a qualquer outro membro, autorizando-o a votar etn seu 
nome. 

Ar!. 33. A não ser que seja determinado de outra forma nos Estatutos, as decisões serão 
tomadas pda Diretoria por maioria simples dos membros presentes ou representados por 
procuração. No caso de empate, o Presidente terà direito a um seg-.mdo voto, ou seja, ao voto de 
desempate. 

A Diretoria não poderà. atuar sem a presença de um quorum de Di retores. O quorum serà. 
definido em reguiamentos a serem adotados por urna maioria de dois terços da Diretoria. 

Ar!. 34. Além das suas despesas normais, os membros da Diretoria poderão receber uma 
gratificação a titulo de presença às reuniões e/ou uma remuneração a ser definida pela Diretoria e 
submetida à. aprovação da Assembléia Geral. 

Ar!. 3 5. Os procedimentos da Diretoria serão resumidos em ata a ser assinada pelo 
Presidente. 
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Cópias ou extratos das atas terão que ser autenticados pelo Gerente Geral do Banco para 
6ns de apresentação como evidência num tribunal de justiça. . 

No pra:zo de oito dias a contar da realização da reunião, um registro das decisões tomadas 
cm cada reunião será enviado a. cada membro. 

Art 36. A Diretoria representará o Banco nas suas operações com terceiros e terá o direito 
exchlsivo de firmar compromissos em nome do Banco. Entretanto, poderã delegar esse direito ao 
Ptesidente da Diretoria, a um outro membro ou a outros.-membros da Diretoria, ao Presidente do . 
Banco ou a um melllhro ou a membros da equipe pemlllllcnte do Banco, desde que defina os 
poderes de cada pessoa à qual delega esse direito. · 

Art. 37. O Banco estarà legalmente comprometido vis-à-vis terceiros pela assínatuta do 
Presidente do Banco ou pelas assinaturas de dois membros da Diretoria ou de dois membros da 
equipe do Banco devidamente autorizados pela Diretoria a assinar em seu nome. 

Art. 38. A Diretoria elegerà dentre oa seus membros um Presidente c um ou mais Vice
Presidentes, um dos quais presidirà as reuniões da Diretoria na ausência do Presidente. 

A Diretoria elegerà um Presidente dó Banco. Mesmo se o Presidente do Banco não for 
Presidente da Diretoria nem membro da mesma, ele teci direito a participar de todas as reuniões da · 
diretoria, de falar, de apresentar propostas à Diretoria e, se assim desejar, fazer com que as suas 
opiniões sejam registradas em ata de fonna destacada 

As designações citadas neste Arrigo terão duração máxima de tres anos e poderão .ser.· 
renovadas. 

O Presidente do Banco irnplementarà a poUtica definida pela Diretoria e ccntrolaril a 
administração do Banco. · 

O Presidente não ocuparà qualquer outro cargo que, na opinião da Diretoria, possa interferir 
no cumprimento dos seus deveres. 

Art. 39. A reunião na qual o Presidente será eleito pela ~orla será presidida pelo membro 
mais idoso da Diretoria presente à reunião. 

Art. 40. Com base numa proposta apresentada pelo Presidente da Diretoria, um Gerente 
Geral e um Gerente Gerai Adjunto serão designados. O Gerente Geral serà responsàvel perante o 
Presidente do Banco pelas operações do Banco e serà chefe da equipe de operações. 

. Os Chefes de Departamentos e outros o!iciais de nível similar serão designados pela 
Diretoria com base nas recomendações do Presidente do Banco após consultas ao Gerente Geral. 

O restante da equipe será designado pelo Gerente Geral com a aprovação do Presidente do 
Banco. 

Art. 41. A organização departamental do Banco será definida pela Diretoria. 
Art. 42. Se julgar conveniente, a Diretoria poderà designar, dentre os seus membros, um 

Comitc Executivo para ajudar o Presidente na administração do Banco. 
O Presidente do Banco serà membro do referido Comitê. 

Art. 43. A Diretoria poderà designar um Comitê de Assessoria, com membros escolhidos 
integral ou parcialmente dentre pessoas sem qualquer relação com a administração do Banco. 

Capitulo V 
A.ssemhlt!ia Geral 

. Art 44. As Assembléias Gerais do Banco poderão ser freqíientadas pelas pessoas designadas 
dos bancos centrais e das outras instituições financeiras citados no Arrigo 14. 

Os direitos de voto serão proporcionais ao número de ações subscrito no pais de cada 
instituição representada na Assembléia. 

As Assemblêias Gerais serão presididas pelo Presidente da Diretoria ou, na sua ausência, 
por um Vice-Presidente. 

Notificação das Assembléias Gerais serà dada às pessoas com direito de representação com 
antecedência mínima de três semanas. 

A Assembléia Geral definirá seus próprios procedimentos, sujeita sempre aos dispositivos 
destes Estatutos. . 

Art. 4S. Uma Asselllhléia ~Anual será realizada numa data a ser determinada pela. 
Diretoria no prazo de trCs meses após o ténnino de cada exercício fiscal do Banco. 

A reunião se realizará na sede do Banco. 
Votação por procuração sera permitida na forma determinada em regulamentos cmitidoa 

antecipadamente pela Diretoria. 
Art. 46. A Assembéia Geral Anual serà convocada: 
a) para aprovar o Relatório Anual, os Demonstrativos Fmanceiros baseados no 

Relatório dos Auditores, e o Dentanstrativo de Lucros e Perdas, bem como 
quaisquer mudanças propostas em termos de remunerações, I3Xa$ ou provisões para· • 
os membros da Diretoria; 

b) para fater apropriações para contas de reserva e fundos especiais e considerar a 
declaração de um dividendo e o valor do mesmo; 

c) para eleger os Auditores para o próximo exercicio e defirúr a sua remuneração; e 
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d) para isentar a Diretoria de qualquer responsabilidade pessoal em relação ao 
exercício fiscal passado. 

Art. 47. Assembléias Gerais Elctraordinárias. serão convocadas para decidir quaisquer 
propostas da Diretoria yisando: 

a) emendar os Estatutos; 
b) aumentou:P'-\ ~eduzir o capital do Banco; 
c) liquidar. o !Janco. 

Capítulo. VI 
Contas é Lucros 

Art. 48. O tOl<ei:CÍcio fiscal do Banco se iniciará em I" de abn1 e tenninar.i em 31 de marÇo. . 
O. primeiro periodo finaoçei(q terminará em 31 de março de 1931. · · 

Art. 49. O Banco. publicará um Re]atório Anual e, .pelo menos uma vez por mês, uui ~i o 
de Conta na forma determinada pela Diretoria. · ·. , · . · 

A Diretoria fàr.í com que um Demonstrativo de Lucros e Perdas e tuÍI Balancete do Banco 
para cada e><ercicio fiscal sejam preparados em tempo hâbil para apreseoti~. i Assembléi~ Geral 
Anual. 

Art. 50. Os Demonstrativos e o Balancete serão auditados por auditores independentes:· Os 
Auditores teria plenos poderes para examinar. todos os livros e contas do Banco e para exlgii. a 
diwlgação de informações completas a respeito de todas as suas transaçÕe$. Os Auditores se 
reportarão à Diretoria e à Assembléia Geral e, no seu Relatório, declararão: · · · 

a) se obtiveram ou não todas as informações e explicações que exigiram; e 
b) se, na sua o~inião, o Balancete e o Demonstrativo de Lucros e Perdas tratados.no 

Relatório foram elaborados de forma apropriada e com a finalidi.de de mostrar uma 
visão justa e verdadeira do estado das operações do Banco, com base nas melhores 
infoomaçães e espficaçães que lhes foram proporcionadas e nos livros do Banco que 
lhes foram apresentados. 

Art. 51. Os lucros líquidos anuais do Banco serão·aplicados da seguinte forma: 
§!"Cinco porcento do lucro liquido ou a parce!a·dos cinco por cento nec:essâria para esse 

fim será depositada num fundo de reserva designado o Fundo de Reserva Legal até que o referido 
Fundo alcance um valor igual a dez por cento do valar. do capital atualmente integralizado do 
B'IIICO. 

§2° Posteriormente, o lucro liquido será canalizado ao pagamento de dividendos a serem 
declarados pela Assembléia Genü-com base numa proposta apresentada pela Diretoria. A pareela 
do lucro liquido assirit aplicada levarà em conta o valor (se houver) que o Banco decidir retirar do 
Fundo Especial de Reserva para Dividendos do Banco nos termos <19 Artigo 52. 

§3" Depois de efetuar a provisão acima. uma metade dos lucro• líquidos anuais que ainda 
restarem serão canalizados ao Fundo Geral de Reserva do Banco até que o valor chegue a um valor 
igual ao capital integr3Jizado. Posteriormente, quarenta por cento dos mesmos lucros üquidos seria 
aplicados até que o Fundo Geral de Reserva rep~e duas vezes o vaior do capital integralizado; 
trinta por cento, até que iguale a três vezes o capital integralizado; vinte por cento, até <,ue iguale 
a quatro vezes o capital integralizado; dez por cento, até que iguale a cinco vezes o capital 
integralizado; e cinco por cento, a partir de .mtão. 

Se, per motivo de perdas ou de um aumento no valor do capital integrnlizado, o Fundo 
Geral de Reserva C3ir abaixo dos valores determinados acima depois de ter alcançado tais valllf!!S, · 
a proporção apropriada dos lucros liquídos anuais será nóvamente aplicada atê que a posiÇão 
llllerior seja recuperada. 

§4" A uti1izaÇão do restante dos lucros liquidas será determinada pela Assembléia Geral com 
base numa proposta apresentada pela Diretoria, desde que uma parcela do referido valor restante 
possa ser alocada aos acionistas através de urna trausferência ao Fundo Especial de Reserva para 
Dividendos. 

Art. 52. Fuodos de ReseML O Fuodo Geral de Reserva estará disponível para compensar 
qu!lisquer perdas incorridas pelo Banco. Se o Fundo não for adequado para esse fim, o Banco 
poderá recorrer ao uso do Fundo de ~ Legal definido parágrafo t• do Artigo 51. 

Se for necessário, o Fundo Especial"de Reserva para Dividendos estará disponível pam o 
pagamento integral ou parcial do dividendo declarado com base no paràgrafo 2" do Artigo SI. 

No caso de liquidação e somente após o pagamento dos passivos do Banco e dos custos da 
liquidação, os referidos fundos de reserva serão distribuídos entre os acionistas. 

Capítulo VII 
Dispositi11os Gerais 

Art. 53. § 1° O Banco não poderá ser liquidado a não ser por uma maioria de três quartos 
da Assemblêia Geral. 

§:ZO No caso da liquidação do Baoeo, as obrigações assumidas pelo Banco nos termOs do 
Sistema de Pensões para Funcionários e de antros fundos especiais similares, e mais especificamente 

337 



338 ANAIS DO SENADO FEDERAL 

o passivo correspo;,dente publicado no Balancete ou nos Demonstrativos mais recentes. terão 
prioridade em relação ao pagamento de qualquer outro passivo do Banco, independentemente do 
fundo de pensão do Banco, que abrange o referido passivo, ter ou n[o personalidade juridica 
distinta à êpoca da liquidação. 

Art. 54. §J• Se qualquer disputa swgir entre o Banco, de um lado, e qualqu"':banco centr.ll, · 
instituição financeira, ou outro banco citado nestes Estatutus, por outro lado, ou entre o Banco e 
seus atiooistas, em relação à imerprctação ou aplicação dos ;Estatutos do Banco, a referida disputa 
será encaminhada ao Tribunal estabelecido pelo Acordo de Haia, de janeiro de 1930, para uma 
decisão conclusiva. 

§2" Na ausência de um acordo quanto aos termos de apresentação, qualquer uma das panes· · 
de uma disputa~ aos tennos deste Anigo poderá encaminhar a referida disputa ao Tn'bunal, 
que terá poder para decidir quaisquer questões ('mclusive a questão ile sua própria jurisdição) 
mesmo na ausência da outra pane. • 

§3• Antes de tomar uma decisãn 6nal e sem prejuízo às questões em pauta, o Presidente do . , 
Tribunal ou; se ele não puder agir num dado caso, um membro do Tn'bunal por ele designado •• 
imediatamente, poderá, a pedido da .primeira parte solicitante, ordenar quaisquer medidas _ 
provisórias apropriadas a fim de resguardar os respectivos direitos das panes. 

§4" Os dispositivos deste Artigo não prejudicarão o direito das panes de uma úisputa de 
encaminhar a I'Cierida disputa por comum acordo ao Presidente ou a um membro do Tribunal como 
álbitro exclusivo. 

Art. 55. Nos casos não cobcnos pelo Anigo anterior ou por algum outro dispositivo a 
respeito da arbitragem, o 3anco poderá mover uma ação ou sofrer uma ação em qualquer tribunal 
competente. 

Os ativos do Banco poderão ser submetidos a. medidas de execução compulsória para a 
aplicação de demandas monetárias. Por outro lado, todos os depósitos confiados ao Banco, todas 
a.s demandas contra o Banco e as ações emitidas pelo Banco estarão. sem a prévia concordância do , 
Banco, imunes de apreensão ou outras medidas de execução compulsória e arresto, e es~ecialmente 
de arresto conionne definido pela legislação suíça. 

Art. 56. Para os efeitos destes Estatutos: 
a) banco central significa o banco de qualquer país encarregado da tarefa de regular o 

volume de moeda e crédito naquele país; ou, nos casos em que tais deveres são 
confiados a um sistema bancário, o banco que faça parte do referido sistema e que 
esteja situado e operando no mercado financeiro principal daquele pais; 

b) o Presidente de um banco central significa a pessoa que, sujeita ao controle de sua 
.Díretoria ou de uma outra autoridade competente. exerça controle sobre a di~o
da politica e administração do banco; 

c) uma maioria de dois terços da Diretona significa não menos do que dois terços dos 
·votos (sejam votos dados pessoalmente ou por procuração) de toda a Diretoria. 

An. 57. Emendas a quaisquer Anigos destes Estatutos que não sejam as emendas 
especificadas no Aniso 58 poderão ser propostas à Assembléia Geral por uma maioria de dois 
terços da Diretoria c, se forem adotadas por uma maioria da Assembléia Geral, entrarão cm vigor, 
desde que tais emendas não sejam inconsistentes com os dispositivos dos Artigos especificados no 
Artigo 58. 

Art. 5~. Os Artigos 2", 3°, s•, 14, 19, 24, 27, 44, SI, 54, 57 e 58 não podem ser emendados 
a não ser com base nas condições que seguem: a emenda terá que ser adotada por wna maioria de · · 
dois terços da Diretoria, aprovada por uma maioria da Assembléia Geral e sancionada por uma lei 
que incorpore a emenda em questão à Carta do Banco . . . "' "". 

PROTOCOLO A RESPEITO DAS IMUNIDADES DO 
BANCO DE COMPENSAÇÕES IN'TEWACIONA!S 

(de 30 de julho de 1936) 
Os representantes devidamente lllltorizados do Governo de Sua Mojestade o Rei dos Belgas, 

do Governo do Reino Unido de Grã-Bretanha e Irlanda do Norte, do Governo do Canadá, do 
Governo da Comwúdade da Aust-'ália, do Governo da Nova Zelãndia, do Governo da União da 
África do Sul, do Governo da Índia, do Governo da República Francesa, do Governo de Sua 
Majestade o Rei dos Helenos, do Governo de Sua Majestade o Rei da Itália, do Governo de Sua 
Majestade o Imperador do Japão, do Governo da República da Polõnia, do Governo da República 
de Porrugal, do Governo de Sua Majestade o Rei da R.omênia, do Governo da Confederação Suíça, 
do Governo de Sua Majestade o Rei da Iugoslávia; 

Considerando que 
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Em conformidade com o Artigo X. parágrafo 2" do Acordo com a Alemanha'. finnado em 
Haia. em 20 de janeiro de 1930 e atualmerne em vigor. os seus respectivos Governos (com exceção 
da Confederação Suíça) concederam ao Banco de Compensações [ntemacionais, cujo 
estabelecimento foi detalhado pelo Plano dos Peritos de 7 de junho de 1929. cenas imunidades 
relativas à sua propriedade e aos seus ativos, bem como aos que vierem a lhe ser confiados; 

E considerando que, através de uma Convenção iirmada em Haia na mesma data que o 
acima citado instrumento e atualmente com a força de lei na Suíça, o Governo da Confederação 
Suiça comprometeu-se com aos Governos da Alemanha, da Bélgica, da França, do Reino Unido 
de Grã·Bretanha e Irlanda do Nane. da Itália e do Japão a conceder ao referido Banco de 
Compensações Internacionais, caso venha a ser estabelecido na Basiléia, uma Carta Constitutiva 
que. de acordo com o Artigo !0. contenha imunidades similares ãs estabelecidas no Artigo X. 
par3grafo 2" do Acordo com a Alemanha; 

E considerando que o Artigo X. parágrafo 2" do Acordo com a Alemanh;i, e o Artigo I O da 
Cana Constitutiva decorrente da Convenção com a Confederação Suiça expressam apenas 
imperfeitamente a intenção das Panes contratantes e podem dar origem a dificuldade·s. de 
interpretaÇão .. C importante definir a abrangência dos referidos Artigos e substituir expressões mais 
claras c mais capazes de assegurar as imurúdades indispensáveis à realização de sua tarefa para as 
operações do Banco no lugar dos tennos empregados; 

Acordaram entre si conforme os termos abaixo:· 
Artigo I" O Banco de Compensações Internacionais. suas propriedades e ativos bem como 

todas as propriedades e ativos que já foram ou que vierem a ser confiados ao Banco, na fonna.·de· 
moeda ou outros bens fungíveis, ouro em barra, prata ou· qualquer outro metal, objetos preciosos. 
títulos e quaisquer outros objetos. que. de acordo com praticas bancarias. podem ser depositados 
estio iscnros dos dispositivos ou medidas referidas no parágrafo 2 do Artigo X do Acordo com a. 
A1cmanha e no Artigo 1 O da Carta Constitutiva decorrente da Convenção com a Suiça e datada de 
20 de janeiro de 1930. · 

A propriedade e os ativos de terceiros em poder de qualquer outra inStituição ou pessoa, 
por instrUção. no nome ou para a conta do Banco de Compensações Internacionais. serão 
considerados confiados ao Banco de Compensações Internacionais e assim gozam das imunidades 
estabelecidas peJos acima citados Artigos da mesma forma que as propriedades e os ativos que o 
B8IICO de Compensações Internacionais detenha para a conta de outros. nos loCais designados para 
esse fim pelo Banco. por suas agências ou filiais. · · 

Artigo 2" P:ua cada Pane contratante, este Protocolo entrarà em vigor na data do depósito 
do seu insttumento de ratificação junto ao Ministerio das Relações Exteriores e Comércio Externo 
da Bélgica. Entrar.i em vigor imediatamente para as Partes contratantes que venham a declarar, à 
época d& assinatura da Convenção. sua renúncia. do procedimento de ratificação. 

Artigo 3" Os Governos não-signatàrios que sejam ou possam vir a ser Panes do Acordo 
coma Alemanha, finDado em HaJa em 20 de janeiro de 1930, poderão adotar esta Convenção. 

Qualquer Governo que desejar aderir a este Acordo deverà notificar. por escrito, o Governo 
Belga. tranSIIIitindo documento com sua aquiescência. 

Artigo 4" Os Governos não-signatàrios do Acordo com a Alemanha finnado em Haia. em 
20 de janeiro de 1930. poderão. sujeitos a ratificação se houver necessidade. tornar-se Panes desta 
Coavcoçio através da assinatura da via original desta Convenção que pennanecerá depositada nos 
arquivos do Ministério das Relações Exteriores e Comércio Externo da Bélgica, A assinatura 
alixada. poc um Governo não-signatàrio do Acordo com a Alemanha implicara adoção dos Artigos 
X e XV do Acordo com a Alemanha, datado de 20 de janeiro de 1930, bem como do Anexo Xll 
do mesmo A<:ordo, que estabelece os procedimentos a serem seguidos perante o Tribunal Arbitral, 
à jprisdição do qual os Governos em questão terão se submetido em relação à aplicação e 
interpretação do referido Artigo X e da presente Convenção. 

Artigo 5" O Governo da Bélgica remeterá a todos os Governos signatãrios, bem como ao Banco 
de Compensações Internacionais. uma cópia autenticada desta Convenção. do relatório à respeito 
do depósito das primeiras ratificações, das ratificações posteriores e das notificações das adoções 
lr3ladas no Artigo anterior. 

Artigo 6" Esta Convenção foi .elaborada nos idiomas francês e inglês em uma única via que 
permanecerá depositada nos arquivos do GoVerno da Bélgica. 

Feito em Bruxelas. em 30 de julho de 1936 . . -... 
O Artigo X. p3l"'igrafo r do Aclxdode Haia com a Alem.mha diz: "O Banco. suas propried.ldes 

cativos. c t:tmbém os de-pósitos de outros recur:;os que lhe forem conii:ldos. no território ou com Uc:x--ndCncia til 

admiDistrnção das Partes ser.4o Ununes de quaisquer unpcdimc:ntos e de qu:usqucr atcJid.ls rC!iUlU\"a:>. t.a:s como 

c:xpon:u:;:6es de ouro ou moedol c outras intcrtt:r~CI:lS, restnçócs uu pr01hivck::.: :stmdan .. -s." 
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ACORDO ENTRE O CONSELHO FEDERAL SUÍÇO E O 
BANCO DE COMPENSAÇÕES INTERNACIONAIS QUE VISA 

A SITUAÇÃO JURÍDICA DO BANCO NA SUÍÇA 
(de I O de fevereiro de 1987)• 

O Conselho Federal Suíço, de um lado, e o Banco de Compensações Internacionais, par 
outro lado 

Com relação à Convenção, de 2<JI de j:mejro de 1930, concernente ao Banco de 
CompcDSaÇÕeS Internacionais, à Carta Constitutiva e aÍls Estatutos do Banco, e ao Protocolo; de 
30 de julho de 1936, a respeito da• imunidades do Banco de Compensações Internacionais; 

Desejando, à luz da prática seguida desde 1930, resolver suas relações IDÚtUaS através de 
um Acordo de Sede; 

Concordaram entre si com base nos dispositivos abaixo: 
r. SituaÇão, privilégios e imunidades do Banco 

Artigo I" 
Personalidade juridica 

O Conselho Federal Suíço reconhece a personalidade jurídica internacional do Banco de 
Compensações Internacionais (doravante designado "o Banco") bem como sua capacidade legal . 
dentto da Suiça 

Artigo 2" 
Liberdade de açi!o do Banco 

§I" O Conselho Federal Suíço garantirá ao Banco a autonomia e a liberdade de ação a 
que tem direito como organização internacional. 

§2" Mais especificamente, concederá ao Banco, bem como às suas próprias instituições 
nas suas relações com o Banco, hõerdade absoluta de promover reuniões, incluindo a liberdade .de. 
discussão e decisão. 

Artigo 3" 
Inviolabilidade 

§!" Os edificios ou as partes de edificios e as terras circunvizinhas utilizados para as 
fiDalidades do Banco serão invioláveis, independentemente de quem fór proprietário dos mesmos. 
Nenhum agente das autoridades públicas da Suíça poderá eottar nos mesmos sem o consentimento 
expresso do Banco. Somente o Presidente, o Gerente Geral do Banco ou seus representantes 
devidamente autorizados terão poderes para dispensar tal inviolabilidade. 

§2" Os arquivos do Banco e, em geral, todos os documentos e quaisquer meios de 
processamento de dados pertencentes ao Banco ou de posse do mesmo serão invioláveis em todas . 
as épocas e em todos os lugares. 

§3' O Banco exercerá supervisão e poder policial sobre as suas propriedades. 

Artigo 4° 
Imunidade de jurisdição e execução 

§ r• O Banco terá imunidade administrativa e de jurisdição criminal, a Dio ser na medida 
em que tal imunidade seja renunciada em casos específicos pelo Presidente, pelo Gerente Geral do 
Banco ou por seus representantes devidamente autorizados. 

§2" Disputas decorrentes de questões de relações de trabalho entre o Banco e seus 
FunciorJãrios ou cc-Fuocionários, ou pessoas que apresentarem reMI!dicações 8%lllVés dos mesmos; 
serão resolvidas pelo Tnbunal Administrativo do Banco. A Diretoria do Banco definirá a 
mrr;ritnjção do Tribunal Adminisualivo quri terá jurisdição ccclusiva e final Questões de relações 
de trabalho são entendidas de tal forma a incluir todas e quaisquer assumos relativos & 
interpretação ou aplicação de contratos entre o Banco e os seo.JS Funcionários relativos ao seu 
emprego, aos regulamentos aos quais os ditos contratos se referem e, especilicamente, aos 
dispositivos que regem o sistema de pensões do Banco e outros arranjos de seguridade social 
proporcionados pelo Banco. 

§3" Em todas as outraS questões civis e comerciais, o Banco poderá ser processado em . 
qualquer tribunal competente, com exceção dos casos aos quais a arbitragem tenha sido ou v<:nha 
a ser disponibilizada. 

·§4" Os ativos do Banco poderão ser sujeitos a medidas de execução compulsória com 
a finalidade de executar demandas monetárias. Por outro lado, sem o consentimento prévio do 
Banco, todos os depósitos confiados ao Banco, todas as demandas contra o Banco e as ações 
emitidas pelo Banco estarão imunes de apreensão ou outras medidas de ececução compulsória. e 
de seqüestro c;. mais especialmente, de arresto no sentido ccpresso na legislação suíça. 

Compêndio da Legislação Suiça (Rccuc:tl system.aUquc): 0.192.122.971.3 
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Artigo s• 
Comunicações 

§ 1° Em relação às suas comunicações oficiais, o Banco ter.i o beneficio de tratamento 
pelo menos tão fu.vorávei quanto ao tratamento concedido a outras organizações internacionais na 
Suíça, na medida em que tal tratamento seja compatível com a Convenção Internacional de 
Telecomunicações, de 6 de novembro de !982. 

§2° O Banco terá o direito de utilizar códigos nas suas comunicações oficiais. Terá 
tambCm o direito de enviar e de receber correspondência, inclusive meios de armazenamento de 
dados, atraves de mensageiros ou malotes devidamente identificados que terão os mesmos 
privilégios e imunidades que mensageiros ou malotes diplomáticos. 

§3° Quando devidamente identificadas. a correspondência oficial e as outraS 
comunicações oficiais do Banco não poderão ser submetidas a censura. 

§4° A utilização de equipamento de telecomunicações será coordenada no âmbito 
técnico com a administração suiça dos correios e telecomunicações. 

Artigo 6° 
Publicações e meios de armazenamento de dados 

§ 1• Nenhuma restrição será imposta à importação de publicações para o uso do Banco 
e à exponação das publicações do Banco. 

§:ZO Os dispositbos do parágrafo anterior também se aplicam a todos os meios de 
armazenamento de dados. 

Artigo 7" 
Isenções tributárias 

§ 1• O Banco, seus ativos, rendas e outras propriedades estarão isentos de impostos 
diretos federais, cantonais e comunitários. Entretanto, em relação a editicios, a referida isenção 
aplicar-se-à somente aos edificios de propriedade do Banco e ocupados por seus serviços e às 
rendas decorrentes dos mesmos. O Banco não estará sujeito a tributação sobre os aluguéis que paga 
pelas propriedades por ele alugadas e ocupadas por seus serviços. 

§2" O Banco estará isento de impostos indiretos federais, cantonais e comunitários. Em 
relação ao imposto federal sobre movimento, incluído nos preços ou cobrado separadamente, a 
isenção aplicar-se-á somente aos artigos adquiridos para o uso oficial do Banco, desde que o valor 
faturado para uma única e mesma aquisição seja superior a quinhentos francos suiços. 

§J• Dentro da Suíça, as operações do Banco estarão isentas de todos os impostos e taxas 
na medida em que tais operações se realizarem fora do mercado suíço ou forem empreendidas no 
interesse de cooperação monetária internacional; os procedimentos para tal isenção serão acordados 
mutuamente com as autoridades suíças competentes. 

§4° O Banco estarâ isento de todas as taxas federais. cantonais e comunitárias. exceto 
as taxas cobradas como preço de serviços reais prestados. 

§5° Quando for considerado apropriado. as isenções citadas acima poderão ter a forma 
de reembolso a pedido do Banco e com base em procedimentos a serem detemúnados pelo Banco 
e pelas autoridades stúças competentes. 

Artigo s• 
Tratamento alfandegário 

O tratamento de artigos destinados ao Banco por pane das autoridades alfandegárias serà 
governado pela Lei de !3 de novembro de 1985 relativa ao tratamento alfandegário preferencial de 
organizações internacionais, de Estados nas suas relações com tais organizações e das missões 
CSP.eciais de Estados estrangeiros. 

Artigo 9" 
Destinol;ào livre de recursos e liberdade de 

condJizir operações · 
§ 1• O Banco poderá receber, deter, convener e tranSferir todos os recursos, ouro, 

moeda, dinheiro em espécie e outros valores transferiveis, e dispor livremente dos mesmos e, 
geralmente, realizar todas as operações pennitidas por seus Estatutos sem qualquer restrição, tanto 
dentro da Suíça quanto nas suas relações co~ países estrangeiros. 

§2• Contudo. a respeito das suas operações no mercado suiço, o Banco ser.i obrigado 
a consultar o Banco Nacional da Suíça em confonnidade com os tennos do Artigo 19 dos 
Estatutos do Banco. 

Artigo 10. 
Fundos de pensão e fundos especiais 

§ 1• lndependentememe de ter ou não personalidade juridica distinta, o fundo de pensão 
do Banco que é administrado sob a autoridade do Banco e para os seus fins oficiais ter.i as mesmas 
isenções, privilégios e imunidades que o próprio Banco tem em relação aos seus bens móveis. O 
referido fundo de pensão é composto de ativos vinculados que garantem as obrigações do banco 
decorrentes do mecanistno de pensões estabelecido em beneficio dos funcionários contratados de· 
forma pennanente. 
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§2" Os dispositivos do parágrafo acima serão aplicados também a quaisquer fundos 
especiais que possam vir a ser criados pelo Banco em relação a outtos arranjos de seguridade 
social proporcionados pelo Banco e especialmente aqueles destinados a acumnlar reservas pa<a os 
referidos fundos. 

Artigo II. 
Seguridade SOCÍfÚ 

§I" Na sua capacidade de empregador, o Banco não estará sujeito à legislação suíça 
relativa ao seguro para os idosos e para dependentes sobreviventes, seguro de iovalidez, seguro 
desemprego e mecanismos de compensação de perdas de renda e dispositiVos compulsórios 
relativos a sistemas de pensão ocupacional para os idosos, parentes sobreviventes e invalidez. 

§2" Os funcionários do Banco que não sejam cidadãos da Suíça não estarão sujeitos à 
legislação citada no parágrafo anterior. 

§3" Os funcionários do Banco não estarão sujeitos ao seguro cantonal ou comunitário 
contra doenças quando o referido seguro for compulsório. na medida em que o Banco lhes oferece 
proteção equivalente em casos de doença. acidentes ou maternidade. 

§4" Os funcionários do Banco não estarão sujeitos ao sistema suíço de seguro 
compulsório contra acidentes. na medida em que o Banco lhes oferece proteção equivalente para 
acidentes, iodependentemente dos accidentes serem ou não relacionados com o emprego. e para 
doenças relacionadas com o emprego. 

II. Privilégios e imunidades concedidos a pessoas 
convocadas pelo Banco numa capacidade oficial 

Artigo 12. 
Situação dos membros da Diretoria e dos representantes 

dos bancos cemrais membros do Banco 
Os membros da Diretoria do Banco~ juntamente com os represen!antes dos bancos centrais 

que sejam membros do Banco. terão os seguintes privilégios e imunidades, enquanto realizarem 
seus deveres na Suíça e durante a sua viagem de e para o local da realização de uma reunião: 

a} imunidade de prisão ou encarceramento e imunidade de apreensão da sua bagagem 
pessoal. a não ser em caso de violações criminais flagrantes; 

b} iviolabilidade de todos os papéis e documentos; 
c) imunidade de jurisdição. mesmo após a realização de sua missão. no caso de atos 

realizados no desempenho de suas funções. incluindo palavras faladas e escritas; 
d} os privilégios e facilidades alfandegários concedidos em decorrência dos termos da 

Lei. de 13 de novembro de 1985 relativa ao tratamento alfandegário preferencial de 
organizações internacionais, de Estados nas suas relações com tais organizações e 
de missões especiais de Estados estrangeiros: 

e} isenção pa<a si. seus cônjuges e filhos de quaisquer restrições relativas à imigração. 
quaisquer formalidades relativas ao registro de estrangeiros e quaisquer obrigações 
relativas ao serviço nacional na Suíça; 

f} as mesmas facilidades relativas aos regulamentos monetários e cambiais concedidas 
aos representantes de governos estrangeiros durante missões oficiais temporárias: 

g} o direito de utilizar códigos em comunicações oficiais ou de receber ou enviar 
documentos ou correst)Qndência via mensageiro ou mala diplomãtica. 

Artigo 13." 
Situação do Presidente. Gerente Gerai e 

Funcionârios Graduados 
§I" O Presidente. o Gerente Geral do Banco e os Funcionários Graduados por eles 

designados com o consentimento do Depanamento Federal de Assuntos Externos terão direito aos 
privilégic>< e imunidades, isenções e facilidades concedidos a agentes diplomáticos em ""nformidade 
com a lei das nações e o costume internacional. 

§2" Os privilégios e facilidades alfandegários serão concedidos com base na Lei de 13 
de novembro de 1985 relativa ao tratamento alfimdegário pref ·encial de organizações 
internacionais, de Estados nas suas relações com tais organizações e uu missões especiais de 
Estados estrangeiros. 

Artigo 14. 
Privilegias e imunidades concedidos a todas os Funcionários 

Qualquer que seja sua nacionalidade. os Funcionários do Banco terão imunidade de 
jurisdição por atos realizados no cumprimento dos seus deveres, incluindo palavras faladas e 
eseritas, mesmo depois que tais pessoas deixam de ser Funcionários do &nco. 
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Artigo 15. 
Privilégios e imullidades concedidos a Funciontirios 

Nifo..Suiços 
Os Funcionários do Banco que não tenham nacionalidade suíça: 
a) serão isentos de todos os impostos federais, cantonais e comunitários sobre salários, 

bonor.írios e ajudas de custos que lhes forem pagos pelo Banco; eutretmto, a Suíça 
poderá considerar tais emolumentos ao detemúnar o imposto pagável sobre rendas 
de ouuas fontes; 

b) seria, à época do pagamento, isentos de todos os impostos federais, cantonais e 
comunitários sobre pagamentos de capital devidos pelo Banco em quaisquer 
circunstâncias: o mesmo serà aplicável a quaisquer pagamentos de capital que 
venham a ser efetuados a Funcionários do Banco a tín;Io de ind~ decorrente 
de doença, acidentes, etc.; contudo, rendas derivadas de tais pagamentos de capital, 
bem como anuidades e pensões pagas a ex-Funcionários do Banco, não terão direito 
à referida isenção; 

c) serão isentos de todas as obrigaçõeS relativas ao setviço nacional Da Suíça; 
d) juntamente com seus cônjuges e membros dependentes de suas fàmílias, não estarão 

sujeitos aos dispositivos restritivos aplicados à imigração e às fonnalidades relativas 
aos registras de estrangeiros; 

e) com relação aos mecanismos de cãmbio e facilidades para a transferência das seus 
ativos e propriedades na Suíça e na exterior, terão os mesmas privl1égias 
concedidas aos Funcionários de ouuas organizações internacionais; 

f) juntamente com os membros dependentes de suas fanúlias e seus empregados 
domésticos. terão o beneficio das mesmas facilidades de repatriação que 
Funcionários de outras organizações internacionais; 

g) terão os privilégios e facilidades alfandegários concedidos em decorrência dos 
termos da Lei de 13 de novembro de I 985 relativa ao tratamento alfandegário 
prefereocial para organizações interiJacionais, Estados nas suas relações com tais 
organizações e missões especiais de Estados estrangeiros. 

Artigo 16. 
Serviço militar de Funcionários suíços 

§I • O Gerente Geral do Banco proporcionarà ao Conselho Federal Suíço uma lista dos 
Funcionários que tenham nacionalidade suíça e que estejam sujeitos ao desempenho de funções 
militares. 

§2° O Gerente Gerai do Banco e o Conselho Federai~ SuíçO elalioi3rão em coorum 
acordo uma lista restritiva dos Funcionários que tenham nacionalidade suíça e que, por motivo de 
suas funções. receberão licença estrangeira (dispensa de setviço militar). 

§3• No caso da convocação de Funcionários suíços, o Banco poderá, com a mediação 
do Departamento Federal para Assuntos Ext<;mos, solicitar uma dispensa ou uma alteração da data 
de serviço militar. 

·Artigo I7. 
Exceções à imunidade de jurisdiçdo e execuçao 

~ pessoas citadas nos Artigos 12, 13 e 14 deste Acordo não terão o beneficio de 
imunidade de jurisdição nem, quando aplicàvei. imunidade de execução no caso de processos 

judiciais movidos contra as mesmas em conseqüência de danos causados por um veiculo de sua 
propriedade ou controle ou no caso de uma contravenção das leis federais em vigor e ap1icàveis 
ao trãnsito de veicuios. sendo que tal contravenção poderá dar origem à imposlÇão de uma multa 
pagável à vista. 

Artigo IS. 
Peritas 

Peritos que não tiverem nacionalidade suíça e que realizarem missões temporárias sob a 
respcnsabilidade do Banco serão tratados como Funcionários do Banco durante toda a sua missão, 
em relação aos privilégios e imunidades co!Ifedidos a tais Funcionários. 

Artigo 19. 
Finalidade da imunidade 

§ 1• Os privilégios e imunidades proporcionados neste Acordo não são estabelecidos para 
o beneficio pessoal das pessoas favorecidas. Sua finalidade é exclusivamente, e em todas as 
circunstâncias, assegurar a liberdade de ação do Banco e a independência completa das pessoas 
interessadas no desempenho de suas funções relativas ao Banco. 

§2• O Presidente e o Gerente Gerai do Banco não terão apenas o direito mas o dever 
de renunciar a imunidade de qualquer Funcionário quando considerarem que tal imunidade possa 
prejudicar a aplicação normai da justiça e que seja passive! renunciar tal imunidade sem prejudicar 
os interesses do Banco. Em relação ao próprio Presidente e ao próprio Gerente Geral, a Diretoria 
terá poderes para renunciar à imunidade. · ~ ~ 
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Artigo 20. 
Acesso, residência e partida 

As autoridades suíças tomarão todas as medidas necessárias para facilitar a entrada no 
território suíço. a partida do mesmo e a residência no mesmo de todas as pessoas. 
independentemente. de sua nacionalidade, destinadas a servir aos interesses do Banco de fonna 
oficial, isto é: 

a) 
b) 
c) 

d) 
e) 

os membros da Diretoria do Banco, sêus cônjuges e filhos; 
os representantes dos bancos cent~s membros do Banco, seus cônjuges e filhos~ 
o Presidente, o Gerente Geral e os Fuocionários do Banco, bem como os membro~ 
dependentes de suas respectivas famílias; 
peritos; 
qualquer outra pessoa que, independentemente de sua nacionalidade, servirá aos 
interesses do Banco numa capacidade oficial. 

Artigo 21. 
Carteiras de identidade 

§ i• O Departamento Federal para Assuntos Externos emitirá ao Banco uma carteira de 
identidade, com fotografia do portador, para cada Funcionário e cada membro dependente de sua 
família que resida com ele e que não tenha emprego remunerado. A referida carteira será 

·autenticada pelo Departamento Federal para Assuntos Externos e pelo Banco e servirà para 
identificar o titular para os fins de qualquer autoridade federal, cantonal ou comunitária. 

§2° O Banco comunicará regularmente ao Departamento Federal para Assuntos Externos 
uma listagem dos Funcionários do Banco e dos membros de suas respectivas familias, indicando a 
data de nascimento, nacionalidade, domicilio na Suíça e categoria ou classe de emprego de cada 
uma das referidas pessoas. 

Artigo 22. 
Prevenção de abuso de privilégios 

O Banco e as autoridades suíças cooperarão sempre a fim de facilitar a administração 
satisfatória ela justiça, assegurar o cumprimento dos regulamentos policiais e impedir qualquer 
abuso de privilegies, imunidades, fu.cilidades e isenções proporcionados por eSte Acordo. 

Artigo 23. 
Disputas entre Funcionários do Banco e terceiros 

O Banco tomarà as medidas necessárias para assegurar a resolução satisfatória de disputas 
envolvendo qualquer Funcionário do Banco que, em decorrência dos Artigos 13 e 14, goze dos 
beneficies de imunidade. nos casos em que a imunidade não tenha sido renunciada com base nos 
dispositivos do Artigo 19 

UI. A Não-responsabilidade e a Segurança da Suiça 
Artigo 24. 

Não-responsabilidade da Suiça 
Em função das atividades do Banco no seu território, a Suíça não assumirá qualquer 

responsabilidade internacional por atas ou onússões do Banco ou dos Funcionários do Banco. 
Artigo 25. 

Segurança da Suíça 
§ 1 o Não hâ nada neste Acordo que afetará o direito do Conselho Federal da Suíça de 

aplicar todas as salvaguardas apropriadas no interesse da segurança da Suíça. 

§2" Se o Conselho Federal resolver aplicar os disposiuvos do primeiro paràgrafo deste 
Artigo., assim que as circunstâncias pennitirem fará cantata com o Banco a fim de definir em 
conjunto as medidas que forem necessârias para proteger os interesses da Banco. 

§3° O Banco cooperarà com as autoridades suíças a fim de evitar qualquer prejuízo a 
segurança da Suiça em função de qualquer atividade do Banco. 

IV. Dispositivos finais 
Artigo 26. 

Implementação do Acorda pela Suíça 
O Deparuunento Federal para Assuntos Externos será·a autoridade suíça responsáVel pela 

aplicação do Acordo. 
Artigo 27. 

Resolução de disputas 
§ t • Qualquer divergência de opinião relariva à aplicação ou interpretação deste Acordo 

poderá, quando uma solução não for encontrada através de consultas diretas entre as partes, ser 
encaminhada por qualquer das partes ao Tnõunal Mitral eriado pelo Acor:lo de HaJa, de 20 de 
jaoeiro de 1930, e citado no parãgrafo 11. da Carta Constitutiva do Banco. 

§2° Contudo, as partes deste Acordo poderão concordar em encaminhar a citada 
diferença de opinião a um tnbunal arbitral "ad hoc" composto de três membros. Nesse caso, o 
Conselho Federal Suiço e o Banco designarão cada qual um membro do referido tribunal e as 
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pessoas assim designadas selecionarão o presidente. Se os membros do tribunal não puderem chegar 
a um acordo quanto à seleção do presidente, o mesmo seni designado pelo Presidente do Tnbunal 
lmemacional de Justiça a pedido dos membros do tribinal ou. se ele não puder exercer essa função, 
pelo Vice-Presidente, ou se este não puder, pelo membro mais antigo do Tribunal. O referido 
tribunal "ad hoc" defini.. "à suas próprias regras de procedim< tto. 

Artigo 28. 
Emendas ao Acordo 

§!" Este Acordo podeni ser revisto a pedido de qualquer uma das partes. 
§2" Nesse caso, as partes examinarão conjuntamente quaisquer alterações apropriadas 

nos dispositivos deste Acordo. 
Artigo 29. 

Retirada do Acordo 
Qualquer uma das partes poderá se retirar deste Acordo através de notificação de retirada 

dada ã outra parte com dois anos de antecedência. 
Artigo 30. 

!munrdades e privilégios existentes 
Este Acordo não afetará de qualquer fonna os privilégios e imunidades concedidos ao 

Banco em decorrencia da Convenção, de 20 de janeiro de 1930, relativa ao Banco de 
Compensações Internacionais. à Cana Constitutiva e aos Estatutos do Banco, ou às imunidades 
indicadas no Protocolo de Bruxelas, de 30 de julho de 1936. 

Artigo 31. 
Entrada em vigor 

Este Acordo entrará em vigor na data. de sua assinatura e produzirâ seus efeitos a partir de 
1° de janeiro de 1987. 

Feito em Berna, em lO de fevereiro de 1987, em duas vias na língua francesa. 

'LEGISLAç.iO CITADA ANEXADA PELA 
COORCENACÃO OE E:DUDOS lEGISLATri/OS-CeOI" ,.,.. 

CONSTITUIÇAO 
............................................................................................................................................. 

TÍTULO IV 
DA 0RGANIZAÇÁO oos PoDERES 

CAPÍTULo I 
Do PooER LEGISLATIVO 

SEÇÃoll 

DAS ATRIBUIÇÕES DO CONGRESSO NACIONAL 

.. -- ........................................ ~ ............. -................ -.-.--... -.. -.-.. -.--.-.-. --~ 

Art. 49. É da competência exclusiva do Congresso Nacional: 
I- resolver definitivamente sobre tratados, acordos ou ates internacio

nais que acarretem encargos ou compromissos gravosos ao patrimõnio nacional; 
...................... ·------------- ............. --------- ........ ------ .. -.. -........................... -...... -.. 
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MIN!STERIO DA FAZENDA 

&po~çlo d:: Motivos 

N" 362., de 28 de agosto de 1996. Prapmta de ades!C> do Banco Central do Brasil. em represcntaçlo do 
Govemo bruileito, como membro associado do Banco de Compensações Internacionais ("'Bank for 
Intemational Scttlements ·BIS .. ). "De acordo. Em 28.8.96"". 

OO>ereto-lel n.• 1 637 , de 06 de outubro de 1978 

D~spõe sobre a'inte~al~zação de quotas· e rea 
justes de haveres de organismos f~nanceiros 
internacionais. 

O Presidente da República, no 
uso das atribuições que lhe confere o artigo 55, inciso II, da Con~ 
tituiyão, decreta: 

Art. 19. A integralização de quotas e os reajustes 
dos haveres, em cruzeiros, nos organiSIIIOS financeiros tnternaci2 
nais, decorrentes de subscrição e aumento a. capital do Brasil ou 
da manutenção da sua paridade, constituem responsabil~dade do Banco 
Central do Brasil. 

!l 19 As disposições deste artigo aplicwn-se às i~ 
tegral~zações e aos reajustes realizados pelo Banco Central do Bra
sil até a data de vigência deste Decreto-lei, em_ cumprimento de d~ 
cisÕes do Conselho Monetário Nacional. 

§ 29 - Constituem receitas do Banco Central do Bra
sil os resultados das operações por ele realizadas com os organis
mos financeiros internacionais, inclus.ive as parcelas distr.ibu!das 
ao Bras.il do lucro auter.ido em le11Ões de ouro realizados pelo Fun
do Monetário Internacional. 

Art. 29 • Permanecem em vigor todas as obrigações do 
Governo Brasileiro assum.idas através de convênios constitutivos de 
organismos financeiros internacionais. 

Art. 39. Este Decreto-lei entrará em vigor na data 
de sua publicação, revogadas as disposições em contrário. 

Brasilia (DF) , 06 de outubro de 1978; 1579 da Inde-
pendência e 909 da República. 

!{áno Henrique Sl71t07t8en 

DECRETO N2 1.745, DE 13 DE DEZEMBRO DE 199·~
~:::'1-.7 ....• 

Aprova a Estrutura Regimental é o·Q!Ul· 
dro Demonstrativo dos Cargo:r em Comissão 
e Funções Gratificadas do Ministério da Fa
zenda, e dá outras providêru:ias. 
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ANEXO I 

ESTRUTURA REGIMENTAL DO MINISTÉRIO DA FAZENDA 

CAPÍTULOm 

Da Competência dos Órgãos 

Seçãoll 

Dos Órgãos Específicos Singulares 

Art. 7' À Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional compete: 

I - apurar a liquidez e certeza da dívida ativa da União, 
tributária ou de qualquer outra natureza, inscrevendo-a para fins de 
cobrança, amigável ou judicial; 

. n - representar privativamente a União, na execução de sua 
dívida ativa de caráter tributário; 

m - examinar previamente a legalidade dos contratos, conces
sões, acordos, ajustes ou convênios que interessem à Fazenda Nacio
nal, inclusive os referentes à dívida pública externa, e, quando for o 
caso, promover a respectiva rescisão ou declaração de caducidade, por 
via administrativa ou judicial; - · 

IV - representar a União nas causas de natureza fiscal, assim 
entendida as relativas a tributos de competência da União, inclusive 
infrações à legislação tributária, empréstimos compulsórios, apreen
são de mercadorias nacionais ou estrangeiras, decisões de órgãos do 
contencioso administrativo fiscal, benefícios e isenções fiscais, crédi
tos e estímulos fiscais à exportação, responsabilidade tributária de 
transportadores e agentes maritimos, e incidentes processuais susci
tados em ações de natureza fiscal; 

'l - fixar a interpretação da Constituição, das leis, dos trata
dos e demais atos normativos a ser uniformemente seguida em suas 
áreas de atuação e coordenação, quando não houver orientação nor
mativa do Advogado-Geral da União; 

VI - representar e def!lilder os interesses da Fazenda Nacio
nal: 

c) nos contratos, acordos ou ajustes de natureza fiscal ou finan
ceira, em que intervenha, ou seja parte, de um lado a União e, de 
outro, os Estados, o Distrito Federal. ós Municípios, a8 autarquias, 
as empresas públicas, as sociedades de economia mista ou entidades 
estrangeiras, bem assim nos de concessões: 

b) em contratos de empréstimo, garantia, contragarantia, aqui
sição financiada de bens e arrendamento mercantil, em que seja parte 
ou intervenha a União; 
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c) junto à Câmara Superior de Recursos Fiscais, aos Conselhos 
de Contribuintes, ao Conselho de Recursos do Sistema Financeiro 
Nacional, aos Conselhos Superior e Regionais do Trabalho Marítimo 
e em outros órgãos de deliberação coletiva; 

á} nos atos relativos à aquisição, à alienação, à cessão, ao afora
mento, locação e a outros concernentes a imóveis do Patrimônio da 
União, junto aos Cartórios de Registras· de Imóveis, requerendo a 
matricula, inscrição, transcrição ou averbação de títulos relativos a 
imóvel do Patrimôuio da União e, quando for o caso, manifestando 
recusa ou impossibilidade de atender à exigência do Oficial, bem 
assim a ele requerendo certidões no interesse do referido Patrimôuio; 
e, ainda, promovendo o registro de propriedade dos bens imóveis da 
União discriminados administrativamente, possuídos ou ocupados 
por órgãos da Administração Federal e por tlili.dades militares, nas 
hipóteses previstas na legislação pertinente; 

e) nos atos constitutivos e em assembléias de sociedades por 
ações de cujo capital participe a União, bem assim nos atos de 
subscrição, compra, venda ou transferência de ações ou direito de 
subscrição; 

VII - aceitar as doações, sem encargos, em favor da União. 

Parágrafo único. A Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional 
desempenha as atividades de consultaria e assessoramento jurídico 
no âmbito do Ministério da Fazenda e dP. entidades vinculadas, 
regendo-se, no desempenho dessas atividades, pela Lei Complemen
tar n2 73, de 10 de fevereiro de 1993. 

r • • •. -- ····•• --~- •. • •• ··• ._ •• •. •_•. ----------• •• • ~-,~-.-- ._. • -·.· •• •• •• • • ••• •• •••••••• • •• • •• • •• •. 

LEI COMPLEMENTAR N~ 73, DE 10 DE FEVEREIRO 
DE 1993 

Institui a Lei Orgánica da Advocacia-. 
Geral da Uniáo e dá outras providências. 

LEI W 9.028, DE 12 DE ABRIL DE 1995 

Dispõe sobre o exercício das atribui· 
çlies mstitucionais da Advocacia·Geral da 
UIJiã.o. em carBter emergencisl e provis6rio, 
e dá outras providências. 

------------. -----------~- ·- ----.-- .... -------- -~-=~..,---~--,_--~- .. ---

À Comissão de Relação Exteriores e Defesa Nacioi1al. 
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O SR. PRESIDENTE ( Valmir Campelo) - O 
expediente lido vai à publicação. 

O SR. PRESIDENTE (Valmir Campelo) - De 
acordo com o disposto d<finciso I e§§ 12 e 22 do art. 
22 da Resolução n2 1, de 1996-CN, o Projeto de De
creto Legislativo n2 24, de 1997, que acaba de ser 
lido, será encaminhado preliminarmente à Repre
sentação Brasileira na Comissão Parlamentar Con
junta do Mercosul, que terá o prazo de quinze dias 
para emitir o seu relatório. 

A matéria, após esse prazo, será encaminhada à 
Comissão de Relações Exteriores e Defesa Nacional. 

O SR. PRESIDENTE (Valmir Campelo) - Nos 
termos do art. 376, letra c, do Regimento Interno, 
combinado com o art. 42 da Resolução n2 37, de 
1995, do Senado Federal, os Projetes de Decreto 
Legislativo n2s 25, 27 e 28, de 1997, lidos anterior
mente, terão, perante a Comissão de Relações Ex· 
teriores e Defesa Nacional, o prazo de cinco dias 
úteis para recebimento de emendas, findo o qual a re
ferida Comissão terá quinze dias úteis, prorrogáveis 
por igual período, para opinar sobre as proposições. 

O SR. PRESIDENTE (Valmir Campelo) - A 
Pres;dência recebeu a Mensagem n2 70, de 1997 (n2 

276/97, na origem), de 5 do corrente, pela qual o Se
nhor Presidente da República solicita a retirada do 
Projeto de Lei da Câmara n2 3, de 1997 (n2 

1.863191, na Casa de origem), de iniciativa do Poder 
Executivo, que dá nova redação ao inciso I do art. 
1 O da Lei n2 6.032, de 15 de dezembro de 1975, que 
dispõe sobre as promoções dos oficiais da ativa do 
Corpo de Bombeiros do Distrito Federal, e dá outras 
providências. 

A matéria será anexada ao processado do Pro
jeto de Lei .da Câmara n2 3, de 1997, e incluída em 
Ordem do Dia oportunamente. 

O SR. PRESIDENTE (Valmir Campelo) - En
cerrou-se, na sexta-feira, o prazo para apresentação 
de emendas às seguintes matérias: 

- Projeto de Lei do Senado n2 73, de 1996, de 
autoria do Senador José lgnácio Ferreira, que institui 
o Serviço Comunitário de Telecomunicação; 

- Projeto de Lei da Câmara n2 44, de 1996 (n!!, 
4.622194, na Casa de origem), que dispõe sobre a 
veiculação de mensagem voltada à educação para o 
trânsito; e 

-Projeto de Lei do Senado n2 142, de 1996, de 
autoria do Senador José Eduardo, que estende o 
benefício do seguro-desemprego ao pequeno produ
tor rural e dá outras providências. 

Ao Projeto de Lei do Senado n2 73, de 1996, e 
ao Projeto de Lei da Câmara n2 44, de 1996, foram 

apresentadas 1 e 2 emendas, respeêtwa~rite, que 
vão ao exame da Comissão de Educação. 

O Projeto de Lei do Senado n2 142, de 1996, 
não recebeu emendas e será incluído em Ordem do 
Dia, oportunamente. 

São as seguintes as emendas recebi
das: 

EMENDA (de plenário), 
OFERECIDA AO PROJETO 

DE LEI DO SENADO N2 73, DE 1996 

Que institui o Serviço Comunitário 
de telecomunicação. 

EMENDA N2 3- PLEN (SUBSTITUTIVO) 

O Congresso Nacional decreta: 
Art. 12 O Serviço Comunitário de Radiodifusão 

obedecerá aos preceitos desta Lei e, no que couber, 
ao Código Brasileiro de Telecomunicações, instituí
do pela Lei n2 4.117, de 27 de agosto de 1962, e às 
demais disposições supervenientes. 

Art. 22 Serviço Comunitário de Radiodifusão é 
o serviço que usa canais do Serviço de Radiodifusão 
Sonora em Freqüência Modulada, especialmente 
designados para tal fim, nas condições estabeleci
das nesta lei e nas normas baixadas pelo Poder 
Executivo, destinadas a atender aos interesses das 
comunidades servidas. 

§ 12 O Serviço Comunitário de Radiodifusão 
distingue-se dos serviços de radiodifusão, não es
tando submetidos aos condicionantes próprios des
ses serviços. 

§ 22 O Poder Público nas localidades em que. 
seja tecnicamente viável e de interesse público, de
signará um canal para uso do Serviço Comunitário 
de Radiodifusão em caráter primário. 

§ 32 Quando o canal utilizado pelo Serviço Co
munitário de Radiodifusão por falta de causa, for de 
caráter secundário, o Poder Público envidará esfor
ços para que, sempre que possível, o canal opere li· 
vre de interferências e proibido de interferir. 

Art. 32 A autorização para execução do Serviço 
Comunitário de Radiodifusão será outorgada às enti
dades civis de caráter comunitário, clubes e associa
ções constituídas para esse fim. 

Art. 42 Não poderão habilitar-se à exploração 
do Serviço Comunitário de Radiodifusão empresas 
ou entidades controladas pela União, Estados ou 
Municípios, ou de que sejam parte, permissionárias 
ou concessionárias de serviço de radiodifusão, na 
ocorrência de superposição de áreas de serviço, ou 
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pessoa a eles vinculadas, com participação superior 
a vinte por cento das cotas do capital votante. 

Art. 52 A programação a ser veiculada pelas 
emissoras autorizadas a explorar o serviço será 
orientada pelo preceito constitucional, preferente
mente afeita a finalidade educativas, artísticas, cultu
rais e informativas, tendo presente o entendimento e 
a solução dos problemas da comunidade. 

§ 12 A programação não poderá conter qual
quer discriminação política, partidária religiosa, racial 
regional ou étnica. 

§ 22 Num espaço de seis horas, não mais do 
que o total de uma hora poderá ser usado para 
transmiSsão de propaganda comercial. 

·Ári 62 As estações do Serviço Comunitário de 
Radiodifusão não poderá formar rede ou entrar em 
cadeia com estações de radiodifusão. 

Parágrafo único. As estações do Servi.ço Co
munitário de Radiodifusão não estão obrigadas a 
transmitir nenhum programa obrigatório do Governo 
além daquele que seja atualmente obrigatório. 

Art. 72 Caberá ao Poder Executivo, além do 
disposto nesta lei, através de norma, estabelecer: 

I - Os procedimentos e condições para outorga 
de autorização do Serviço Comunitário de Radiodifu-
são, com base no interesse público; · 

11- estabelecer os critérios e parâmetros·técni
cos, inclusive os canais em que seria viável a explo
ração do serviço, horário mínimo de funcionamento 
e prazos aplicáveis ao serviço; 

III -condições de revogação d-a autorização. 
Art. 82 A potência de emissão das estações do 

Serviço Comunitário de Radiodifusão, definida em 
norma própria pelo Poder Executivo, deverá ser a 
mínima necessária para atender adequadamente à 
comunidade a ser servida e não poderá ser superior 
a 20 (vinte) watts ERP. 

Art. 92 O Poder Público estabelecerá procedi
mentos técnicos e administrativos que tomem míni
mo o õnus financeiro para seu atendimento por parte 
dos operadores de estações do Serviço Comunitário 
de Radiodifusão. 

Art. 1 O. Os operadores de Serviço Comunitário 
de Radiodifusão são isentos do pagamento de 
quaisquer valores e título de uso de freqüências. 

Art. 11. A autorização para exploração do Ser
viço Comunitário de Radiodifusão dar-se-á pelo pra
zo de cinco anos, estando a renovação sujeita à 
consulta pública aos membros a comunidade, na for
ma definida pelo Poder Executivo. 

Art. 12. O Poder Executivo baixará, dentro de 
noventa dias, norma regulamentando o Serviço Co
munitário de Radiodifusão. 

Art. 13. As emissoras que estiverem, compro
vadamente, em operação precária há mais de no
venta dias da data da promulgação desta lei, terão o 
prazo de cento e oitenta dias, a contar de sua pro
mulgação, ·para se adequar às normas de regula-
mentação do Serviço. · 

Art. 14. Esta lei entra em vigor na data de sua 
publicação. · 

Art. 15. Revogam-se as disposições em contrário. 
Sala das Sessões, 10 de março de 1997.- Se

nador João Rocha. 

(A Comissão de Educação.) 

EMENDAS (de plenário), 
OFERECIDAS AO PROJETO 

DE LEI DA CÂMARA N2 44, DE 1996 
{N2 4.622194, na Casa de origem) 

Dispõe sobre a veiculação de men
sagem voltada à educação para o trânsito. 

EMENDA N2 1-PLEN 

Incluam-se no art. 12 do PLC n2 44/96, dois pa
rágrafos com a seguinte redação: 

"Art. 12 ................................................ .. 

§ 12 As empresas mencionadas no ca
put, detentoras de programas ou projetes 
que contemplem medidas de segurança e 
educação para o trânsito, ou patrocinem ini
ciativas de órgãos oficiais sobre a matéria, 
ficarão desobrigadas de inserirem a mensa
gem educativa em suas propagandas, pre
vista no caput deste artigo. 

§ 22 Para gozar da desoneração do pa
rágrafo anterior, os programas ou projetas 
deverão estar de acordo com as diretrizes 
de segurança e educação para o trânsito fi
xadas pelo Contran. • 

Justificação 

Diversas das empresas relacionadas no caput 
do art. 12 desenvolvem programas próprios voltados 
para a educação e segurança do trânsito; partici
pam, também, na qualidade de patrocinadoras, de 
iniciativas de mesma natureza desenvolvidas pot ór· 
gãos do Sistema Nacional de Trânsito. 

Dessa forma, com o intuito de não desmotiVár 
as empresas que já adotam programas voltados 
para a educação e segurança do trânsito estamos 
sugerindo desobrigá-las do· cumprimento do disposto 
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no caput do art 12, quando possuírem programas 
ou projetas próprios ou patrocinarem iniciativas de 
órgãos oficiais voltadas para a segurança e educa
ção para o trânsito. · 

Com a alteração acima pretende-se evitar que 
programas ou projetas bem estruturados venham a 
ser substituídos por uma mensagem rápida e curta, 
no caso de publicidade veiculada em rádio e televisão, 
ou pequenas notas inseridas na publicidade escrita. 

A proposta visa tão-somente possibilitar que 
sejam alcançados os objetivos educacionais intenta
dos pelo nobre Deputado autor do projeto, permitin
do ampla participação de todas as empresas inte
grantes do segmento automotivo, sem contudo des
mobilizar programas e projetes em andamento. 

Sala das Sessões, 1 O de março de 1997. -
Bello Parga. 

EMENDA N2 2-PLEN 

Inclua-se o seguinte artigo 611 no PLC n2 44/96. 
Art 62 Esta Lei deixará de vigorar no dia se

guinte ao da entrada em vigor da Lei que vier a 
substituir o atual Código Nacional de Trânsito, Lei n2 
5.108, de 21 de setembro de 1966. 

Justificação 

O Deputado Ronaldo Perin, autor do presente 
Projeto de Lei, ao fundamentar sua iniciativa, aponta 
lacunas no atual Código Nacional de Trânsito, Lei n" 
5.1 08, de 21 de setembro de 1966, no que diz res
peito à falta de tratamento especial ao tema da edu
cação e segurança para o trânsito. 

Ao determinar em caráter mandamental que as 
empresas do segmento automotivo insiram mensa
gens voltadas para segurança e educação para o 
trânsito em suas propagandas pretende colmatar as 
falhas da lei vigente, nesse particular. 

Mesmo sem discordar da proposta, acredito 
que a ela se deve dar vigência temporária, com isso 
evitando-se eventuais colisões com a lei que vier a 
substituir o atual Código Nacional de Trânsito. 

Esta Casa legislativa aprovou no final do ano 
de 1996 o PLC n2 73/94 (na origem n!! 3. 71 0193) que 
institui o Código de Trânsito Brasileiro. A matéria já 
se encontra em fase final de discussão na Câmara 
dos Deputados. 

Tal projeto trata no Capítulo VI da Educação 
para o Trânsito. Nos arts. 75 a 80 a matéria e disci
plina exaustivamente. Ali, busca-se estabelecer 
campanhas permanentes de caráter educativo, con
templando-se até as peculiaridades locais, no que 
diz respeito ao trânsito. 

Dessa forma, penso tomar-se necessário dar 
ao presente projeto um caráter transitório, de manei
ra a desonerar os órgãos executores da segurança e 
educação para o trânsito de encargos incompatíveis 
com as obrigações decorrentes da nova lei. 

Por outro lado, dando-se vigência temporária 
do texto legal, haverá possibilidade de avaliação da 
eficácia da inserção de mensagem educativa em 
matérias publicitárias do segmento automotivo na 
melhoria da segurança do trânsito brasileiro. 

Sala das Sessões, 10 de março de 1997. -
Bello Parga. 

(A Comissão de Educação.) 

O SR. PRESIDENTE (Valmir Campelo) -·A 
Presidência recebeu do Tribunal de Contas da União 
o Aviso n!! 196/97, de 27 de fevereiro último, encami
nhando, em atendimento à solicitação da Comissão 
Temporária destinada a "investigar as obras não 
concluídas custeadas pela União e examinar-sua si
tuação", dados sobre a construção da ponte de Por
to Atencastro, divisa Minas Gerais/Mato Grosso do 
Sul, na BR-497-MG, registrados no Relatório da Au
ditoria realizada pela Secretaria do TCU em Minas 
Gerais (Processo n2 TC-375.079196-3). 

O expediente será anexado ao processado no 
Requerimento n" 651, de 1995, e, em cópia, ao pro
cessado do Diversos de n2 1, de 1996, que vai à Co
missão de Rscalização e Controle. 

O SR. PRESIDENTE (Valmir Campelo) - A 
Presidência recebeu manifestações do Banco Cen
tral do Brasil, nos termos da Resolução n" 69, de 
1995, do Senado Federal, referente aos seguintes 
offcios: 

-Ofício n" 8126, de 1997 (n" 534197, na origem), 
de 7 do corrente, encaminhando solicitação do Gover
no do Estado de São Paulo para que possa emitir Le
tras Financeiras do Tesouro Estado de São Paulo
LFTSP, cujos recursos serão destinados ao giro da df
vida rnol;>iliária vencível em março de 1997: e 

-Ofício n" S/Zl, de 1997 (n" 535197, na origem), 
de 07 do corrente, encaminhando solicitação do Go
verno do Estado de Sergipe para que possa emitir Le
tras Financeiras do Estado de Sergipe - LFTSE, cujos 
recursos serão destinados ao giro da dívida mobiliária 
vencível no primeiro semestre de 1997. 

As matérias vão à Comissão de Assuntos Eco
nómicos. 

O SR. PRESIDENTE (Valmir Campelo) - So
bre a mesa, ofício que será lido pelo Sr. 12 Secretá
rio em exercício, Senador Nabor Júnior. 

É lido o seguinte: 
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OF. GLPMDB N" 69/97 

Brasília, 6 de março de 1997 

Senhor Presidente, 
Nos termos regimentais, comunico a Vossa Ex

celência a substituição do Senador Nabor Júnior, 
pelo Senador Casildo Maldaner como membro Titu
lar, bem como do Senador Casildo Maldaner pelo 
Senador Ney Suassuna, como membro Suplente, na 
Comissão Partamentar Mista de Inquérito, criada 
através do Requerimento n" 1.1 01, de 1996, destina
da a "apurar responsabilidades relacionadas à auto
rização, emissão e renegociação de títulos públicos, 
estaduais e municipais, nos exercícios de 1995 e 
1996", ficando a mesma assim constituída: 

T"atulares Suplentes 

Senador Casildo Maldaner SenadorNey Suassooa 
Senador Roberto Requião Senador Onofre Quinan 
Senador Fernando Bezerra 
Senador Jader Barbalho 

· Aproveito a oportunidade para reiterar a Vossa 
Excelência protestos de alta estima e consideração. 
- Senador Jader Barbalho, Líder do PMDB. 

O SR. PRESIDENTE (Valmir Campelo)- Se
rão feitas as substituições solicitadas. 

Sobre a mesa, ofícios que serão lidos pelo Senhor 
12 Secretário em exercício, Senador Nabor Júnior. 

São lidos os seguintes: 

OFÍCIO N" 338-L-PFL/97 

Brasília, 5 de março de 1997 
Senhor Presidente, 
Comunico a Vossa Excelência que o Deputado 

Ricardo Barros deixa de fazer parte, como Membro 
Suplente, da Comissão Mista destinada a emitir pare
cer à Medida Provisória n2 1.531-3, de Z7 de fevereiro 
de 1997, que "Dá nova redação aos arts. 24, 26 e 57 
da Lei n2 8.666, de 21 de junho de 1993, que regula
menta o art. 37, inciso XXI, da Constituição, institui 
normas para licitação e contratos da Administração 
Pública, e ao art. 15 da Lei n" 8.987, de 13 de fevereiro 
de 1995, que óiSpõe sobre o regime de concessão e 
permissão da prestação de serviços públicos". 

Indico para a referida vaga o Deputado Robério 
Araújo. 

Atenciosamente, - Deputado Inocêncio Oli
veira, Líder do PFL. 

OFÍCIO N2 34G-L-PFLJ97 

Brasília, 5 de março de 1997 
Senhor Presidente, 
Comunico a Vossa Excelência que o Deputado 

Ricardo Barros deixa de fazer parte, como Membro 

TIU:i!ar;- da Comissão Mista destinada a emitir pare
cer à Medida Provisória n2 1.55G-36, de 13 de feve
reiro de 1997, que "Organiza e disciplina os Siste
mas de Controle Interno e de Planejamento e de Or
çamento do Poder ExecUtivo, e dá outras providên
cias•. 

Indico para a referida vaga o Deputado Fran
cisco Rodrigues. 

Atenciosamente, - Deputado Inocêncio Oli
veira, líder do PFL. 

OFÍCIO N" 342-l-PFL/97 

Brasilia, 5 de março de 1997 

Senhor Presidente, 
Comunico a Vossa Excelência que Õ Deputado 

Ricardo Barros deixa de fazer parte, como Membro 
Titular, da Comissão Mista destinada a emitir pare
cer à Medida Provisória n2 1.558-4, de 13 de feverei
ro de 1997, que "Altera a redação dos arts. 14, 18, 
34, 44 e 49 da Lei n2 9.082, de 25 de julho de 1995, 
e do art. 35 da lei n2 9.293, de 15 de julho de 1996, 
que dispõem, respectivamente, sobre as diretrizes 
para a elaboração da lei orçamentária para os exer
cícios de 1996 e 1997". 

Indico para a referida vaga o Deputado Fran• 
cisco Horta. 

Atenciosamente, - Deputado Inocêncio Oli
veira, Líder do PFL. 

OFÍCIO N" 344-l-PFL/97 

Brasília, 5 de março de 1997 

Senhor Presidente, 
Comunico a Vossa Excelência que o Deputado 

Paulo Bauer deixa de fazer parte, como Membro Ti
tular, da Comissão Mista destinada a emitir parecer 
à Medida Provisória n2 1.464-18, de 14 de fevereiro 
de 1997, que "Acrescenta parágrafo ao art. 75 da Lei 
n2 4.728, de 14 de julho de 1965". 

Indico para a referida vaga o Deputado Rai
mundo Colombo. 

Atenciosamente, - Deputado Inocêncio Oli
veira, líder do PFL. 

OFÍCIO N" 352-L-PFL/97 

Brasília, 6 de março áe 1997 

Senhor Presidente, 
Comunico a Vossa Excelência que o Deputado 

Paulo Bauer deixa de fazer como membro Suplente, 
da Comissão Mista destinada a emitir parecer à Me
dida Provisória n!! 1.552-10, de 13 de fevereiro de 
1997, que • Autoriza o Poder Executivo a abrir ao Or
çamento da Seguridade Social da União, em favor 
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do Ministério do Planejamento e Orçamento, crédito 
extraordinário no valor de R$21.000.000,00 para os 
fins que especifica". 

Indico para a referida vaga o Deputado Carlos 
Alberto Campista. 

Atenciosamente, Deputado Inocêncio Oliveira, 
Líder do PFL. 

OFÍCIO N2 356-L-PFU97 

Brasília, 6 de marçó de 1997 

Senhor Presidente, 
Comunico a Vossa Excelência que o Deputado 

Paulo Bauer deixa de fazer parte, como Membro Su
plente, da Comissão Mista destinada a emitir pare
cer à Medida Provisória n" 1.568, de 14 de fevereiro 
de 1997, que transforma o Instituto Nacional de Es
tudos e Pesquisa Educacional- INEP, em Autarquia 
Federal, e dá outras providências. 

Indico para referida vaga o Deputado Claúdio 
Chaves. 

Atenciosamente, Deputado Inocêncio Olivei
ra, Líder do PFL' 

O SR. PRESIDENTE (Valmir Campelo) - Se
rão feitas as substituições solicitadas. 

O SR. PRESIDENTE (Valmir Campelo) - Há 
oradores inscritos. 

Concedo a palavra ao Senador Edison Lobão, 
que dispõe de até vinte minutos para o seu pronun
ciamento. 

O SR. EDISON LOBÃO (PFUMA Pronuncia o 
seguinte discurso. Sem revisão do orador.) -Sr. Presi
dente, Sr"s e Srs. Senadores, o Ministro Pedro Malan, 
da Fazenda, anunciou solenemente em Buenos Aires, 
em meio a.um encontro com o Presidente da Argenti
na, Garfos Menem, na última sexta-feira, a decisão do 
Governo brasileiro em não prorrogar os efeitos da me
dida provisória que garantiu novos incentivos fiscais 
para montadoraS que se instalarem nas regiões Norte, 
Nordeste e Centro-Oeste do País. 

Essa decisão significa que o Brasil sucumbiu 
às pressões da Argentina, dos Estados Unidos e da· 
União Européia, os quais não têm interesse em q~ 
se amplie, em nosso País, o parque industrial auto
motivo. 

A opinião pública está recebendo esse anúncio 
oficial com a maior perplexidade. Talvez pela primei
ra vez em nosso história - e não me lembro de nada 
parecido no passado -, faz-se um anúncio público, 
com chancela oficial, de que estamos atravancando 
o desenvolvimento brasileiro por pressões de inte
resses alienígenas contrariados. 

E o mais grave é que se pretende recuar em 
relação a uma lei vigente, pois as medidas provisó
rias, como se sabe, estabelecem normas legais de 
imediata vigência. 

Por outro lado, e igualmente grave, é a pre
sunção, que se tomou pública, de que a opinião do 
Poder Legislativo, frente a uma medida provisória, é 
absolutamente insignificante e inócua, pois já se 
anuncia, antecipadamente, que a medida provisória 
que beneficiava as regiões mais carentes do País, 
com os incentivos que lhes permitiriam perspectivas 
de desenvolvimento, não será votada até o fim des
te mês e, em conseqüência, não será renovada, ao 
contrário das dezenas de outras que habitualmente 
o são. 

Sr~ Presidente, não quero entrar aqui nos 
meandros da política internacional, que geralmente 
se desenvolve em bastidores intransponíveis, para 
buscar explicações que justifiquem ou não, ou que 
expliquem ou não essa decisão prejudicial ao Norte, 
Nordeste e Centro-Oeste. 

O Sr. Epitaclo Cafeteira- Senador Edison Lo-
bão, V. ExB me pennite um aparte? · 

O SR. EDISON LOBÃO - Senador Epitacio 
Cafeteira, ouço V. ExA com muito prazer. 

O Sr. Epitacio Cafeteira- Senador Edison Lo
bão, V. ExA disse que não pretende entrar pelos 
meandros da política internacional; pois eu faço 
questão de fazê-lo. Na realidade, o Mercosul tem-se 
mostrado muito prejudicial não apenas para este 
País, mas principalmente para a Região Norte, Nor
deste e Centro-Oeste. Veja V. ExA que, depois que 
entramos no Mercosul e o organizamos, a balança 
comercial da Argentina passou a ser superavitária e 
a do Brasil deficitária. Há um ditado no Norte que 
diz: sociedade com pobre dá prejuízo. O Brasil resol
veu fazer essa sociedade com países realmente 
mais pobres do que ele, e agora estamos todos ob
servando esse prejuízo. Hoje o Mercosul serve ao 
Sul do País; mas, o que lá no Norte e Nordeste pro
duzimos, deixamos de vender até para o Sul do 
País. Não que quiséssemos nos beneficiar do mer
cado consumidor do Mercosul, não! Queríamos ao 
menos continuar a servir aos mercados brasileiros. 
De repente, com a existência do Mercosul, ficou 
mais atrativo para os sulistas negociarem com os 
países do Cone Sul, abandonando todo o resto do 
Brasil. Nobre Senador Edison Lobão, digo a V. ExB 
que votarei contra a reeleição, e um dos motivos é 
exatamente o fato de o Presidente da República -
tão interessado nela - demonstrar o maior desprezo 
possível pelo Norte, Nordeste e Centro-Oeste. Te-
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mos vários Colegas que estão encantados com este 
Governo. E eu gostaria de saber o que ele fez além 
dos tapinhas nas costas e sorrisos. É preciso que as 
populações daquelas regiões entendam que esta
mos abandonados. Eu e V. ExA somos repre
sentantes do Maranhão. Por minha parte, posso di
zer que não farei como o sândalo que perfuma o 
machado que o corta. Não! Sem ajuda ao meu Esta
do, sem ajuda à minha Região, sem ajuda ao Norte, 
Nordeste e Centro-Oeste, jamais votarei a favor da 
emenda da reeleição. O Presidente demonstra, nes
te caso, um grande desejo de nos abandonar à pró
pria sorte. Nós só servimos enquanto éramos eleito
res; quando deixamos de o ser, o Presidente prefe
riu dançar o último tango em Buenos Aires. 

O SR. EDISON LOBÃO- Traz V. Exl' um dado 
novo: o fato de que, com o Mercosul, em lugar de 
enriquecermos, estamos empobrecendo. Em verda
de, estamos exportando menos dos países sul-ame
ricanos do que importamos. De fato, essa é uma as
sociação contra a qual não me levanto, mas tenho 
que admitir que V. Ex;s tem razão quando registra o 
prejuízo que estamos tendo com a criação do Mer
cosul. O fato é que estamos nesta situação: o Go
verno, num gesto raro, escasso, ralo, editou uma 
medida provisória para beneficiar o Norte e o Nor
deste do Brasil, o que já fez de maneira tarda e, em 
razão de um projeto que está tramitando aqui no Se
nado Federal, de autoria do Senador Roberto Freire. 
Em seguida, no exterior, anuncia a revogação dessa 
medida para atender a compromissos com a Argen
tina, com os Estados Unidos e com países da Euro
pa. Afinal de contas, o Governo está aqui para aten
der aos interesses dos brasileiros ou aos interesses 
dos estrangeiros? 

O Sr. Epitacio Cafeteira- Nobre Senador, per
mita-me que volte apenas para um alerta: se multipli
cannos por três o número de Senadores - posto que 
são três por Estado, e esta Casa não é composta de 
representantes do povo, mas sim das unidades da Fe
deração -,vamos dar uma demonstração de que não 
temos competência para defender a nossa região, os 
nossos Estados, o interesse das nossas populações. 
Seguir batendo palmas a isso que aí está não tem 
sentido. É urna forma de renunciar, não ao mandato, 
mas às prerrogativas do nosso mandato, nas quais 
está inserida a defesa das nossas regiões. Creia V. 
ExA, nobre Senador Edison Lobão, não tenho qualifica
ção para situar o comportamento daqueles que prefe
rem abandonar as populações de nossos Estados 
para serem também capitaneados e seguirem o rumo 
desejado pelo países do Mercosul. Afinal de contas, 

este País não é urna empresa para dar lucro; ele é 
feito por homens e mulheres que estão na Amazõ
nia, no Acre, no Amapá, em Roraima, em Rondônia, 
dizendo aqui é a fronteira do Brasil. Estão no Nor
deste, sem água e sem chuva, mas lutando para di
zer •aqui é o Brasil". Será que tudo isso não será 
cónsiderado pelos representantes desses Estados? 
Nobre Senador Edison· Lobão, sei que V. Ex9 perten
ce ao Partido do Governo, aliás ao Rartido que faz 
questão de ser mais Governo do que o próprio Parti
do do Presidente. O pronunciamento de V. ExA só 
faz engrandecê-lo na hora em que toma uma posi
ção muito mais de maranhense do que de apoio a 
um Governo que nos abandonou. 

O SR. EDISON LOBÃO - Não posso negar 
que meu Partido apóia- e apóia finnemente- o 
Presidente da República e o seu Governo; mas tam
bém não posso dar-lhe apoio naquilo em que atenta 
contra os mais legítimos interesses da minha região 
e do meu Estado. Para detenninadas autoridades, 
os interesses reivindicados pelo Sul são legítimos; 
mas quando o Norte ou o Nordeste brasileiros reivin
dicam - não -, esses interesses podem ser adiados, 
podem ser negligenciados. Com isso, não estou de 
acordo. Faço parte de uma coligação que apóia o 
Governo, assim como V. ExB também lidera um Par· 
tido que tem dado apoio ao Governo. Nós não con
cordamos com o que, a nosso ver, não está correto, 
não está na linha dos interesses nacionais. 

Sr. Presidente, retomando ao meu discurso, 
sabe-se, apenas, que os motivos que levaram o Mi
nistro da Fazenda a tal anúncio devem ser deveras 
graves, pois a declaração oficial, numa só penada, 
conseguiu dar a impressão, de um lado, que de al
gum modo se arranhou a soberania nacional e, de 
outro, que se avançou nas atribuições de um Con
gresso independente. 

O que sei com certeza é que não tenho na me
mória qualquer acontecimento no passado, público ou 
de bastidor, que impedisse a Argentina, os Estados 
Unidos ou a União Européia de deixarem de fazer al
guma coisa em prol dos seus desenvoMmentos em 
função de eventuais prejuízos causados ao Brasil. 

Imaginem V. ExBs se seria possível ao menos, 
num ensaio de fantasia, supor que os Estados Uni
dos interrompessem a construção de uma fábrica 
que iria comprometer concorrentes brasileiras. 

Todos nós aplaudimos os avanços industriais e 
econõmicos que impulsionaram e impulsionam o 
constante desenvolvimento dos norte-americanos, 
dos europeus e até mesmo dos argentinos, e nunca 
se soube que interesses contrariados, de países 
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concorrentes, tivessem a força de lhes proibir a 
construção de novas fábricas e novos empreendi
mentos. 

Nessa questão de incentivos para o comércio 
internacional - e eu já ocupei a tribuna deste Sena
do para abordar tal tema - é fato sabido e notório 
que as principais nações do munao- à exceção-tal
vez do Brasil - subsidiam fortemente os seus produ
tos de exportação a tal ponto que conseguem fazer 
chegar até nós suas mercadorias a um preço inferior 
ao custo dos que, muitas vezes, aqui produzimos. 

Tal prática nos têm causado prejuízos de valor 
inestimável e de conseqüências trágicas no futuro; 
provoca o fechamento dos nossos empreendimen
tos, o desânimo dos nossos produtores, a multiplica
ção do desemprego. O fato tomo•J-se escandaloso, 
le,:aí.do nosso atual Ministro da Indústria e do Co
mércio a um aumento brutal de tarifas de determina
das importações que esmagavam nossos produto-
res. 

Não me recordo, Sr. Presidente, de nenhuma 
ação internacional pública ou de bastidores, que im
pedisse, em nações desenvolvidas, o crescimento 
dessas práticas tão lesivas ao Brasil. 

De igual modo, todos sabemos que a concor
rência internacional prejudicou gravemente a indús
tria têxtil brasileira. Temos em nosso território mais 
iébricas de tecidos fechadas que novas eventual
mente criadas por empresários mais audaciosos. 
Nós lamentamos, mas não reclamamos contra isso, 
pois o processo faz parte da natural concorrência no 
livre mercado na hipótese em que haja proteção tari
fária para os nossos produtos o que se alega não 
existir. 

lmagme V. Exªa se se pode ao menos fantasiar 
a hipótese de que o Brasil impedisse os Estados 
Unidos ou a Argentina de instituir novas fábricas têx
teis na regiões que pretendam desenvolver! 

Já não me refiro aqui, Sr. Presidente, a proje
tas ds lei, como o do Senador Roberto Freire, que 
buscam implantar no Norte e Nordeste a industriali
zação automotiva, projeto cuja tramitação se parali
sou exatamente pela preferência dada à medida pro'
';•isória já referida. Depreende-se agora que o projeto 
:;, ser provavelmente aprovado pelo Congresso será 
·retado pelo Governo Federal. Lamento profunda
mente essa decisão anunciada pelo Ministro da Fa
zenda, acaso se confirme. Ela cria um terrível prece
dente e engorda os preconceitos que ainda existem 
contra os anseios do Nordeste de se erguer à altura 
dos Estados sulistas historicamente amparados pelo 
Governo Central. 

A partir dessa decisão, qualquer inovação in
dustrial que se pretenda para nossa Região será 

o inexoravelmente vetada pelos países atingidos nos 
seus interesses. 

Não há, Sr% e Srs. Senadores, como apoiar tal 
informação do Sr. Ministro da Fazenda e espera
mos, sinceramente, que ela não se confirme. 

Era o que tinha· a dizer, Sr. Presidente. 
Muito obrigado. 
O SR. PRESIDENTE (Valmir Campelo) - Con

cedo a palavra ao nobre Senador Nabor Júnior. 
O SR. NABOR JÚNIOR (PMDB- AC. Pronun

cia o Séguinte discurso~ - sr: Presidente, Sr"s e 
Srs. Senadores, o povo do Acre está vivendo mo
mentós de grande aflição, em decorrência das 
cheias de vários rios do Estado, ocasionando inun
dações na Capital e em Municípios do Interior. 

Além de Rio Branco, também em Sena Madu
reira, Assis Brasil, Tarauacá e outras localidades 
cortadas pelos rios F'urus, ·Acre, Jaco, Tarauacá e 
Juruá a situação é de extrema dificuldade, verdadei
ramente calamitosa, porque já desabrigou mais de 
oitenta mil pessoas, nos perímetros urbanos e nas 
zonas rurais. 

O Prefeito de Rio Branco, Mauri Sérgio de Oli
veira, nó dia 27de fevereiro último, baixou o decreto 
n2 6.120, configurando, para efeitos legais e assis
tenciais, o estado de calamidade pública no Muni
cípio de Rio Branco, depois que o rio Acre, que corta 
a cidade, ter ultrapassado, em 2,74m, a sua quota 
normal de alerta - que é de 13,50m. No mesmo dia, 
o Governador do Estado em exercício, Deputado Ál
varo Romero, pelo Decreto n2 089, homologou a de
claração firmada pelo Prefeito. 

A partir daí, Sr. Presidente, começaram as ges
tões da Bancada acreana perante a Defesa Civil Fe
deral, a Secretaria de Assuntos Regionais e o Minis
tério do Planejamento da Presidência da República, 
no sentido de socorrer as vítimas daquela calamida
de. Mas a burocracia oficial infelizmente é tão em
perrada e dificulta tanto as ações do Governo nes
ses casos de extrema urgência, que somente hoje, 
passados mais de 11 dias após ter sido decretada a 
calamictade pública nas cidades de Rio Branco e 
Sena Madureira, só hoje as primeiras cestas com 
alimentos estão sendo distribuídas para as popula
ções atingidas pelas inundações. 

O quadro a cada dia se toma mais grave; ago
ra, é muito mais preocupante do que o de dias atrás, 
quando da decretação do estado de calamidade pú
blica pelos prefeitos de Rio Branco e de Sena Madu
reira, no final do mês de fevereiro. O nível dos rios 
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Acre e laco subiu ainda mais e está muito acima da 
quota normal, superior a 17 metros. Com isso, mais 
de cinqüenta bairros na capital de meu Estado estão 
praticamente submersos, conforme comprovam foto
grafias tiradas por funcionários da Prefeitura e da 
Defesa Civil do Governo do Estado do Acre e que 
foram encaminhadas à Secretaria de Assuntos Re
gionais para as devidas providências. 

Quatro quintos da superfície da cidade de 
Sena Madureira, que é banhada pelo rio laco, estão 
totalmente submersos; apenas um bairro não foi 
atingido pelas inundações. A situação se toma ainda 
mais ameaçadora quando sabemos que ta.mbem o é 
mais grave o nível do grande rio Purus, que recebe 
as águas daqueles já citados, também está muito 
acima da cota normal, causando o fenômeno do re
presamento das águas dos rios Acre e laco. E não 
há perspectiva de baixa dos seus níveis nas próxi
mas horas. 

Portanto, quero aqui registrar esse fato e exigir 
das autoridades competentes, da Defesa Civil e da 
Secreiaria de Assuntos Regionais, providências ime
diatas para socorrer as famílias que se viram desa
brigadas e foram alojadas em escolas, casas de pa
rentes e também no Parque de Exposições Presi
dente Castelo Branco, de Rio Branco. As Prefeituras 
de Rio Branco e de Sena Madureira não dispõem de 
recursos suficientes para atendê-las com alimentos, 
agasalhos, medicamentos e outros gêneros e nem 
tem como protegê-las das doenças. Já se confirma, 
Sr. Presidente, Srs. Senadores, o surgimento de ca
sos de febre tifóide, hepatite e outras epidemias, que 
estão acometendo as pessoas atingidas pelas inun
dações. 

O Sr. Flaviano Melo- V. EJcll me concede um 
aparte? 

O SR. NABOR JÚNIOR - Com muito prazer, 
Senador Aaviano Melo. 

O Sr. Flaviano Melo- Senador Nabor Júnior, 
há pouco, no meu gabinete, recebi um telefonema 
do Chefe da Defesa Civil no Estr.do do Acre, Coro
nel carvalho Neto, que estava apreensivo, aflito, por 
não poder atender à população atingida pelas en
chentes do Estado do Acre. Ele confirmou os dados 
que V. Exª apresenta ao Senado: mais de 80% da 
cidade de Sena Madureira está debaixo d'água. A 
rua principal de Sena Madureira, onde se localiza a 
Prefeitura e a Câmara Municipal, está alagada. Essa 
é uma das partes altas da cidade, e a distância dali 
para o rio é grande. Então, praticamente toda Sena 
Madureira está debaixo d'água. Em Rio Branco e 
Feijó, há 60 famílias desabrigadas; em Porto Acre, 

são mais de 120; em Santa Rosa, 60% da popula
ção está desabrigada. Em Rio Branco, os números 
também são alarmantes. O Coronel Carvalho Neto 
informou-me que a cota do rio Acre chegou a 17 me
tros e 24 centímetros, ultrapassando, portanto, em 
13 pentímetros a cota mais alta que o rio Acre apre
sentou, o que ocorreu na enchente de 1988. Na oca
sião, eu era governador do Estado, contamos com o 
apoio integral do Governo Federal. Vários aviões da 
FAB chegaram com mantimentos, e conseguimos 
dar um mínimo de atendimento àquela população. 
De lá para cá, nesses quase 1 O anos, a população 
cresceu muito. Todos nós sabemos que os bairros 
periféricos, os bairros que se localizam nas partes 
mais baixas, são os que mais crescem, pois é para 
lá que se digirem as pessoas vindas dos seringais. 
O Chefe da Defesa Civil do Estado informou que 60 
bairros, de um total de 140, estão atingidos; 15 mil 
famílias foram atingidas, ou seja, cerca de 75 rnil 
pessoas, e há 3.500 famílias desabrigadas, em tomo 
de 16.500 pessoas. A Prefeitura de Rio Branco con
seguiu atender apenas SOO fan.mas, alojando-as no 
parque de exposições, nas escolas e nos ginásios 
cobertos, o que mostra que tem muita gente desas
sistida pelo Poder Público. Como V. Exª estava di
zendo, em relação às doenças, já foram registrados 
2 casos de morte por afogamento, um caso compro
vado de leptospirose, 4 com suspeita de meningite e 
1 com suspeita de cólera. O que é mais preocupan
te, Senador Nabor Júnior, é que nós, desde a sema
na passada, ou seja, há 8 ou 1 O dias, fazemos ges
tão junto à Defesa Civil, e só hoje o Chefe da Defesa 
Civil do Acre me disse que recebeu 43 toneladas de 
alimentos, ou seja duas mil cestas, que serão distri
buídas para Sena Madureira e Rio Branco, que são 
os municípios mais atingidos. Neste momento, eu 
me associo a V. Exi' para pedir ao Governo Federal 
que comece a agir imediatamente. Até hoje, não 
chegou um medicamento sequer. A Cerne não en
tregou nenhum medicamento. Há mais de dez dias, 
tentamos fazer com que a Defesa Civil do Governo 
Federal comece a agir, porque o caso é de calami
dade, e muitas pessoas estão sofrendo com esses 
problemas. Muito obrigado, Senador. 

O SR. NABOR JÚNIOR- Agradeço a V. E~ 
pelo seu oportuno aparte, que enriquece o meu pro
nunciamento com novos dados, fornecidos há pouco 
pelo Chefe da Defesa Civil do Estado do Acre, Coro
nel Carvalho - com quem também falei, pela manhã, 
e de quem recebi grande preocupação com os últi
mos acontecimentos verificados no Estado do Acre, 
em decorrência, como já do conhecimento da Casa, 
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dessas inundações provocadas pelo aumento de vo
lume dos rios Acre, Jaco e outros tributários do rio 
Amazonas. 

Assim sendo, Sr. Presidente, quero reafirmar o 
mais veemente apelo ao Dr. Pedro Sanguinetti, Che
fe da Defesa Civil da Secretaria de Assuntos Regio
nais do Ministério do Planejamento, no sentido de 
agilizar as providências para que as populações 
atingidas pelas inundações sejam assistida, urgente
mente, com o necessário repasse de alimentos, de 
medicamentos, de colchonetes,. de cobertores, de 
tudo o que poderia minorar o seu sofrimento ante a 
grande calamidade que as vem vitimando. 

Dou essa ênfase à urgência, Sr. Presidente, 
porque as medidas adotadas pela Defesa Civl1 são 
muito lentas. O Decreto do Prefeito Mauri Sérgio, 
declarando estado de calamidade pública na cidade 
de Rio Branco, é do dia 27 de fevereiro, data em que 
o mesmo foi imediatamente repassado à Defesa Ci
vil, e sem demora homologado pelo ~ovemador do 
Estado, em exercício. Mas só hoje, dia 1 O de março, 
começam a ser distribuídas as primeiras cestas com 
alimentos, no montante de 43 toneladas, assim mes
mo para atender apenas as populações de Rio Bran
co e de Sena Madureira. 

Ora, se temos mais de 100 mil pessoas desa
brigadas -atingidas pelas inundações, com sua& ca
sas submersas, sem poder se deslocar para qual
quer outro local - é premente a necessidade de me
didas imediatas por parte do Governo Federal, uma 
vez que os Municípios, infelizmente, não têm condi
ções de solucionar esse grave problema sem ajuda 
do Governo do Estado, que precisa se em10lver mais 
efetivamente no encaminhamento de soluções dos 
problem~ dessas pessoas atingidas, e principal
mente do Governo Federal, que tem na Secretaria 
de Assuntos Regionais um órgão de Defesa Civil 
para socorrer os Estados e os Municípios nesse tipo 
de emergência 

Por essa razão é que espero que o nr. Sangui
netti seja mais sensível e não se deixe tolher por 
toda essa buroc:acia, conforme ele mesmo me rela. 
tou na manhã de hoje. É uma burocracia que, infeliz
mente, ainda empena muito o QlfTlprimento de nie
didas capazes de tomar mais efetiva a assistência 
às populações atingidas pelas inundações. 

Faço aqui esse apelo em nome da Bancada do 
Acre. Estou seguro de que os três Senadores, os 
oito Deputados Federais, todos estão preocupados 
com essa situação, acima ele qualquer divergência 
partidária ou inspiração política. Não podemos dei
xar de ouvir e dar aienção aos veementes apelos 

dos prefeitos municipais de Rio Branco, Sena Madu
reira, Assis Brasil, Feijó e, agora, Tarauacá, alarma
dos com a tendência do nível das águas dos rios , 
que continuam a subir, fenômeno que se agrava, 
como já informei, quando o Rio Purus e o Juruá es
tão represando os afluentes de menor porte, como é 
o caso dos rios Acre, laco, Taraucá e o Envira. 

Era o que tinha a dizer, Sr. Presidente. 

Durante o discurso do Sr. Nabor Jú
nior, o Sr. Valmir Campelo deixa a cadeira 
da presidência, que é ocupada pelo Sr. Fla
viano Melo, 3'2 Secretário . 

O SR. PRESIDENTE (Raviano Melo) - Conce
do a palavra ao nobre Senador Valmir Campelo. 

O SR. VALMIR CAMPELO (PTB- DF. Pro
nuncia o seguinte discurso.)- Sr. Presidente, S~ e 
Srs. Senadores, o Brasil passa por um singular mo
mento de sua história. Não há como ignorar que 
muita coisa mudou, desde o impeachment do Sr. 
Collor de Melo, a começar pela eliminação dos cons
tantes sobressaltos da economia, que hoje ostenta 
uma estabilidade que sinaliza bons ventos para o fu
turo. 

A •era Fernando Henrique Cardoso• é sobretu
do a •era das mudanças•, das reformas, das profun
das transformações. 

Estruturas arcaicas e impeditivas do nosso de
senvolvimento passam por necessárias modifiqaçõ
es e são adequadas às exigências de um mundo 
cada vez mais competitivo e globalizado. 

Nesse contexto, Sr. Presidente, pouco se tem 
falado, no entanto, numa reforma crucial, absoluta
mente necessária para o Pafs e há muito reclamada 
pela população como um todo. 

Refiro-me, Sr' e Srs. Senadores, à reforma da 
Justiça brasileira que ainda não apartou no Século 
XX, quando faltam pouco menos de 3 anos para 
adentrarmos o Século XXI. 

Quero deixar claro, logo de início, que não pre
tendo esgotar neste meu pronunciamento tema tão 
complexo e de tamanha envergadura. Primeiro, por
que me faHam o •engenho e a arte•. Segundo, por
que isso demandaria uma discussão envolvendo 
toda a sociedade brasileira, que é a principal interes
sada nessa reforma. 

Como polftico, entretanto, tenho uma espécie 
de sensor, que é comum a todos nós que militamos 
nessa seara, indicando, permanentemente, uma in
satisfação generalizada do povo em relação a nossa 
Justiça como um todo. 

Matéria publicada no Correio Brazillense, em 
sua edição de ontem, mostra estatísticas impressio-
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nantes qüanto ao funcioname"rito da Justiça brasilei
ra, justificando, amplamente, esse clamor de insatis
fação que emana de todas as classes sociais. 

Segundo o texto, assinado pelo jornalista Antô
nio Vital, do conceituado matutino brasiliense, a 
cada ano nossos tribunais recebem cerca de 5 mi
lhões de novos processos. Apenas em janeiro deste 
ano, o Superior Tribunal de Justiça recebeu 4 mil 
300 novos processos, que se juntaram a outras 30 
mi! ações que aguardam por decisões naquela Alta 
Corte. 

Pelas projeções do jornalista de Brasília, para 
zerar a pauta, cada Ministro do STJ teria de julgar 
1.176 processos até o final do ano, promovendo o 
julgamento de pelo menos três processos por dia, in
cluindo sábados, domingos e feriados. 

Essa mesma situação, Sr. Presidente, em al
guns casos com números bem mais expressivos e 
preocupantes, repete-se nas demais instâncias judi
ciais Brasil afora, fazendo com que processos sim
ples se arrastem por anos a fio, numa via crucis 
que·penaliza especialmente os segmentos mais des
favorecidos da nossa população. 

O Sr. Nabor Júnior- Permite-me V. Ex& um 
aparte, nobre Senador Valmir Campelo? 

O SR. VALMIR CAMPELO- Ouço, com muito 
prazer, V. E:xA, nobre Senador Nabor Júnior. 

O Sr. Nabor Júnior - V. E:xA está abordando 
um tema de interesse de toda a Nação brasileira, 
que é o emperramento da justiça do nosso País. A 
meu ver, uma das medidas que podem ser adotadas 
para reduzir o acúmulo de feitos judiciais no Brasil é 
a aprovação do projeto de emenda constitucional do 
Senador Ronaldo Cunha Lima, que institui o efeito 
vinculante, que são as decisões tomadas pelos tribu
nais superiores que atingem as instâncias de primei
ro grau, padronizando as interpretações nos diver
sos níveis da Magistratura. O que está acontecendo 
é que, muitas vezes, os Tribunais Superiores julgam 
determinadas ações, mas, nas Cortes inferiores e 
nos Juizados de primeiro grau, continuam sendo 
apreciadas ações semelhantes às que já foram jul
gadas anteriormente. 

Então, o efeito vinculante proposto pela 
Emenda do Senador Ronaldo Cunha Lima vai ali
viar consideravelmente o número de ações que te
rão ingresso na Justiça brasileira. Isso é indispen
sável! 

Os Tribunais Superiores não podem ficar croni
camente abarrotados de ações provenientes de to
dos os Estados. Um jornal informa hoje que quando 
o Ministro da Justiça, Nelson Jobim, chegar ao Su-
premo Tribunal Federal -e o Presidente da Repúbii
ca já encaminhou mensagem a esta Casa fazendo 
essa indicação - ele vai herdar, de plano, dois mil 
processos, oriundos da gestão do seu antecessor, o 
ex-Ministro Francisco Resek. Quer dizer, não foi 
possível ao Ministro Francisco Resek, com o talento, 
~ operosidade e a competência que todos festeja
. mos, julgar todas essas ações. Só o efeito vinculan
te é que vai resolVer essa questão, paralelamente a 
instituições como o Juizado de Pequenas Causas e 
outras inovações voltadas para a universalização e a 
eficácia da Justiça. Todos, aliás, devemos investir 
mais na criação dessas Cortes de rito sumário e 
grande eficácia, que muitos Estados já têm, como o 
Acre, nas quais são julgadas causas espêciais e que 
não exigiriam o empenho da grande soma de recur-

-SOS -e-estrliti.uas-da JústiÇá comum. Devemos esti
mular a sua criação em outros Estados, para julgar 
causas realmente pequenas, que não compensam 
acíonar Tribunais de segunda ou terceira instância, 
mas não podem ser subtraídas à Justiça, mas por 
intermédio de juízes especiais. 

O SR. VALMIR CAMPELO- Muito obrigado, 
nobre Senador Nabor Júnior. Acolho, com muita sa
tisfação, as observações transparentes e oportunas 
de V. E:xA. Eu me permitiria dizer a V. Exª que real
mente o Juizado de Pequenas Causas já deveria ter 
sido implantado em todos os Estados, em todas as 
cidades do nosso País. Isso, sem dúvida nenhuma, 
iria desafogar as ações e a Justiça, que muitas ve
zes é morosa exatamente pela sobrecarga de pro
cessos a que estão submetidos os juízes, os desem
bargadores, eis ministros e os· magistrados de ma
neira geral. 

Com relação à súmula vinculante do projeto de 
autoria do nobre Senador Ronaldo Cunha Lima, por 
quem tenho admiração e apreço muito grandes, é 
realmente oportuno que todos nós venhamos a dis
cutir esse projeto. Em princípio comungo da mesma 
tese, mas, por outro lado, também existem opiniões 
formadas de que a súmula vinculante poderia cer
cear a liberdade dos julgadores, dos juízes. No en-
~~rÜQ, tenho certeza de que a súmula vinculante tal
vez possa ser uma das saídas para desafogar a tra
mitação dos processos que hoje circulam na Justiça, 
principalmente nos Tribunais Superiores. Desse 
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modo, considero oportuna a discussão desse tema 
aqui nesta Casa. 

O Sr. Ronaldo Cunha Lima- V. Ex~ me per
mitiria um aparte? 

O SR. VALMIR CAMPELO- Ouço, com muito 
prazer, o nobre Senador Renal·~~ Cunha Lima. 

O Sr. Ronaldo Cunha Lima - Primeiro desejo 
registrar, de forma escolhida, o meu agradecimento 
pelas referências generosas que V. ~ fez e faz a 
meu respeito. Segundo, tecer algumas consideraçõ
es a respeito da emenda da reforma constitucional 
que estabelece o efeito vinculante para as decisões 
de mérito do Supremo Tribunal. A emenda, ao longo 
da sua tramitação, tem recebido sugestões que pu
deram enriquecê-la e foi submetida ao crivo da aná
lise mais percuciente por parte de entidades ligadas 
ao Direito, notadamente a Ordem dos Advogados, a 
Associação do Ministério Público e advogados. O 
escopo principal da emenda é, primeiro, desafogar o 
Supremo Tribunal, com cerca de 35 mil processos, 
dos quais muitos análogos, assemelhados ou rigoro
samente iguais; segundo, para dar uniformidade às 
decisões das instâncias inferiores; terceiro, para não 
permitir que recursos processuais somente fossem 
possíveis a quem tivesse recursos materiais. Com 
esses três ângulos, essas três pedras fundamentais, 
estaríamos estabelecendo e conferindo ao Supremo 
Tribunal Federal a competência para ele próprio, 
mediante seu Regimento Interno, estabelecer as hi
póteses em que se configuraria o efeito vinculante, 
porque entendemos também que ele não pode ser 
estendido em todas as hipóteses do julgamento sub
metido à Suprema Corte. Se hoje existe dentro da 
Constituição ação direta de inconstitucionalidade, e 
se o § 2" do art. 1 02 da Constituição estabelece a 
possibilidade da declaração de constitucionalidade, 
não vemos por que não estender aos julgamentos 
de mérito, às causas definitivas de mérito do Supre
mo Tribunal, e, quando julgadas ou decididas por 
2/3 da Corte, esse efeito se estabelecer de forma a 
vincular-se às às hierarquias inferiores dentro dos 
demais tribunais. Ao argumento que se opõe de que 
poderia haver uma imitação na independência dos 
julgados di!Primeira instância, tivemos oportunidade 
de dizer que o próprio Supremo Tribunal Federal 
com a competência que lhe é deferida vem estabele
cendo como estabelecerá no seu Regimento Interno 
os casos, as hipóteses do efeito vinculante e não vai 
permitir ou estabelecer que essas decisões sejam 
ad perpetuam rei memoriam, que sejam eternas. 
Elas podem ser modificadas desde que provocadas 
e fundamentadas pelo próprio juiz da instância inicial 

para merecer mais tarde, se for possível, a reap~ 
ciação pelo próprio Supremo Tribunal Federal pará 
que essas decisões não sejam imutáveis. Efeito vin
culante não quer dizer imutabilidade da decisão, 

_ mesmo porque no nosso Direto Process~s~al temos a 
ação rescisória para modificar a coisa julgada. Ao 
Supremo Tribunal Federal daremos competência 
para estabelecer, no seu Regimento Interno, as hi
póteses para revogação ou revisão da Súmula e 
quais as pessoas que terão legitimidade para fazê
lo. Agradeço essa oportunidade a V. ExA. 

O SR. VALMIR CAMPELO - Eu é que fico 
muito agradecido a V. ExA pelo aparte e pelos escla
recimentos como autor desse projeto que, sem dúvi
da nenhuma, trará benefícios à justiça do nosso 
País, principalmente no que diz respeito à tramita
ção dos processos hoje na nossa justiça que se acu
mulam a cada momento. 

Parabéns a V. ExA pelo brilhante projeto apre
sentando. 

Continuando meu pronunciamento, Sr. Presi
dente: 

"As razões dessa lentidão da justiça são varia
das e vão desde as impropriedades da legislação, 
que permitem a um bom advogado protelar indefini
damente o andamento de processo, até a já conhe
cida falta de juízes nos nossos tribunais. 

Segundo a avaliação de advogados experien
tes, a lentidão se acentua quando se trata de ações 
patrocinadas ou sofridas pelo Poder Público, cujos 
processos na Justiça se avolumam a cada dia, nota
damente no que se refere às reclamações trabalhis
tas do funcionalismo em geral. 

Sr. Presidente, Srls e Srs. Senadores, não res
tam dúvidas de que a Justiça brasileira precisa mu
dar, adequar-se às exigências de uma sociedade em 
profundo e contfnuo processo de mutação. 

Precisamos encontrar meios de dar à Justiça 
brasileira as condições necessárias para. efetiva
mente, fazer-se justiça neste País. 

No meu modo de ver, a Justiça tem que servir 
ao homem, facilitar a vida das pessoas e não ser 
motivo de desânimo, de esperas intermináveis por 
decisões que, quando exaradas, tomam-se inócuas 
e com efeitos muitas vezes paradoxais. 

Dessa forma, quero deixar aqui um apelo aos 
nossos juízes, desembargadores, ministros, advoga
dos e professores, no sentido de repensarmos a 
Justiça brasileira, buscando adequá-la aos desafios 
do terceiro milênio, tomando-a, efetivamente, um 
instrumento de justiça, de paz social e de desenvol-
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vimento. Vamos humanizar, democratizar e- modern
izar a Justiça brasileira! 

Era o que tinha a dizer, Sr. Presidente. 

O SR. PRESIDENTE (Raviano Melo) -Concedo 
a palavra ao Senador Guilherme Palmeira. (Pausa.) 

Concedo a palavra ao Senador Laura Campos. 
(Pausa.) 

O Sr. Flaviano Melo, 312 Secretário, dei
xa a cadeira da presidência, que é ocupada 
pelo Sr. Antonio Carlos Magalhães, Presi
dente. 

O SR. PRESIDEJ'!TE (Antonio Carlos Magalhães) 
- Nada mais havendo a tratar, a Presidência vai en
cerrar os trabalhos, designando para a sessão ordi
nária de amanhã a seguinte 

ORDEM DO DIA 

-1-
PROJETO DE LEI DO SENADO N2 45, DE 1996 

{Incluído em Ordem do Dia, nos termos do 
Recurso n2 1, de 1997) 

Discussão, em turno único, do Projeto de Lei 
do Senado n2 45, de 1996, de autoria da Senadora 
Marina Silva, que acrescenta § 42 ao art. 161 do Có
digo Penal, e dá outras providências, tendo 

Parecer sob n2 689, de 1996, da Comissão 
- de Constituição, Justiça e Cidadania, favorá

vel com emendas nºs 1 e 2-CCJ, que apresenta. 

-2-
PROJETO DE LEI DO SENADO N2 78, DE 1996 

. (Incluído em Ordem do Dia nos termos do 
art. 172,1, do Regimento Interno) 

Discussão, em turno único, do Projeto de 
Lei do Senado nº 78, de 1996, de autoria do -se
nador João França, que dispõe sobre a remissão 
de créditos tributários federais de pequeno valor, 
tendo 

Parecer proferido em Plenário, Relator: Sena
dor Geraldo Melo, em substituição à Comissão de 
Assuntos Econômicos, favorável, nos termos de 
substitutivo que oferece. 

-3-
PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO 

N2 114, DE 1996 

Discussão, em turno único, do Projeto de De
creto Legislativo n2 114, de 1996 (apresentado pela 

Comissão de Constituição, Justiça e Cidadania 
corno conclusão de seu Parecer n2 618, de 1996), 
que declara a nulidade da compra, pela Companhia 
Vale do Rio Doce, das ações dos acionistas contro
ladores da Urucum Mineração S.A., e dá outras pro
vidências. 

-4-
PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO 

Nº1, DE 1997 

Discussão, em turno único, do Projeto de De
creto Legislativo n2 1, de 1997 (apresentado corno 
conclusão do Relatório n2 5, de 1996, da Comissão 
Especial criada nos termos do Requerimento n2 585 
de 1996, destin?-da a apurar a situação dos gari~ 
peiros em Serra Pelada), que susta os efeitos da 
aprovação do Presidente da República à Nota Con
jur/Minfra n2 24192, através da Exposição de Motivos 
n2 19/92, do Ministro de Estado da Infra-Estrutura, 
publicada em 24 de março de 1992. 

, O SR. PRESIDENTE (Antonio Carlos Magalhães) 
-Está encerrada a.sessão. 

(Levanta-se a sessão às 15h26min.) 

ATA DA 1~ SESSÃO NÃO DEUBERATIVA, 
REAUZADA EM 6 DE MARÇO DE 1997 

(Publicada no DSF, de 7 de março de 1997) 

RETIF/CAÇÃO 

No cabeçalho da ata, à página 5044, 

Onde se lê: 
Ata da 1311 Sessão Não Deliberativa, em 5 de 

março de 1997 

Leia-se: 
Ata da 13m Sessão Não Deliberativa, em 6 de 

março de 1997 

AGENDA CUMPRIDA PELO PRESIDENTE 
ANTONIO CARLOS MAGALHÃES 

10-3-97 
Segunda-feira 

14h30min- Sessão Plenária do Senado Federal 
16h00min - Embaixador do Brasil na França, Car

los Alberto Leite Barbosa 
16h30min - Ministro Homero Santos, Presidente do 

TCU 
17h00min - Comitiva de Mulheres Parlamentares 

dos EUA 
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Ata da 16!! Sessão Deliberativa Ordinária 
em 11 de março de 1997 

~ Sessão Legislativa Ordinária da 50! Legislatura 

Presidência dos Srs.: Antonio Carlos Magalhães e Geraldo Melo, 
da Sra. Júnia Marise, e dos Srs. Ney Suassuna e Eduardo Suplicy 

ÀS 14 HORAS E 30 MINUTOS, ACHAM-SE 
PRESENTES OS SRS. SENADORES: 

Abdias Nascimento - Ademir Andrade - Anto
nio Cartos Magalhães - Antonio Carlos Valadares -
Artur da Tavola - Bello Parga - Benedita da Silva -
Beni Veras - Bernardo Cabral - Cartos Bezerra -
Carlos Patrocínio - Casildo Maldaner - Coutinho 
Jorge - Edison Lobão - Eduardo Suplicy - Élcio Al
vares - Emília Fernandes - Epitácio Cafeteira - Er
nandes Amorim - Esperidião Amin - Flaviano Melo 
- Francelino Pereira- Freitas Neto- Geraldo Melo
Gerson Camata - Gilberto Miranda - Gilvam Borges 
- Guilherme Palmeira- Hugo Napoleão - Humberto 
Lucena - I ris Rezende - Jader Barbalho -Jefferson 
Peres -João França- João Rocha- Joel de Hollan
da- Jonas Pinheiro- Josaphat Marinho- José Agri
pino - José Alves - José Bianco - José Eduardo -
José Eduardo Outra - José Fogaça - José lgnácio 
Ferreira- José Roberto Arruda- José Serra- Júnia 
Marise - Lauro Campos Leomar Quintanilha - Levy 
Dias :... Lucídio Portella - Lúcio Alcântara - Lúdio 
Coelho - Marina Silva - Martuce Pinto - Mauro Mi
randa Nabor Júnior- Ney Suassuna - Odacir Soa
res - Onofre Quinan - Osmar Dias - Pedro Simon -
Ramez Tebet- Regina Assumpção- Renan Calhei
ros - Roberto Freire - Roberto Requião - Romero 
Jucá - Romeu Tuma - Ronaldo Cunha Lima - Se
bastião Rocha- Sergio Machado- Teotônio Vilela 
Filho - Valmir ·campelo - Vilson Kleinubing - Wal
deck Omelas. 

O SR. PRESIDENTE (Ney Suassuna) - A lis1a 
de presença acusa o comparecimento de 77 srs: 
Senadores. Havend.o número regimental, declaro 
aberta a sessão. 

Sob a proteção de Deus, iniciamos nossos tra
balhos. 

O Sr. 12 Secretário em exercício, Senador Re
nan Calheiros, procederá à leitura do Expediente. 

É lido o seguinte 

EXPEDIENTE 

AVISO 

DE MINISTRO DE ESTADO 

· Nº 68/97, de 7 de março do corrente, do Minis
tro da Previdência e Assistência Social, encami
nhando as informações referentes aos itens 1 a 6, 8 
e 9 do Requerimento nº 1.096, de 1996, de informa
ções, do Senador Guilherme Palmeira, e comunican
do que as informações referentes ao item 7 serão 
encaminhadas com a maior brevidade possível. 

As informações parciais foram remeti
das, em cópia, ao requerente. 

A matéria aguardará na Secretaria-Ge
ral da Mesa a remessa das informações re-
ferentes ao item 7 do requerimento. . 

O SR. PRESIDENTE (Ney Suassuna) - O ex
pediente lido vai à publicação. 

Sobre a mesa, requerimento que será lido pelo 
Sr. 1 º Secretário em exercício, Senador Renan Ca
lheiros. 

É lido o seguinte 

REQUERIMENTO Nº 173, DE 1997 

Requeiro, nos termos dos artigos 21 O e 222 do 
Regimento Interno do Senado Federal, seja registra
do nos anais desta Casa voto de regozijo pelo Dia 
Internacional da Mulher, transcorrido no último dia 8, 
com cumprimentos especiais à aguerrida mulher 
goiana. 

Sala das Sessões, 11 de março de 1997. -Se
nador Onofre Quinan. 

(À Comissão de Constituição, Justiça 
e Cidadania.) 

O SR. PRESIDENTE (Ney Suassuna) - Nos 
termos do art. 222, § 12 do Regimento Interno, ore
querimento será despachado à Comissão de Consti
tuição, Justiça e Cidadania. 
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. . 
O SR. PRESIDENTE (Ney ·suassuna) - Sobre 

a mesa, ofícios que serão lidos pelo Sr. 1º Secretário 
em exercício, Senador Renan Calheiros. 

São lidos os seguintes 

OF. N2 050/97-GLPFL 

Brasília, 11 de março de 1997 
Senhor Presidente, 
Nos termos regimentais, solicito a substituição 

do Senador Francisco Escócio pelo Senador BeiJo 
Parga, como suplente, na Comissão Mista de Pla
nos, Orçamentos Públicos e Fiscalização. 

Atenciosamente, - Senador Hugo Napoleão, 
Líder do PFL no Senado Federal. 

OF. GLPTB/060/97 

Brasília-DF, 11 de março de 1997 
Senhor Presidente, 
Venho através desta informar a Vossa Exce

lência que devido a alteração ocorrida no quadro de 
Senadores deste partido e como Líder do Partido 
Trabalhista Brasileiro-PTB, será substituído o Exmº 
Sr.· Senador Arlindo Porto, pela Exmª Srª Senadora 
Regina Assumpção, como representante desta Lide
rança, na condição de suplente, junto à Comissão 
Parlamentar Mista de Inquérito, destinada a apurar 
as denúncias contidas na reportagem da revista 
Veja, do dia 30 de agosto de 1995, sobre o trabalho 
de crianças e adolescentes no Brasil. 

Aproveito a oportunidade, para reiterar a V. Exª 
os protestos de elevada estima e distinta considera- · 
ção. -Senador Valmir Campelo, Líder do PTB. 

OFÍCIO Nº 354-L-BL. PARL./97 

Brasília, 6 de março de 1997 
Senhor Presidente, 
Comunico a Vossa Excelência que o Deputado 

Paulo Bauer deixa de fazer parte, como Membro Su
plente, da Comissão· Mista destinada a emitir pare
cer à Medida Provisória nº 1.557-5, de 14 de feverei
ro de 1997, que "concede subvenção económica ao 
preço do óleo diesel consumido por embarcações 
pesqueiras nacionais". 

Indico para a referida vaga o Deputado Rai
mundo Santos. 

Atenciosamente, - Deputado Inocêncio Oli
veira, Líder do PFL. 

O SR. PRESIDENTE (Ney Suassuna) - Serão 
feitas as substituições solicitadas. 

O SR. PRESIDENTE (Ney Suassuna) - A Pre
sidência recebeu as Mensagens: 

- N2 72, de 1997 (nº 290/97 na origem), de 11 
do corrente, pela qual o Senhor Presidente da Repú-

blica, no~ termos do art. 52, inciso V, da Constitui
ção Federal, solicita seja autorizada a contratação 
de operação de crédito externo, com garantia da 
União, no valor em ienes equivalente a quarenta e 
oito milhões de dólares norte-americanos, de princi
pal, entre o Governo do Estado de Tocantins e o Ex
port lmport Bank of Japan - JEXIM, destinada a fi
nanciar parcialmente o Programa de Gerenciamento 
da Malha Rodoviária Estadual; 

- Nº 73, de 1997 (nº 291/97, na origem), de 11 
do corrente, pela qual o Senhor Presidente da Repú
blica, nos termos do art. 52, inciso V, da Constitui
ção Federal, solicita seja autorizada a contratação 
de operação· de crédito externo, com garantia da 
União, no valor equivalente a até quarenta e dois mi
lhões de dólares norte-americanos, de principal, en
tre o Governo do Estado do Ceará e o Banco lntera
mericano de Desenvolvimento - BID, destinada ao 
financiamento parcial do Programa de Apoio às Re
formas Sociais para o Desenvolvimento de Crianças 
e Adolescentes no Estado do ceará·- PROARES; 

- Nº 74, de 1997 (Nº 292/97, na origem), de 11 
do corrente, pela qual o Senhor Presidente da Repú
blica, nos termos do art. 52, inciso V, da Constitui
ção Feder?-1, solicita seja autorizada a contratação 
de operação de crédito externo no valor de cinqüen
ta e um bilhões, setecentos e cinqüenta milhões de 
ienes, equivalentes a quatrocentos e cinqüenta mi
lhões de dólares norte-americanos, de principal, en
tre a República Federativa do Brasil e o Export lm
port Bank of Japan - JEXIM, destinada ao financia
mento do Projeto de Duplicação da Rodovia São 
Paulo-Curitiba-Fiorianópolis; e 

- Nº 75, de 1997 (nº 293/97, na origem), de 11 
do corrente, pela qual o Senhor Presidente da Repú
blica, nos termos do art. 52, inciso V, da Constitui
ção Federal, solicita seja autorizada a contratação 
de operação de crédito externo no valor equivalente 
a até duzentos e setenta e cinco milhões de dólares 
norte-americanos, entre a República Federativa do 
Brasil e o Banco lnteramericano de Desenvolvimento 
- BID, destinada a financiar parcialmente o Projeto 
de Modernização da Rodovia Fernão Dias (BR-381) 
-2ª Etapa. 

A,s matérias vão à Comissão de Assuntos Eco
nómicos. 

O SR. PRESIDENTE (Ney Suassuna) - A Pre
sidência recebeu o Aviso nº 159, de 1997, de 6 do 
corrente, do Ministro da Fazenda, encaminhando, 
nos termos da Resolução n2 57, de 1995, do Senado 
Federal, o relatório da execução do Programa de 
Emissão e Colocação de Títulos de responsabilida-
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de da República Federativa do Brasil no mercado in
ternacional. 

O expediente anexado ao processado do Pro
jeto de Resolução n2 112, de 1994, vai à Comissão 
de Assuntos Económicos. 

O Sr. Ney Suassuna deixa a cadeira 
da presidência, que é ocupada pelo Sr. Re
nan Calheiros. 

O SR. PRESIDENTE (Renan Calheiros) - Con
cedo a palavra ao nobre Senador Ney Suassuna. 

V. Exª dispõe de vinte minutos para o seu pro
nunciamento. 

O SR. NEY SUASSUNA (PMDB-PB. Pronun
cia o seguinte discurso. Sem revisão do orador.) -
Sr. Presidente, Sr!!s e Srs. Senadores, na edição da 
Gazeta Mercantil, de segunda-feira, 24 de fevereiro, 
foi divulgado importante estudo do IPEA sobre distri
buição e desigualdade de renda no Brasil, sob o títu
lo: "A distribuição de renda está pior que em 92, de
sigualdade educacional é a raiz do problema". 

O estudo, extremamente detalhado, é de res
ponsabilidade do Instituto de Pesquisas Económicas 
Aplicadas, um banco de cérebros do Ministério do 
Planejamento, conforme a matéria e o incontestável 
reconhecimento nos meios acadêmicos e junto à 
opinião pública do País. 

Segundo as conclusões do referido estudo, a 
educação seria a fonte básica da desigualdade, de
vendo essa persistir enquanto não se priorizar o in
dispensável choque educacionàl de que o Brasil ne
cessita. 

Voltaremos ao assunto nos próximos dias, ana
lisando-o em maior profundidade. Todavia, gostaría
mos de, no dia de hoje, desta tribuna, relacioná-lo a 
um outro e~do, objeto de pronunciamentos meus e 
de alguns de meus nobres pares pela semelhança 
das conclusões alcançadas por um e por outro. 

Trata-se do relatório do Programa das Nações 
Unidas para o Desenvolvimento-PNUD, divulgado 
no segundo semestre do ano passado sobre a situa
ção brasileira. O estudo partia de um conceito novo, 
o de que a verdadeira riqueza de uma nação deve 
ser compreendida como um movimento para ampliar 
as possibilidades dos indivíduos e dos níveis dé 
bem-estar já conquistados. Para tanto, trabalhava 
um conceito denominado índice de desenvolvimento 
humano. 

O desenvolvimento humano é um processo 
mediante o qual as pessoas desfrutam de mais e 
melhores chances, entre elas, as mais importantes 
são uma vida prolongada e saudável, educação e 
acesso a recursos necessários para se ter uma vida 

decente. Outras oportunidades incluem a liberdade 
política, a garantia dos direitos humanos e o respeito 
a si mesmo. 

A definição de desenvolvimento humano, Sr. 
Presidente, Srs. Senadores, assim imaginada, resul
ta naturalmente em grande dificuldade operacional 
para sua exata mensuração. 

O problema, no caso, não é lidar com muitos 
indicadores que poderiam até por excesso prejudicar 
o resultado final. A questão está em escolher os ín
dices confiáveis que irão revelar a qualidade de vida 
de uma comunidade. 

Por essa razão, o PNUD restringiu a medição 
do desenvolvimento a três elementos essenciais da 
vida comuns a todos os povos do mundo, inde
pendentemente de diferenças culturais, económicas, 
sociais ou políticas, isto é, longevidade, conheci
mento e níveis decentes de vida. O cruzamento des
sas três variáveis resultou no Índice de Desenvolvi
mento Humano, o IDH, que varia de zero a um e 
quanto mais pertõ da unidade maior nível de desen
volvimento. 

É claro que o sistema não é perfeito. Uma das 
críticas mais comuns- está em que os resultados 
apresentam médias que podem omitir variações 
existentes dentro das comunidades. Entretanto, se
ria muito mais difícil introduzir elementos como liber
dade política, que teria resultados diferentes, segun
do a cultura de cada povo. 

Por essas razões, os técnicos do PNUD decidi
ram levar em consideração apenas aqueles três 
quesitos básicos. E sobre eles foi montado o Índice 
de Desenvolvimento Humano. do Brasil, sobre dados 
do censo de 1991 e com o auxílio do próprio IPEA. 

Quando o estudo foi divulgado, revelou-se que 
ospiores índices de desenvolvimento humano foram 
encontrados nos nove Estados do Nordeste. Os re
sultados, evidentemente, desagradaram aos forma
dores de opinião, aos líderes e aos políticos nordes
tinos. 

A Paraíba, Estado que represento neste Sena
do, teve a pior colocação. A primeira reação originá
ria dos Estados nordestinos foi a de levantar suspei
tas sobre o estudo e encontrar discrepâncias estatís
ticas naquele trabalho. 

Os emocionalismos que se abateram sobre o 
estudo do PNUD não lhe retiram, contudo, o mérito. 
Às vezes, as. pessoas cogitam camuflar a realidade 
e, agindo assim, pensam que ela desaparece. As 
misérias do Nordeste, em verdade, não se tomaram 
melhores ou piores por causa daquele estudo. FICa
ram apenas visíveis. 
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Estamos dissertando sobre o óbvio, Sr. Presi
dente, Sr"s e Srs. Senadores. Existe uma elevada 
probabilidade de qu~ Estados e regiões com menor 
progresso econômico e social sejam aquelas que se 
colocam nos últimos lugares do ranking. 

O IDH mede esperança de vida ao nascer, es
colaridade e renda per capita. Quando se mede 
uma região em que os três índices estão razoavel
mente servidos, aquela com menor desenvolvimento 
fica prejudicada. 

A conclusão não pode ser outra, Sr. Presiden
te, Sr"s e Srs. Senadores. O índice está certo. Erra
dos estão os Estados do Nordeste. Errado também 
está o Governo Federal que não cria incentivos es
pecíficos para a região, mesmo depois de tomar co
nhecimento de uma situaÇão tão desfavorável quan
to essa. 

Não há como escapar à lógica: em qualquer lu
gar do mundo, em determinado momento, regiões 
deprimidas apresentam indicadores sociais e econô
micos desfavoráveis em relação às mais desenvolvi-
das. · 

Mas há um dado interessante. Se na composi
ção do'IDH for substituída a variável PIB per capita 
pela renda domiciliar per capita, os Estados da re
gião continuam a ser os de menores valores absolu
tos em face dos resultados nacionais. · 

No entanto, no longo prazo, éntre 1970 e 1988, 
foram aqueles que tiveram o melhor desempenho 
relativo em termos de desenvolvimento humano no 
Brasil. Está ruim, mas já esteve pior. 

Na verdade, embora tenham corrido em busca 
do melhor nível de vida, os Estados nordestinos es
tão sendo obrigados a percorrer uma enorme distãn
cia antes de encontrar os níveis verificados no Cen
tro-Sul. 

O Brasil desmontou o seu mecanismo de pla
nejamento estratégico. Nos últimos 15 anos, não 
houve nenhuma iniciativa nesse sentido. E também 
não se teve notícias de políticas regionais efetivas. 

Aproveito para fazer um parênteses, Sr. Presi
dente, Sr"s e Srs. Senadores, para relatar que têm 
chegado muitos prefeitos a Brasília. Na semana pas
sada acompanhei prefeitos da região do Cariri, da 
Paraíba. Um deles contou que não chove na região 
há doze anos. Ele tem um neto de nove anos, que 
nunca viu chuva. Os. empregos agrícolas acabaram. 
É óbvio que uma região como essa, se não receber 
apoio, se não tiver um projeto, se não tiver a trans
posição das águas do São Francisco, não tem do 
que sobreviver. 

Toda aquela região, Sr. Presidente, 'está viven
do às custas dos velhos que foram aposentados 
pelo Funrural. É uma lástima! 

Além disso, o Brasil viveu a década perdida 
nos anos 80, embrulhado na questão da dívida ex
tema, sob pesados índices de inflação e com um 
crescimento econômico negativo. 

O resultado é este: por maior que tenha sido o 
crescimento dos Estados nordestinas, seus índices 
de vida, renda e escolaridade continuam muito abai
xo da média nacional. 

Sr. Presidente, Sr"s e Srs. Senadores, não 
adianta varrer as cinzas para debaixo do tapete. O 
Governo Federal continua a não incluir os Estados 
do Nordeste entre as suas prioridades.-'femos um 
exemplo recente: a chamada política automotiva 
está provocando uma corrida de fábricas de automó
veis para o Brasil. 

A Renault já iniciou a construção de sua fábrica 
no Paraná, a Mercedes-Benz em juiz de Fera, Mi
nas, a Honda e a Toyota em São Paulo ••. 

O Sr. Roberto Requião - Permite-me V. Exi' 
um aparte? 

O SR. NEY SUASSUNA- Com grande satisfa
ção, Senador Roberto Requião. 

O Sr. Roberto Requião - Apenas uma obser
vação para ilustrar seu pronunciamento e dar a ver
dadeira dimensão da política automotiva e da globa
lização. A Renault está abrindo uma fábrica no Para
ná financiada pelo Governo do Estado, que participa 
com R$300 milhões no capital e, segundo o Jornal O 
Estado de S. Paulo, investe R$220 milhões em in
fra-estrutura. Ao mesmo tempo, ela fecha uma fábri
ca na Bélgica e demite 3.1 00 trabalhadores. 

O SR. NEY SUASSUNA - É verdade, Sr. Se
nador Requião, e, algumas vezes, esses investimen
tos nem compensam. Agora mesmo, nos Estados 
Unidos, uma fábrica da Mercedes foi implantada 
num dos estados do centro-oeste americano e, con
tas feitas, teve um prejuízo grande para o estado, 
terminou nem valendo a pena. 

Tem-se dúvidas até dos investimentos aqui, 
mas de qualquer jeito é no Sul e Sudeste que estão 
ocorrendo esses investimentos. Apesar das dificul
dades, gostaríamos de receber esses investimentos, 
com o apoio do Governo Federal. 

A Volkswagen está concluindo as obras de sua 
moderníssima linha de montagem de caminhões em 
Resende, Rio de Janeiro. 

Inicialmente, nenhuma das novas montadoras 
foi para o Nordeste. Os Estados do centro-sul, que 
já possuem problemas urbanos de toda a ordem, 
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congestiçriamentos de indústrias pesadas e i~::·•es, · 
ainda assim conseguiram oferecer maiores atrativos 
e receber os novos investimentos estrangeiros. 

Depois de ·muita luta da Bancada nordestina, o 
Governo Federal decidiu favorecer a implantação da 
indústria automotiva no Nordeste, através de uma 
política diferenciada de incentivos fiscais. Os Esta
dos Unidos e outros países do Primeiro Mundo ago
ra transformaram a questão em contencioso no âm
bito da Organização Mundial do Comércio. 

Ainda na semana passada, o Ministro José Al
fredo Graça Uma, Diretor-Geral do Departamentc 
Econômico do ltamarati, admitia a possibilidade de 
uma revisão da Medida Provisória do regime auto
motivo como forma de se evitar um painel na Orga
nização Mundial do Comércio. 

As mudanças poderiam ocorrer logo após a 
conclusão da reunião preparatória da ALCA, em Re
cife. 

Se perdermos a briga, o Nordeste, provavel
mente, continuará à margem do processo ele desen
volvimento nacional. 

Sr. Presidente, Srªs. e Srs. Senadores, nós, os 
representantes do Nordeste, não podemos e nem 
elevemos brigar com os fatos e as evidências. O es
tudo é bom. Ruim é a situação dos Estados nordesti
nos. É chegada a hora de reverter esse cenário de 
marginalização crescente dos nordestinos frente ao 
resto do Brasil. 

O Governo do Presidente Fernando Henrique 
Cardoso precisa dar ao Nordeste a prioridade ade
quada. É fundamental criar incentivos para atrair no
vos capitais para aquela região. É importante reduzir 
os desequilíbrios, até por uma razão lógica. Com 
esse desequilíbrio, temos a migração interna e essa 
migração cria um desequilíbrio social. São famílias 
do Nordeste que ficam sem os seus chefes e são 
essas pessoas que vêm a São Paulo, Rio de Janei
ro, Sul-Sudeste, para formar um cinturão de miséria 
em tomo das grandes cidades. É uma migração que 
desequilibra socialmente toda a família brasileira. É 
importante reduzir os desequilíbrios. 

É necessário restabelecer os mecanismos de 
planejamento estratégico para que se produzam pó
líticas públicas diferenciadas. 

O todo não pode ser forte, se uma parte é fra
ca. Nunca o todo será forte se uma parte for fraca. A 
fortaleza do todo será sempre igual à fraqueza da 
parte mais fraca. 

E fica aqui uma sugestão, que poderia indicar a 
boa vontade do Governo Federal para com a região: 
a criação, na Paraíba, Estado que aparece em últi-

mo lugar no ranking do índice de desenvolvimento 
humano, de um projeto-piloto destinado a reduzir 
disparidades de renda entre as regiões do Brasil. 

Fica essa sugestão. Vou mandar cópia deste 
discurso ao Senhor Presidente da República, ao Sr. 
Ministro do Planejamento e às demais autoridades 
competentes, para que pensem na criação desse 
projeto-piloto, que começaria, mais uma vez, a ten
tar reverter essa desigualdade tão extrema. 

Muito. obrigado. 

Durante o discurso do Sr. Ney Suassu
na, o Sr. Renan Calheiros deixa a cadeira 
da presidência, que é ocupada pelo Sr. 
Eduardo Suplicy. 

O SR. PRESIDENTE (Eduardo Suplicy) - Con
cedo a palavra ao Senador Pedro Simon. (Pausa.) 

Concedo a palavra ao Senador Abdias Nasci
mento. (Pausa.) 

Concedo a palavra ao Senador Geraldo Melo. 
(Pausa.) 

Concedo a palavra ao Senador Casildo Malda
ner. (Pausa.} 

Concedo a palavra ao Senador Valmir Campe
lo. V. ExB dispõe de 20 minutos. 

O SR. VAL.NÍIR CAMPELO (PTB-DF. Pronun
cia o seguinte discurso.) - Sr. Presidente, Senador 
Eduardo Suplicy, Sr!s e Srs. Senadores, a realiza
ção da Conferência do Rio, a Eco-92, há cinco a11oS, 
foi um marco balizador dos ideais ecológicos do 
mundo moderno. 

O grande mérito dessa Conferência, da qual 
tive a honra de participar como vice-presidente da 
Comissão do Senado encarregada de acompanhar e 
avaliar o evento, foi o de lançar e fazer germinar a 
semente da responsabilidade da opinião pública no 
sentido da possibilidade e da necessidade de coope
ração internacional nesse campo. 

A Rio-92, Sr. Presidente, fez nascer a noção 
da ética, da solidariedade e da urgência na busca de 
parcerias e de igualdade entre as nações, envolven
do governos e cidadãos. 

Durante a Conferência do Rio, foi elaborado e 
aprovado um documento que ficou conhecido como 
Agenda 21. 

A Agenda 21, em sua essência, constitui um 
plano internacional de ações a serem implementa
das pelos países signatários nas áreas relacionadas 
com o desenvolvimento sustentável do Planeta. 

Como sua própria denominação já reafirma, a 
Agendá 21 é uma lista de prioridades, de procedi
·mentos capazes de sanear o ambiente planetário 
até o século XXI, sem prejuízo ao desenvolvimento, 
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que passaria a ser orientado por ações não agressi
vas ao meio ambiente e com a preocupação de não 
esgotar os recursos naturais disponíveis. 

Sr. Presidente, Srªs e Srs. Senadores, encerra
se hoje, em São Paulo, o ciclo de debates intitulado 
"A inserção da Agenda 21 no Cotidiano•. Trata-se de 
evento patrocinado pela Secretaria Estadual do Meio 
Ambiente de São Paulo, destinado a preparar os es
pecialistas participantes para um acontecimento 
maior, a Conferência Rio + 5, a ter lugar na capital 
carioca, no período de 13 a 19 deste mês de março. 

Considero extremamente oportuna a realização 
desse evento no Rio de Janeiro, Sr. Presidente. É 
uma ótima oportunidade para a avaliação dos resul
tados produzidos pela EC0-92 nestes cinco anos. 

O Sr. Ney Suassuna - Permite-me V. Exª um 
aparte? 

O SR. VALMIR CAMPELO- Com muito pra
zer, ouço V. Exª, nobre Senador Ney Suassuna. 

O Sr. Ney Suassuna - Quero me solidarizar 
com V. Exª, principalmente porque, neste momento, 
o Rio está precisando de apoio, devido ao que rep
resentou a perda da Rio 2004. E creio que seria de 
muito bom-tom, de muita oportunidade um evento 
como esse no Rio de Janeiro neste momento. Soli
darizo-me com V. Exª. 

O SR. VALMIR CAMPELO- Fico muito grato 
com as palavras e o pronunciamento de V. Exª. 

Muito obrigado, Senador Ney Suassuna. 
Sr. Presidente, a questão ecológica é, sem dú

vida, o tema que constitui o grande desafio do próxi
mo milénio, desafio à capacidade de compreender 
em que circunstâncias nos encontramos e para qual 
futuro caminhamos. 

A América Latina e o Brasil, de modo particu
lar, possuem um papel único e insubstituível no futu
ro da humanidade, por força das dimensões geográ
ficas, da história, da cultura e do estágio de desen
volvimento - que ainda permite evitar erros no trata
mento à natureza, o que o Velho Mundo ou os países 
mais avançados não têm mais condições de fazer. 

Em razão disso, Sr. Presidente, no Brasil, mais 
que em qualquer outro lugar do mundo, é preciso re
pensar a visão de progresso económica, redescobrir 
e cultivar novos valores, para fundar uma civilização 
mais inteligente e, conseqüentemente, menos pre
dadora e menos destrutiva. 

Nesse contexto, a educação ambiental tomou
se imperativo, quem sabe a única alternativa para 
assegurar à humanidade uma qualidade de vida sa
tisfatória no milénio que se inicia daqui a pouco. 

Precisamos todos compreender que o cotidia
no das pessoas não está dissociado do ambiente. 
Daí a importância do trabalho educativo. O ser hu
mano, mais do que nunca, precisa alterar posturas, 
precisa conscientizar-se para viver em harmonia 
com a natureza. É preciso acreditar, investir e inten
sificar essa caminhada, Srªs e Srs. Senadores. 

Até há pouco, era pensamento aceito sem re
seNas a crença de que a pobreza e~a causa da de
terioração e devastação ambiental. A Conferência 
do Rio mostrou que as causas da degradação am
biental não são criadas pela pobreza, mas pelas for
mas como os povos planejam e executam seus pla
nos para arrancar lucros da natureza. 

Estou convencido de que o mundo Ja está pre
parado para uma nova revolução - a revolução da 
eficiência dos recursos naturais. E, para tal façanha, 
já dispomos das possibilidades técnicas. 

Sonhador idealista que sou, acredito piamente 
nessa •revolução pela vida". Acredito, sobretudo, na 
capacidade de mudança das novas gerações, que já 
trazem em seus corações a semente da utopia 
transformadora, a semente de um mundo melhor, da 
utopia que não existe aqui e agora, mas que aqui e 
amanhã se fará realidade, porque nenhum povo 
existe e subsiste na depressão e na falta de um 
ideal. 

Era o que tinha a dizer, Sr. Presidente. 
O SR. PRESIDENTE (Eduardo Suplicy)- Con

cedo a palavra ao nobre Senador Lúcio Alcântara, 
por cessão do Senador Joel de Hollanda. (Pausa.) 

Concedo a palavra ao nobre Senador Edison 
Lobão. {Pausa.) 

Concedo a palavra ao nobre Senador Osmar 
Dias, por 20 minutos. 

O SR. OSMAR DIAS (PSOB-PR. Pronuncia o 
seguinte discurso. Sem revisão do orador.) - Sr. 
Presidente, Srªs e Srs. Senadores, prenuncia-se 
para o mês de março um déficit recorde da balança 
comercial brasileira, que pode chegar a US$2 bilhões. 

O Sr. Epitacio Cafeteira- São US$2 bilhões e 80. 
O SR. OSMAR DI~.S -São US$2 bilhões e 80, 

corrige-me o Senador Epitacio Cafeteira. 
No ano passado, o déficit superou a casa dos 

US$5 bilhões, e só não foi maior porque a agricultu
ra, o setor agricultura, separadamente, proporcionou 
um superávit de US$10,3 bilhões. Isso signific'l que 
se nós tirássemos a agricultura da balanç· ~omer
cial, o déficit superaria US$15 bilhões. 

O susto que passamos em 1996 não foi sufi
ciente, ~r. Presidente, para alertar o Governo de que 
medidas devem ser adotadas no tempo oportuno. 
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Falo, neste _mornemo, de um fãtot que pode reduzir • 
de forma importante o déficit da balança comercial 
que se projeta para 1997 e que deve superar US$8 
bilhões. 

No ano passado contribuíram para o déficit da 
balança as importações de trigo, de algodão, de ar
roz, de milho - em pequena quantidade, mas impor
tação -, e chegamos próximo ao recorde de importa
ção de produtos agrícolas num ano em que tivemos 
uma safra pequena diante das nossas potencialida-
des. · 

Estamos no mês de março, Sr. Presidente, e o 
trigo é uma cultura que, no Sul do País, começa a 
ser semeada em final de março, começo de abril; 
nos Estados do Centro-Oeste, o trigo é semeado um 
pouco mais tarde. Mas a verdade é que, sem regras 
anunciadas, já estamos com uma previsão de redu
ção da área de plantio de trigo em relação à safra 
passada. 

No ano passado, plantamos um milhão e 800 
mil hectares e obtivemos uma produção que nos ofe
receu suprimento para menos de 40% do mercado in
terno: 3 milhões e 200 mil toneladas. Fomos obrigados 
a importar - e a pagar o preço alto da importação -
cinco milhões e meio de toneladas, o que drenou cerca 
de RS$800 milhões das nossas dMsas. 

Sr. Presidente, falo em nome dos 250 mil tra
balhadores que perderam os seus empregos, algo 
que parece não importar a muita gente que se preo
cupa, por exemplo, com aqueles que estão, hoje, 
pleiteando a terra, na fila da reforma agrária, mas · 
que não se dão conta de que muitos daqueles que 
estão hoje na fila da reforma agrária foram, antes, 
trabalhadores das culturas de algodão e de trigo que 
foram dizimadas pela política de abertura sem crité
rios que sêlmplantou em nosso País. 

A cultura de trigo é importante sob o ponto de 
vista estratégico. Já' estamos importando 80% do 
nosso consumo-e chegamos a pagar, no ano passa
do, US$300 a tonelada, quando o trigo nacional não 
encontrou comprador sequer ao preço mínimo e os 
produtores de trigo tiveram que vender a sua produ
ção, muitas vezes, até para os granjeiros de suínos 
- demos o trigo, um alimento nobre, ao suínos, ~ 
permitimos que milhares de pessoas deste País não 
tivessem acesso ao alimento. Só isso já revela a fal
ta de um planejamento de produção e de abasteci
mento, que precisa começar a ser corrigido. 

Vamos plantar uma safra de trigo 30% inferior 
à do ano passado, que já foi pequena demais, e va
mos permitir com isso que as nossas importações 
ultrapassem seis milhões de toneladas. Dessa forma 

vamos chegar perto de jogar para fora do Pa(s US$1 
bilhão do riosso dinheiro, que poderia estar irrigando 
a nossa economia e proporcionando, inclusive, re
ceita para o próprio Governo em tributos. Mas há 
uma falta de visão em relação a esse assunto, por 
isso eu insisto: isso não pode continuar. 

O Ministro da Agricultura, Arlindo Porto, já re
cebeu e sei que está tentando definir, junto à área 
econômica, as regras para o plantio da safra de tri
go. Quero contribuir com propostas, para que nao 
plantemos uma safra miserável e, dessa forma, te
nhamos uma colheita desgraçadamente miserável, o 
que nos levará a aumentar ainda mais a previsão do 
déficit comercial e, sobretudo, a aumentar a nossa 
dependência, colocando em risco, inclusive, a nossa 
soberania. 

Não há definição de preço mínimo, e a impren
sa anuncia qué há técnicos do Governo tentando 

_convencer .as autoridades do País a reduzirem o 
preço mínimo do ano passado, que, mesmo baixo, 
não foi cumprido pelo próprio Governo. O decreto que 
estabeleceu o preço de U$157 a tonelada deixou de 
ser cumprido, e muitos produtores não conseguiram 
pagar o seu financiamento de custeio exatamente 
porque não conseguiram comercializar o trigo. 

A Argentina, com uma produção recorde de 15 
milhões de toneladas, mexeu com o mercado nacio
nal, e os moinhos, mais uma vez impondo o seu lob
by, conseguiram dar prioridade ao trigo importado e, 
dessa forma, derrubaram ainda mais o preço, o âni
mo e o estímulo do produtor em semear a próxima 
safra. 

Estamos prevendo uma queda de 30% na área 
de plantio - e isso é grave! -, mas o Governo ainda 
tem tempo para corrigir. 

Se, em maio, eu falasse sobre esse assunto, 
eu estaria "chovendo no molhado", sr-a Presidente. 
Mas estamos em março e, portanto, quero alertar o 
Governo -já que faço parte de um partido que apóia 
o Governo, digo que muito mais que uma crítica, é 
um alerta - sobre um erro que vem sendo cometido 
historicamente e pode ser corrigido agora. A defini
ção do preço de garantia significa uma sinalização 
para o produtor de que ele poderá plantar o trigo e 
ter o retomo, pelo menos, do custo investido na pro
dução: 

As regras do Proagro, que foram estabelecidas 
no ano passado e as quais retiraram as intempéries 
"seca ou chuva em demasia", precisam ser revistas. 
Quem paga um prêmio de 4% para ter direito ao se
guro, que é o Proagro, embora seja uma instituição 
falida, pois ao longo dos anos também não tem cum-
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prído com as suas finalidades, não pode isentar-se 
do direito a receber esse seguro se intempéries cli
máticas ocorreram. E, para mim, no meu dicionário, 
seca é uma intempérie climática, assim como a chu
va em excesso, especialmente na colheita. 

Quando o Governo retira esses dois fatores e 
, não permite que os produtores tenham o direito de 

recuperar os investimentos feitos, por terem perdido 
ou encontrado a frustração de safra, o Governo de
sestimula o produtor a plantar o trigo e apressa a 
condenação da triticultura nacional e a condenação 
de 250 mil empregos - repito - que já perdemos e 
podemos multiplicar por dois, caso o Governo insis
ta, teimosamente, em não oferecer medidas, meca
nismos de política agrícola que serão acionados 
para o plantio da atual safra. 

O Sr. Pedro Simon - Permite-me V. Ex"' um 
aparte? 

O SR. OSMAR DIAS - Com muita satisfação, 
Senador Pedro Simon. 

O Sr. Pedro Simon- Mais uma vez, V. Ex"' ad
verte o Plenário em relação a esse problema. Este é 
o terceiro ano que V. Exª está nesta Casa, é o ter
ceiro ano que V. Ex"' aborda o assunto e é o terceiro 
ano que não adianta nada! Mais uma vez, V. Ex"' 
está advertindo a Casa sobre uma questão tão séría 
e tão importante, como a agrícola. Tudo parece tão 
fantástico, Sr. Senador! O Governo deveria dar à 
questão a importância que deu ao. Proer ou que está 
dando à privatização da Vale: a mesma urgência. 
Sinceramente, não dá para entender isso! Os técni
cos do Governo Fernando Henrique, antes de Sua 
Excelência assumir, davam a entender, com muita 
clareza, que a agricultura seria prioritária - e não 
apenas um dos 'cinco dedos•, mas que dentro dos 
'cinco dedos' a agricultura seria a questão prioritá
ria. Eles lembravam que Juscelino, que tinha feito o 
Brasil crescer 50 anos em 5, fazia um mea culpa, 
pois tinha esquecido a agricultura. Quando Juscelino 
se candidatou à reeleição, sob o slogan • JK 65', a 
sua bandeira era exatamente esta: 'Pretendo fazer, 
em cinco anos, pela agricultura, o que não fiz nos 
meus primeiros cinco anos; e o que eu fiz pela in
dústria, pelas estradas, pretendo fazer pela agricul
tura, porque esse foi um grande erro que cometi e 
pretendo resgatar•. Isso foi em 1965 e, agora, esta
mos em 1997! Juscelino não foi reeleito, mas nem 
Jango, nem os militares, ninguém deu importância a 
esse setor. Não dar importância ao setor e fazer 
com que ele progrida, com que ele cresça, com que 
o Brasil produza 70, 90, 200, 300 milhões de tonela
das - a meta de um país como o Brasil, com vastas 

áreas agricultáveis - e jogar para trás, pressionar e 
fazer com que as coisas sejam muito piores é dra
mático! Hoje, está em Brasília o Governador do Rio 
Grande do Sul, Antonio Britto. Sabem para quê? Ele 
veio fazer um apelo ao Presidente da República; ele 
está almoçando com Sua Excelência e com o Minis
tro da Agricultura, solicitando que o Governo não im
porte arroz e milho no momento da safra do Rio 
Grande do Sul. Quer dizer: agora,. que chegou a 
hora da colheita, que estão colhendo para vender, o 
Governo vai importar arroz - sem imposto - e este 
vai concorrer, vai liquidar com o arroz do produtor 
gaúcho, que não terá, como bem disse o Governa
dor, condições de pagar sua dívidas ao Banco do 
Brasil. Como é a política de estoque do Governo? A 
política de estoque do Governo funciona como 
meios e medidas. A hora da safra é a hora da safra. 
O preço está muito alto? O Governo deve intervir 
com o estoque para baixá-lo. O preço está muito 
baixo? O Governo compra o estoque para garantir, 
para não prejudicar nem o produtor, com o preço 
muito baixo, nem o consumidor, com o preço muito 
alto. Porém, de repente, sem mais nem menos, os 
agricultores do Rio Grande do Sul, os produtores de 
arroz se encontram em situação catastrófica, assim 
como os produtores de milho. O jornal Zero Hora de 
h:>je traz como manchete: 'O Governo tenta impedir 
importação de arroz e milho'. Mas que política é 
essa de importar um produto na hora em que o mes
mo produto nacional será colocado no mercado? Na 
hora,da abastança, na hora em que temos o nosso 
produto, o estrangeiro é colocado no mercado e em 
condições de desigualdade. Sàbemos das vanta
gens, das isenções e dos subsídios dos produtos im
portados. Querer importar o arroz da Tailândia, por 
exemplo, para concorrer com o nosso é ridículo, 
pela diferença de c6íídições; com relação ao arroz, 
não dá para discutir, nem com relação ao trigo, refe
rido por V. Exª. Na verdade, é ridículo! O Brasil não 
considera importante, nem necessário, produzir tri
go. V. Exª sabe rtlelhor do que eu- porque é um 
técnico mais brilhante, sou apenas um apaixonado -
que o Brasil esteve prestes a ser auto-suficiente no 
que diz respeito ao produto. De repente, por questõ
es de preço, o Governo começou a desestimular a 
produção de trigo para importá-lo. V. Ex"' citou que o 
preço no exterior é baixo e, aqui, é alto. Na hora de 
vender o produto importado, em vez de vir a US$75, 
como falavam, veio a US$300, como disse V. Exª. O 
Governo não leva isso a sério, não tem uma política 
agrícola e despreocupa-se com relação à matéria. E 
aí, sim, parece piada, mas no meio do déficit comer-



-----------------------------------------------------------------------:---------

Março 1997 ANAIS DO SENADO FEDERAL 369 

cial brasileiro com o exterior, a agricultura entra com 
um número elevado. Minha solidariedade e meu res
peito ao sempre importantíssimo pronunciamento de 
v. Exª. 

O SR. OSMAR DIAS - Senador Pedro Si
mon ... 

O Sr. Ernandes Amorim - Permita-me um 
aparte, Senador Osma.r Dias? 

O SR. OSMAR DIAS- Só um minuto. 
Agradeço a V. Exª pelo aparte. Fico satisfeito 

em saber que o,Govemador Britto esteja preocupa
do com esse assunto, porque o Estado do Rio Gran
de do Sul, assim como o Estado do Paraná e outros 
Estados da Federação, tem ainda uma dependência 
econômica e social da agricultura. Essa dependên
cia tem que ser cuidada com muito carinho pelo Go
vernador, que não deve se preocupar tanto assim 
com a mudança do perfil econômico do seu Estado, 
mas deve preocupar-se, isto sim, com a realidade 
que está evidente e à frente dos_ nossos olh<?s. 

O Senador que me antecede.u na tribuna fez 
um discurso a respeito da mudança do perfil econô
mico do Estado do Paraná. Esse·Estado leva para lá 
fábricas de automóveis, mas paga para levar essas 
fábricas de automóvel US$500 milhões para a Re
nault, segundo a imprensa. Não conhecemos os pro
tocolos que foram assinados, já que eles são sigilo 
de Estado; só o Governador, seu secretariado e os 
diretores da Renault os conheçem, mas quem paga 
a conta é o contribuinte do Paraná. 

Parece que estou aqui pregando que se dê 
uma fortuna para os produtores de trigo, quando o 
Paraná necessita, Senador Pedro Simon - e o Para
ná é o maior produtor de trigo nacional ao lado do 
Rio Grande do Sul-, de R$100 milhões para plantar 
a safra dêl:rigo. Se extrapolarmos, veremos que o 
País inteiro precisa, para plantar a safra de trigo, 
R$250 milhões de custeio. 

O Sr. Pedro Simon - Para quem deu R$6 bi
lhões para o Nacionai...Encontramos R$6 bilhões 
para o Nacio~l e não encontramos R$250 milhões 
para produzir trigo para 120 milhões de brasileiros. 

O Sr. Epilacio Cafeteira - Permite-me V. Exª 
umaparte? : 

O SR. OSMAR DIAS -Já lhe concedo o apar
te, Senador Cafeteira. 

Para concluir, é muito pouco dinheiro diante de 
uma necessidade que temos de equilibrar a balança 
comercial. Esses R$250 milhões podem evitar que 
gastemos próximo de R$1 bilhão, porque essa é a 
previsão. Então, se podemos,· aplicando R$250 mi
lhões, evitar a importação de quase R$1 bilhão, pa-

rece-me que estão faltando aritméticos no Governo, 
para chegar à conclusão C;l~ que fica mais barato, 
sim, plantar, porque, ao lado do custo de plantio e 
de produção, temos também que colocar o dado po
sitivo da geração de milhares de empregos a traba
lhadores que hoje estão à margem do mercado con
sumidor, quando poderiam dele fazer parte e estar 
aquecendo a economia caso tivessem o emprego. 

O emprego foi tirado de 250 mil trabalhadores, 
no caso do trigo; e, no caso do algodão, são 500 mil, 
o que é muito mais grave. Parece que isso não tem 
importância. Parece que gerar algumas centenas de 
empregos, deéorrentes da instalação de uma fábri
ca, é mais impórtanté -do que manter culturas como 
a do algodão e do trigo, que estão sendo dizimadas 
em nosso País. 

Com muita satisfação, tem o aparte o Senador 
Cafeteira. 

O Sr. Epitacio Cafeteira - Nobre Senador Os
mar Dias, li nos jornais de hoje que o Ministro da Fa
zenda disse que não acredita nas previsões de au
mento do déficit da balança comercial. Li pela ma
nhã, e ao meio.<fia vi que o déficit foi de R$2,8 bilhõ
es. Ou seja, em apenas dois meses já temos um dé
ficit de aproximadamente R$3bilhões ou US$3 bilhõ
es. Essa é uma realidade. O Governo jogou uma ân
cora para a moeda. A âncora é a valorização do 
real. O que está segurando a inflação é essa âncora. 
Só essa âncora. E não se faz mais nada. V. Exª, que 
realmente entende de agricultura, de cultura do trigo 
e do arroz, vê o abandono em que ficou esse setor 
neste País. Trata-se, vamos dizer, da junção de dois 
dados importantes que vai nos levar a conseqüên
cias muito ruins. O Governo não gosta de ouvir críti
cas; pensa que as pessoas as fazem apenas para 
diminuí-lo. Ao contrário, os que criticam o fazem na 
esperança de que o Governo corrija suas falhas. 
Precisamos, sim, olhar o problema da nossa agricul
tura e criar um plano. Acima de tudo, precisamos en
tender que, com o preço da nossa moeda, não va
mos exportar nada; vamos importar tudo. Outro dia, 
o Presidente da República disse que o desejo de 
desvalorizar a moeda é apenas para que uns pou
cos exportadores encham os bolsos de dinheiro. 
Não é verdade. Apenas não é possível exportar com 
prejuízo. V. Exª sabe que hoje as pessoas que 
olham friamente e que não estão aí para dizer "sim, 
sim senhor", e aplaudir tudo, às vezes, são mal-in
terpretadas. Congratulo-me com V. Ex!! pelo discur
so que faz;. congratulo-me com. o Senador Pedro Si
mon pelo aparte.-entim cOm tOdas as fofÇa.s vivas 
desta Nação,. que só q-uerem uma coisa: a melhoria 
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deste País; que só desejam uma coisa: ver o povo 
feliz. E o povo não pode ser feliz desempregado. 
Este País~corre o risco muito grande de perder a 
credibilidade, de transformar-se em um novo Méxi
co; corre o risco de ver suas riquezas sendo levadas 
tal como estão tàzendo hoje com a Vale do Rio 
Doce. 

O SR. OSMAR DIAS - Muito obrigado, nobre 
Senador Epitacio Cafeteira. Só para acrescentar 
mais um dado ao aparte de V. Exª e do Senador Pe
dro Simon: não há nenhuma justificativa técnica, por 
exemplo, para que se importe milho neste momento. 
Temos uma safra estimada- pode até ser superada 
-em 38 milhões de toneladas. Temos um estoque 
de passagem de 1,5; ou seja, quase 40 milhões de 
toneladas e um consumo em tomo de 35,36 tonela
das. Ora, então não há falta de milho que justifique, 
em um momento de safra, a importação. 

A SRA. PRESIDENTE (Júnia Marise) - Peço 
permissão a V. Exª para interrompê-lo. Solicito a v: 
Exª que conclua o belo pronunciamento, pois o seu 
tempo está esgotado e ainda há vários oradores ins
critos. 

O SR. OSMAR DIAS - Em menor tempo do 
que de costume, encerrarei o meu pronunciamento. 

Não há necessidade de importar. Só o anúncio 
da importação fez com que o preço do milho caísse 
abaixo do mínimo. Hoje, no Paraná, vende-se milho 
a R$1,00 abaixo do preço mínimo, o que evidencia 
que o custo de produção não está sendo pago -
sabe-se que o princípio do preço mínimo é pagar o 
custo de produção. 

Tudo isso está acontecendo sem que haja 
ação concreta do Governo. Tenho que dizer isso 
aqui. Estou alertando: no caso do trigo, se não for 
tomada uma atitude agora, se não for anunciado que 
haverá a AGF para os produtores, que haverá EGF 
para a indústria, que haverá opção de compra para 
os produtores e cooperativas em abril, será um 
caos. E estaremos determinando esse caos por falta 
de providências. 

O nobre Senador Emandes Amorim havia me 
solicitado um aparte. Sou obrigado a pedir descul
pas a S. Exª, pois a Srª Presidente alerta que o meu 
tempo já se esgotou. Assim, agradeço a S. Exª. 

Espero que o Governo anuncie, ainda esta se
mana, medidas favoráveis à cultura do trigo. 

Muito obrigado. 

Durante o discurso do Sr. Osmar Dias, 
o Sr. Eduardo Suplicy deixa a cadeira da 
presidência, que é ocupada pela Sra. Júnia 
Marise, 2!! Vice-Presidente. 

A SRA. PRESIDENTE (Júnia Marise)- Conce
do a palavra ao nobre Senador Emandes Amorim. 

O SR. ERNANDES AMORIM (PPB-RO. Pro
nuncia o seguinte discurso. Sem revisão do orador.) 
- Sr!! Presidente, Sr!!s e Srs. Senadores, acabamos 
de ouvir as palavras do nobre Senador Osmar Dias, 
que fez referência ao problema da agricultura nacio
nal. 

No programa Globo Rural ouvi que, para com
prar a safra de milho, precisaríamos de R$70 milhõ
es, mas que o Governo só havia liberado R$4,5 mi
lhões. Isso demonstra que o Governo realmente não 
está preocupado com a questão agrícola. E o mais 
grave é que, a cada dia que chegamos a este plená
rio, ouvimos discursos e mais discursos que não nos 
levam a nada. Nesta Casa há 81 Senadores do qui
late do Senador Osmar Dias. Há Senadores de ori
gem rural, agrícola, há produtores como eu e tantos 
outros. Ninguém resolve nada nesta Casa. Tudo 
passa por este Senado. A área económica está 
aprovando esses empréstimos, esses títulos da dívi
da pública. Aprovou empréstimo, inclusive, para o 
meu Estado de Rondônia. O Governador recebeu 
R$160 milhões no ano passado e não investiu em 
nada; o dinheiro desapareceu. 

Fico a perguntar: será que é obrigação dos Se
nadores apenas falar, ficando o dito pelo não dito? 

Uma figura do Governo disse-me, em conver
sa, que no Senado apenas 15 Senadores mandam e 
têm o direito de também mandar e desmandar neste 
País. E o restante dos Senadores? E as proposições 
levantadas aqui em plenário, de que ninguém dá 
conta? 

Ninguém quer saber o destino do Pais, nin
guém quer saber do problema da agricultura, nin
guém quer saber do homem do campo, ninguém 
quer saber de reforma agrária, riinguém quer saber 
dos milhões que passam pelo INCRA e às vezes 
são mal aplicados, ninguém quer saber do Brasil e 
do desenvolvimento desta terra. 

Isso me preocupa porque recebi um mandato 
de Senador, mas não tenho feito nada nesta Casa, 
porque aqui manda o voto de Liderança. Neste País 
manda, como me disse uma autoridade há poucos 
dias, uma minoria de 15 Senadores. 

Eu, que venho de um Estado tão distante, Ron
dônia, a fim de defender os interesses da Amazônia, 
os interesses do povo sofrido de minhas origens, de
cepcionei-me ao aqui chegar. 

Não adiantam tantos discursos, como o do r.v
bre Senador Osmar Dias, mostrando que a agricultu
ra deve ser assistida, mostrando que se deve inves-
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rir na"área agricoia, pois os investimentos são feitos 
em bancos e Estados falidos. A má administração 
está sendo privilegiada. 

Ternos necessidade de desenvolver o Estado 
de Rondônia, na Região Norte, pois, afinal de con
tas, lá naquela Região estão mais de 20 milhões de 
habitantes. 

O BNDES tem recursos sobrando, mas quando 
se trata de financiar a Região Amazónica, alega não 
ter dinheiro e as exigências são triplicadas. Quando 
a solicitação de financiamento é feita aos bancos de 
fomento - Banco da Amazônia, Banco do Brasil e 
bancos que deveriam investir naquela área - eles 
não assistem, não nos ouvem, não nos respondem e 
não recebem as pessoas que precisam desses ban
cos, naquela Região. 

Lamentavelmente, nesta Casa, temo as Banca
das da Amazônia e da Região Norte, que, por causa 
do voto de Liderança e de 15 Senadores, nada fa
zem. Tudo aqui passa em branco. 

Há poucos dias, foi aprovado a toque de caixa 
um financiamento de rolagem da dívida do Estado 
de Rondônia, mas ninguém, aqui no Senado, per
guntou se aquele Estado está aplicando as verbas 
corretamente. Rondônia recebeu R$160 milhões, os 
quais desapareceram e não foram aplicados em 
nada. 

Eu, que faço oposição ao Governo do Estado, 
que zelo pelo interesse do povo do Estado de Ron
dônia, aqui reclamo, mas a maioria, as Lideranças 
maiores não me dão ouvidos. Aí, então, aparecem 
os escândalos. 

A rolagem da dívida de Rondônia foi aprovada 
sem que ninguém perguntasse qual a sua capacida
de de endividamento, ou se os R$160 milhões foram 
aplicados. Ninguém perguntou mais, nesse processo 
de privatização, sobre os R$37 milhões que manda
ram em dezembro, dos quais R$3 milhões foram 
aplicados em uma empresa jornalística de Rondônia 
- dinheiro do povo deste País, dinheiro cuja destina
ção deveria ter sido votada e aprovada com serieda
de por esta Casa! O Governador corrupto do Estado 
de Rondônia não conhece o valor do dinheiro e lá o 
desvia. 

Nesta Casa, quando procuro alguns Senadores 
a fim de que se realize uma CPI para fiscalizar a 
área de Rondônia, dizem-me que já há várias ativi
dades e que não podem apurar mais irregularidades. 
Será que, na sombra da corrupção e das irregulari
dades, o restante do dinheiro do povo brasileiro 
deve ser marginalizado, porque só há um ato a ser 
cumprido, que é a CPI? Os recursos que foram para 

Rondônia têm que ser desviados e roubados sem o 
conhecimento do Senado, sem que este dê ouvidos 
aos representantes daquele Estado, apenas porque 
aqui há uma maioria privilegiada? 

Dizem que são 15 Senadores, no máximo, que 
têm tudo nesta Casa. No entanto, eu, Senador Er
nandes Amorim, aqui não tenho direito a nada, não 
tenho privilégios e sou obrigado a ficar calado em 
meu Estado, porque a maioria desta Casa quer que 
tudo fique escondido, quer que só os interesses des
ses Senadores prevaleçam. 

É preciso que esta Casa recupere a dignidade. 
Ainda bem que o Senador Antonio Carlos Magalhã· 
es diz que a moralidade tem que começar aqui. Mas 
exijo que a Mesa Diretora leve essa moralidade a 
todo o País, pois não adianta exigi-la da Casa sem 
fazer o mesmo com o restante do Brasil. 

Disse uma autoridade máxima da República 
que 15 Senadores são privilegiados. E o restante? 
Não são também Senadores? Não vão se impor? 
Não vão exigir que esta Casa torne uma posição dig
na dos interesses deste País? 

Não adianta discutir a respeito da agricultura 
falida do País, não adianta a Senadora Marina bripar 
por uma reforma agrária, porque hoje, apesar de ter
mos todos os instrumentos necessários, ninguém 
quer fazê-la. 

A Senadora Marina tem um projeto que busca 
abrir a propriedade particular de quem não teve 
apoio dessa casta de 15 Senadores, que comandam 
o sistema económico brasileiro, para financiar um 
programa de desenvolvimento das suas fazendas, 
das suas áreas rurais. Esse projeto busca insuflar, 
iiúlamar e aprovar a invasão de propriedades 
alheias que não estão progredindo e produzindo por 
incompetência do sistema financeiro. 

FICo analisando o que estamos fazendo aqui, 
como Senadores, e isso deixa-me nervoso e insatis
feito, pois tinha expectativas de vir a esta Casa e ob
ter o apoio dos Senadores para a realização de um 
trilbalho que apoiasse o desenvolvimento nacional. 

Está tudo muito bonito! O Plano Real está bem, 
mas a classe média, alta e baixa, está falida. Quem 
recebe salário de R$120 está comendo, mas quem 
não tem emprego e não conseguiu receber o auxílio 
está passando fome. Agora, o rico continua ganhan
do mais milhões. 

Será que o Plano Real terá muito tempo pela 
frente? Será que estamos no caminho certo? Será que 
não valeria a pena discutir essa questão do País? 

Temos o exemplo da venda da Vale, inicial
mente fixada em US$7 bilhões; brigamos, brigamos 
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e já conseguimos mais de US$11 biihões. E tenho 
certeza, Sr: Presidente e Srs. Senadores, que se 
hoje o Senado determinasse que o valor da empresa 
é de US$21 bilhões, ela seria vendida por essa 
quantia, porque representa o melhor negócio do 
País, atualmente. E por que as grandes riquezas do 
País não estão reclamanâõ'da venda da Vale? Por
que estão interessadas em comprá-la. 

Observe-se que os grandes empresários, os 
grandes grupos e os grandes bancos não reclamam 
dessa venda. Quem reclama é o povão, é quem inves
tiu na ell)presa, é quem tem amor à Pátria, como o ga
rimpeiro, que· está sendo expulso de Serra Pelada. 

Através de uma ação indigna e irresponsável, 
querem tomar o garimpo de Serra Pelada dos garim
peiros que· há muito militam naquela área, que estão 
sendo ludibriados, enganados. 

Nesta Casa tramita um projeto de decreto le
gislativo que revogaria um decreto que está mudan
do uma lei. Imaginem que neste Brasil há um decre
to que está revogando uma lei. Nesse sistema que 
está aí cumpre-se um decreto, desaponta-se uma 
lei. Nesse decreto legislativo apresentado, resultado 
de .uma CPI, de uma Comissão que criamos, pedi
mos a nulidade da venda, por parte da Vale, da mina 
de Serra Pelada. É um direito adquirido, é um direito 
líquido e certo. Qualquer advogado, que tem assen
to nesta Casa, que se preza e que se respeita sabe 
que a Vale não pode vender Serra Pelada, porque lá 
foi criada uma lei que dá direito às cooperativas, e a 
Constituição de 1988 diz e prevalece o direito das 
cooperativas, e que ninguém pode atravessar o di
reito principal que é das cooperativas. Se a União ou 
o Governo Federal tiver que legalizar o garimpo de 
Serra Pelada, primeiro vai passar pelas cooperati
vas, esse é um direito constitucional. 

Lamentavelmente, vergonhosamente, nesta 
Casa não se respeita. a lei. Daqui deveria partir o 
respeito à lei, mas r.ão a respeita. Fico indignado em 
saber que nesta Casa não há, que seja eu um leigo, 
mas t.á, aqui, advogados de renome, pessoas de 
respeito, que deveriam fazer respeitar e cumprir as 
leis. Mas isso não tem acontecido. 

O SR. PRESIDENTE (Geraldo Melo) - Sena
dor Emandes Amorim, cumpro o dever de interrom
per o discurso de V. Ex~ para prorrogar o Expediente 
pelo tempo necessário para que V. E~ conclua o 
seu discurso e para dar a palavra a dois outros Se
nadores que estão inscritos para uma comunicação 
inadiável. 

O SR. ERNANDES AMORIM - Envergonho
me. Como leigo, cheguei a esta Casa. Fui Deputado 

estaduai po'i' dUas vezes, Prefeito de uma cidade im
portante do meu Estado, pensava que, em aqui che
gando, haveria justiça, haveria sensatez, haveria 
verdade, mas não é isso que estou vendo. Não se 
respeita o direito das pessoas, o direito dos trabalha
dores, o direito dos garimpeiros. A venda de uma 
das maiores empresas deste País e tantas outras ir
regularidades que passam por este plenário, e ainda 
vêm nos culpar, aliás, Senadores que. não têm nada 
a ver com isso. Está aí o problema desses títulos, e 
hoje nos culpam. Na verdade, pode-se ver que é 
uma minoria de apenas 15 Srs. Senádores que que
riam a aprovação daqueles títulos. Na verdade é 
uma minoria que aprovou aqueles títulos, sinônimo 
de escândalo nacional, e hoje todos os -senadores 
merecem ser punidos por haver passado por aqui to
das essas irregularidades. 

Está aí o caso do Estado de Rondônia. Tenho 
feito vários discursos mostrando a corrupção que lá 
existe. Mas, mesmo assim, os bancos estão finan
ciando. 

O sistema econômico do nosso País está fi
nanciando um Governo corrupto, um Governo que 
tem roubado dinheiro do Estado de Rondônia. Ainda 
nesta semana, num discurso, na frente do Ministro 
da Agricultura, que esteve em Rondônia, distribuía
se tratores comprados com o dinheiro do Governo 
Federal, que está fazendo propaganda de moralida
de, dizendo que, dos recursos que foram utilizados, 
daria para comprar- de sua cabeça - 50 tratores, e 
ele comprou 69. Quando verifiquei o preço dos trato
res, vi que daria para comprar mais 12, se houvesse 
seriedade por parte daquele Governo. Mas, não. 

Sr. Presidente, tudo isso que venho denunciar 
nesta Casa, ninguém toma conhecimento. Nem os 
setores que financiam o Estado de Rondônia, nem o 
Tribunal de Contas, nem talvez o Ministério Público. 

Há poucos dias solicitamos que o Tribunal de 
Contas se manifestasse em relação ao Projeto Si
vam e eles estão empurrando daqui e dali, querendo 
-enganar a mim e ao Senador Antonio Carlos Valada
res com imposições, dizendo que o Tribunal de Con
tas não pode fornecer documentos sigilosos aos Se
nadores. 

Imaginem, Sr. Presidente, Sr-s e Srs. Senado
res, que o Tribunal de Contas é um órgão auxiliar 
desta Casa. E um Senador se dirige àquele órgão e 
é mal recebido em pleno exercício do seu mandato. 

Não sei, que Brasil é este! Não sei onde vamos 
parar! Não sei se todos que estão coniventes com 

. issoaj vã() ºªrc~rtQnQ_fil'lª'· _ 
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O Plano Real está aí. Estão todos batendo pal
mas para o Plano Real. Antigamente, quando se li
gava a televisão, dizia-se que o frango era o gestor 
do Plano Real. Todos os granjeiros faliram. A agri
cultura manteve o Plano Real! Todos os pecuaristas 
estão falindo. E assim vem a falência, dia-a-dia, des
te País. 

O que mais me chama a atenção nesta Casa é 
que somos 81 Senadores, que se dizem responsá
veis pela área econõmica, pelos destinos deste 
País, por terem cassado Collor. Praticamente o cas
saram indevidamente. Deveria, esta Casa, ter corri
gido a cassação do Collor, até porque o· Judiciário o 
absolveu. Mas, esta Casa ainda não o absolveu. 
Mas vai haver reeleição em todos os níveis, vai ha
ver financiamento para bancos falidos; temos o 
PROER que dá dinheiro a Estados falidos sem per
guntar quais o golpes sofridos e o que fizeram com o 
dinheiro depois que o entregaram aos Estados. 

É este Brasil que me envergonha. 
Embora leigo, esta Casa me envergonha. 
Oxalá, que acabem com esse tal voto de Lide-

rança, que acabem com essas tais medidas provisó
rias, que valorizem esta Casa, que ouçam os Senado
res quando tiverem questões referentes a determina
dos Estados, que consultem as suas bancadas, até 
por não estarem votando o que votaram até agora. 

A rolagem da dívida do Estado de Rondônia, 
que foi aprovada nesta Casa, é um motivo de vergo
nha. O dinheiro que foi para o Estado de Rondônia 
foi roubado, desviado, e esta Casa deu aval para ro
lar a dívida. Espero que o setor econômico reveja 
isso. Entrei com requerimento para exigir do Estado 
de Rondônia uma prestação de contas; a viabilida
de, a condição de pagamento, a situação do Estado. 

Não quero que os nobres Colegas me envergo
nhem nesta Casa. 

Sr. Presidente, um outro assunto me traz à tri
buna na tarde de hoje. 

SEGUE DISCURSO DO SR. ERNANDES 
AMORIM. 

Senhor Presidente, 

Senhoras e Senhores Senadores. 

Na ordem do dia temos o Projeto de Decreto Legislativo n• 

01197, que susta os efeitos da aprovação do Presidente da Repú

bfica à Nota Conjur/Minfra n• 0024-92. através da Exposição de 

Motivos Minfra n• 019192. 

A aprovação desta Nota, um Parecer da Consultaria Jurfdi

ca, restaurou a integridade de um Decreto de Lavra que foi ratifi

cado pela Lei n• 7.159, de 1984. 

No parecer, o Coordenador Jurídico do Ministério, Alfredo 
Ruy Barbosa, entendeu que a lei era inconstitucional, que não po

deria ratificar o Decreto de Lavra. 

Mas a aprovação do Presidente ao parecer não tem o con

dão de tomar a lei nula, ou de represtinar a integridade do Decre

to que foi parcialmente revogado pela lei. 

A lei é válida, enquanto não for revogada, ou declarada in

constitucional, e não é a aprovação do Presidente da ·República a 

um Parecer de Consultor Jurídico de Ministério que pode mudar o 

que diz alei. 

Esta aprovação é um ato que exorbita o poder regulamen

tar, e cabe ao Congresso Nacional sustar seus efeitos. 

Mesmo que este ato valorize o patrimônio da Companhia 

Vale do Rio Doce, em detrimento do direito que a constituição as

segurou às cooperativas -da gariniPeiroS, paia obterem prioritaria

mente a concessão de lavra aonde atuem. 

No caso, é isto que se fez. 

Uma lei de 1984, a Lei n• 7 .194, autorizou ao tesouro pa

gar cerca de 60 milhões de dólares à Companhia Vala do Rio 
Doce, pela ratificação do Decreto de lavra n• 74.5Ó9n4, em área 

que delimitou, a área aonde está Serra Pelada. 

Esta mesma lei autorizou a garimpagem na área, em prazo 
e condições detenninadas. 

Depois, outra lei de 1987, delegou ao Poder Executivo 
prorrogar o prazo de permissão da garimpagem. 

Repitidos decretos prorrogaram este prazo, até 1991, 

quando um decreto deu tenno ao prazo da garimpagem. 

Seguiu-se, que em 1992, um parecer da Consuitoria Jurídi

ca.do Ministério das Minas e Energia entendeu que o fim da auto

rização da garimpagem significca a r~uração do Decreto em 
sua integridade. 

Este parecer foi aprovado pelo Presidente da Flep(Nca, re
prestinando o Decreto original, sem a retificação cfelsrrmada na lei. 

A razão é simples. 

Caso o Governo procedesse nova outorga da concessão 
de lavra na área, teria que conceder esta outorga à Cooperativa 

de Garimpeiros, porque a Constituição lhe assegura prioridade. 

Então, ressucitaram a outorga anterior, que havia sido reli

ficada por lei aprovada no Congresso Nacional. 

Foram buscar um ex-advogado da Campanhia Vala do Rio 

Doce, nomeado Coordenador JuríãiCO do Ministério da lnfra·Es· 

trutura, o Dr. Alfredo Ruy Barbosa, paa produzir o parecer, cuja 

aprovação pelo presidente, restaurou a outorga 

Para restaurar a outorga retirada pela lei, na área de Serra 
Pelada, não se procedeu nova lei, bastou a aprovação do Presi

dente a um Parecer ~urfdico que interpretou a lei como quis. 

A maneira da Vale, ou melhor, do processo de sua privati

zação. 

Contra este abuso é que o Decreto Legislativo foi proposto. 

Para sustar o ato do Executivo que exorbita seu Poder Re

gulamentar, e ultrapassar a delegação legislativa. 

Muito Obrigado. 
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Durante o discurso do Sr. Emandes 
Amorim, a Sra. Júnia Marise, 2I! Vice-Presi
dente, deixa a cadeira da presidência, que é 
ocupada pelo Sr. Geraldo Melo, 1!! Vice-Pre
sidente. 

O SR. PRESIDENTE (Geraldo Melo) - Para 
uma comunicação inadiável, por cinco minutos, con
cedo a palavra ao Senador Coutinho Jorge. 

Faria um apelo aos nobres Senadores para 
que tenhàm ;;ttenção para o tempo disponível, pois 
temos três oradores inscritos para este período. 

O SR. COlmNHO JORGE. (PSDB-PA. Para 
uma comunicação inadiável. Sem revisão do ora
dor.)- Sr. Presidente, Srªs e Srs. Senadores; na últi
ma sexta-feira, encaminhei, à Mesa do Senado Fe
deral, projeto de lei que altera o art. 15, VI, da Lei nQ 
9.095, que dispõe sobre os partidos políticos: 

A mudança é muito simples, Sr. Presidente. O 
item VI do art. 15 da referida lei, na nossa proposta 
diz o seguinte: . . 

Condições e forma de .escolha de seus 
candidatos a cargos e funções eletivas, de
vendo prever, para as eleições que obede
cerem ao sistema proporcional, a reserva de 
no mínimo vinte por cento do seu limite de 
vagas, para serem preenchidas com candi
daturas de mulheres. 

Na verdade, essa proposta vem complementar 
aquela que o Congresso aprovou em relação à elei
ção municipal, ocorrida em 1996, em que se definia 
exatamente 20% de vagas às Câmaras municipais. 

Lembro também que essa decisão foi específi
ca para uma eleição e para as Câmaras. A nossa 
proposta vem ao encontro das decisões tomadas na 
reunião de Benjing, na China, em 1995, quando fi
cou acordado, pelos 189 países, de que era funda
mental que os países que assinavam aquela decla
ração procurassem viabilizar a participação política 
da mulher em todo o mundo. 

Na verdade, a partir daí, a situação da mulher 
ficou muito clara nesses países, em função dessa 
participação política, do nível de democracia que os 
países passaram a adotar. 

Faço, agora, essa breve comunicação, que não 
me foi possível fazer na véspera do Dia Internacio
nal da Mulher. 

O nosso projeto procurq manter o avanço já 
ocorrido nas eleições de 1996. Queremos tomar per
manente essa conquista, introduzida na lei munici
pal, para que, em todas as eleições, a partir de ago
ra, tanto para a Câmara Fedetal, como para as as-

sembléias lt!gislativas e câmaras municipais, os par
tidos sejam obrigados a colocar no seu regimento, 
no seu estaMo, a obrigatori'edade de dedicar, no mí
nimo, 20% das vagas de todas as eleições munici
pais do País para a mulher. 

Seria, portanto, um avanço naquilo que foi con
qõistado em 1996. Seria uma justiça a todas as mu
lheres que precisam participar, de forma mais inten
sa, do processo decisório do País. 

Sr. Presidente, essas breves considerações 
estão contidas no nosso projeto, que apresentamos 
na última sexta-feira. 

Muito obrigado. 

Durante o discurso do Sl."Coutinho 
Jorge, o Sr. Geraldo Melo, 111 Vice-Presiden
te, deixa a cadeira da presidência, que é 
ocupada pelo Sr. Antonio Carlos Magalhães, 
Presidente. 

O SR. PRESIDENTE (Antonio Carlos Magalhães) 
- Concedo a palavra ao Senador Humberto Lucena, 
por cinco minutos. 

O SR. HUMBERTO LUCENA (PMDB-PB. Pro
nuncia o seguinte discurso.) - Sr. Presidente, Srªs e 
Srs. Senadores, alguns órgãos da imprensa, há pou
cos dias, vêm divulgando que o Departamento de 
Fiscalização do Banco Central teria enviado à CPI 
dos Títulos Públicos, um informe de que, além de 
Alagoas, Santa Catarina, Pernambuco e da Prefeitu
ra de São Paulo, também haveria indícios de irregu
laridades na negociação de papéis de outros Esta
dos- Rio de Janeiro, Sergipe, Mato Grosso, Paraíba 
e Goiás. 

A propósito do meu Estado, a Paraíba, desejo 
trazer ao conhecimento do Senado e desta Nação 
que a notícia não tem o menor fundamento. Por de
terminação do Sr. Governador José Maranhão e do 
Sr. Secretário de Fazenda, José Soares Nuto, o Pre
sidente do Paraiban, Francisco Canindé Antunes 
Furtado, enviou ao jornalista Sebastião Nery, do 
Jornal de Brasília, a seguinte càrta: 

·caro jornalista, 
Tomamos conhecimento de comentá

rio publicado na sua prestigiosa coluna, na 
edição de 5-3-1997, no Jornal de Brasília, 
com o título "Banco Central", referindo-se a 
relatório do Departamento de Fiscalização 
do BC, sobre supostas irregularidades co
metidas na negociação de títulos públicos 
do Estado da Paraíba. Neste aspecto, gos
taríamos de prestar alguns esclarecimentos 
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acerca da referida operação, ocorrida nos 
meses de julho e agosto de 1995. 

\1. Não foram lançados títulos para pa
gamento de precatórios. Tratou-se da reco
locação de .Letras Financeiras do Tesoura 
da Paraíba - LFT-PB - lançadas na década 
de80. 

2. As negociações realizadas, nos me
ses de julho e agosto de 1995, foram condu
zidas, conjuntamente, pela Secretaria das 
Finanças e Paraiban - Banco do Estado da 
Paraíba S/A, sem qualquer custo de inter
mediação. 

3. Os papéis foram negociados através 
de leilões convocados por editais, publica
dos na Gazeta Mercantil, na Folha de S. 
Paulo e em jornais locais, com venda final, 
sem compromisso de recompra. 

Como fica evidente, as negociações 
feitas pelo Estado da Paraíba, através do 
seu Banco, em nada se assemelham aos 
casos que estão sendo investigados. 

Certos de termos prestado os devidos . 
esclarecimentos, colocamo-nos ao seu dis
por para outras explicações que sejam do 
seu interesse e dos seus leitores. 

Como se vê, Sr. Presidente, S~s e Srs. Sena
dores, temos realmente na Paraíba, um governo 
austero, voltado para a defesa do interesse público. 

Era o que eu tinha a dizer. 
O SR. PRESIDENTE (Antonio Carlos Magalhães) 

- Em atenção à intervenção do Senador Eduardo 
Suplicy, na sessão do dia 20 de fevereiro último, a 
Presidência comunica ao Plenário que prestou os 
seguintes ~sclarecimentos ao referido Senador: 

OF.SF/207/97 

Brasília, 4 de março de 1997 
Senhor Senador, 
Em atenção à solicitação encaminhada à Mesa 

por V. ExB na sessão deliberativa ordinária realizada 
dia 20 do corrente mês, cabe a esta Presidência 
prestar os seguintes esclarecimentos: , 

1!1) a Representação Especial junto à Organi
zação das Nações Unidas para a Alimentação e 
Agricultura (FAO) foi transformada pelo art. 12 do 
Decreto n2 95.300, de 25 de novembro de 1987, em 
Missão Diplomática Permanente, com o título de De
legação Permanente junto à FAO e Organismo Inter
nacionais conexos; 

22) a Representação Permanente junto à FAO 
e Organismos Internacionais conexos foi extinta pelo . 

art. 27, § 1º alínea c, item 4, da Leinqf.028, de 12 
de abril de 1990; 

32 ) a mesma lei, em seu art. 48, atribui à Em
baixada do Brasil com sede em Roma as funções 
então desempenhadas por aquela Representação; 

42) estabelece o art. 18, inciso I, do Regula
mento de Pe5soal do Serviço Exterior, aprovado 
pelo Decreto n2 93.325, de 12 de outubro de 1986, 
que compete ao Presidente da República remover 
os Diplomatas das classes de Ministro de Primeira 
Classe e de Ministro de Segunda Classe e de titular 
de Repartição &msular de Carreira; 

--verifica-se, portanto, que não mais existe a 
Representação Permanente junto à FAO e Organis
mos Internacionais conexos (art. 27 da Lei n2 

8.028/90) mas, apenas uma repartição na Embaixa
da do Brasil, com sede em Roma, que exerce as 
funções anteriormente desempenhadas por aquele 
organismo internacional. 

O Presidente da República, no uso da compe
têncià que· lhe outorgou o Decreto n2 93.325/86, re
moveu, ex-officio, da Secretaria de Estado para a 
Embaixada em Roma, o Diplomata Júlio Cesar Go
mes dos Santos, Ministro de Primeira Ctas5e, para 
exercer, naquela Embaixada, as atribuições que 
eram desempenhadas pela Representação extinta. 

Trata-se, portanto, de um mero ato de lotação 
daquele Servidor em repartição do Ministério das 
Relações Exteriores com sede em Roma e a sua de
signação para alí exercer uma função específica da 
competência daquela Embaixada. 

À vista das disposições citadas, não nos pare
ce que o Decreto de 7 de fevereiro de 1997 do Pre
sidente da República esteja eivado de ilegalidade;. 

Este o entendimento desta Presidência, o que 
nos leva, data vênia, a não poder atender à solicita
ção de V. Ex! 

Atenciosamente, - Senador Antonio Carlos 
Magalhães, Presidente do Senado Federal. 

O SR. PRESIDENTE (Antonio Carlos Magalhães) 
- Com a palavra, para uma comunicação urgente, o 
Senador Eduardo Suplicy. 

V. ~dispõe de cinco minutos. 
O SR. EDUARDO SUPUCY (PT-5P. Para 

uma comunicação urgente. Sem revisão do orador.) 
- Sr. Presidente, juristas como Goffredo da Silva 
Telles Jr., Evandro Uns e Silva, Paulo Bonavides, 
Rosah Russomano, Dalmo de Abreu Dallari, Fabio 
Konder Comparato, Celso Antonio Bandeira de Mel
lo, Carmem Lúcia Antunes Rocha e outros, dentre 
os maiores juristas do País, nesses últimos dias, fi
zeram o seguinte manifesto à Nação: 



376 ANAIS DO SENADO FEDERAL Março1997 

"Muitos cidadãos tem visto com intian
qüilidade a metódica e crescente concentra
ção do poder, ultimamente ocorrida no Brasil 
em prol do Executivo, sem que, em contra
partida, transpareçam nos meios de comuni
cação sinais de oposição consistente a este 
perigoso fenômeno. 

Nós, estudiosos de direito público, sen
timo-nos no dever de manifestar preocupa
ção e até mesmo alarme diante de tal esta
do. Ocupando-nos, por ofício, dos temas re
lativos às instituições fundamentais do País, 
cremos estar em condições de avaliar a ex
tensão deste processo e as graves conse
qüências que poderá causar - como já está 
causando - em detrimento da Democracia e 
das garantias do cidadão. Fatos concretos 
justificam este alerta. 

O País vem sendo dirigido, predomi
nantemente, pelo Poder Executivo por meio 
de medidas, denominadas provisórias, mas 
que, pela reiteração, se vão tomando defini
tivas e cujo desmedido fluxo atinge a inacre
ditável média de duas por dia. Há, pois, pre
sentemente, verdadeira usurpação das fun
ções legislativas do Congresso Nacional. 
Demais disto, este sofreu interferências in
devidas e por métodos que a Imprensa 
apontou como reprováveis no episódio da 
eleição do Presidente da Câmara e do Pre
sidente do Senado, assunto, manifestamen
te, da economia interna daquelas Casas 
Congressuais e que não pode ser objeto de 
formação de parcerias. O Executivo se agi
ganta em relação ao Legislativo e desborda 
do princípio constitucional que estabelece 
independência entre os Poderes, exatamen
te para prevenir interferências indevidas e a 
supremacia de um deles. Aliás, ninauém 
menos que o Colégio Permanente de Presi
dentes de Tribunais de Justiça do Brasil já 
denunciou à sociedade brasileira que • .•• a 
concentração do poder já se vai fazendo 
ameaçadora à normalidade institucional e à 
supremacia da lei". 

Agregue-se a isto o extremado empe
nho do Chefe do Poder Executivo na Emen
da Constitucional da reeleição, com quebra 
de toda a tradição republicana brasileira. E
o que é ainda mais grave - em proveito pró
prio, pois inclusiva da reelegibilidade do 
atual ocupante da Presidência e também ela 

com votos disputados segundo procedimen
tos que a própria Imprensa noticiou como 
censuráveis. Começa a alastrar-se a tese de 
que não seria necessária a desincompatibili
zação, cumprindo-se, neste todo, · "'1 mode
lo símile ao obtido pelos Presidentes l-t..JilT' _. 
ri e Menem nos respectivos países. 

Completando o quadro da emergência 
de um poder incontrastável de.fato, inicia-se, 
o que é novidade entre nós, um processo de 
desmoralização do Poder ,Judiciário e -
evento de indisfarçável seriedade - median
te ataques ao órgão máximo da Justiça do 
Pais: o Supremo Tribunal Federal'. 

Solicito, Sr. Presidente, que seja tiânscrito o 
documento na íntegra. Mas dentre os aspectos de 
::tiJuso de autoridade do Presidente da República 
está aquele contido na designação e não-respeito à 
função constitucional do Senado de apreciar a de
signação de representantes permanentes junto a or
ganizações internacionais como a Organização das 
Nações Unidas para a Alimentação e Agricultura. 

Há duas semanas, solicitei a V. Exª que exami
nasse essa questão, Sr. Presidente, e V. Exª enca
minhou-me ofício onde explica que já não haveria 
mais o título de delegação permanente junto à FAO 
e organismos internacionais conexos. 

Mas, se já não existe este representante per
manente do Brasil, como pode o Presidente assim 
designar? 

Na convicção de que a inexistência do principal 
elide vis absoluta a existência do acessório, não 
sendo possível nomear um representante perma
nent~ para uma representação permanente extinta, 
e ate para que a opinião pública não se sinta confun
dida com a remoção do Sr. Júlio César para servir 
na Embaixada de Roma, tomando-a por uma no
meação para chefiar missão diplomática brasileira à 
revelia da deliberação legislativa, requeiro que esta 
Casa do Congresso Nacional solicite a exoneração 
com a finalidade de tomar sem efeito a indevida no
meação, para que, posteriormente, seja o Sr. Júlio Cé
sar Gomes dos Santos removido, promovendo, dessa 
forma, a imediata correção do inescusável erro com a 
republicação do decreto supramencionado. 

Assim, Sr. Presidente, solicito que V. Ex'! estude 
novamente essa questão e, junto à douta Comissão 
Diretora, examine o caso, que é mais um exemplo de 
abuso de autoridade do Chefe do Poder Executivo. 

DOCUMENTO A QUE SE REFERE O 
SR. EDUARDO SUPLICY EM SEU DIS
CURSO: 
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MANiFESTv A NAÇÃO 

Murros cidadãos têm visto com intranqüilidade a metódica e 

crescente concentração do poder, ultimamente ocorrida no Brasil 

em prol do Executivo, sem que, em contrapartida, transpareçam 

nos meios de comunicação sinais de oposição consistente a este 

perigoso fenômeno. 

Nós, estudiosos de direito público, sentimo-nos no dever 

de manifestar preocupação e até mesmo alarme diante de tal es

tado. Ocupando-nos, por oficio, dos temas relativos às instituições 

fundamentais do Pais, cremos estar em condições de avaliar a 

extensão deste processo e as graves conseqüências que poderá 

causar - como já está causando - em detrimento da Democracia 

e das garantias do cidadão. Fatos concretos justificam este alerta. 

O Pais vem sendo dirigido, predominantemente, pelo Po

der Executivo por meio de medidas, denominadas provisórias, 

mas que, pela reiteração, se vão tomando definitivas e cujo des

medido fluxo atinge a inacreditável média de duas por dia. Há, 

pois, presentemente, verdadeira usurpação das funções legislati

vas do Congresso Nacional. Demais disto, este sofreu interferên

cias indevidas e por métodos que a Imprensa apontou corno r~ 

prováveis no episódio da eleição do Presidente da Câmara e do 

Presidente do Senado, assunto, manifestamente, da economia in

terna daquelas Casas Congressuais e que não pode ser objeto de 

formação de parcerias. O Executivo se agiganta em relação ao 
legislativo e desborda do principio constitucional que estabelece 

independência entre os Poderes, exatamente para prevenir il"lllr· 

ferências indevidas e a supremacia de um deles. Aliás, ninguém 

menos que o Colégio Permanente de Presidentes de Tribunais de 

Justiça do Brasil já denunciou à sociedade brasileira que • ... a con
centração do poder já se vai fazendo ameaçadora à normalidade 

instilúcional e à supremacia da lei". 

Agregue-se a isto o extremado empenho do Chefe do Po

der Executivo na Emenda Constitucional da reeleição, com que

bra de toda a tradição republicana brasileira. E - o que é ainda 

mais grave -~m proveito próprio, pois inclusiva da reelegibilidade 

do atuat ocupante da Presidência e também eta com votos dispu

tados segundo procedimen!os que a própria Imprensa noticiou 

corno censuráveis. Começa a alastrar-se a tese de que não seria 

necessária a desincompatibilização, cumprindo-se, neste todo, 

um modelo simile ao obtido pelos Presidentes Fujimori e Manem 

nos respectivos países. 

Completando o quadro da emergência de um poder incon- . 

trastável de fato, inicia-se, o que é nOvidade entre nós, um prq

cesso de desmoralização do Poder Judiciário e- evento de indis

farçável seriedade- mediante ataques ao órgão máximo da Justi

ça do Pais: o Supremo Tribunal Federal. 

Para consternação dos que se ocupam do Direito e se em

penham na preservação da Democracia, em face de uma decisão 

da Corte Suprema - quando outra seria impossível ante os ter

mos da Constituição - foi divulgada a frase: "Eles não pensaram 

no Brasil", atribuída pela Imprensa ao próprio Presidente da Re

pública. Há nisto a gravíssima impropriedade de excitar a opinião 

pública contra. o Judiciário, ao imputar a seu órgão de cúpula 

esquecimento de deveres patrióticos. Acresce que, dias depois, 

confirmando a parceria registrada, foi o presidente do Congresso 

quem levantou sua voz contra a Casa Máxima da Justiça. 

Ora, se os cidadãos não puderem esperar do Judiciário a 

garantia de seus direitos na conformidade das normas preestabe

lecidas, a quem recorrerão. "Poderá alguém irrogar-se a autorida· 

de de escolher, dentre os direitos consagrados na Constituição, 

aqueles que devam ou não ser respeitados"? Haverá, acaso, ai· 

guém conferindo a si a qualidade de senhor do critério sobre o 

que é agir pensando no BrasiL 

O certo é que em tal frase transparece, incontornavelmen

te, a concepção subordinante de que magistrados não devem jul· 

gar segundo a Constituição e as leis, mas segundo o que o Exe

cutivo estima desejável, além de traduzir esquecimento de que na 

Emenda da reeleição - diversamente do que ocorreu no acórdão 

criticado - esteve vis~vel um pensamento em si próprio - e não no 

Brasil - pois, se apenas deste se tratasse, a previsão de reeleição 

far-sa-ia tão só para os futuros titulares da Chefia do Executivo. 

Nestes episódios ocorre, pois, um agravo não apenas à in

dependência, mas também à harmonia de Poderes (art 2" da 
Constituição Federal), instaUrando-se clima propício a urna dano

sa desarmonia, na qual não seria difíCil antecipar quais os perde

dores, que em última instância serão as liberdades públicas e, 

portanto, os cid<tdãos. 

Tudo leva a crer que está em curso um processo de ruptu· 

ra do modelo constitucional democrático instituído em 1988, para 

substituí-lo por outro, elaborado à imagem e semelhança. dos 

atuais governantes. 

Nesta marcha não apenas a Constituição é espezinhada, 

mas também fundamentais interesses da Nação. Hoje, ameaça

dos pelo projeto de privatização da Companhia Vale do Rio Doce, 

amanhã, talvez. pelo comprometimento de nossa soberania na 

Amazônia. 

A seqüênc:ia dos fatos arrolados - todos eles públicos, no

tórios e reveladores de uma escalada progressiva - evidencia que 

não se está perante um alarme infundado. Há um clima de perso

nalismo crescente. Seu bom êxito até o momento, propiciado pela 

ausência de repercussão na mídia dos inconformismos existentes 

(com o que fica indevidamente sugerida urna unanimidade nacional 

.abonadora das ãiS!orções mencionadas), demanda nós brasileiros: 

e urna experiência eterna a de que todo aquele que detém o Poder 

tende a dele abusar, o Poder vai até onde encontra limites. 

Os signatários deste documento convocam os brasileiros 

pafl! uma ,yigma cívica, buscando a reversão das tendências ora 

denunciadas à Nação e para que exisla urna voz sempre atenla 

em defesa da Constituição e dos direitos e garantias fundamen· 

lais consa!lrados nas instituições que ela modelou para proveito 

da cidadania. 

Independente da reprodução integral deste documento 

pela Imprensa, para a qual está sendo entregue, diligenciaremos 

para que seja afixado em todas as seccionais e subseccionais da 
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Ordem dos Advogados do Brasil em lodo o P-.i;:; em todas as va- va com um invejável conjunto de serviços prestados 
ras judiciárias e junlaS de conciliação de todas as comarcas do à Nação. 
Pais, em )adas as Faculdades de Direito do Brasil e em todos os Tendo se destacado como deputado estadual e 
jornais, boletins e revistas dos órgãos de classe, pertinentes ou como prefeito de Teresina, elegeu-se governador do 
nãoàáreajur!dica. · --Piauí e realizou obra administrativa até hoje lembra-

Brasilia,7demarçode1997.-GoffredodaSilvaTellesJr. da.no Estado. Elegeu-se senador ao final de seu 
- Evandro Uns e Silva- Paulo Bonavides- Rosah Russomano- Governo, iniciando assim uma fulgurante trajetória 
Dalmo de Abreu Dallari - Fabio Konder Comparato - Celso Anto- no plano federal. 
nio Bandeira de Mello- carmen Lúcia Antunes Rocha- Eroa Ro

berto Grau -cartas Ayres Britto - Luis Roberto Barroso - Roberto 
Amaral- Sérgio Sérwlo da Cunha- Valmir Pontes Filho - Weida 

Zancaner - Edgard Amorim - Paulo Lopo Saraiva - Raimundo 
Paschoal Barbosa - Aristides Junqueira - Osiris Lopes Azevedo 

Filho- Mareio Thomas Bastos- Antonio Oaudio Mariz de Oliveira 

- Manlia Muricy- Plínio Arruda Sampaio- Hennann Assis Baeta 
- Marcel! o Lavenére -João Roberto Piza Fortes. 

O SR. PRESIDENTE (Antonio Carlos Magalhães) 
- O assunto já foi estudado pela Mesa. Evidentemen
te, para o meu pesar, V. Ex!! não teve razão. Entretan
to, não me custa nada levá-lo mais uma vez para ser 
reestudado de acordo coní.os seus desejos. 

·A Presidência solicita aos Srs. Líderes a genti
leza de se reunirem hoje, após a Ordem do Dia, a 
fim de que as Comissões tenham logo os seus diri
gentes e possam resolver dezenas de processos 
que estão a depender de parecer. 

Sendo, assim, solicito aos Líderes que façam 
chegar aos seus liderados, integrantes das comissõ
es, que compareçam hoje às referidas comissões 
para elegeram os seus dirigentes. 

O SR. PRESIDENTE (Antonio Carlos Magalhães) 
- Sobre a mesa, requerimento que será lido pelo Sr. 
12 Secretário, em exercício, Senador Carlos Patrocí-
nio. 

É lido o seguinte 

REQUERIMENTO N2 174, DE 1997 

Senhor Presidente, 
Nos termos regimentais e com fundamento no 

§ 12 do artigo 12 e no§ 22 da Resolução n2 84, de 
19996, requeiro a Vossa Excelência que submeta à 
Mesa Diretora proposta de publicação, na coleção 
Grandes Vultos que Honraram o Senado, sobre a 
vida parlamentar e o papel histórico do ex-Senador 
Petrônio Portella. 

Justificação 

Ministro de Estado, prefeito de Teresina, gover
nador do Piauí e Senador por dois mandatos, tendo 
presidido por duas vezes o Senado Federal, Petrô
nio Portella Nunes desempenhou papel de extrema 
importância na História recente do Brasil. Ao falecer 
prematuramente, quando ministro da Justiça, conta-

Presidente do Senado, compatibilizou perma
mente atividade política com marcante administra
ção. Renovou as instalações da Casa, modernizou
lhe a estrutura e, mostrando o alcance de sua visão, 
criou órgãos que adquiririam enorme importância no 
futuro, como o Prodasen. Foi líder e presidente de 
seu partido, buscando sempre o diálogo político em 
termos elevados. 

Credenciou-se dessa forma como interlocutor 
privilegiado tanto dos detentores do Poder Executi
vo, à época, quanto da prôpria oposição, que lhe re
conhecia a mais ampla credibilidade. 

Tornou-se assim um dos artífices da chamada 
abertura política, de que depois seria o principal ges
tor quando ministro da Justiça. ainda como senador, 
conduziu as reformas políticas empreendidas no fi
nal do Governo Geisel, desencadeando o processo 
que levaria à revogação do Ato Institucional n2 5 e 
encerraria, de forma gradativa, o regime de exceção 
vivido pelo País durante amplo espaço de tempo. 
Com9 ministro, acelerou ainda mais esse processo, 
sendo o responsável por importantíssimas medidas 
como a anistia ou a retomada da:s eleições diretas 
para governador. 

À época de seu desaparecimento , dava-se 
como certo que desempenharia funções ainda mais 
elevadas, para as quais se credenciara durante trin
ta anos de vida pública. sua probidade, sua capaci
dade de negociação, sua ampla visão dos proble
mas nacionais e principalmente o respeito de que 
gozava em todos os segmentos políticos do País fi
zeram-no uma das mais relevantes figuras desse 
período da vida nacional. 

Até hoje, porém, Petrônio Portefla não recebeu 
do Senado Federal uma das homenagens a que faz 
jus: a publicação de urna obra que examine com 
profundidade seu papel na História brasileira. Edita
ram-se apenas d!,las coletãneas de discursos e de 
ensaios de sua autoria. 

A coleção Grandes Vultos que Honraram o Se
nado destina-se precisamente a analisar a vida pública 
de parlamentares como Petrônio Portella. ele honrou o 
Senado, como honrou a História deste país. 
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Sela de Sessões, 11 de março de 1997.- Se
nador Freitas Neto. 

(A Mesa para decisão.) 

O SR. PRESIDENTE (Antonio Carlos Magalhães) 
-O requerimento lido vai à exame da Mesa, nos ter
mos do disposto no§ 1º do art. 2º da Resolução n2 

84, de 1996, do Senado. 
Sobre a mesa, projeto de lei que será lido pelo 

Sr. 12 SecretáFio, em exercício, Senador Carlos Pa
trocínio. 

É lido o seguinte: 

PROJETO DE LEI DO SENADO N2 33, DE 1997 

Revoga o caput do art. 83 da Lei n2 

9.430, de 27 de dezembro de 1996. 

O Congresso Nacional decreta: 
Art. 1 º Fica revogado o caput do art. 83 da Lei 

< nº 9.430, de 27 de dezembro de 1996. 
Art. 2º Esta lei entra em vigor na data de sua 

publicação. 

Justificação · 

O art. 83 da Lei n2 9.430, de 27 de dezembro 
dé 1996, dispõe que nos crimes de sonegação fiscal 
a Receita Federal (ou fisco estadual} somente enca
minhará ao Ministério Público representação fiscal 
para fins penais, contendo as infoi'I'Mções e docume~
tos necessários à propositura da ação penal, apos 
proferida a decisão final, na esfera administrativa, 
sobre a exigência fiscal do crédito correspondente. 

A decisão final no processo administrativo de
mora, via de regra, muitos anos para ser proferida, 
uma vez que está sujeita a duas instâncias, poden
do, em alguns casos, submeter-se a uma terceira 
instância. Mesmo vencido em todas as instâncias 
administrativas, terá sempre o contnbuinte a possibi
lidade de subseqüente recorrer ao Judiciário, em 
face do princípio constitucional da inafastabilidade 
do acesso ao Judiciário (art. 52 XXXV). São mais 
três ou quatro instâncias. Como se vê, o contribuinte 
pode sempre protelar a discussão do débito e invia
bilizar completamente o processo criminal, pois fatal-
mente ocorrerá a prescrição, seja tomando insubsis
tente a pena que venha a ser eventualmente aplica
da, seja até mesmo impedindo o início do processo. 

O citado art. 83 viol~ o princípio da inde
pendência entre as instâncias administrativa e penal, 
segundo o qual as decisões administrativas não vin
culam a manifestação do juízo criminal. O dispositivo 
é, pois, inconstitucional, já que visa coarctar a<pro
positu:a da ação penal pública por parte do Ministé-

rio Público, impedindo-lhe na prática, o' exercí~io da 
função prevista no art. 129, i[lciso I, da Constituiçã? 
e, em decorrência, vendandó;lhe o acesso ao Judi
ciário. Fere, ainda, a independência entre os Pode
res (art. 22 da CF) ao subordinar, por meio indireto, a 
manifestação do Poder Judiciário à prévia decisão 
da autoridade administrativa 

Argumenta-se, em prol do art. 83, com a possi
bilidade de o contribuinte, proceS$ado criminalmen
te, vir a beneficiar-se com uma decisão favorável do 
Fisco. Esta hipótese criaria, por certo, uma situação 
contraditória, em prejuízo das garantias individuais. 
Para tal hipótese, extremamente remota - não há re
gistro de fato semelhante - existe solução adequada 
na legislação vigente. com efeito, o Código de Pro
cesso Penal - CPP (arts. 92194) prevê a possibilida
de de o processo criminal ser suspenso, enquanto é 
discutida na justiça cível questão que se mostre pre
judicial ao julgamento penal. E, para que não ocorra 
a prescrição (isto é, a extinção da punibilidade do 
crime em face do transcurso de determinado lapso 
te!riporãl,-relacionado à pena máxima cominada ao 
delito ou à pena efetivamente aplicada), o CPP pre
vê também a suspensão da prescrição desses cri
mes. Já a Lei n2 9.430 não prevê a suspensão da 
prescrição. 

A situação do sonegador já fora facilitada com 
a introdução, pela Câmara, do art. 34 do projeto. de 
Lei do Imposto de Renda da Pessoa Jurídica con
vertido na Lei n2 9.249, de 26 de dezembro de 1995. 
O dispositivo permite que o sonegador se livre do 
processo criminal, pagando, desde logo, o débito fis
cal. Mas o art. 83 da Lei n2 9.430, de 27 de dezem
bro de 1996, foi além: o sonegador sequer precisará 
pagar o débito; basta contestá-lo, interminavelmen
te, na esfera administrativa ·e, depois, na judicial. 
Está cheio de razão o nobre Senador Roberto Re
quião: "A lei n2 9.430 faz uma homenagem póstuma 
a PC Farias". 

Espero que os nobres Pares eliminem este dis
positivo nocivo à sociedade. 

Sala das Sessões, 11 de março de 1997. - Se
nador Carlos Patrocínio. 

LEGISLAÇÃO CITADA 

LEI N!! 9.430, DE 27 DE DEZEMBRO 

Dispõe sobre a legislação tributária 
federal as contribuições para a segurida
de social, o ~rocesso administrativo de 
consulta e dá outras providências. 
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)A.rt. 83. A representação fiscal para fins pes
soais relativas aos crimes contra a ordem tributária 
definidos nos arts. 1º e 2º da Lei nº 8.137, de 27 de 
dezembro de 1990, será encaminhada ao Ministério 
Público após proferida a decisão fiscal, na esfera ad
ministrativa, sobre a exigência fiscal do crédito tribu
tário correspondente. 

LEI Nº 9.249, DE 26 DE DEZEMBRO DE 1995 

Altera a legislação do imposto de 
renda das pessoas jurídicas, bem como 
da contribuição social sobre o lucro líqui
do, e dá outras providências. 

Arl 34. Extingue-se a punibilidade dos crimes 
definidos na Lei nº 8.137, de 27 de dezembro de 
1990, e na Lei nº 4.729, de 14 de julho de 1965, 
quando o agente promover o pagamento do tributo 
ou contribuição social, inclusive acessórios, antes do 
recebimento da denúncia. 

(À Comissão de Constituição, Justiça e 
Cidadania -decisão Terminativa.) 

O SR. PRESIDENTE (Antonio Cartas Magalhães) 
-O projeto será publicado e remetido às Comissões 
competentes. 

Sobre a mesa, projetes de lei que serão lidos 
pelo Sr. 12 Secretário, em exercício, Senador Canos 
Patrocínio. 

São lidos os seguintes: 

PROJETO DE LE! DO SENADO N2 34, DE 1997 

Regulamenta a venda e a dispensa
ção de medicamentos contendo antimi
crobianos. 

O Cong:es..<>o Nacional decreta: 
Art. 1º A .-enda e a dispensação de medica

mentos de uso humano e veterinário contendo anti
microbianos só poderá ser efetuada sob prescrição 
por profissional devidamente habilitado mediante a 
apresentação e a retenção do original da receita ou 
prescrição. 

Parágrafo único. As receitas que incluam medi
camentos de uso humano ou veterinário contendo 
antimicrobianos só poderão ser aviadas quando 
prescritos por médico, dentista ou veterinário devida
mente habilitado. 

Março1997 

Art. 22 A dispensação de medicamentos de uso 
humano e veterinário contendo antimicrobiano, em 
qualquer forma farmacêutica e em qualquer apre
sentação, só poderá ser efetuada na presença de 
farmacêutico. 

. Parágrafo único. O farmacêutico só entregará o 
m"edicamento após orientar o cliente sobre o modo 
de usar, doses, duração do tratamento, reações ad
versas e interações com alimentos ou outros medi
camentos possíveis de ocorrer na vigência do uso 
do medicamento, destinação adequada dos restos e 
da embalagem do produto ao final do tratamento, 
alertando-o especialmente para o risco de intoxica
ções e do desenvolvimento de resistência bacteriana 
que podem decorrer do uso do medicamerno. 

Art. 3º O Poder Executivo regulamentará esta 
lei no prazo de noventa dias. 

Art. 4º Esta lei entra em vigor na data de sua 
publicação. 

Art. 5º Revogam-se as disposições em contrário. 

Justificação 

Não há dúvida entre os estudiosos da matéria 
de que o uso abusivo e irracional de antimicrobianos 
tem sido responsável por um número importante e 
crescente de intoxicações e, principalmente, pelo 
alarmante crescimento do fenômeno da resistência 
bacteriana àqueles medicamentos. 

Nos dois casos a automedicação está envolvi
da como fator causal importante, mas não é o único. 

De há muito tempo a literatura médica e a pró
pria imprensa leiga vêm publicando estudos e maté
rias denunciando o uso abusivo e irracional de anti
microbianos, tanto a nível comunitário como em ser
viços de saúde, com reflexos negativos sobre indica
dores de infecção hospitalar e de custo operacional 
daqueles serviços. 

Este não é um problema apenas brasileiro, 
mas é relatado ocorrer em vários países, desenvolvi
dos e subdesenvolvidos, em graus variados. No nos
so meio, é grave em todos os hospitais em que foi 
estudado. 

É preocupante também, em nosso País, o em
prego, por parte da indústria fam1acêutica e seus 
distribuidores, de estratégias de estímulo à venda de 
seus produtos - dos quais não excluem os antimi
crobianos - junto a médicos, proprietários e aten
dentes de farmácias. Para promover a venda de 
seus produtos oferecem prêmios e fazem concursos, 
disto tudo decorrendo reforço à prática da automedi- • 
cação, ao uso irracional e desnecessário daqueles 
medicamentos e à ocorrência de intoxicações e de 
elevação das taxas de resistência microbiana a um 
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número crescente de antimir.robianos, alguns, inclu
sive, em curto espaço de t.::mpo após terem entrado 
no mercado. 

Um conjunto de estratégias tem sido sugeridos 
pelos especialistas com vistas à minimização desse 
problema. A restrição à prescrição, ao uso e à auto
medicação está entre as alternativas apontadas. 

Assim, este Projeto de Lei visa a regulamer.:ar 
e normalizar a prescrição, a venda e a dispensação 
de antimicrobianos, do que, espero, possa resultar 
um uso mais racional daqueles medicamentos. 

Espero, portanto, contar com o apoio dos no
bres colegas para o seu aperfeiçoamento e aprova
ção e, do Poder Executivo, para regulamentar a lei, 
dele decorrente, com a maior presteza, por conside
rá-la da mais alta significação para o melhoramento 
da qualidade de vida de nossa população. 

Sala das Sessões, 11 de março de 1997. - Se
nador Humberto Lucena. 

(À .. Comiss.ão d.e.. Assuntos Sociais -
decisão Terminativa.) 

PROJETO LEI DO SENADO N!! 35, DE 1997 

Altera o art. 15, VI, da Lei nl! 9.036, 
de 19 de setembro de 1995, "que dispõe 
sobre os partidos políticos, regulamenta 
os arts. 17 e 14, § 3º, inciso V, da Consti
tuição Federal h. 

O Congresso Nacional decreta: 
Art. 1º O inciso VI do art. 15 da Lei nº 9.096, de 

19 de setembro de 1996, fica acrescido da expres
são "devendo prever, as eleições que obedecerem 
ao sistema proporcional, a reserva de no mínimo 
vinte por cento do seu limite de vagas, para serem 
preenchid~ com candidaturas de mulheres•, pas
sam a vigorar com a seguinte redação: 

"Art. 15 .......•...•..........•...•...............•...... 

VI -'- condições e forma de escolha de 
seus candidatos a cargos e funções eletivas, 
devendo prever, as eleições que obedece
rem ao sistema proporcional, a reserva de 
no mínimo vitne por cento do seu limite d~ 
vagas, para serem preenchidas com candi
daturas de mulheres. • 

Art. 22 Os partidos políicos deverão providen
ciar a adaptação de seu estatuto às disposições 
desta Lei no prazo de seis meses da data de sua pu
blicação, de conformidade com o art. 55, caput, 
desta Lei n2 9.096, de 1995. 

Art. 32 Esta Lei entra em vigor na data de sua 
publicação. 

Art. 42 Revogam-se as disposiçõeS em contrário. 

Justificação 

A existência âé -meca:nismos permanentes para 
receber e transmitir, com fidelidade, a vontade dos 
cidadãos, em igualdade de condições, destaca-se 
como uma das principais condições da democracia 
representativa e confere legitimidade ao processo 
eleitoral. A superação dos procedimentos pelos 
quais os homens atribuem historicamente situações 
de inferioridade pretensamente naturais às mulheres 
constitui ainda um dos mais difíceis desafios da de
mocracia brasileira. 

A primeira Constituição Republicana, de 1891, 
declarava eleitores todos os cidadãos maiores de 21 
anos que se alistassem, na forma da lei, mas os 
aplicadores da norma entenderem que ela expressa
va a intenção de excluir as mulheres. a luta da mu
lher brasileira pela cidadania plena só começou a 
produzir resultados a partir da criação, em 1922, por 
Bertha Lutz, da primeira organização de mulheres -
a Federação Brasileira paia 6 Progresso Feminino-, 
cuja principal palavra de ordem era a conquista do 
direito do voto em igualdade de condições com o ho
mem. 

A primeira vitória da organização ocorreu ma".> 
de dez anos após sua criação, quando, nas eleições 
para a Constituinte de 1934, as mulheres conquista
ram o reconhecimento do direito de voto e a permis
são de comparecerem às umas como eleitoras e 
como candidatas. 

Durante cinco décadas de árdua luta, numa so
ciedade tradicionalmente dominada pelos homens, 
as mulheres foram conquistando condições de igual
dade, contra discriminações das mais valiadas or
dens. Assim, mesmo depois dos inegáveis avanços 
da Constituição de 1988 as mulheres ainda se de
frontam com o preceito, seu maior adversátio, arrai
gado principalmente nos costumes. 

A atual Constituição promoveu mudanças ex
tremamente importantes na superação do tratamen
to desigual fundado no sexo, ao afirmar, no art. 5º, 
inciso I, que homens e mulheres são iguais em direi
tos e obrigações, nos termos desta Constituição. 

Ao equiparar direitos e obrigações de homens 
e mulheres, em todos os níveis, a Constituição ensi
na que a igualdade de homens e mulheres está con
tida na norma geral da igualdade perante a lei, bem 
como em todas as normas constitucionais que ve
dam discriminação de sexo (art. 32, IV, e 72, XXX). 
Registre-se, todavia, que o próprio texto constitucio
nal promove discriminações, a favor das mulheres, 
~:~os ·arts. 40, III, e 202, I a III, ao estabelecer prazos 
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diferentes pará as mulheres, quando trata da apo
sentadoria por tempo de serviço. 

Assim, se a própria Constituição promove dis
criminações em favor da mulher, no caso das nor
mas sobre aposentadoria, não .se afigura impertinen
te a defesa de medidas de proteção de seu espaço 
político e de incentivo para uma participação mais 
efetiva no jogo político, mediante o aumento da pre
sença feminina nos partidos políticos, nos sindica
tos, nas associações profissionais. · 

Um· passo importante nesse sentido foi a intro
d.ução, na Lei n2 9.100, de 1995, que regulamentou 
as eleições municipais de 1996, de dispositivo deter
minado a reserva de vinte por cento das vagas dos 
partidos ou ·coligações, para preenchimento com 
candidaturas de mulheres. 

A proposição que submeto à apreciação desta 
Casa destina~se a tomar permanente essa conquis
ta, introduzindo-a na Lei n2 9.096, de 1995, quere
gulamenta a organização e funcionamento dos parti
dos políticos; .para que a reserva de vinte por cento 
das vagas para mulheres seja assegurada em todas 
as eleições que obedecerem ao sistema proporcional. 

Sala das Sessões, 11 de março de 1997. - Se
nador Coutinho Jorge. 

LEGISLAÇÃO CITADA 

CONSTITUIÇÃO DA 
REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL 

CAPÍTULO IV 
Dos Direitos Politicas 

Art. ·14. A soberania popular será exercida pelo 
sufrágio universal e pelo voto direto e secreto, com va
lor igual para todos, e, ftC!S termos da lei, mediante:· 

§ 32 São condições de elegibilidade, na forma 
da lei: 
......................... .; ........................................................................... . 

V - a filiação partidária; 

CAPÍTULO V 
Dos Partidos Políticos 

Art. 17. Ê livre a criação, fusão, incorporação e 
extinção de partidos políticos, resguardados a sobe
rania nacional, o regime democrático, o pluripartída
rismo, os direitos fundamentais da pessoa humana e 
observados os seguintes preceitos: 

LEI N2 9.096, DE 19 DE SETEMBRO DE 199'5. 

Dispõe sobre partidos políticos, re
gulamenta os arts. 17 e 14, § 39, inciso V, 
da Constituição Federal. 

' Art. 15. O Estatuto do partido deve conter, en
tre outras, normas sobre: 

VI - condições e forma de escolha de seus 
candidatos a cargos e funções eletivas; 

TÍTULO VI 
Disposições Finais e Transitórit:> 

Art. 55. O partido político que, nos termos da 
legislação anterior, tenha registro definitivo, fica dis
pensado da condição estabelecida no§ 12 do art. 72, 
e deve providenciar a adaptação de seu estatuto às 
disposições .desta Le.i. no Praz<;> de seis meses da 
data de sua publicação. · 

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

O SR. PRESIDENTE (Antonio Carlos Magalhães) · 
- Os projetos serão publicados e remetidos às Co
missões competentes. 

O SR. PRESIDENTE (Antonio Carlos Magalhães) 
- A Presidência convoca sessão conjunta do Con
gresso Nacional, a realizar-se na próxima quinta-fei
ra, às 1 O horas, destinada à aprovação de medidas 
provisórias e vetos presidenciais, e informa que a 
presença, na sessão do Congresso, terá validade 
para a sessão não-deliberativa, à tarde, nas duas 
Casas, ou seja, na Câmara e no Senado. 

O SR. PRESIDENTE (Antonio Carlos Magalhães) 
- A Presidência lembra aos Srs. Senadores que 
amanhã, às 10h45min, haverá sessão solene em 
homenagem ao Presidente da França, Jacques Chi
iac. Daí porque sentir-me-ia extremamente honrado 
se os Srs. Senadores comparecessem a essa ses
são em homenagem ao Presidente da França. 

O SR. PRESIDENTE (Antonio Carlos Magalhães) 
-O SenHor Presidente da República enviou ao Con
gresso Nacional a Medida Provisória n2 1.507-17, 
adotada em 6 de março de 1997 e publicada no dia 
7 do mesmo mês e ano, que dispõe sobre medidas 
de fortalecimento do Sistema Financeiro Nacional e 
dá outras providências•. 

De acordo com as indicações das lideranças, e 
nos termos dos§§ 42 e 5º do art. 2º da Resolução n2 
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1/89-CN, fica assim constituída a Comissão Mista in
cumbida de emitir parecer sobre a matéria: 

Titulares 

Francisco Escórcio 
Francelina Pereira 

Jáder Barbalho · 
Nabor Júnior 

Beni Veras 

SENADORES 

Suplentes 

PFL 

Freitas Neto 
RomeroJucá 

PMDB 

Gerson Camata 
Carlos Bezerra 

PSDB 

Jefferson Péres 

Bloco Oposição (PTIPDTIPSBIPPS) -. 

José Eduardo .Outra Roberto Freire 

PPB 

Epitacio Cafeteira 

Titulares 

Manoel Castro . 
Luciano Pizzatto 

· .Leomar Quintanilha 

DEPUTADOS 

Suplentes 

PFL 

Raimundo Santos 
Ciro Nogueira 

Bloco (PMDBIPSDIPSL) 

Gonzaga Mota. · 

Veda Crusius 

EdinhoBez 

PSDB 

Sílvio Torres 

Blooo (PT/PDTIPC do B) 

Marcelo Derla · Chico Vigilante 

PSB 

Sérgio Guerra João Colaço 
De acordo com a Resolução n2 1, de 1989-GN, 

fica estabelecido· o seguinte calendário para a trami
tação da matéria: 

Dia11-3-97- designação da Comissão Mista 
Dia 12-3-97- instalação da Comissão Mista 
Até12-3-97- prazo para recebimento de emen-

das e para a Comissão Mista emitir o parecer sobre 
a admissibilidade 

Até21-3-97- prazo final da Comissão Mista 
Até 5-4-97- prazo no Congresso Nacional. 
O SR. PRESIDENTE (Antonio Carlos Magalhães) 

- O Senhor Presidente da República enviou ao Con
gresso Nacional a Medida Provisória n2 1.508-15, 
adotada em 6 de março de 1997 e publicada no dia 

7 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 52 do art. 22 da Resolução n2 

1/89-GN, fica assim constituída a Comissão Mista in
cumbida de emitir parecer sobre a matéria: 

rrtulares 

João Rocha 
Júlio Campos 

Jáder Barbalho 
Nabor Júnior 

Jefferson Péres 

SENADORES 

Suplentes 

PFL 

Edison Lobão 
Jonas Pinheiro 

PMDB 

Gerson Camata 
Carlos Bezerra 

PSDB 

Coutinho Jorge 

. , Bloco Oposição (PTIPDTIPSBIPPS) 

José Eduardo Outra Roberto Freire 

PTB 

Emilia Fernandes 

rrtulares 

Júlio César 
LuizBraga 

Regina Assumpção 

DEPUTADOS 

Suplentes 

PFL 

Murilo Pinheiro 
Osório Adriano 

Bloco (PMDBIPSDIPSL) 

Dilso Sperafico Marcelo Teixeira 

PSDB 

Welson Gaparini _ Antônio Balhmann 

Bloco (PTIPDTIPC do 8) 

Marcelo Deda 

Eujácio Simões 

Chico Vigilante 

PL 

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

Dia 11-3-97- designação da Comissão Mista 
Dia 12-3-97- instalação da Comissão Mista 
Até12-3-97- prazo para recebimento de emen-

das e para a Comissão Mista emitir o parecer sobre 
a admissibilidade 

Até .21-3-97- prazo final da Comissão Mista 
Até 5-4-97- prazo no Congresso Nacional. 
O SR. PRI?5IDENTE (Antonio Carlos Magalhães) 

- O Senhor Presidente da República enviou ao Con
gresso Nacional a Medida Provisória n2 1.511-8, 
adotada em 6 de março de 1997 e publicada no dia 
7 do mesmo mês e ano, que "dá nova redação ao 
art. 44 da Lei n2 4.771, de 15 de setembro de 1965, 
e dispõe sobre a proibição do incremento da conver
são de áreas florestais em áreas agrícol~s na Re
gião Norte e na parte Norte da Região Centro-Oeste, 
e dá outras providências". 

De acordo com as indicaÇões das lideranças, e 
nos lermos dos§§ 42 e 52 éo art. ~da Resolução n2 

1/89-CN, fica assim constituída a Comissão Mista in
cumbida de emitir parecer sobre a matéria: 

SENADORES 

írtulares 

Bernardo Cabral 
Odacir Soares 

Jader Barbalho 
Nabor Júnior 

Suplentes 

PFL 

Romero Jucá 
Jonas Pinheiro. 

PMDB 

Gerson Camata 
Carlos Bezerra 

PSDB. 

Lúdio Coelho Jefferson Péres 

Bloco Oposição (PTIPDTIPSBIPPS) 

José Eduardo Outra Roberto Freire 

PPB 

Epitacio Cafeteira Leomar Quintanilha 

DEPUTADOS 

Titulares Suplentes 

Rogério Silva 
Osmirlima 

PFL 

Murilo Pinheiro 
Maria Valadão 

Bloco (PMDBIPSDIPSL) 

João Thomé Mestrinho José Priar .te 

PSDB 

Celso Russomanno luiz Fernando 

Bloco (PTIPDTIPC do B) 

Marcelo Deda 

Sérgio Arouca 

Chico Vigilante 

PPS 

Augusto Carvalho 

De acordo com a Resolução nº 1, de 1989-CN, 
fica estabelecido o seguinte calendário para a trami-
tação da matéria: · 

Dia 11-3-97 - designação da Comissão Mista 
Dia 12-3-97 - instalação da Comissão Mista 
Até 12-3-97 - prazo para recebimento de 

emendas e para a Comissão 
Mista emitir o parecer sobre a admissibilidade 
Até 21-3-97- prazo final da Comissão Mista 
Até 5-4-9"1 - prazo no Congresso Nacional. 

O SR. PRESIDENTE (Antonio Carlos Magalhães) -
O Senhor Presidente da República enviou ao Con
gresso Nacional a Medida Provisória n2 1.522-5, 
adotada em 6 de março de 1997 e publicada no dia 
7 do mesmo mês e ano, que "altera dispositivos das 
Leis nlls 8.112, de 11 de dezembro de 1990,8.460, 
de 17 de setembro de 1992, e 2.180, de 5 de feve
reiro de 1954, e dá outras providências". 

De acordo com as indicações das lideranças, c 
nos termos dos §§ 42 e 5!! do art. 2!! da Resolução nº 
1/89-CN, fica assim constituída a Comissão Mista in
cumbida de emitir parecer sobre a matéria: 

Titulares 

Bernardo Cabral 
Carlos Patrocínio 

Jader Barbalho 
Nabor Júnior 

Beni V eras 

SENADORES 

Suplentes 

PFL 

José Bianco 
Edison Lobão 

PMDB 

Gerson Camata 
Carlos Bezerra 

PSDB 

Geraldo Melo 

Bloco Oposição (PTIPDTJPSBIPPS) 

José Eduardo Outra 

Regina Assumpção 

Roberto Freire 

PTB 

Emília Fernandes 
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TitltJares 

DEPUTADOS 
Suplentes 

PFL 

Maluly Netto Luiz Braga 
Sérgio Barcellos Mauro Fecury 

Bloco (PMDBIPSDIPSL) 

Sandro Mabel Noel de Oliveira 

PSDB 

Adroaldo Streck Eduardo Mascarenhas 

Bloco (PTIPDTIPC do B) 

Marcelo Deda 

Bosco França 

Chico Vigilante 

PMN 

De acordo com a Resolução n2 1, de 1989-CN, 
fica estabelecido o seguinte calendário para ;3. trami
tação da matéria: 

Dia 11-3-97 - designação da Comissão Mista 
Dia 12-3-97- instalação da Comissão Mista 
Até 12-3-97 - prazo para recebimento de 

emendas e para a Comissão 
Mista emitir o parecer sobre a admissibilidade 
Até 21-3-97- prazo final da Comissão Mista 
Até 5-4-97- prazo no Congresso Nacional. 
O SR. PRESIDENTE (Antonio Carlos Magalhães) 

- O Senhor Presidente da República enviou ao Con
gresso Nacional ·a Medida Provisória n2 1.523-5, 
adotada em 6 de março de 1997 e publicada no dia 
7 do mesmo mês e ano, que "altera dispositivos das 
Leis nºs 8.212 e 8.213, ambas de 24 de julho de 
1991, e dá outras providências•. 

De a~do 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 

RomeroJucá 
José Alves 

Jáder Barbalho 
Nabor Júnior 

Coutinho Jorge 

SENADORES 
Suplentes 

PFL 

Francisco Escórcio 
José Agripino 

PMDB 

Gerson Camata 
Carlos Bezerra 

PSDB 

Artur da Távola 

Bloco Oposição (PTIPDT/PSBIPPS) 

José Eduardo Outra Roberto Freire 

PPB 

Epitacio Cafeteira Leomar Quintanilha 

DEPUTADOS 
Titulares Suplentes 

Roland Lavigne 
Murilo Pinheiro 

PFL 

Lael Varella 
Luiz Moreira 

Bloco (PMDBIPSDIPSL) 

Pedro Novais 

Sebastião Madeira 

Ricardo Rique 

PSDB 

Ceci Cunha 

Bloco (PTIPDTIPC do B) .. 

Marcelo Deda 

Fernando Gabeira 

Chico Vigilante 

PV 

De acordo com a Resolução.nº 1, de 1989-CN, 
fica estabelecido o seguinte calendário para a trami
tação da matéria: 

Dia 11-3-97- designação da Comissão Mista 
Dia 12-3-97- instalação da Comissão Mista 
Até 12-3-97 - prazo para recebimento de 

emendas e para a Comissão 
Mista emitir o parecer sobre a admissibilidade 
Até 21-3-97- prazo final da Comissão Mista 
Até 5-4-97- prazo no Congresso. Na<:lonal. . 

O SR. PRESIDENTE (Antonio Carlos MagalhãeS) 
- O Senhor Presidente da República enviou ao Con
gresso Nacional a Medida Provisória n2 1.524-5, 
adotada em 6 de março de 1997 e publicada no dia 
7 do mesmo mês e ano, que "dispõe sobre a extin
ção de cargos no âmbito da Administração Pública 
Federal direta, autárquica e fundacional, 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: 

Titulares 

J_osé Bianco 
Freitas Neto 

SENADORES 
Suplentes 

PFL 

José Agripino 
Bernardo Cabral 
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Jáder Barbalho 
Nabor Júnior 

PMDB 

GersonCamata 
Carlos Bezerra 

PSDB 

Garfos Wilson José lgnácio Ferreira 

Bloco Oposição (PTIPDTIPSBIPPS) 

José Eduardo Outra 

Regina Assumpção 

Roberto Freire 

PTB 

Emília Fernandes 

DEPUTADOS 

Titulares Suplentes 

PFL 

Antônio Joaquim Araújo Raimundo Santos 
Magno Barcelar Eliseu Moura 

. Bloco (PMDBIPSDIPSL). 

Roberto Valadão 

Danilo de Castro 

Neuto de Conto 

PSDB 

Edson Silva 

Bloco (PTIPDTIPC do B) 

Marcelo Deda 

Gerson Peres 

Chico Vigilante 

PPB 

Mário Cavallazzi 

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

nia11-3-97- designação da Comissão Mista 
Dia 12-3-97- instalação da Comissão Mista 
Até12-3-97- prazo para recebimento de emen-

das e para a Comissão Mista emitir o parecer sobre 
a admissibilidade 

Até21-3-97- prazo final da Comissão Mista 
Até 5-4-97- prazo no Congresso Nacional. 

O SR. PRESIDENTE (Antonio Carlos Magalhães) 
- O Senhor Presidente da República enviou ao Con
gresso Nacional a Medida Provisória n2 1.565-2, 
adotada em 6 de março de 1997 e publicada no dia 
7 do mesmo mês e ano, que "altera a legislação que 
rege o Salário-Educação, 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 

Waldeck Omelas 
Francelina Pereira 

Jader Barbalho 
Nabor Júnior 

SENADORES 

Suplentes 

PFL 

José Bianco 
RomeroJucá 

PMDB 

Gerson Camata 
Carlos Bezerra 

PSDB 

Artur da Távola Coutinho Jorge 

Bloco Oposição (PTIPDTIPSBIPPS) 

José Eduardo Outra Roberto Freire

PPB 

Epitacio Cafeteira Leomar Quintanilha 

DEPUTADOS 

Titulares Suplentes 

Cláudio Chaves 
Elton Rohnelt 

PFL 

Aldir Cabral 
Jairo Carneiro 

Bloco (PMDBIPSDIPSL) 

Maurício Requião 

Octávio Elísio 

Zé Gomes da Rocha 

PSDB 

Alexandre Santos 

Bloco (PTIPDTIPC do B) 

Marcelo Deda Chico Vigilante 

PTB 

Paulo Heslander Duílio Pisaneschi 
De acordo com a Resolução nº 1, de 1989-CN. 

fica estabelecido o seguinte calendário para a trami
tação da matéria: 

Dia 11·3-97- designação da Comissão Mista 
Dia 12-3-97- instala~o da Comissão Mista 
Até 12-3-97- prazo para recebimento de emen-

das e para a Comissão Mista emitir o parecer sobre 
a admissibilidade 

Até 21·3-97- prazo final da Comissão Mista 
Até 5-4-97- prazo no Congresso Nacional. 
Será feita a devida comuinicação à Câmara 

dos Deputados. 
O SR. PRESIDENTE (Antonio Carlos Magalhães) 

- Em sessão anterior foi lido o Requerimento n2 162, 
de 1997, do Senador Emandes Amorim, solicitando, 
·nos termos regimentais, seja remetida pelo Tribunal 
de Contas da União cópia do relatório de inspeção 
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técnica contida no processo TC-003 974196-0, refe
rente ao Projeto Sivam. 

A Presidência esclarece ao Plenário que os 
avulsos da referida matéria se encontram à disposi
ção dos Srs. Senadores nas bancadas. 

Passa-se à votação do requerimento. 
O SR. ERNANDES AMORIM - Peço a pala

vra, Sr. Presidente. 
O SR. PRESIDENTE (Antonio Carlos Magalhães) 

- Concedo ~ palavra ao nobre Senador Emandes 
Amorim para encaminhar a votação. 

O SR. ERNANDES AMORIM (PPB-RO. Para 
encaminhar a votação. Sem revisão do orador.) -Sr. 
Presidente, na verdade, a informação que o Tribunal 
de Contas da União enviou para esta Casa não sa
tisfaz, até porque a informação do Tribunal foi uma 
coisa muito superficial e queremos informações con
cretas. 

Como V. Ex" sabe, o Tribunal de Contas é um 
órgão auxiliar desta Casa. Pessoalmente fui até o 
Tribunal e lá não obtive as informações pretendidas, 
porque lá guardam sigilo de um fato público, que é o 
contrato Sivam. Por isso, não me dei por satisfeito 
com as informações do Tribunal que, por ser um 
apêndice desta Casa, tem que informar de maneira 
precisa, correta e clara aos Senadores desta Casa. 

Sr. Presidente, estou observando que existe 
muita coisa subterrânea, muita coisa escondida, 
muita coisa que não querem que chegue ao conhe
cimento desta Casa sobre o contrato Sivam, que 
tanto foi aqui debatido e que acabará por deixar este 
País enrolado, enganado mediante falta de informa
ções aos Senadores desta Casa. 

Espero que o Tribunal de Contas não encami
nhe para ~a Casa somente informações superfi
ciais, mas que ele ate.nda às pretensões dos Sena
dores, visto ser um apêndice desta Casa e ter obri
gação de orientar, de ajudar a fiscalizar a coisa pú
blica para que não passemos ao futuro como coni
ventes com as possíveis irregularidades previstas. 

Muito obrigado, Sr. Presidente. 
O SR. PRESIDENTE (Antànio Carlos Magalhães) 

- Em votação o requerimento do Senador Emandes. 
Amorim, que pede maiores esclarecimentos ao Tri: 
bunal de Contas sobre o Sivam. 

Os Srs. Senadores que o aprovam queiram 
permanecer sentados. (Pausa:) 

Aprovado. 
Será cumprida a deliberação do Plenário. 
O SR. PRESIDENTE (Antonio Carlos Magalhães) 

-Esgotado o tempo destinado ao Expediente. 
Passa-se à 

OROEMDODIA 

Item 1: 

PROJETO DE LEI DO SENADO N2 45, DE 1996 

(Incluído em Ordem do Dia, nos 
termos do Recurso n2 1, de 1997) 

Discussão, em turno único, do Projeto 
de Lei do Senado n2 45, de 1996, de autoria 
da Senadora Marina Silva, que acrescenta § 
42 ao art. 161 do Código Penal, e dá outras 
providências, tendo 

Parecer sob nº 689, de 1996, da Co
missão 

- de Constituição, Justiça e Cidadania, 
favorávE!I com .emendas n2s 1 e 2-CCJ, que 
apresenta. 

Ao Projeto não foram oferecidas emendas, nos 
termos do art. 235, do Regimento Interno. 

Passa-se à discussão, em conjunto, do Projeto 
e das emendas. 

Sobre a Mesa, requerimento que será lido pelo 
Sr. 12 Secretário, em exercício, Senador Carlos Pa
trocínio. 

É lido o seguinte: 

REQUERIMETNO N2 175, DE 1996 

---Senhor Presidente, 
Requeiro, nos termos da alínea c, do art. 279 

do Regimento Interno do Senado Federal o adia
mento da discussão do PLS n2 45/96, que acrescen
ta § 42 ao art. 161 do Código Penal e dá outras pro
vidências, fim de que seja feita na Sessão do dia 15 
de abril. 

Brasília, 11 de março de 1997. - Senadora Ma-
riria Silva. - - - - -

O SR. PRESIDENTE (Antonio Carlos Magalhães) 
-Em votação o requerimento. 

O SR. JOSÉ IGNÁCIO FERREIRA - Sr. Presi
dente, peço a palavra para encaminhar. 

O SR. PRESIDENTE (Antonio Carlos Magalhães} 
-V. Ex§ dispõe de cinco minutos para encaminhar o 
requerimento. 

O SR. JOSÉ IGNÁCIO FERREIRA (PSDB-ES. 
Para encaminhar. Sem revisão do orador.) -Sr. Pre
sidente, Srªs e Srs. Senadores, esse requerimento é 
muito oportuno e votarei favoravelmente à sua apro
vação, a fim de que essa matéria tenha seu exame 
postergado. Preocupa-me muito o teor ç:to Projeto 
que mexe no art. 161, § 42, do Código Penal, que diz 
o seguinte: 

"Art. 161_ .............................................. .. 
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§ 42 - Não pratica crime quem, sem 
violência à pessoa ou grave ameaça, invade 
imóvel rural alheio que não atende aos req
uisitos do art. 186 da Constituição Federal. 

Esta Lei entra em vigor na data de sua 
publicação, revogadas as disposições em 
contrário.• 

Portanto, Sr. Presidente, o Projeto descriminali
za o procedimento que nos dias atuais é considera
do esbulho. Aquele que invade uma propriedade 
alheia, um terreno ou um prédio alheio e com o em
prego de violência ou grave ameaça à pessoa e com 
o concurso de mais de dois agentes, pratica, hoje, o 
crime de esbulho. E o que o Projeto pretende, desde 
que não tenha havido "violência à pessoa ou grave 
ameaça•. é que não seja mais crime o comporta
mento de entrada pacífica numa propriedade que 
esteja violando as disposições do art. 186 da Consti
tuição Federal. Só que esse artigo do Código Penal 
define mais uma partícula que integra o título, ou 
seja, quando houver violência à pessoa, grave 
ameaça ou quando se esteja praticando esse fato 
em concurso com mais de duas pessoas. 

E o Projeto se restringe apenas a imóvel rural, 
permanecendo como crime a invasão, mediante gra
ve ameaça ou violência à pessoa e com concurso de 
mais de duas pessoas, de um imóvel, de um prédio 
urbano. 

Sr. , Presidente, em qualquer circunstância, 
esse é um assunto que merecerá, certamente, me
lhor exame da Casa, havendo um elastecimento do 
prazo para a sua análise. 

Assim, entendo que o requerimento deva ser 
aprovado e vou votar nesse sentido. 

O SR. ERNANDES AMORIM - Sr. Presidente, 
peço a palavra para encaminhar o requerimento. 

O SR. PRESIDENTE (Antonio Carlos Magalhães) 
- Concedo a palavra ao Senador Emandes Amorim, 
para encaminhar o requerimento. 

O SR. ERNANDES AMORIM (PPB-RO. Para 
encaminhar. Sem revisão do orador.) - Na verdade, 
o que pretende a Senadora Marina Silva vai contra 
pessoas que, às vezes, se dedicaram a vida inteira 
para obter uma propriedade. 

Sabemos, Sr. Presidente, SI% e Srs. Senado
res, que quem possui hoje uma propriedade gastou, 
muitas vezes, a economia de toda a vida. Aprovando 
esse direito de invadir a propriedade, a fazenda de 
alguém, às vezes até porque não está produzindo 
no momento, acredito ser uma injustiça, haja vista 
que a atual situação econômica do País não ajuda 
às pessoas que detêm essas propriedades. 

Imagine V. Exõl que há, hoje, na Amazônia, 
muitos seringalistas que possuem fazendas e não 
exploram seus seringais porque não há preço para 
seus produtos. Não adianta trabalhar no Brasil, por 
exemplo, na área de seringais, porque não há nem 
~ercado para venda dos produtos. 

Imaginem que o Governo Federal, a pedido da 
·Senadora Marina, vai dar apoio a financiamentos 
aos seringueiros. Mas o Governo Federal e quem 
está buscando essa política esqueceram de buscar 
mercado, esqueceram de valorizar, quem produz. 
Não basta investir numa produção, se não houver 
mercado. Não basta mandar invadir, autorizar por 
meio de lei a invasão de propriedades que não estão 
produzindo, se não houver apoio. -

Ouvi o Presidente da República, ontem ou an
teontem,, dizer, que o Governo precisa investir em 
tratares, em financiamento e, talvez, na compra da 
produção e não em invasão de terra. Quem lev;>u a 
vida inteira para ser professor vai dar aula. Quem le
vou a vida inteira para sermilitar vai polieiar. E quem 
levou a vida inteira para economizar e ter uma fa
zenda tem que ser respeitado na sua propriedade. 
Imaginem quem tem uma fazenda ser expulso dela 
por meia dúzia de sem-terra, que não têm identidade 
com a terra. 

Sr. Presidente, estive visitando' alguns fazen
deiros em Goiás e ouvi dizer que tem movimentos 
de sem-terras que perguntam - não são todos - ao 
proprietário se quer uma desapropriação agressiva 
ou moderada. Se for agressiva custa tantos por cen
to, se for moderada é menos. 

Se aprovarmos o direito de não ter direito à 
propriedade, este País vai para o vandalismo, para a 
fálta de respeito ao patrimônio, e aqueles que inves
tiram em fazenda, como alguns dos nossos Pares, 
como muitos dos brasileiros que acreditaram em 
suas propriedades, vão ser obrigados a renunciar do 
seu direito por causa de uma lei que, por falta de re
conhecimento de alguns Senadores, venhamos a 
aprovar e que vai prejudicar a quem quer produzir e 
quer trabalhar,, 

Neste País não falta terra. Tem terra demais 
para sem-terra. O que falta é o Governo exercer a 
função da reforma agrária, financiar os produtores 
rurais e buscar mercado para vender a produção 
brasileira. 

O SR. PRESIDENTE (Antonio Carlos Magalhães) 
-Concedo a palavra à nobre Senadora Marina Silva, 
autora do requerimento. 

A SRA. MARINA SILVA (PT-AG. Para encami
nhar a votação. Sem revisão da oradora.) - Sr. Pre-
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sidente, Sr% e Srs. Senadores, o requerimento de 
adiamento da discussão e da votação do projeto in
sere-se exatamente no rol de preocupações aqui 
apresentadas pelos Srs. Senadores. 

O que se está fazendo aqui não é uma discus
são do mérito do projeto, mas a discussão do reque
rimento para que tenhamos a possibilidade de discu
tir, de debater, de estudar por mais tempo o mérito 
do projeto. 

No entanto, como alguns colegas entraram no 
mérito, sinto-me na obrigação de, pelo menos, tecer 
uma pequena consideração. Primeiramente, o que o 
projeto pretende é tentar por termo, eu diria, na hipo
crisia jurídica que muitas vezes grassa no nosso 
País. 

A Constituição de 1988 prevê que os proprietá
rios têm que cumprir a função social da terra. Em 
não cumprindo a função social da terra, não teriam 
direito a qualquer proteção por parte dQ Estado. É 
nesse sentido que o projeto atinge •aqueíe que ocu
par uma propriedade que nãa está cumprindo com a 
função social da terra, ou seja, tratando seus funcio
nários adequadamente, de acordo com as leis traba
lhistas; observando a legislação no que se refere à 
preservação do meio ambiente; que o imóvel sejá 
produtivo, dando retomo econômico e social para o 
proprietário, para os seus funcionários e para a so
ciedade de um modo geral. • 

Não foi a Senadora Marina' quem criou essa in
venção jurídica, está no text0 constitucional. O Esta
do brasileiro tem oferecido proteção, colocado a Jus
tiça para proteger proprietários que sequer estão 
cumprindo o pré-requisito constitucional. Como é o 
caso de Corumbiara, que, como todos sabemos, era 
uma área i'!}Produtiva, não estava sequer no rol das 
propriedades cadastradas pelo INCRA e para lá foi 
enviado um efetivo policial que, além de ceifar vidas, 
prejudicou muito o Governo do Estado de Rondônia, 
do Senador Emandes Amorim, e o Governo do Esta
do do Pará. 

O que o projeto está propondo nada mais é do 
que se fazer uma atualização das leis de acordo 
com o que diz a Constituição Federal. No entanto,, 
concordo que é polêmica a·questão e concordo que 
deva se dar um tempo para que haja uma maior dis
cussão, até porque as leis, antes de serem aprova
das para apenas constarem no papel, precisam ne
cessariamente passar por um processo de discus
são, nesta Casa e no conjunto da sociedade que, 
afinal de contas; é a quem ela se destina. 

Estou encaminhando favoravelmente ao reque
rimento que pede adiamento da discussão e da vo-

tação, até por entender o que foi dito aqui pelos 
meus colegas Senadores. Mas não posso deixar 
que, na discussão do mérito, se faça uma inversão 
do que se está propondo. 

Apenas para pôr um termo à questão que foi 
levantada - parece-me que, de uma forma muito rá
pida, pelo Senador Emandes Amorim -, quero dizer 
que, se se tivesse feito um paralelo entre o projeto, o 
Código Penal e a Constituição Federal, evitar-se-ia 
toda essa discussão desnecessária. 

O SR. ERNANDES AMORIM - Sr. Presidente, 
peço a palavra para uma explicação pessoal, por ter 
sido citado. 

O SR. PRESIDENTE (Antonip Carlos Magalhães) 
-V. EJcl! vai falar sobre o quê? 

O SR. ERNANDES AMORIM - Sobre o mesmo 
assunto. Desejo fazer alguns esclarecimentos sobre 
o Estado de Rondônia e sobre Corurnbiara. Fui cita
do e tenho direito de me defender. 

· O SR. PRESIDENTE ·(Antonio Carlos Magalhães) 
-Eu pediria a V. EJcl! que fosse rápido. V. EJcl! não foi 
citado de modo depreciativo, por isso não há nenhu
ma razão para que V. EJcl! peça a palavra. 

O SR. ERNANDES AMORIM (PPB-RO. Para 
explicação pessoal. Sem revisão do orador.) - É so
mente para esclarecer. Serei rápido. 

Na questão de Corumbiara, a nobre Senadora 
disse que a área não estaria documentada ou legáli
zada Quero dizer que Corumbiara é uma das áreas 
mais desenvolvidas do Estado de Rondônia. Houve 
ali a invasão de uma fazenda em que os invasores 
usufruíram até da luz gerada pelos motores da fa
zenda, que estava em pleno funcionamento. Em Co
rumbiara houve aquela mortandade, e por isso a no
bre Senadora a citou. 

Quero dizer que os fazendeiros, por não esta
rem produzindo, não merecem ser punidos. O apoio 
do Governo à pecuária, à agricultura, ao desenvolvi
mento rural não tem acontecido. Se temos que bri
gar, aqui, por alguma coisa, é pelo apoio do Gover
no. Se o Governo quiser faier reforma agrária, já 
existem leis, já existe terra ociosa demais neste País 
para ser distribuída para os sem-terra. 

O que não podemos permitir é que fazendas 
que têm donos, que propriedades sejam invadidas à 
luz de lei aprovada pelo Senado. Sou contra isso. 

O SR. PRESIDENTE (Antonio Carlos Magalhães) 
- Em votação o requerimento. 

Os Srs. Senadores que o aprovam queiram 
permanecer sentados. (Pausa.) 

Rejeitado. 
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Rejeitado o requerimento, passa-se à discus
são do projeto, sem prejuízo das emendas. 

~Em discussão o projeto. (Pausa.) 
O SR. JÁDER BARBALHO - Sr. Presidente, 

peço a palavra para discutir o projeto. 
O SR. PRESIDENTE (Antonio Carlos Magalhães) 

- Para discutir o projeto, concedo a palavra ao Se
nador Jader Barbalho. 

O SR. JÁDER BARBALHO (PMDB-PA. Para 
discutir. Sem revisão do orador.) - Sr. Presidente, 
Srªs e Srs. Senadores, mais uma vez desejo me ma
nifestar a respeito do projeto apresentado pela ilus
tre Senadora Marina Silva, da representação do Es
tado do Acre. Digo mais uma vez porque já tive 
oportunidade de intervir nesse assunto. 

Entendo que a Senadora tenha uma grande 
preocupação com a questão da reforma agrária no 
Brasil. Entendo, também, que a sua preocupação é 
justa: a reforma agrária precisa ser encarada como 
um projeto econômico e social que o Brasil há de 
viabilizar, junto com tantos outros programas. 

Mas vejo que a Senadora Marina Silva, no ob
jetivo de defender causa justa, que é a reforma agrá
ria, procura encaminhar um projeto que, tecnicamen
te, me parece defeituoso, porque, em primeiro lugar, 
vamos ter, no Brasil, dois tipos de esbulho posses
sório: um esbulho possessório consentido por lei, no 
caso, por lei específica, se o projeto da ilustre Sena
dora vier a ser aprovado; e um outro esbulho pos
sessório que continuará existindo no Código Penal, 
o esbulho possessório dos demais imóveis não capi
tulados. 

Vamos ter dois tratamentos para um mesmo 
crime, isto é, vamos descriminalizar a invasão pacífi
ca de imóvel rural e manter como esbulho possessó
rio todas as outras invasões feitas a demais imóveis 
não excluídos por essa lei específica. Teremos, tec
nicamente, na legislação penal brasileira, algo eXtra
vagante. Daí a minha preocupação em alertar a ilus
tre Senadora que a boa técnica legislativa estará 
comprometida na legislação penal. 

Por outro lado, também desejo chamar a aten
ção do Senado para a matéria constitucional. No 
caso, a Senadora se refere, com muita justiça, à pro
priedade improdutiva no Brasil, e essas invasões, 
portanto, poderiam ser promovidas nas propriedades 
não-produtivas. E, no caso, estaremos excluindo o 
Poder Público, que já não mais irá gerenciar a refor
ma agrária no Brasil, porque será o próprio agente 
invasor que irá definir o que é propriedade produtiva 
ou improdutiva, o que me parece também tecnica
mente absurdo, porque estaremos subtraindo dever 

da administração pública no País, já que quem vai 
definir a propriedade improdutiva será o agente inva
sor beneficiado pela legislação específica. 

Creio, Sr. Presidente, que, tecnicamente, esta
mos diante de duas situações: teremos um tipo de 
~sbulho possessório, excluído de qualquer penalida
de, por ser pacífico e de boa-fé; e, por outro lado, 
também estaremos, com esse projeto, subtraindo de
veres à administração pública no Brasil no que diz res
peito à questão da reforma agrária, porque a seleção 
para a invasão será feita por quem llai invadir, desde 
que a ir:wasão seja considerada como pacífica. 

Desejo chamar a atenção do Senado, com 
todo o respeito que tenho pela luta da Senadora Ma
rina Silva, pois me parece que técnica e administrati
vamente esse projeto não serve à causa da reforma 
agrária. 

Depois, teremos, no Brasil, Sr. Presidente, uma 
outra situação. Um imóvel que sirva, na zona urba
na, para mera especulação, esse não terá o trata
mento do imóvel rural. 

Sr. Presidente, o Senado da República e o 
Congresso Nacional recentemente aprovaram uma 
série de leis, ou projetes transformàdos em lei. E cito 
aqui o rito sumário para os processos de desapro
priação. O Congresso Nacional aprovou, demons
trando o seu interesse e a sua boa vontade, e tive 
eu o privilégio de ser o Relator, uma legislação revo
lucionária, o Imposto Territorial Rural. 

Portanto, da parte do Congresso Nacional te
mos dado, quando solicitados pelo Governo ou por 
motivação própria, os instrumentos para a reforma 
agrária no Brasil. 

Há necessidade de que outras medidas ve
nham a ser implementadas. Mas este projeto tecni
camente não serve. Perdoe-me a Senadora Marina 
Silva, com 'todo o respeito digo isto: não serve por
que, tecnicamente, cria - repito - duas figuras pe
nais para o esbulho posst:ossório. Por outro lado, ex
clui a administração pública da questão da reforma 
agrária no Brasil. 

Quem o ler atentamente vai verificar. Em pri
meiro lugar nós estaremos, Sr. Presidente, desta fei
ta, legalizando a invasão. A invasão passa, a partir 
deste projeto, a ser um instrumento legal. Por outro 
lado, o esbulho possessório também desaparece e 
retiramos o poder público da seleção de áreas desti
nadas à reforma agrária. 

Com as minhas homenagens à Senadora do 
Acre, com o meu respeito pela luta por aqueles que, 
corn justiça, merecem um espaço de terra para a 
produção neste País, reafirmando, mais uma vez, a 
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nossa solidariedade, Sr. !"residente, manifesto-me 
contrário, por entender que o projeto não ajuda uma 
boa causa. 

O SR. PRESIDENTE (Antonio Carlos Magalhães) 
-Continua a discussão. 

O SR. JOSÉ IGNÁCIO FERREIRA - Sr. Presi
dente, peço a palavra para discutir. 

O SR. PRESIDENTE (Antonio Carlos Magalhães) 
- Concedo a palavra ao Senador José lgnácio Fer
reira; depois, ao Senador Ramez Tebet, à Senadora 
Marina Silva, ao Senador José Eduardo Outra, ao 
Senador Ademir Andrade e ao Senador Eduardo Su
plicy. 

O SR. JOSÉ IGNÁCIO FERREIRA (PSDB-ES. 
Para discutir. Sem revisão do orador.) - Sr. Presi
dente, Sr% e Srs. Senadores, quero, inicialmente, 
fazer minhas as palavras do eminente Senador que 
me antecedeu, Jader Barbalho, com referência à 
luta da Senadora Marina Silva, a quem respeito. A 
luta não é. somente da Senadora, mas c,!e. t.o.çlos nós. 
que envidamos esforços em favor da reforma agrária 
neste País, uns com maior ardor, outros com menos; 
uns com mais competência, outros com menos. De 
qualquer modo, todos queremos desobstruir esse 
gargalo da vida econômica do País. 

Ninguém nesta Casa, em sã consciência, pode 
ser contra a reforma agrária. Tanto é assim que, há 
poucos dias, votamos matéria relativa a esse assun
to- meu antecessor também se referiu a isso -, bus
cando agilizar o processo, criando condições de su
perar esse problema importante para a economia do 
País. 

Sr. Presidente, esse projeto peca tecnicamente 
de maneira seriíssima e não temos como aceitar a 
sua aprovayã.o. Lamento até que não esteja presen
te o Senador Bernardo Cabral, pois foi S. EJr! quem 
emitiu parecer favorável à questão na Comissão de 
Constituição, Justiça· e Cidadania. Respeito profun
damente S. Elr!, pessoa a quem permanentemente 
rendo as minhas homenagens. Fui Relator-adjunto 
na Constituinte é sei da competência jurídica de S. 
Exª - que, felizmente, está chegando ao plenário. 
Mas, nesse particular, permito-me, com todas as vê-: 
nias, discordar de S. Exª, da eminente autora da pro
posta e daqueles que, na Comissão, tecnicamente 
opinaram favoravelmente ao projeto. 

Sr. Presidente, o projeto toca em um dispositi
vo do Código Penal que vem sobrevivendo desde 
1940, que é o art. 161. O seu inciso 11 dispõe sobre o 
crime de esbulho. Está configurada como esbulho a 
invasão de um terreno com prática de violência ou 
grave ameaça à pessoa e com concurso de mais de 

duas pessoas; ou seja, invade-se um terreno ou um 
imóvel urbano construído, com violência ou com gra
ve ameaça à pessoa ou com concurso de duas ou 
mais pessoas. Sempre há alternativa, Sr. Presiden
te: ou isso, ou aquilo. O imóvel pode ser rural, um 
terreno rural ou um edifício urbano. 

O que aconteceu aqui? Segundo a eminente 
Senadora Marina Silva, não pratica crime quem, 
sem violência à pessoa ou grave ameaça, invade 
imóvel rural alheio que não atenda aos requisitos do 
art. 186 da Constituição Federal. 

Em princípio, é claro que não vai praticar crime 
quem invade um imóvel sem violência ou sem grave 
ameaça, porque o Código Penal diz que o crime 
está na prática da violência ou na prática da grave 
ameaça. Portanto, nem havia necessidade desse 
dispositivo; o Código já se não configuraria como cri
me. Mas ele propõe uma outra alternativa: quando 
há concurso de duas ou mais pessoas. Logo, se 
pelo menos quatro pessoas penetrarem pacifica
mente numa área de terra ou num imóvel construído 
urbano, configura-se aí o tipo criminal do esbulho, 
previsto no art. 161 . 

Sr. Presidente, no momento em que procura
mos descriminalizar essa figura pela ausência da 
grave ameaça ou da violência, esquecemos que há 
um outro dispositivo, que é o concurso. Portanto, l)e 
quatro pessoas penetrarem na área, isso já se confi
guraria em crime de esbulho. 

Além disso, Sr. Presidente, existe, no Código 
Civil, um outro dispositivo, que autoriza o possuidor 
- não é nem o proprietário, basta estar de posse -
que estiver na iminência de ser esbulhado a agir até 
com violência, a utilizar a força para resgatar o seu 
direito à posse. O bem jurídico tutelado pelas leis 
penal e civil é a posse; o Código Penal nem sequer 
faz referência em posse justa ou injusta, o que signi
fica; Sr. Presidente, que a posse pode ser defendida 
pelos meios previstos no Código Civil por quem quer 
que seja, a que título seja, do locatário, do enfiteuta 
ou do comandatário. 

Há uma figura, a que se refere um tratadista, 
que é a do próprio autor de um ilícito, quer dizer, o 
Código Penal não faz distinção em relação àquele 
que rouba um bem e que esteja de posse dele. O 
Código permite que o próprio autor de um furto, na
quela circunstância, enquanto não se configurou de 
quem é o objeto, possa defender a sua posse, por
que o objeto da tutela é a posse, seja ela pacífica, 
justa ou injusta. Quem vai decidir sobre isso é a au
toridade judicial. 
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Parece<me que a busca de descriminalização 
desse ilícito, com base no art. 186 da Constituição 
Federal, e uma reformulação do texto, ou melhor, a 
inserção de um parágrafo definindo a ausência de cri
mes, somente para o episódio de invasão, que sejam 
praticados na área rural é de u'ma falta de simetria que 
não se compadece com os objetivos de simetria natu
rais que existem num código como o Penal. 

Há outras razões que poderiam ser mostradas. 
Sr. Presidente, há legislação que fortalece a 

tese, que. inclusive exaspera a pena para situações 
como essa. Na verdade, não vejo como alterarmos 
um dispositivo como esse sem provocarmos urna si
tuação caótica não só no Código Penal, pela ausên
cia de simetria entre situações nas áreas urbana e 
rural, mas entre o Código Penal e o Código Civil, 
bem como entre o Código Civil e o Código de Pro
cesso Civil, que dispõe sobre a matéria no seu art. 
371. 

Eu pretendia que a matéria fosse melhor exa
minada· pelo Senado Federal, mas, como o requéii
ménto foi rejeitado e vamos votá-la, vejo-me na obri
gação de votar contrariamente à pretensão da auto
ra, mantendo evidentemente as minhas homena
gens ao seu idealismo, à sua vibração, ao seu ardor, 
aos seus propósitos altos, que, afinal, são os de to
dos nós. 

Muito obrigado, Sr. Presidente. 
O SR. PRESIDENTE (Antonio Carlos Magalhães) 

-Concedo a palavra ao nobre Senador Ramez Tebet 
O SR. RAMEZ TEBET (PMDB-MS. Para discu

tir a matéria. Sem revisão do orador.) - Sr. Presiden
te, Sr% e Srs. Senadores, não pretendo evidente
mente repisar os argumentos substanciais já levan
tados pelos Senadores que me antecederam, o Lí
der do meu Partido, Senador Jader Barbalho, e o 
Senador José lgnácio Ferreira, que tão bem repre
senta, nesta Casa, o Estado do Espírito Santo. 

Sr. Presidente, Srs. Senadores, aqui nesta 
Casa, juntamente com outros Senadores, tenho 
dado a minha parcela de contribuição para a solução 
do grave problema da ocupação. da terra no Brasil. 

No meu entendimento, em que pese à boa 
vontade, em que pese ao motivo nobre da Senadora 
Marina Silva, esse projeto inegavelmente vem esti
mular as invasões de terras ao declarar que não 
constitui crime invadir. O que é invadir? É penetrar 
violentamente, é penetrar de forma hostil, mas é 
também entrar clandestinamente, entrar à socapa, 
entrar sem autorização. 

Penso que esse projeto não vai contribuir em 
nada para solucionar o problema da distribuição da 

terra no ·Brasil; muito ao contrário, vai perm~ir que 
aqueles que querem um pedaço de chão interpretem 
ao seu bel-prazer os incisos do art. 186 da Constitui
ção Federal. Eles vão decidir o que é terra produtiva. 
Decidir se a terra é improdutiva ou produtiva vai dei
xar de ser competência das autoridades administrati
vas e judiciais deste País e vai passar a ser da com-

. petência ou do livre arbítrio daqueles que estão, 
muito justamente por sinal, buscando um pedaço de 
chão para plantar e para sobreviver. 

Por outro lado, esse projeto da Senadora Mari
na Silva está tecnicamente colocado. O Código Pe
nal define os crimes e estabelece as penas, e é na 
parte geral do Código Penal que ele excepciona 
quando um ato de violência não constitüí crime. As
sim é que está definido, na parte geral e não na par
te especial, que .não se pratica crime de homicídio 
quando o agente pratica o fato em legítima defesa, 
em estado de necessidade ou no exercício regular 
de um direito. 

Por todos esses motivos, por entender a reali
dade nacional e por estar preocupado com a realiza
ção de uma reforma agrária dentro da ordem jurídi
ca, de uma reforma agrária que não inviabilize o sis
tema produtivo do País, emito a minha opinião dian
te dos Srs. Senadores. Vou votar contrariamente a 
esse projeto. 

O Sr. Pedro Simon- V. EX! me permite um 
aparte? 

O SR. RAMEZlEBET • Coo:;edo o aparte a V. Exª. 
O Sr. Pedro Simon - Senador Ramez Tebet, 

confesso a V. Ex" que o projeto da Senadora Marina 
Silva é extraordinariamente polémico. Não há como 
deixar de reconhecer isso. Mas repare a afirmativa 
que V. Ex!' fez, a qual é absolutamente correta. Dis
se V. Ex!! que quem vai dizer o que é ou não área 
produtiva não são as autoridades, mas os que vão 
invadir as terras. Desde a Constituinte, realizada em 
1988, as autoridades constituídas, que somos nós, 
estão para dizer o que é área produtiva e não dize
mos. Era para estar inscrito na Constituição, mas, 
apesar de um longo debate, de uma longa discus
são, não se chegou a um entendimento. Então, 
criou-se um buraco negro, do qual, para se sair, dis
semos que área produtiva seria definida em lei com
plementar. De 1988 até os dias de hoje, ou seja, 
nove anos depois, não criamos a lei para dizer o que 
é propriedade produtiva. Repare, meu querido Sena
dor, que, se tivéssemos a lei, se o artigo da Consti
tuição estivesse devidamente regulamentado como 
deveria, a Senadora Marina Silva não teria como 
nem porque apresentar esse projeto. Pelo menos, 



Março 1997 ANAIS DO SENADO FEDERAL 393 

façamos aqui o nosso mea-culpa; somos os culpa
dos por sssa irresponsabilidade, por estarem inva
dindo ou não invadindo. O que a Senadora Marina 
Silva está dizendo aqui? Invadir área improdutiva. 
Podemos até discutir a questão colocada pela nobre 
Senadora, mas a verdade é qu~ não sabemos o que 
é terra improdutiva e o que é produtiva, e não sabe
mos isso porque estamos acomodados durante nove 
anos, sem a coragem de dizer isso. Vamos, pois, to
mar hoje a decisão; vamos nos dar um prazo e va
mos ter a coragem de dizer que definiremos o que é 
e o que não é área produtiva. Obrigado a V. E~. 

O SFt. FtAMEZ TEBET - Senador 'Pedro Si
mon, a argumentação de V.~ vem em abono da 
minha afirmativa, porque V. E~ reconhece que, por 
não existir uma lei, nós vamos, então, incentivar as 
invasões de propriedade. No meu entender, deve
mos fazer leis, mas jamais leis que incentivem o ilíci
to, que incentivem a invasão da propriedade. 

Como V.~. também penso que a proprieda
de tem sua função social, que ela deve ter essa fun
ção, que tem de estar a serviço da sociedade e que 
tem que produzir. Mas não posso, em sã consciên
cia, Senador Pedro Simon, Sr. Presidente, Srs. Se
nadores, admitir- sem que isso fira meus parcos, li
mitadíssimos conhecimentos jurídicos, numa hora 
dramática de desemprego como esta - que invasão 
de propriedade não seja crime. 

Usar o verbo invadir já é de uma gravidade 
muito grande. Talvez a Senadora Marina da Silva 
não quisesse usar o verbo invadir, pois invadir signi
fica violência, usar a força, entrar de fonma hostil, e 
não creio que esse seja o objetivo da nobre Senado
ra, que, como nós, tem defendido a reforma agrária. 

É preci§o entender que a defesa da reforma 
agrária não é mais património ideológico de nin
guém. Ela representa muito mais que isso, repre
senta a vontade que temos de fazer justiça social 
neste País; mas, p'ara isso, temos de caminhar den
tro da lei e dentro da ordem. 

O Sr. Jáder·Barbalho- V. E~ me permite um 
aparte? 

O SFt. FtAMEZ TEBET - Ouço o aparte do no- , 
bre Senador Jader Barbalho. 

O Sr. Já der Barbalho - Senador Ramez Te
bet, peço o aparte a V. E~ para tentar colaborar no 
debate. Em primeiro lugar, quero ressaltar que deve 
haver um equívoco em relação à questão da ausên
cia de lei. Existe uma norma que define o que é pro
priedade improdutiva. É a Lei n2 8.629, de 1993. 
Aliás, o Senador Flaviano Mel~ está com um projeto 
-de certa forma avançado e que tem causado algu-

ma polémica no seio do Senado - com vistas a alte
rar essa lei. Té-nho a impressão de que estamos la
borando em equívoco, pois já existe legislação regu
lamentadora do dispositivo constitucional, estabele
cendo a classificação do que seja uma propriedade 
improdutiva. Para defini-la, o Poder Público nomeia 
uma comissão, faz um levantamento e expede um 
laudo. lnexiste a ausência do Poder Público. No en
tanto, o projeto ora em exame deseja isso, pois dá 
ao invasor o direito de selecionar, a seu juízo, o que 
é propriedade produtiva ou improdutiva para invadi
la. Desta forma, fazemos desaparecer a sociedade 
organizada, a sociedade regida pela lei... 

O Sr. Pedro Simon - A sociedade organizada 
não quer dizer o que é propriedade improdutiva 

O Sr. Jáder Barbalho - Senador Pedro Si
mon, tento colaborar neste debate com vistas a aju
dar o Senado. Mais uma vez intervenho para, em 
primeiro lugar, dizer que existe uma legi~lação que 
regulamenta o dispositivo constitucionaL A partir 
dela, pretende o Senador Flaviano Melo avançar 
com regras que impeçam lnclusive a descaracteriza
ção do imóvel. Portanto, há regulamentação consti
tucional, há um projeto em tramitação nesta Casa 
que pretende aperfeiçoá-la. Em que pese ao nosso 
reconhecimento da boa causa dos que lutam pela 
reforma agrária ... 

O Sr. Ftamez Tebet- Como todos lutamos ... 
O Sr. Jáder Barbalho- ... inclusive a Senado

ra Marina Silva, tecnicamente o projeto é inadequa
do, porque permite ao agente invasor selecionar. E 
mais, Senador Pedro Simon, e· ~ projeto é inade
quado porque não diz quem é o invasor. Se houver 
um litígio entre dois proprietários lim:tl·::lfes, o vizinho 
- desde que não haja violência, mesmo não sendo 
sem-terra - pode invadir uma propriedade e estará 
beneficiado por esse projeto de lei. Nós faremos de
saparecer o esbulho possessório. Então, em que 
pese à boa causa, esse projeto é tecnicamente in
viáveL Haverá dois tipos de esbulho possessório, 
um que é crime e outro que não é. Haverá também a 
ausência do poder público. Esse projeto irá benefi
ciar aqueles que litigam na zona rural, porque, mes
mo sendo proprietário, o sujeito pode invadir a pro
priedade de um vizinho seu e passa a não cometer 
esbulho possessório. Pelo amor de Deus, o que de
sejamos é, respeitando a boa luta da reforma agrária 
no Brasil, procurar caminhos que ajudem e não que 
acabem complicando muito mais essa boa, causa. 

O SFt. FtAMEZ TEBET - Senador Jader Barba
lho, o aparte de V. ExA me socorre pelo menos em 
dois pontos fundamentais. 
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A SRA. PRESIDENTE (Júnia Marise)- Peço 
permissão ao nobre Senador Ramez Tebet para co
muniC'lr-lhe que o seu tempo está esgotado há qua
se três minutos. Portanto, solicito a S. Exª que con
clua o encaminhamento, visto que há outros Sena-
dores inscritos. . 

O SR. RAMEZ TEBET- Vou atender V. Exª, 
dizendo, para concluir, que em dois pontos o aparte 
do Senador Jader Barbalho me socorre. V. Exª lem
bra que existe uma lei que define terra produtiva e o 
que não pooe ser considerado terra improdutiva. Em 
segundo lugar, V. Exª me faz recordar que um códi
go não pode ser alterado assim; um código é algo 
sistémico, não pode ser alterado assim. Alterar essa 
legislação significa mexer no Código Civil, e o Sena
dor José lgnácio lembrou o disposto no art. 523 do 
Código Civil. Essa matéria de esbulho possessório é 
tratada no Código Civil e no Código Penal. Mexer 
aqui, ignorando o que existe no CódigQ Civil, é levar 
à anarquia o sistema jurídico do País. 
· Por essa razão, Srª P.residente, s'r-s e Srs. Se
nadores, concluo na certeza de que vamos fazer re
forma agrária sem estimular invasões, sim, desde 
que tenhamos vontade política e desde que queira
mos fazê-lo. 

Peço desculpas ao Senador Jonas Pinheiro, 
que queria apartear-me, e ao Senador José lgnácio 
Ferreira, que também tinha essa intenção, mas tive 
que concluir meu pronunciamento, alertado que fui 
pela Mesa. 

Muito obrigado. 

Durante o discurso do Sr. Ramez Te
bet, o Sr. Antonio Carlos Magalhães, Presi
dente, deixa a cadeira da presidência, que é 
ocupada pelo Sr. Júnia Marise, 2ª Vice-Pre
sidente. 

A SRA. PRESIDENTE (Júnia Marise)- Conce
do a palavra ao Senador José Eduardo Outra. 

O SR. JOSÉ EDUARDO OUTRA {Bioco/PT
SE. Para discutir. Sem revisão do orador.)- Srª Pre
sidente, Srªs e Srs. Senadores, primeiro quero regis
trar que esse projeto foi aprovado na Comissão de 
Constituição, Justiça e Cidadania, relatado pelo seu 
atual Presidente, Senador Bernardo Cabral, e foram 
levantadas algumas questões de natureza técnica. 
Portanto, o mínimo que este Plenário deveria fazer, 
em respeito àquela Comissão técnica e em respeito 
ao Presidente eleito da Comissão, seria aprovar um 
requerimento. para reexame da matéria por aquela 
Comissão. 

Foi rejeitado o requerimento de adiamento puro 
e simples da Senadora Marina Silva. Agora, porque 

aqui foram levantarlas questões de natureza técnica, 
este Plenário vai simplesmente rejeitar um projeto 
que teve a aprovação ria comissão técnica? Se isso 
ocorrer, este Plenário estará incorrendo em profundo 
desrespeito àquela Comissão, a não ser que discu
tamos apenas o fato de ser contra ou a favor do mé
rito do projeto. 

Nesse sentido, pretendo, em tempo hábil, apre
sentar um requerimento para reexarne da Comissão 
de Constituição, Justiça e Cidadania. Gostaria de fa
zer um apelo aos Srs. Líderes no l:!entido de que o 
aprovem, pelo menos em consideração ao Plenário 
e ao Presidente eleito daquela Comissão, que foi o 
relator dessa matéria e que diz. no seu relatório: 

• A luta pela terra, sendo a luta pela 
vida, é um ___ dos mais antigos dos dissídios 
humanos. Sempre haverá necessidade de 
redistribuir as terras para se estabelecer a 
ordem política e assegurar a paz. A invasão 
pacífica de terras improdutivas não pode ser 
considerada crime, se não quisermos ser 
atingidos por insurreições desesperadas 
diante das dificuldades das cidades, repletas 
de desempregados. Até a descriminalização 
é uma das ferramentas necessárias à racio
nalização do Direito Penal, na busca de 
maior justiça e solidariedade social. Portan
to, os conflitos de invasão de terras que não 
atendem à função social não precisam con
gestionar os tribunais, podendo encontrar 
solução em outros foros, a exemplo de uma 
composição amigável. • 

Isso consta do J: 'lrecer do Relator da matéria, 
Senador Bernardo Cabral, do PFL, eleito agora Pre
sidente da Comissão de Constituição, Justiça e Ci
dadania. 

Na verdade, Sr. Presidente, Srªs e Srs. Sena
dores, o problema é a histeria que geram projetes 
corno esse nos setores proprietários de terra neste 
País, que se aferram única e exclusivamente ao 
chamado "direito de propriedade", sem levar em 
consideração que esse direito de propriedade tem 
algumas condicionantes, como diz o art. 59 , inciso 
XXIII, da Constituição Federal. 

Em segundo lugar, foi dito que a partir da apro
vação desse projeto, o poder de decidir se a proprie
dade é ou não produtiva passaria a ser dos invaso
res. EntendP.mos que não, Sr. Presidente, Srªs e 
Srs. Senado.es; entendemos que, no caso, há uma 
ilação em relação ao que está esprito no projeto e 
em relação à própria doutrina e aos ensinamentos 
de especialistas dessa área. O que o projeto preten-
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de introduzir é aquiío que tecnicamente se conhece 
'por "excludente de injuridicidade". Nelson Hungria 
em Comentários ao Código Penal, Rio de Janeiro, 
Forens~. 1949, página 199, diz: 

"A causa de exclusão de injuridicidade 
tem que ser apreciada objetivamente.' 

Ora, em um caso como esse, o que é analisar 
objetivamente? É verificar, por exemplo, se existe 
um decreto presidencial estabelecendo a desapro
priação daquela área com fim social, por não ser 
produtiva. Essa é uma informação objetiva que terá 
de ser levada em consideração, para sabe~ se aque
la área ocupada é ou não produtiva. 

Se não houver esse decreto presidencial, essa 
área ocupada não poderá ser classificada como de 
ausência de juridicidade. Isso é o que está na lei. 
Qualquer afirmação do tipo 'quem vai definir o que é 
produtivo ou não é o invasor' não encontra respaldo 
nem na letra fria da lei, nem na.doutrina levantada 
por alguns juristas. 

O projeto poderia ser melhorado. Poderiam-se 
estabelecer as condições para os ocupantes serem 
proprietários de terra, mas isso é impossível de ser 
feito agora, pois não é mais possível apresentar 
emendas. 

Insisto, por entender que seria, no mínimo, 
uma consideração com a Comissão de Constituição, 
Justiça e Cidadania, em aprovarmos um requeri
mento para o reexame ela matéria pela Comissão de 
Constituição, Justiça e Cidadania, onde poderiam 
ser aproveitadas as contribuições e as ponderações 
apresentadas aqui, seja pelo Senador José lgnácio 
Ferreira, seja pelo Senador Jader Barbalho, seja 
pelo SenadQr: Ramez Tebet 

Sr. Presidente, Srs. Senadores, a não ser que 
o objetivo seja simplesmente matar pela raiz o proje
to, rejeitá-lo para não dar mais trabalho, esse não 
tem sido o procedimento adotado com relação a 
uma série de outros projetas que estão em tramita
ção nesta Casa. · 

Sr. Presidente, Srs. Senadores, vamos apre
sentar um requerimento para que haja o reexame do: 
projeto pela Comissão de Constituição, Justiça e Ci
dadania e fazemos um apelo para que seja aprova
do. Caso contrário, no mérito, vamos votar favora
velmente ao projeto. 

Muito obrigado. 

Durante o discurso do Sr. José Eduar
do Dutra, a Sra. Júnia Marise, 2!! Vice-Presi- · 
dente, deixa a cadeira da presidência; que é 

ocupada pelo Sr. Geraldo Melo, 1" Vice-Pre
sidente. 

O SR. PRESIDENTE (Geraldo Melo)- Conce
do a palavra ao Senador Ademir Andrade, para dis
cutir, por dez minutos. 

O SR. ADEMIR ANDRADE (Bioco/PSB-PA. 
Para discutir. Sem revisão do orador.) - Sr. Presi
dente, S~s e Srs. Senadores, foi dito, neste plenário, 
que o projeto da Senadora Marina Silva estimularia 
a invasão da propriedade. Esquecem, no entanto, os 
SIS. Sef'ladon~sque hoje as-invasões acontecem in:. 
dependentemente do fato de a invasão ser ou não 
crime. E o grande responsável por essas invasões é 
o Governo Federal, é o Senhor Presidente Fernando 
Henrique Cardoso. Essas invasões ocorrem porque 
o Governo não "tem conseguido responder à neces
sidade da população, à necessidade do nosso País 
de ter uma reforma agrária. 

O Presidente Fernando Henrique Cardoso, ao 
assumir o Governo, comprometeu-se a assentar 280 
mil famílias ao longo de seus quatro anos de gover
no: 40 mil no primeiro ano, 60 mil no segundo, 80 mil 
no terceiro e 100 mil famílias. no quarto ano. O com
promisso do Presidente não atende nem a 5% da 
necessidade das famílias inscritas para ocuparem a 
terra no Brasil. E ainda assim, em seus dois anos de 
governo - volto a repetir o que tenho dito em inúme
ras sessões no Senado da República -. o Presidente 
Fernando Henrique Cardoso não assentou nenhuma 
família. O que Sua Excelência fez foi legitimar a pro
priedade daqueles que, com coragem e ousadia, co
meteram o que hoje, pelo nosso Código Penal, é cri
me: invadiram e ocuparam terras improdutivas. E o 
máximo-que o Governo fez foi agir para legitimar a 
situação das pessoas que ocuparam a terra e legali
zá-la diante dos ex-proprietários. 

O que a Senadora Marina Silva deseja, com 
seu projeto, é que se descriminalize aqueles que 
ocupam uma terra, sem reação nenhuma de seus 
donos, a fim de fazê-la produtiva, estabelecendo que 
é uma terra improdutiva .. Se há. imperfeições no pro
jeto da Senadora Marina silva, há que se levar em
conta que S. Ex!! tem uma preocupação muito gran
de com a questão social, e nós não podemos sim
plesmente rejeitar um projeto como este sem buscar 
urna alternativa à sua proposta. 

Quero aproveitar a oportunidade da discussão 
deste projeto para me dirigir ao Senador Antonio 
Carlos Magalhães, Presidente do Senado. 

Senador Antonio Carlos Magalhães, nosso 
Presidente, o Código Civil brasileiro data de 1917. 
Há 15 anos, o Código Civil está no Congresso Na-
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'cional para ser atualizado, e, há 7 anos, está no Se~ 
nado da República. 

Há, no Senado, uma comissão especial para fi
nalizar a elaboração do projeto de Código Civil, que 
veio da Câmara. Essa comissão, Sr. Presidente, en
contra-se sem presidente. Seu Relator é o ilustre 
Senador Josaphat Marinho, e o Více-Presidente, o 
Senador José lgnácio Ferreira. Mas ela não tem pre
sidente. 

Essa comissão precisa voltar a funcionar, por
que precisamos concluir o Código Civil atualizado 
aos novos tempos. A sociedade brasileira está exi
gindo isso, assim como está exigindo a atualização 
do Código Penal, que data de 1940. De 1940 é o 
Código Penal que funciona hoje no Brasil e que vive 
sendo remendado aqui e ali por alguma necessidade 
do governo, por exemplo, quando quer estabelecer 
se um crime é ou não hediondo. 

Portanto, antes de simplesmente rejeitar o pro
jeto da Senadora Marina Silva, vamos votar com a 
idéia da Senadora, descriminalizando a ocupação da 
teria quando esta for de fato improdutiva, quando 
não haja reação de seus pretensos proprietários. 

Aproveito este momento para chamar a aten
ção do Senado da República, do Congresso Nacio
nal, para a necessidade de reformularmos o Código 
Civil, que está prometido à sociedade brasileira, e o 
Código Penal, que já tem quase 50 anos de idade. 
Não é mais possível convivermos com leis totalmen
te ultrapassadas. 

Era a manifestação que gostaria de fazer na 
discussão da matéria. Votarei a favor do projeto da 
Senadora Marina Silva. 

Muito obrigado. 

Durante o discurso do Sr. Ademir An
drade, o Sr. Geraldo Melo, 1º Vice-Presiden
te, 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 Coutinho Jorge. 

O SR. COUTINHO JORGE (PSDB-PA. Para 
discutir. Sem revisão do orador.) - Sr. Presidente, 
Srªs e Srs. Senadores, em que pese a boa intenção 
da nossa Senadora Marina Silva de agilizar o pro
cesso de reforma agrária, pele que ouvi, pelo que 
conheço do processo, eu diria que o projeto apre
sentado não é um projeto operacional, não é aplicá
vel na prática sem cometer arbítrios e injustiças. Ao 
invés de ajudar o processo da reforma agrária, vai 
complicar. Gostaria de ler parte do projeto: 

Art. 161. 
§ 4º Não pratica crime quem, sem vio

lência à pessoa ou grave ameaça, invade 
imóvel rural alheio que não atende aos req
uisitos do art. 186 da Constituição Federal. 

O que diz o art. 186 da Constituição 
Federal? 

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

I - aproveitamento racional e adequa-
do; 

11 - utilização adequada dõs recursos 
naturais disponíveis e preservação do meio 
ambiente; 

III - observância das disposições que 
regulam as relações de trabalho; 

IV - exploração que favoreça o bem
estar dos proprietários e dos trabalhadores. 

Eu diria que, numa análise feita pelo Poder Pú
blico, pelo Poder Judiciário, é muito difícil analisar si
multaneamente tais requisitos. Como é que alguém 
que irá invadir uma propriedade poderá fazer esse jul
gamento criterioso? Ora, por isso mesmo, apesar da 
intenção, o projeto é inaplicável, não é operacional, 
não é viável e pode cometer gravíssimas injustiças. 

Se aprovado o projeto, o conceito de invasor 
vai permitir que aceitemos que proprietários de ter
ras invadam outras terras. A própria redação do pro
jeto traz, implicitamente, contradições que inviabili
zam a sua aplicabilidade. 

Defendo rigorosamente a reforma agrária. In
clusive, estamos lutando para municipalizar a minha 
renião, o sul do Pará, uma região conflituosa. Nesse 
processo, há o envolvimento da Associação de Pre
feitos e de entidades de classes, para que possa
mos tentar resolver a relação efetiva dos sem-terra. 

Nos municípios, é muito mais fácil discutir isso 
essa questão, com o envolvimento do Sindicato Ru
ral, do Sindicato de Empregadores, do INCRA, dos 
prefeitos, dos vereadores e das lideranças locais. No 
nosso Estado, é muito mais fácil resolver esse pro
blema. 

Que terras podem ser desapropriadas? Não é 
fácil responder a essa questão. É preciso que haja 
um conselho opinativo envolvendo uma série de li
deranças, para evitar equívocos na problemática da 
reforma agrária ei'J'l cada município. Se existem es
sas dúvidas para a implementação justa da reforma 
agrária, como aceitar um projeto desse tipo? Esse 
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projeto tem boa intenção, mas de boa intenção o in
ferno está ctreio. Temos que tentar realmente criar 
as condições de viabilizar, acelerar a reformá agrã=
ria, mas não dessa maneira. Essa forma, ao contrá
rio, irá complicá-la e impossibilitá-la. 

Portanto, somos radicalmente contra o projeto, 
apesar das suas boas intençÕes. A própria Senado
ra Marina Silva reconhece que, pela forma como 
está redigido o projeto, é altamente perigoso. Por
tanto, por ser inaplicável, por não ser operacional, 
por trazer conseqüências negativas em vez de resol
ver os problemas, somos rigorosamente contra o 
projeto, apesar de defendermos decisões mais fir
mes e fortes do Governo para a solução do proble
ma da reforma agrária. 

Muito obrigado. 
O SR. PRESIDENTE (Antonio Carlos Magalhães) 

-Com a palavra o Senador José Roberto Arruda. 
O SR. JOSÉ ROBERTO ARRUDA (PSDB/DF. 

Para discutir. Sem revisão do orador.) - Sr. Presi
dente, ··si% e srs. Senadores, os oradores que me 
antecederam nesta Casa já apresentaram razões de 
sobra para formar um juízo sobre a matéria em dis
cussão. 

Eu gostaria apenas de assinalar que o Con
gresso Nacional deu ao Poder Executivo e ao País 
dois instrumentos legais fundamentais para que se 
faça a reforma agrária que todos desejamos - uma 
reforma agrária pacífica e legal. O Congresso Nacio
nal teve a coragem de votar a Lei do rito sumário, 
bem como teve a coragem e a oportunidade de votar 
o imposto progressivo sobre propriedades improduti-
v as. 

leis, com condições de ser feita a partir do rito .sumá
rio e do lmpósto Progressivo sobre Propriedades lm
prõâutivas, qt.ie-aesta tribuna defendemos, ou se 
uma refonnã-àgtáriaa partirâé-irtêita.Ção à invasão 
da propriedade privada. 

O SR. PRESIDENTE (Antonio Carlos Magalhães) 
- Concedo a palavra ao nobre Senador Pedro Si
mon. 

O SR. PEDRO SIMON (PMDB-RS. Para discu7 
tir. Sem revisão do orador.) - Sr. Presidente, Sr!s e 
Srs. Senadores, em primeiro lugar, foi feito um pedi
do de adiamento da votação deste projeto, que foi 
rejeitado. Creio que houve um equívoco. Acredito 
que esse adiamento deveria ter sido aprovado. Se 
fosse viável - eu já vi que se fez em mais de uma 
oportunidade -, eu pediria que esse projeto voltasse 
à Comissão de Constituição, Justiça e Cidadania ou 
para a Comissão de Assuntos Económicos, mas que 
saísse de votação. Penso que não soma nada votá
lo agora, nem aprovand()-Q e nem rejeitando-o. 

Sr. Presidente, os jornais de hoje noticiam que 
o Ministro da Agricultura está às vésperas de com
prar 250 mil hectares de terras de bancos como o 

-Económico, o Nacional, pertencentes a seus direto- ·· · 
rês, séüSJrr"esiâerttes; no sentido de fazer o assenta
mento. 

Lamentavelmente, o Governo não consegue 
encontrar uma posição política para definir o seu 
projeto. Não nego que tenho o maior respeito pelo 
Ministro da Reforma Agrária. Vi seu trabalho no Go
verno anterior e recebi, com alegria, a sua indicação 
para o Ministério da Reforma Agrária. É um homem 
sério, competente, responsável. De certa forma, que 

A partir desses dois instrumentos legais, pode pararam com alguns argumentos sem lógica, Sr. 
o Governo Federal iniciar, com mais velocidade, um Presidente. Romper o relacionamento com os sem-
projeto de reforma agrária que não agrida o direito terra e exigir deles um comportamento, interrompen-
de propriedade e, mais que isso, não cause nenhum do o diálogo, não é bom, não resolve, não equacio-
caos social nas relações da sociedade brasileira. na a questão. 

Data venia o entendimento da ilustre propo- Sr. Presidente, quero lembrar aqui o pronuncia-
nente, na minha opinião, este projeto pode gerar a mento do Senador Darcy ·Ribeiro no início do seu 
incitação, a invasão de propriedades e, mais que -- -mandato,-i:juanaõ-ele dizia: estamos vivendo no Bra-
isso, pode legalizar um processo que não é o que a sil um fato da maior gravidade. Está havendo uma 
sociedade deseja. união dos sem-terra com os sem-emprego. Está ha-

Desta tribuna, ainda uma vez, lembro uma fra- vendo uma ampla mobilização de milhões de sem-
se do ex-Ministro Marcos Freire no momento dare- emprego que se estão juntando com os sem-terra e 
democratização deste País: "Quero ser Ministro da estão fazendo uma mobilização de um problema po-
Reforma Agrária, mas não quero ser o ministro da lítico da maior importância. Logo, é importante o Go-
invasão de terras·. vemo do Senhor Fernando Henrique Cardoso ante-

Faço essa reflexão porque cabe ao Senado da cipar-se a essa questão. 
República, neste momento, a gravíssima responsa- Vejo muitas vezes, Sr. Presidente, como, lá no 
bilidade de definir, nessa decisão, qual reforma Rio Grande do Sul, como em São Paulo, onde mui-
agrária desejamos: se a justa e pacífica, através das tos dos sem-emprego, que estão aderindo ao Movi-
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menta dos Sem-Terra, foram sem-terra que saíram, 
venderam suas propriedades no interior do Rio 
Grande do Sul, em busca de emprego. E agora pro
curam emprego. 

Então, acho importante o Governo ter uma po
lítica de reforma agrária. Não há como deixar de re
conhecer que o Governo avançou. O processo su
mário é uma realidade de que o Governo avançou; a 
presença da promotoria pública dentro do processo 
é uma realidade de que o Governo avançou; o fato 
de o Exército colocar as suas terras para fim de re
forma agrária é uma realidade de que o Governo 
avançou. 

O que não há, Sr. Presidente, é uma política, 
uma costura, um entendimento, um diálogo, um sen
tar à mesa no sentido de buscar um franco entendi
mento do que é e do que não é. 

O apelo que faço aos nobres líderes, se é que 
já foi votado, se já foi rejeitado o processo de adia
mento da votação, é no sentido de uma proposta 
para que esse projeto voltasse à Comissão de Cons
tituição, Justiça e Cidadania ou fosse à Comissão de 
Economia. Mas que se fizesse um debate e que nós, 
diante desse espaço de tempo pudesse aprofundar 
a questão da matéria. Muito obrigado, Sr. Presiden
te. 

O SR. PRESIDENTE (Antonio Carlos Magalhães) 
- Concedo a palavra à Senadora Marina Silva, últi
ma oradora inscrita. 

A SRA. MARINA SILVA (PT-AC. Para discutir. 
Sem revisão da oradora.) - Sr. Presidente, Sr's e 
Srs. Senadores, para mim, fica muito difícil entrar 
nessa discussão, porque os colegas que debateram 
meu projeto elencaram uma série de argumenU!ções 
colocando os impedimentos apenas do ponto de vis
ta jurídico, se é o que pude observar. 

Isso significa que no mérito, na essência, todos 
os colegas concordam que o Código Penal precisa 
ser atualizado. E por que precisa ser atualizado, Sr. 
Presidente? Porque temos um Código que ainda 
está sob o primado da TFP, do tempo em que pen
sar reforma agrária era como se se estivesse come
tendo algum crime contra a nação. E a esses se di
zia aquele verbete: "Brasil, ame-o ou deixe-o". 

É fundamental que a Constituição de 1988, que 
introduziu inúmeras inovações, principalmente a da 
função social da terra - não foi a Senadora Marina 
Silva quem criou essa inovação. A Constituição de 
1988 diz que cumpra a função social da terra aque
les que explorar a sua propriedade, respeitando os 
seguintes aspectos: 

1" - O aproveitamento racional e adequado 
dos recursos: 

22 - a utilização adequada dC's recursos natu
rais disponíveis e a preservação do meio ambiente; 

3º - a observância das disposições que regu
lam as relações de trabalho. 
' Portanto, mesmo que os demais fossem cum-

. pridos, se houver trabalho escravo numa fazenda, 
esta não estaria cumprindo a função social da terra. 

Por último, diz ainda o texto constitucional: "ex
ploração que favoreça o bem-estar dos proprietários 
e dos trabalhadores•. O Código Penal não está atua
lizado mediante esse dispositivo constitucional. O 
que propus, mesmo sem ter os conhecimento jurídi
cos dos nobres Pares que aqui debateram? Que se 
faça uma atualização, para que se acabe com a hi
pocrisia constitucional. Colocam-se coisas muito 
avançadas na lei, porém sabendo que vamos recor
rer às leis retrógradas, que ainda não estão adapta
das às inovações introduzidas. 

Dessa forma, quando o Presidente da Repúbli
ca e várias pessoas do Governo falam o seguinte: 
vamos fazer a reforma aglária de acordo com a lei, 
vamos fazer a reforma agrária como apelou o Papa. 
Talvez não seja à Lei Maior que estão se referindo, 
mas exatamente às leis que vão contra a Lei Maior, 
que é o texto constitucional. Então, o projeto preten
de essa contribuição. 

Sr. Presidente, a postura da Senadora Marina 
nesta ,Casa e na relação com o Governo, mesmo 
sendo de Oposição, não é a de ficar incentivando 
qualquer tipo de contenda. o meu comportamento 
com os seringueiros é no sentido de levar as propos
tas, de dialogarmos com o Governo e fazermos pro
postas conjuntas, pelas quais, se implementadas, 
quem sabe o Governo ganhará mil vezes mais do 
que a Oposição. 

O comportamento em relação aos problemas 
ambientais, procurem saber do Ministro do Meio Am
biente, das pessoas que lidam com o meio ambien
te. O comportamento tem sido no sentido de apre
sentar as sugestões. Não importa quem irá lucrar. 
Quem vai lucrar são as pessoas de bem e as pes
soas que estão preocupadas com os problemas so
ciais deste País. 

Sr. Presidente, Sr-s e Srs. Senadores, foi dito 
que havia inúmeros problemas de ordem jurídica no 
projeto. Requeri õ adiamento da votação ex&'"imen
te para poder reparar o aspecto de não estar carac
terizando aqueles que praticam a ocupação. Concor
do que o texto da lei deveria referir-se a ·pessoas 
comprov .... damente pobres, sem renda, com tradiçõ-
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es ligadas à questão da terra, para se evitar que 
oportunistas pratiquem qualquer tipo de ocupação. 
Quanto ao termo técnico utilizado, não existe outra 
nomenclatura para se caracterizar ocupação de ter
ra, porque, senão, eu a teria utilizado. Confesso que 
tentei falar em ocupação, mas o termo técnico a que 
a lei se refere é "invasão", e eu não poderia falar de 
outra maneira se tecnicamente esse é o termo utili
zado nas leis vigentes. Por isso, coloquei o termo 
"invasão". 

Sr. Presidente, Srªs e Srs. Senadores, o Esta
do não está ausente do processo de discussão. 
Quem vai caracterizar se a propriedade cumpre ou 
não a função social da terra não são os ocupantes, é 
o Estado, por intermédio da figura do Incra, do órgão 
competente, que faz o levantamento. Quem, de for
ma genérica, caracteriza se a propriedade é produti
va ou não é a Constituição, nos itens a que acabo 
de me referir. Quem vai fazer o processo de identifi
cação é o Poder Público, não são os invasores. O 
que o projeto está propondo é que aq~eles que paci
ficamente ocupam áreas que não cumprem a função 
social da terra não estão praticando crime, não prati
cam crime porque o está praticando quem ocupa 
uma terra de forma inadequada. Todavia, fala-se 
muito em juridicamente e historicamente poder-se-ia 
falar também, Sr. Presidente. 

Se fôssemos fazer o levantamento da cadeia 
dominial das propriedades deste País, íamos chegar 
a uma triste conclusão dê que muitos dos proprietá
rios que têm título ocuparam ou invadiram terras do 
Governo. No meu estado tenho o exemplo de pes
soas que têm 1.500.000 hectares de terra. Será que 
os seringalistas todos venderam de papel passado? 
Será que os posseiros venderam todos documenta
damente? DUvido. É exatamente porque de uma for
ma incorreta, inadequada, invadiram, ocuparam e 
hoje são tidos como grandes proprietários. Improdu
tivos se sabe, mas. têm a proteção do Estado para a 
terra do Estado que eles mesmos ocuparam. 

Sr. Presidente, Srªs e Srs. Senadores, estou 
encaminhando à mesa e se por acaso não for apro
vado o pedido de reexame na CCJ que o projeto 
seja retirado a fim de que eu possa fazer as modifi
cações, inclusive agradecendo de antemão a contri
buição de todos os senhores juristas que ajudaram 
nesse processo de discussão e já faço do projeto 
um projeto coletivo incorporando todas essas contri
buições. 

Quero concluir dizendo que a Comissão de 
Constituição, Justiça e Cidadania teve como Relator 
dessa matéria o Senador Bernardo Cabral, que é um 

jurista respeitado por todos nós, foi Relator da Cons
tituinte - e teve o seu. trabalho reconhecido pelo Bra
sil inteiro - e, agora, não diria que estamos duvidan
do da competência jurídica do Senador, mas esta
mos fazendo alguns questionamentos. 

E no dia da aprovação desse projeto na Comis
são de Constituição, Justiça e Cidadania, mais do 
que a figura do Senador Bernardo Cabral, tivemos a 
presença de vários Srs. S~nadores. Vou mencionar 
alguns deles, que tiveram e têm uma importância es
tratégica nesta discussão, porque representam o 
Governo. Estava presente na Comissão o Senador 
Josaphat: Marinho, que, se na época tivesse dado a 
contribuição devida, talvez • tivéssemos avançado 
muito mais. E não quero pensar que a Comissão vo
tou o projeto sem debater, sem saber o que estava 
votando. Também estavam na reunião o Líder do 
PSDB, Senador Sérgio Machado, o Senador Lúcio 
Alcântara, o Senador Romeu Tuma, o Líder de meu 
Partido, Senador José Eduardo Outra - que, claro, é 
a favor-, o Senador Antonio Carlos Valadares e tan
tos outros. 

Portanto, Sr. Presidente, se foi cometido algum 
erro do ponto de vista jurídico, ele foi cometido cole
tivamente pelos ilustres juristas que estavam no de
bate e que não se manifestaram a tempo e também 
por este Plenário que, no momento, está discutindo 
a matéria. 

Faço um apelo: que se faça um reexame dó 
projeto, para que sejam incorporadas todas essas 
contribuições, já que não há discordância no mérito 
da matéria, naquilo a que ela se destina, contribuir 
com o processo de reforma agrária. 

O SR PRESIDENTE (Antonio Carlos Magalhães) 
- Não havendo mais quem peça a palavra, encerro a 
discussão. 

Sobre a mesa, requerimento que será lido pelo 
Sr. 1 º Secretário, em exercício, Senador Carlos Pa
trocínio. 

É lido o segu_inte 

REQUERIMENTO N2 176, DE 1997 

Senhor Presidente, 
Nos termos do art. 315 combinado com o art. 

279, alínea b, do Regimento Interno, requeiro adia
mento da votação do Projeto de Lei do Senado nº 
45, de 1996, a fim de que seja encaminhado ao ree
xame da Comissão de Constituição, Justiça e Cida
dania. 

Justificação oral 
Sala das Sessões, 11 de março de 1997.- Se

nador José Eduardo Outra. 
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O SR. PRESIDENTE (Antonio Carlos Magalhães) 
-Em votação o requerimento. 
~ Os Srs. Senadores que o aprovam queiram 

permanecer sentados. (Pausa.) 
Rejeitado. 
Passa-se à votação da matéria. 
Sobre a mesa, requerimento que será lido pelo 

Sr. 12 Secretário, em execício, Senador Carlos Pa
trocínio. 

É lido e aprovado o seguinte 

REQUERIMENTO N2 177, DE 1997 

Senhor Presidente, 
Requeiro, nos termos do art. 256 do Regimento 

Interno, a retirada, em caráter definitivo, do Projeto 
de Lei do Senado n2 45, de 1996. 

Sala das Sessões, 11 de março de 1997. - Ma
rina Silva. 

O SR. PRESIDENTE (Antonio Carlos Magalhães) 
- Aprovado o requerimento, a matéria vai ao Arqui-
v o, 

O SR. ROBERTO REQUIÃO - Sr. Presidente, 
peço a palavra para uma comunicação inadiável. 

O SR. PRESIDENTE (Antonio Carlos Magalhães) 
- Concedo a palavra ao Senador Roberto Requião, 
para uma comunicação inadiável, como primeiro 
orador após a Ordem do Dia, que está prestes a ter
minar. 

O SR. PRESIDENTE (Antonio Carlos Magalhães) 
-ltem2: 

PROJETO DE LEI DO SENADO 
N2 78, DE 1996 

(Incluído em Ordem do Dia nos termos 
do art. 172, I, do Regimento Interno) 

Discussão, em turno único, do Projeto 
de Lei do Senado n2 78, de 1996, de autoria 
do Senador João França, que dispõe sobre 
a remissão de créditos tributários federais 
de pequeno valor, tendo 

Parecer proferido em Plenário, Relator: 
Senador Geraldo Melo, em substituição à 
Comissão de Assuntos Econômicos, favorá
vel, nos termos de substitutivo que oferece. 

Ao projeto não foram oferecidas emendas, nos 
termos do art. 235 do Regimento Interno. 

Sobre a mesa, requerimento que será lido pelo 
Sr. 12 Secretário, em exercício Senador Carlos Pa
trocínio. 

É lido e aprovado o seguintE;! 

REQUERIMENTO NS! 178, 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 78/96, a fim de ser feita na ses
são de 24 de abril. 
· Sala das Sessões, 11 de março de 1997 -
Hugo Napoleão 

O SR. PRESIDENTE (Antonio Carlos Magalhães) 
- Aprovado o requerimento, será cumprida a delibe
ração do Plenário. 

O SR. PRESIDENTE (Antonio Carlos Magalhães) 
-Item 3: 

Discussão, em turno único, do Projeto 
de Decreto Legislativo n2 114, de 1996 
(apresentado pela Comissão de Constitui
ção, Justiça e Cidadania como conclusão de 
seu Parecer n2 618, de 1996), que declara a 
nulidade da compra, pela Companhia Vale 
do Rio Doce, das ações dos acionistas con
troladores da Urucum Mineração S.A., e dá 
outras providências. 

Ao projeto não foram oferecidas emendas, nos 
termos do art. 235 do Regimento Interno. 

Sobre a mesa, requerimento que será lido pelo 
Sr. 12 Secretário, em exercício, Senador Carlos Pa
trocínio. 

É lido o seguinte 

REQUERIMENTO N2179, DE 1997 

Senhor Presidente, 
Nos termos do art. 279, alínea b, do Regimento 

Interno, requeiro o adiantamento da discussão do 
Projeto de Decreto Legislativo n2 114/96, que decla
ra nula a compra, pela Companhia Vale do Rio 
Doce, das ações da Urucum Mineração S/A. perten
cente aos Estados de Mato Grosso e Mato Grosso 
do Sul, a fim de que a matéria seja encaminhada ao 
reexame da Comissão de Constituição, Justiça e Ci
dadania. 

Justificação 

A matéria em questão foi apresentada como 
conclusão do Parecer n2 618/96 da Comissão de 
Constituição, Justiça e Cidadania, ao apreciar expe
diente encaminhado pelo Tribunal de Contas da 
União que tramitou nesta Casa sob a forma de Di
versos n2 129/96. Por meio do referido expediente, o 
TCU informava sobre o julgamento da matéria, con-
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cluindo pela nu1íd;;.óe-'tia compra. Ocorre que· a 
questão continua sub-judice, eis que pende de jul
gamento recurso interposto pela Cia. Vale do Rio 
Doce. Assim sendo, entendo ser de boa cautela que 
a matéria aguarde a informação do TCU sobre o jul
gamento final para, então, passar, novamente, pelo 
crivo da CCJC antes que a Casa se manifeste sobre 
a matéria. 

Sala das Sessões, 11 de março de 1997.- El
cio Alvares- Valmir Campelo- Romeu Tuma. 

O SR. PRESIDENTE (Antonio Carlos Magalhães) 
- Em votação o requerimento. 

O SR. JEFFERSON PÉRES - Sr. Presidente, 
peço a palavra, para encaminhar a votação. 

O SR. PRESIDENTE (Antonio Carlos Magalhães) 
- V. Exª tem a palavra, para encaminhar a votação. 

O SR. JEFFERSON PÉRES (PSDB-AM. Para 
encaminhar a votação. Sem revisão do orador.) -Sr. 
Presidente, Srªs e Srs. Senadores, este projeto não 
deve ser apenas adiado. Há necessidade de que o 
Senado se debruce com muita atenção sobre esta 
matéria. 

Há nove meses foi aprovado o parecer do Se
nador Bernardo Cabral pela CCJC; levou o período 
de uma gestação para vir a Plenário. Não sei por 
quais razões obscuras demorou tanto tempo, mas 
começo a suspeitar, Sr. Presidente. 

A Companhia Urucum de Mineração foi adquiri
da pela Companhia Vale do Rio Doce, que já era 
sua acionista, mas adquiriu o controle total, com
prando as ações de duas empresas privadas do Es
tado de Mato Grosso. 

O Tribunal de Contas entendeu inconstitucional 
a aquisição porque o Senado não foi ouvido, confor
me determina o Inciso XX do art. 37 da Constituição 
Federal, e provocou o Senado. 

A Comissão de Constituição, Justiça e Cidada
nia, acolhendo parecer do Senador Bernardo Cabral, 
que, além da inconstitucionalidade, apontou contra
dições e obscuridades no processo de aquisição, 
optou por um deçreto legislativo anulando a opera
ção. 

Agora, Sr. Presidente, surge um fato novo, ou 
que pelo menos não era do nosso conhecimento. ' 
Não se trata mais apenas de uma inconstitucionali
dade ou de uma constitucionalidade duvidosa, há 
algo muito mais grave. V. E~ sabem quem inter
mediou a operação? Certamente muitos já têm essa 
informação. Quem intermediou a operação de com
pra de ações ofertadas por empresas privadas à 
Vale do Rio Doce foi o Banco Vetar, o famigerado 
Banco Vetar, conforme comunicação que me fez 

hoje o ·Governador Dante de Oliveira. Agora já não 
se trata somente da constitucionalidade em discus
são, há algo muito grave. 

Reconheço que o simples fato de o Banco Ve
tar estar presente em uma operação não quer dizer 
necessariamente que ela tenha sido feita sem lisura; 
não é isso, mas as circunstâncias nos levam a sus-

. peitár da operação. Por que o setor jurídico da Vale 
do Rio Doce, que é competente, não apontou a in
constitucionalidade? Por que o Ministério do Plane
jamento também não o fez? O Ministro do Planeja
mento à época, Senador Beni Veras, certamente 
inocente e baseado no parecer de seus assessores, 
sancionou a operação. Por que essa inconstituciona
lidade não foi detectada a tempo, Sr. Presidente? 

Não sei se o melhor caminho será a anulação 
pura e simples, porque, apesar de ter apoiado e 
dado o meu voto ao parecer do Senador Bernardo 
Cabral, confesso que hoje tenho dúvidas se o cami
nho não será via judicial. E agora me pergunto se 
não seria bom a:· CPI dos Títulos Públicos investigar 
-esse fato. Tenho minhas dúvidas sobre a competên
cia dela para isso também, porque foi constituída 
para apurar um fato determinado, os precatórios, 
mas há uma conexão, o Banco Vetar, o mesmo Ban
co Vetar que fez a transferência do milhão para a 
conta do Sr. Wagner Ramos para Nova Iorque, o 
mesmo Banco Vetar que intermediou operações de 
Santa Catarina e Pernambuco também intermediou 
essa operação. 

Sr. Presidente, enfim, o Senado delibere como 
quiser. Isso tem de ser adiado porque começa a 
cheirar muito mal. 

O SR. HUGO NAPOLEÃO - Sr. Presidente, 
peço a palavra para encaminhar a votação. 

O SR. PRESIDENTE (Antonio Carlos Magalhães) 
-Com a palavra para encaminhar a votação o Sena
dor Hugo Napoleão. Posteriormente terão a palavra 
os Senadores Jader Barbalho e José Eduardo Outra. 

O SR. HUGO NAPOLEÃO (PFL-PI. Para en
caminhar a votação. Sem revisão do orador.) - Sr. 

· Presidente, é apenas para fazer um esclarecimento. 
O PFL recomenda à bancada o voto favorável ao re
querimento dos Srs. Líderes, tendo em vista que o 
Tribunal de Contas da União resolveu promover o 
reexame da matéria, e tendo em vista a situação sin
gular de ser o Tribunal de Contas de União órgão de 
assessoramento do Poder Legislativo, nada mais 
justo do que nos debruçarmos sobre a decisão final 
deste Tribunal para então nos manifestarmos em ca
ráter definitivo. 

Era o que tinha a dizer. 
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O SR. PRESIDENTE (Antonio Cartas Magalhães) 
- Com a palavra o Senador Jader Barbalho pelo 
PMDB. 

O SR. JÁDER BARBALHO (PMDB-PA. Para 
encaminhar a votação. Sem revisão do orador.)- Sr. 
Presidente, sr-s e Srs. Senadores, na mesma linha 
de raciocínio do ilustre Líder do PFL, recomendamos 
a aprovação desse requerimento. 

Essa matéria, depois de distribuída à Comis
são de Constituição, Justiça e Cidadania, foi distri
buída à Comissão de Fiscalização e Controle da 
Casa. O Presidente desta Comissão, Senador Édi
son Lobão, resolveu por bem me designar Relator. 
Quando eu estava com o processo para relatar, to
mei conhecimento de que a matéria havia merecido 
o reexame por parte do Tribunal de Contas da 
União, como bem alertou o Senador Hugo Napoleão 
há pouco. 

Considerando que a inconstitucionalidade foi 
levantada pelo TCU e com base no parecer desta 
instituição, a Comissão de Constituição, Justiça e Ci
dadania resolveu apresentar um decreto legislativo. 
Concordo que a matéria fique sobrestada até que o 
Tribunal de Contas da União defina se houve ou não 
inconstitucionalidade por parte da Vale do Rio Doce. 

Era o que tinha a dizer, Sr. Presidente. 
Muito obrigado. 
O SR. EPITACIO CAFETEIRA- Sr. Presiden

te, peço a palavra para encaminhar a matéria. 
O SR. PRESIDENTE (Antonio Carlos Magalhães) 

-Concedo a palavra a V. Ex!!. 
O SR. EPITACIO CAFETEIRA (PPB-MA. Para 

encaminhar a votação. Sem revisão do orador.) -Sr. 
Presidente, Sr"s e Srs. Senadores, votamos a favor 
do retomo desse projeto à Comissão de Constitui
ção, Justiça e Cidadania. 

Todavia, uma coisa me preocupa. A Compa
nhia Vale do Rio Doce está em vias de privatização. 
Sou contrário a essa privatização, mas o edital está 
aí e, daqui a pouco, será realizado. 

Nesta ocasião, aproveito para sugerir a V. Exl' 
que o retomo desse projeto à Comissão de Consti
tuição, Justiça e Cidadania seja feito para decisão 
imediata, posto que amanhã estará sendo privatiza
da uma empresa que adquiriu ações de outra em
presa. O Senado ainda está examinando se essa 
aquisição foi ou não constitucionaL 

Era o que tinha a dizer, Sr. Presidente. 
Muito obrigado. 
O SR. JOSÉ EDUARDO OUTRA - Sr. Presi

dente, peço a palavra para encaminhar a matéria. 

O SR. PRESIDENTE (Antonio Cartas Magalhães) 
-Concedo a palavra a V. Ex!!. 

O SR. JOSÉ EDUARDO OUTRA (Bloco
PT/SE. Para encaminhar a votação. Sem revisão do 
orador.) - Sr. Presidente, Sr-s e Srs. Senadores, o 
nosso voto é contrário ao adiamento dessa matéria. 
Aliás, não sei o que o Plenário, hoje, tem contra o 
Senador Bernardo Cabral, eleito Presidente da Co
missão de Constituição, Justiça e Cidadania. Creio 
que talvez isso devesse ser objeto de pesquisa, já 
que, na matéria anterior, encaminhei um pedido de 
reexame pela Comissão de Constituição, Justiça e 
Cidadania, até em consideração àquela Comissão e 
ao seu Presidente eleito, Senador Bernardo Cabral, 
Relator da matéria, e, agora, quer se adiar a votação 
de um projeto de autoria do mesmo Senador Bernar
do Cabral. Não sei o que está havendo. Deve haver 
algum mistério de parte da maioria em relação ao 
Presidente da Comissão. 

Todavia, Sr. Presidente, Srs. Senadores, em
bora não soubesse dessa informação trazida pelo 
Senador Jefferson Péres, quero registrar que esse 
assunto da compra, pela Companhia Vale do Rio 
Doce, das ações da Urucum Mineração surgiu, pela 
primeira vez," na CPI da Mineração, presidida pelo 
Senador Ramez Tebet. Aliás, penso que seria até 
importante, Sr. Presidente, muito embora o Regi
mento estabeleça que fale apenas um por partido, o 
pronunciamento do Senador Ramez Tebet, seja na 
condição de membro do PMDB daquele Estado, seja 
na condição de Presidente da Comissão Parlamen
tar de Inquérito que, embora não tenha sido criada 
especificamente para investigar isso, teve a oportu
nidade de ouvir vários depoimentos a partir de re
querimento do Senador Cartas Bezerra. Ouvimos, 
por exemplo, depoimento do ex-Senador José Fra
gelli, uma vez que, já naquela ocasião se levantava 
a ilegalidade daquela operação. 

A avaliação das açõés da Urucum Mineração 
que foram compradas pela Companhia Vale da Rio 
Ooce estava muito aquém do próprio património da 
Urucum e das reservas minerais de manganês por 
ela formadas. Essa questão já tinha sido levantada 
na CP I, vindo a ser objeto, inclusive, de ação no Es
tado de Mato Grosso. 

Em segundo lugar, a inconstitucionalidade é 
flagrante. A partir da compra da Urucum pela Vale 
do Rio Doce," esta criou uma subsidiária, o que não 
poderia ter feito, já que a Constituição é clara ao di
zer que a criação de subsidiárias por empresas esta
tais tem de ser submetida à autorização do Congres
so Nacional, coisa que não foi feita. Essa foi a razão 
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que levou o TCU a· concluir pela inconstitucionalida
de, provocando o Senado no sentido de resolver a 
questão. 

Como já foi dito pelo Senador Jefferson Péres, 
estamos discutindo essa matéria há algum tempo. 
Para mim, não é justificativa a informação de que o 
TCU resolveu reexaminar a matéria. O argumento 
da hipótese de privatização da Vale do Rio Doce só 
reforça a necessidade de essa matéria ser discutida 
e votada hoje. 

Se existem suspeitas bem fundamentadas da 
forma como a Vale comprou a Urucum Mineração, 
mais grave ainda é a partir da sua privatiza~o ou da 
sua possível desnacionalização, quando teremos, na 
prática, o estabelecimento de um monopólio privado, 
provavelmente nas mãos de estrangeiros, da produ
ção de manganês em nosso País. 

Sr. Presidente e Srs. Senadores, o voto do 
"Bloco• é contrário ao requerimento de adiamento 
desta matéria. Insisto - seja por comunicação ina
diável ou pelo fato de ter sido citado - na importân
cia do pronunciamento do Senador Ramez Tebet, 
conhecedor da matéria e Presidente da CPI da Mi
neração, encerrada em 1995. 

O Sr. Ramez Tebet - Sr. Presidente, conside
rando ter sido citado, peço-lhe vênia para prestar al
guns esclarecimentos a esta Casa. 

O SR. PRESIDENTE (Antonio Carlos Magalhães) 
-Peço a V. Exªs que atentem para o horário, inclusi
ve porque há uma comunicação urgente do Senador 
Roberto Requião. Ao supor manifestações de alguns 
dos nossos Pares, esclareço que ainda teremos elei
ção de comissões permanentes, pois precisamos 
que elas estejam com seus dirigentes para que fun
cionem adequadamente e o Congresso possa ter os 
seus pareceres. . 

Concedo a palavra ao nobre Senador Ramez 
Tebet 

O SR. RAMEZ TEBET (PMDB-MS. Para um 
esclarecimento. Sem revisão do orador.)- Sr. Presi
dente, sou grato por sua deferência. Quero esclare
cerque, na oportunidade em que tivemos de presidir 
a CPI da Mineração, a compra das ações, pela Vale 
do Rio Doce, das minas de Urucum, localizadas,em 
Corumbá, Estado de Mato Grosso do Sul, foram 
tema daquela Comissão, quando houve a oitiva dos 
governadores daquela época. Apenas reforço o ar
gumento do Senador Jefferson Péres ao falar da 
ação do Banco Vetor. 

Gostaria de esclarecer à Casa que na CPI da 
Mineração ficou absolutamente comprovado que as 
ações foram avaliadas por uma·pessoa física, sõb o 

argumento de notória especialidade. A Comissão 
teve muito trabalho para localizar essa pessoa no 
Município de Nova lguaçu, Rio de Janeiro. Houve 
até pilhéria na CPI da Mineração quando ele disse 
que o fato de morar em Nova lguaçu não significava 
nada. Nós elogiamos Nova lguaçu, e ele disse que o 
Garrincha também nascera numa cidade pequenini
nha. Responderam-lhe, então, que todo o Brasil co
nhece Garrincha e que ninguém o conhecia. Foi a 
notória especialidade. Trata-se, realmente, de um 
assunto escabroso. 

Gostaria de falar muito mais, Sr. Presidente, 
mas não posso, não tenho condições e, em nome do 
meu Estado, não posso acompanhar o pedido de 
adiamento, embora sempre tenha votado de acordo 
com a orientação da Liderança do meu Partido. Vo
tarei contra o adiamento, porque entendo que o Se
nado Federal deveria fulminar imediatamente isso, 
que é objeto de uma ação popular, proposta, nada 
mais, nada menos, por um ex-Presidente desta 
Casa, que ocupou algumas vezes a Presidência da 
República, o ex-Senador J~sé Fragelli. 

Portanto, peço vénia a minha Liderança, mas 
vou votar contra o adiamento. 

Gostaria de votar, hoje mesmo, pela anulação 
dessa venda, já declarada pelo Tribunal de Contas 
da União. O que existe no Tribunal de Contas da 
União, Sr. Presidente, Srªs. e Srs. Senadores, é um 
recursp apresentado pela Companhia Vale do Rio 
Doce. · 

Tendo em vista o brilhante parecer do Senador 
Bernardo Cabral, e em nome da moralidade pública, 
penso que neste momento em que esta Casa busca 
a transparência e em que os refletores deste País 
olham para esta Casa, devíamos fulminar imediata
mente esse assunto em benefício da moralidade pú
blica, em benefício dos interesses do Estado de 
Mato Grosso do Sul. 

Acrescento rapidamente que, num mesmo dia, 
venderam-se as ações de Mato Grosso, de Mato 
Grosso do Sul e da empresa privada que detinha 
ações na Minério de Urucum. Isso, Sr. Presidente, 
S~s e Srs. Senadores, é um absurdo. Como repre
sentante do meu Estado, não tenho alternativa e vou 
votar contra. 

O SR. SÉRGIO MACHADO - Sr. Presidente, 
peço .•. 

O SR. PRESIDENTE (Antonio Garlos Magalhães) 
- Pelo Partido de V. Exª já votou o Senador Jeffer
son Péres. Lamento. 

- -Em votação -o pedido de reexame na Comissão 
-de Constituição, Justiça e Cidadania. 
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Os Srs. Senadores que aprovam o requerimen
to queiram permanecer sentados. (Pausa.) 

Aprovado. 
O SR. JOSÉ EDUARDO OUTRA - Sr. Presi

dente, peço verificação de votação. 
O SR. JOSAPHAT MARINHO - Para fazer 

uma declaração de voto, Sr. Presidente. 
O SR. PRESIDENTE (Antonio Cartos Magalhães) 

-V. Ex!! encaminhe à Mesa, por escrito, sua declara
ção de voto, que será muito bem recebida e publicada. 

Concedo a palavra ao Senador Roberto Re
quião. 

O SR. JOSÉ EDUARDO OUTRA - Sr. Presi
dente, eu pedi verificação de votação e solicitei-a an
tes de V. Exi anunciar a matéria seguinte. É lógico que 
tenho de pedir verificação depois do resultado. 

O SR. PRESIDENTE (Antonio Cartos Magalhães) 
-Confiando na palavra de V. Ex!!, faço a verificação. 
Entretanto, a Mesa não ouviu isso, mas V. Ex!! não 
iria jamais dizer uma coisa por outra ã Mesa. 

O SR •. JOSÉ EDUARDO OUTRA - Eu sei, Sr. 
Presidente; é porque hou.ve duas pessoas falando 
ao mesmo tempo. . 

O SR. PRESIDENTE (Antonio Carlos Magalhães) 
-V. Ex!! pede verificação de votação? 

O SR. JOSÉ EDUARDO OUTRA - Sim, Sr. 
Presidente, peço verificação. 

O SR. PRESIDENTE {Antonio Cartos Magalhães) 
- Com apoiamento dos Senadores Pedro Simon, 
Antonio Carlos Valadares e Roberto Freire, fica con
cedida a verificação de votação ao Senador José 
Eduardo Outra. 

Peço aos Srs. Senadores que ocupem seus lu
gares para votação nominal. {Pausa.) 

O SR. HUGO NAPOLEÃO (PFL-PI. Para en
caminhar.}- Sr. Presidente, apenas para orientação 
da Bancada, o PFL recomenda o voto "SIM". 

O SR. SÉRGIO MACHADO (PSDB-CE. Para 
encaminhar.) - Sr. Presidente, o PSDB recomenda o 
voto "SIM". 

O SR. JOSÉ EDUARDO OUTRA (Bloco PT
SE. Para encaminhar.) -Sr. Presidente, a Uderança 
do Bloco recomenda o voto "NÃO". 

O SR. JÁDER BARBALHO (PMDB-PA. Para 
encaminhar.) - Sr. Presidente, o PMDB recomenda 
o voto "SIM". 

O SR. VALMIR CAMPELO (PTB-DF. Para en
caminhar.).- Sr. Presidente, o PTB recomenda o 
voto "SIM". 

O SR. PRESIDENTE (Antonio Carlos Magalhães) 
- Solicito aos Srs. Senadores que já votaram que dei-

xem de pressionar o botão, para que haja nova vota
ção, tendo que vista q\)e o painel apresentou erros. 

O SR. EPITACIO CAFETEIRA (PPB-MA. Para 
encaminhar.) - Sr. Presidente, o Partido Progressis
ta Brasileiro declara questão aberta. 

O SR. PRESIDENTE (Antonio Carlos Magalhães) 
-O,s Srs. Senadores já podem votar. 

(Procede-se à votação) 

VOTAM OS SRS. SENADORES: · 

Abdias Nascimento- Não 
Ademir Andrade- Não 
Antônio Carlos Valadares- Não 
Artur da Távola- Sim 
Bello Parga- Sim 
Beni V eras- Sim 
Bernardo Cabral -Sim 
Carlos Bezerra- Não 
Carlos Patrocínio - Abst. 
Casildo Maldaner- Sim 
Coutinho Jorge - Sim 
Eduardo Suplicy - Não 
Elcio Alvares- Sim 
Emília Fernandes - Não 
Epitácio Cafeteira - Não 
E mandes Amorim- Não 
Esperidião Amin- Sim 
Freitas Neto- Sim 
Geraldo Melo- Sim 
Gerson Camata- Sim 
Guilherme Palmeira- Sim 
Hugo Napoleão- Sim 
Humberto Lucena - Sim 
lris Rezende - Não 
Jader Barbalho - Sim 
Jefferson Peres - Sim 
João França- Sim 
Joel de Hollanda- Sim 
Jonas Pinheiro - Sim 
Josaphat Marinho - Sim 
José Agripino - Sim 
José Alves- Não 
José Bianco - Não 
José Eduardo Outra - Não 
José Fogaça- Sim 
José lgnácio Ferreira - Sim 
José Serra - Sim 
Júnia Marise- Não 
Leomar Quintanilha - Sim 
Levy Dias- Não 
Lucídio Portella- Sim 
Lúcio Alcãntara - Sim 
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Lúdio Coelho- Sim 
Marina Silva - Não 
Mauro Miranda - Não 
Nabor Júnior- Sim 
Ney Suassuna- Sim 
Osmar Dias -Sim 
Pedro Simon- Não 
Ramez Tebet- Não 
Regina Assumpção- Sim 
Renan Calheiros- Sim 
Roberto Freire - Não 
Roberto Requião - Não 
Romero Jucá- Sim 
Romeu Tuma- Sim 
Sebastião Rocha- Não 
Sérgio Machado- Sim 
Teotonio Vilela Filho- Sim 
Valmir Campelo- Sim 
Vilson Kleinübing - Sim 
Valdeck Omelas- Sim 

O SR. PRESIDENTE (Antonio Carlos Magalhães) 
-Votaram Sim 40 Srs. Senadores e Não 21. 

Houve uma abstenção. 
Total: 62 votos. 
Aprovado o requerimento, a matéria vai à Co

missão de Constituição, Justiça e Cidadania. 
O SR. ROBERTO FREIRE - Sr. Presidente, 

peço a palavra pela ordem. 
O SR. PRESIDENTE (Antonio Carlos Magalhães) 

-Tem V. Exª a palavra. 
O SR. ROBERTO FREIRE (Bloco PPS-PE. 

Pela ordem. Sem revisão do orador.) - Sr. Presiden
te, aprovamos um reexame pela Comissão de Cons
tituição, Justiça e Cidadania sobre constitucionalida
de de UI!@ aquisição de empresa feita por uma em
presa estatal, no caso, a Companhia Vale do Rio 
Doce. 

Seria interessante que, e gostaria de colocar, 
quando do reexame na Comissão de Constituição, 
Justiça e Cidadania, levássemos em consideração a 
nossa questão: para adquirir, para criar subsidiária, 
para constituir uma empresa tem que haver a autori
zação legisla!Na. É esse o tema, o conteúdo da in
constitucionalidade levantada. Não houve auton~
ção legislativa para a aquisição de uma empresa pri
vada por parte da Companhia Vale do Rio Doce. 

O que levanto e gostaria que o Relator anali
sasse conjuntamente é: se para constituir é inconsti
tucional não ter autorização legislativa, para des
constituir será que não é necessária a autorização 
legislativa? No caso concreto da privatização da 
Companhia Vale do Rio Doce não seria necessário 

ouvir-se ó Senado Federal? Que o Relator da maté
ria no reexame analisasse essa questão de ordem 
por nós levantada sobre constitucionalidade nas 
constituições ou desconstituições de empresas pú
blicas. 

O SR. PRESIDENTE (Antonio Carlos Magalhães) 
- Na realidade, não há questão de ordem a ser deci
dida. Todavia, o pronunciamento de V. Exª será en
viado à Comissão de Constituição, Justiça e Cidada-
nia. 

O SR. FLAVIANO MELO (PMDB-AC) - Sr. 
Presidente, gostaria de registrar meu voto favorável 
na votação, pois o mesmo não apareceu no painel 
eletrônico. 

O SR. PRESIDENTE (Antonio Carlos Magalhães) 
-A Ata registrará o voto de V. Exª. 

O SR. JOSÉ EDUARDO (PTB-PR) - Sr. Presi
dente, peço que registre meu voto. 

A SRA. MARLUCE PINTO (PTB-RR) - Sr. 
Presidente, gostaria que meu voto fosse registrado, 
bem como minha presença. 

O SR. PRESIDENTE (Antonio Carlos Magalhães) 
- O voto de V. Ex& será registrado, bem como sua 
presença. Do mesmo modo, -será registrado o voto 
do Senador José Eduardo. 

O SR. EDISON LOBÃO (PFL-MA) - Sr. Presi
dente, peço que registre o meu voto. 

O SR. ONOFRE QUINAN (PMDB-GO) :- Sr. 
Presidente, peço que registre o meu voto. 

O SR. PRESIDENTE (Antonio Carlos Magalhães) 
- Os votos dos Senadores Edison Lobão e Onofre 
Quinan serão registrados. 

O SR. FRANCEUNO PEREIRA (PFL-MG) -
Sr. Presidente, gostaria que V. Ex- registrasse o 
meu voto. 

O SR. PRESIDENTE (Antonio Carlos Magalhães) 
-O voto de V. Ex!! já foi registrado. 

O SR. PRESIDENTE (Antonio Carlos Magalhães) 
-Item 4: 

Discussão, em turno único, do Projeto 
de Decreto Legislativo n2 1, de 1997 (apre
sentado corno conclusão do Relatório n2 5, 
de 1996, da Comissão Especial criada nos 
termos do Requerimento n2 585, de 1996, 
destinada a apurar a situação dos garimpei
ros em Serra Pelada}, que susta os efeitos 
da aprovação do Presidente da República à 
Nota Conjur/Minfra nº 24/92, através da Ex-

. posição ·de Motivos n2 19/92, do Ministro de 
Estado da Infra-Estrutura, publicada em 24 
de março de 1992. 
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Ao projeto não foram oferecidas emendas, nos 
termos do art. 235 do Regimento Interno. 

Em discussão o projeto, em turno único. 
Sobre a mesa, requerimento que será lido pelo 

Sr. 12 Secretário, em exercício, Senador Carlos Pa
trocínio. 

É lido o seguinte 

REQUERIMENTO NS! 180, DE 1997 

Senhor Presidente, 
Nos termos do art. 279, alínea a, do Regimento 

Interno, requeiro o adiamento da discussão do Pro
jeto de Decreto Legislativo n2 1, de 1997, que susta 
os efeitos da aprovação, pelo Presidente da Repúbli
ca da Nota Conjur/Minfra n2 24/92, através da Expo
sição de Motivos n2 19/92, do Ministro de Estado da 
Infra-Estrutura, publicada em 24 de março de 1992, 
a fim de que sobre o mesmo seja ouvida a Comis
são de Constituição, Justiça e Cidadania. 

Justificação-

A· matéria em questão ao sustar os efeitos pro
duzidos pelo despacho do Sr. Presidente da Repú
blica, aposto a parecer exarado pela Consultaria Ju
rídica do então Ministério da Infra-Estrutura, acerca 
da titularidade de direitos sobre a área do Garimpo 
de Serra Pelada, remete-nos à delicada questão da 
interferência entre os Poderes da União. Assim sen
do, fica evidente a conveniência de que a matéria 
seja submetida ao crivo da Comissão de Constitui
ção, Justiça e Cidadania, decisão esta que submeto 
à deliberação do Plenário. 

Sala das Sessões, 11 de março de 1997 _ - El
cio Alvares - Valmir Campelo- Romeu Tuma-

0 SR- ADEMIR ANDRADE - Sr. Presidente, 
peço a palavra para encaminhar a votação. 

O SR- PRESIDENTE (Antonio Carlos Magalhães) 
- Com a palavra o Senador Ademir Andrade para 
encaminhar. 

O SR. ADEMIR ANDRADE (Bioco/PSB-PA. 
Para encaminhar a votação. Sem revisão do orador.) 
- Sr. Presidente, Sr"s. e Srs. Senadores, peço a pa
lavra para encaminhar o voto contrário ao adiamento 
dessa matéria ou à ida dela à Comissão de Consti
tuição, Justiça e Cidadania. 

O requerimento foi neste sentido, Sr. Presidente? 
O SR. PRESIDENTE (Antonio Carlos Magalhães) 

- Sim, para uma audiência na Comissão de Consti
tuição, Justiça e Cidadania. 

O SR. ADEMIR ANDRADE - Sr. Presidente, o 
ato que estabeleceu a retirada dos garimpeiros ou 
do direito dos garimpeiros de se manterem na expio-

ração de Serra Pelada foi assinado por um cidadão 
de nome Alfredo Rui Barbosa, Coordenador Jurídico 
do Ministério de Minas e Energia. 

Baseado num simples parecer, aprovado pelo 
Ministro de Minas e Energia e, em seguida, pelo 
Presidente da República, substituiu-se um direito 
que .estava previsto em lei. Ressalte-se que o cida
dão que assinou esse parecer, como Coordenador 
Jurídico do Ministério de Minas e Energia, no dia 
11/02192, foi quem, em 28/03/84, como advogado da 
Companhia Vale do Rio Doce, enviou um parecer 
pedindo ao então Presidente João Baptista de Oli
veira Figueiredo que não mandasse para o Congres
so Nacional a lei que retirou os 100 hectares cedidos 
aos garimpeiros do decreto da Companhia ,lJaJe do 
Rio Doce. O mesmo cidadão não queria que a lei 
fosse aprovada, mas ela foi. 

O art. 22 da referida lei - muito conhecida aqui 
no Senado - estabeleceu uma indenização de 
US$60 milhões à Companhia Vale do Rio Doce pela 
retirada daqueles 100 hectares do Decreto de Lavra 
n!! 74.509. Tal quantia, segundo a lei, "destinada ao 
pagamento à Companhia Vale do Rio Doce- CVRD 
da retificação da concessão de lavra, de que trata ~ 
Decreto n2 7 4_509". 

Em seu art. 22 estabelece: 

"Art. 22 - A área de 100,00ha, decor
rente da retificação a que se refere o art_ 12, 

localizada no Município de Marabá, Estado 
do Pará ·-· ( ) .•. destinar-se-á ao aproveita
mento de substâncias minerais, exclusiva
mente por trabalhos de garimpagem". 

A lei retirou do Decreto n!! 74.509 esses 100 
hectares e estabeleceu uma indenização de US$60 
milhões à Companhia Vale do Rio Doce por essa re
tirada. 

Na ocasião em que essa lei foi aprovada, fui 
autor de uma emenda aprovada tanto na Câmara 
dos Deputados quanto no Senado Federal, que con
dicionava o pagamento da indenização a uma prova 
de que essa área de 1 00 hectares estaria dentro do 
Decreto de Lavra n!! 74.509. 

Nossa emenda, que exigia uma averiguação 
técnico-contábil para provar que a área de Serra Pe
lada estava incluída no Decreto de Lavra nº 74.509, foi 
vetada pelo ex-Presidente João Baptista Rgueiredo. 

Ao encaminhar o seu veto ao Congresso Na
cional, o ex-Presidente João Figueiredo declarou en
tre outras coisas: 

Em conseqüência disso, encaminhei à 
apreciação do Congresso Nacional o Projeto 



Março 1997 ANAIS DO SENADO fEDERAL 407 

de Lei 'da Câmara n" 75, de 1984, onde se 
cuidava não fossem desrespeitadas as prer
rogativas da empresa concessionária e, a 
um tempo, se assegurava aos garimpeiros, 
mercê do desmembramento em favor da 
União do direito de !avia, a continuidade do 
seu trabalho na área. 

O SR. PRESIDENTE (Antonio Carlos Magalhães) 
-Peço a V. Exª que conclua o seu pronunciamento. 

O SR. ADEMIR ANDRADE . - Vou concluir. 
Peço mais um minuto, Sr. Presidente. 

O advogado, no parecer que deu conseqüência 
à perda do direito dos garimpeiros, reproduz a men
sagem do veto do ex-Presidente João Figueiredo. E 
é impressionante, Sr. Presidente, o cinismo do cida
dão Alfredo Rui Barbosa: ao reproduzir a mensagem 
de veto do ex-Presidente João Baptista Figueiredo, 
saltou justamente o parágrafo da mensagem que co
loca claramente que retirou a área de 100 hectares 
do Decreto de Lavra n" 74.509. 

Ora, Sr. Presidente, considero que a maior in
justiça que se está cometendo contra cidadãos bra
sileiros neste País advém da decisão equivocada do 
Presidente Fernando Henrique Cardoso de querer 
entregar a Vale do Rio Doce de qualquer maneira ao 
capital multinacional para cumprir seus compromis
sos com aquela empresa e maltratar, humilhar, des
graçar a vida de trabalhadores brasileiros. A decisão 
do Presidente da República será, sem dúvida, o 
maior pecado de sua vida de homem público. Não 
tenho dúvidas de que haverá o dia em que Sua Ex
celência terá um grande arrependimento por ter to
mado essa decisão. 

Por isso, estamos aqui para pedir que prevale
ça o direito previsto em lei. Se o direito não é dos 
garimpeilÕs, também não é da Vale do Rio Doce. O 
Governo teria de concedê-lo a alguém, e a Constitui
ção de 1988 estabeleceu que a prioridade é dos ga
rimpeiros organizados em cooperativa. Se anulásse
mos essa portaria, esse simples parecer, estaríamos 
deixando a á~a livre e o Governo teria de repassá
la à Cooperativa de Garimpeiros de Serra Pelada fa
zendo justiça àquela gente. 

Eu e o Bloco vamos votar contra. Se aprovada 
a ida do projeto à Comissão de Constituição, Justiça 
e Cidadania, espero que essa situação não se per
petue e que o projeto volte logo ao Plenário. 

Muito obrigado. 
O SR. ERNANDES AMORIM - Sr. Presidente, 

peço a palavra. 
O SR. PRESIDENTE (Antonio Carlos Magalhães) 

-Peço aos Srs. oradores que concluam seu pronun-

ciamento no tempo regimental, porque há màtéria 
urgente e grave a ser apresentada ao Plenário pelo 
Senador Roberto Requião. Após, ainda hoje, Comis
sões Permanentes irão eleger os seus dirigentes. 

Concedo a palavra, em primeiro lugar, ao Se
nador Hugo Napoleão, que já estava inscrito; depois 
eu a concederei a V. Exi', Senador Emandes Amo-
rim. 

O SR. HUGO NAPOLEÃO (PFL-PI. Para en
caminhar a votação. Sem revisão do orador.) - Sr. 
Presidente, o PFL vai concordar com o adiamento 
requerido pelos Srs. Uderes por uma razão muito 
simples: há um fato superveniente que precisa se~ 
do conhecimento da Comissão de Constituição, Jus
tiça e Cidadania. 

No dia 6 de março, portanto, há poucos dias, o 
Supremo Tribunal ·Federal, ao apreciar liminar na 
Ação Direta de Inconstitucionalidade n" 1.533-2-DF, 
Relator Ministro Marco Aurélio, assinalou esse cará
ter de excepcionalidade, entendendo que esse veto 
legislátivo dos atas normativos da AdministraÇão "é 
uma manifesta interferência do Partamento no exer
cício de uma típica função do Executivo, a regula
mentação das leis" (transcrição de despacho do Pre
sidente do Supremo Tribunal Federal, Ministro Se
púlveda Pertence, referendado pelo Plenário em 6-
3-97). 

Portanto, é de toda conveniência que a Comis
são de Constituição, Justiça e Cidadania seja ouvi
·da. Por isso o PFL votará a favor. 

O SR. PRESIDENTE (Antonio Carlos Magalhães) 
-Com a palavra o Senador Emandes Amorim. 

O SR. ERNANDES AMORIM (PPB-RO. Para 
encaminhar a votação. Sem revisão do orador.)- Sr. 
Presidente, S~s e Srs. Senadores, ainda bem que 
esta Casa tem o instrumento do decreto legislativo 
para corrigir determinados erros. 

Associo-me às palavras do ilustre Colega Se
nador Ademir Andrade, que falou a respeito da ne
cessidade de votarmos imediatamente esse projeto. 
Nâo há razão para um requerimento de adiamento 
dessa matéria. A comissão instaurada para apurar 
as irregularidades em Serra Pelada opinou no senti
do de que se apresentasse esse decreto legislativo. 

Sr. Presidente, S~s e Srs. Senadores, o que 
se pretende é anular, por meio de parecer de um ad
vogado, uma lei votada pelo Congresso, para presti
giar a Vale do· Rio Doce ou a negociação que está 
sendo feita em tomo da sua venda. 

Não há motivo para que esse projeto seja en
caminhado à Comissão de Constituição, Justiça e 
Cidadania. Dizer que um parecer feito por um advo-
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gado pode mudar uma lei aprovada pelo Congresso 
é uma falta de respeito a esta Casa. Não se pode 
deixar de votar para dar ouvidos a um advogado, 
mesmo que antes ele fosse defensor dos interesses 
da Vale do Rio Doce ou do interesse envolvido na 
sua venda. 

O que me chama a atenção é que existe esse 
instrumento de decreto legislativo para fazer com 
que, no mínimo, seja cumprida a Constituição nesta 
Casa. Se existe uma lei que tirou da Vaie do Rio 
Doce essa área de 100 hectares, passando-a para 
os garimpeiros, por um custo de R$60 milhões, evi
dentemente para revogá-la, é preciso outra lei e não 
um decreto legislativo. Ou eu sou deveras analfabe
to, ou alguns Pares, advogados, precisam, neste mo
mento, ler o teor desse projeto, para analisá-lo correta
mente. Não podem ficar empurrando-o, para lá e para 
cá, e protelando decisões que esta Casa tem de to
mar. Ou valorizam esta Casa, ou vamos ficar aqui o 
tempo todo impedidos de fazer cumprir a lei. 

Sr. Presidente, Srs. Senadores, se querem 
vender. a Vale, se querem dá-la, que o façam; isso é 
problema de quem quer vender ou de quem quer dar 
a Companhia Vale do Rio Doce. Disseram que o 
preço seria R$7 bilhões; hoje são 10 bilhões e pou
co. Se colocarem o preço da Vale, amanhã, em tor
no de 21 bilhões, haverá comprador. Mas querem 
atropelar as leis, querem entregar um património na
cional de graça. 

Pesquisas da CPRM dizem que o subsolo da 
Amazônia foi avaliado em 1 trilhão e 500 bilhões de 
dólares. E, aqui, querem porque querem entregar 
esse património, atropelando a lei. 

Não queremos nada demais, Sr. Presidente; 
queríamos apenas que esta Casa fosse sensata, 
que levasse tudo com seriedade e procurasse ver a 
legalidade, ou ainda, que um parecer de um cida
dão, advogado, não muda uma lei; não há necessi
dade disso, inclusive, porque já foi revisto por uma 
Comissão Parlamentar da qual o Senadores Edison 
Lobão, Ademir Andrade e eu participamos e onde vi
mos a necessidade de apresentar esse projeto de 
decreto legislativo. 

Mas de que adianta um projeto de decreto le
gislativo quando uma maioria, voltada para interes
ses não sei de que lado, atendendo a não sei que rei
vindicações, ainda querem protelar, quando se sabe 
que se o projeto for à Comissão de Constituição, Justi
ça e Cidadania demorará muito tempo e quando sair 
seu resultado, a Vale já terá sido entregue? 

Oxalá esta Casa ainda pense em sua sobera
nia, cujo restabelecimento é pensamento do atual 

Presidente. Espero que, caso o projeto vá à Comis
são de Constituição, Justiça e Cidadania, os Parla
mentares reconheçam que as leis deste País devem 
ser respeitadas. 

O SR. PRESIDENTE (Antonio Carlos~ _-.elhães) 
- Em votação o requerimento. 

' Os Srs. Senadores que o aprovam qu:. .rarn 
permanecer sentados. (Pausa.) 

Aprovado com os votos contrários .assinalados 
dos Senadores José Eduardo Outra e do Bloco. 

O SR. JOSAPHAT MARINHO (PFL-BA.) - Sr. 
Presidente, declaro que me abstive de votar. 

O SR. PRESIDENTE (Antonio Carlos Magalhães) 
- E abstenção do ilustre Senador Josaphat Marinho. 

A matéria vai à Comissão de ConstituiÇão, Jus
tiça e Cidadania. 

O SR. PRESIDENTE (Antonio Carlos Magalhães) 
- Esgotada a matéria constante da Ordem do Dia. 

Volta-se à lista de oradores. 
Concedo a palavra ao nobre Senador Roberto 

Requião. 
O SR. ROBERTO REQUIÃO (PMDB-PR. Pro

nuncia o seguinte discurso. Sem revisão do orador.) 
- Sr. Presidente, Sr!!s e Srs. Senadores, no dia 3 de 
dezembro, por requerimento do Líder de meu Parti
do, o PMDB, o Senado da República instaurou uma 
Comissão de inquérito para apurar irregularidades 
na autorização, emissão e negociação de títulos de 
Municípios e Estados, derivados ou não de precatá-
rios. 

Essa Comissão começou a funcionar e, na me
dida em que chegou a alguns resultados concretos, 
passou a sofrer crítica pesada de certos veículos de 
comunicação, de certos jornalistas. 

A crítica, inicialmente, tentava desacreditar o 
Relator, Senador Esperidião Amin e os Sub-Relato
res José Serra e Vilson Kleinübing. Parecia-me, 
como Relator da Comissão- no primeiro momento -, 
que essa era uma operação que serviria apenas 
para desacreditar os Senadores que se dedicavam, 
por tempo maior, à Comissão e obtinham e divulga
vam informações extremamente interessantes para 
a moralização do mercado de títulos no País e a mo
dificação da legislação que, no Senado, orienta a 
emissão desses títulos por esta Casa e pelo Banco 
Central. 

Em determinado momento, a Gazeta Mercantil 
publicou um artigo extremamente violento contra 
mim, feito por um jornalista que eu não conheço e 
que nunca me consultou, tampouco procurou esta
belecer o contraditório. Era o momento em que o 
Banco Central nos enviava alguns documentos, 
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mostrando a pesada participação de uma instituição 
do meu Estado- o Banco do Estado do Paraná-, na 
condição de tomador final dos títulos. Esse jornalista 
chama-se Alberto Dines. Eu, como quase todos os 
brasileiros, conhecia a importância do seu trabalho 
oa imprensa do nosso País, fiquei estupefato. Por 
que não me consultou para comprovar, ou não, as 
acusações absu~das que relatava num artigo absolu
tamente desinformado sobre mim e sobre a CP I? 

Aprofundei as investigações e descobri que o 
Sr. Albertq Dines era reitor da Universidade Virtual 
das Américas, patrocinada pelo Governo do Estado 
do Paraná. Reitor virtual de uma universidade vir
tual. Ficava para mim a indagação: seria virtual tam
bém o seu contracheque? Ou seria o contracheque 
puxado à sustância? 

Os Senadores Esperidião Amin, Vilson Kleinü
bing e eu fomos considerados, por outro jornalista, 
cadáveres políticos. Acusações sem fundamento, 
gratuitas e falsas. 

No entanto, de repente, chega à minha mão, 
por intermédio do Presidente da Comissão, Senador 
Bernardo Cabral, com origem numa investigação fei
ta pelo liquidante do Banco Vetor, Sr. Celso Maéedo 
Possas, uma informação extremamente interessan
te. Já agora não se trata mais de desqualificar Rela
tores e Senadores; trata-se de ameaçar a inde
pendência e os trabalhos do Congresso Nacional; 
trata-se de impedir e conspirar contra o Senado da 
Reoública. 

O liquidante do Banco Central passa às nossas 
mãos um documento em que relata que encontrou, 
entre os documentos do Banco Vetor, uma carta de 
intenções de uma firma de São Paulo chamada AOS 
e um cootrato de adesão, firmado pelos diretores do 
Banco Vetor, que propõe o que se segue: 

• A firma AOS-Assessoria de Comuni
cações Ltda, de São Paulo(SP), requereu
nos o pagamento de R$25.3n, 32 (Vinte e 
cinco mil, trezentos e setenta e sete reais e 
trinta e dois centavos), a título de honorários 
e despesas nos trabalhos, prestados ao 
Banco Vetor S. A., de assessoria gover'na
mental e de imprensa junto ao Congresso 
Nacional. 

Tal cobrança decorre de acordo celf'
brado em 06/12196" - três dias depois da 
instalação da CPI - "(cópias anexas) que 
prevê, principalmente, os trabalhos de as
sessoria Governamental através da diretoria 
da INTERNAC e de monitoração de tudo 

aquilo que for publicado relativamente ao 
Grupo Vetor. , 

Dentre õs serviços executados pela 
AOS, havia destaque, em sua proposta, 
para o fato de que .•. • ••• Nossas atividades 
incluem contatos e reuniões com todos 

. osmemcrosâaCPI, visando informá~Jos 
e motivá~los favoravelmente a respeito de 
nossa causa ••• • 

Estipulam, p<)r isso, que ... "caso nos~ 
so trabalho consiga neutralizar a Comi~ 
são ou prolongar suas atividades para 
não resultar em nada ou, ainda, inocentar 
completamente a t!!"presa ie V. S! far~ 
mos jus a um Sucess fee ••• " 

A uma taxa de sucesso. Aquela que no proces
so de emissão dos títulos era dada ou recebida após 
a aprovação da autorização pelo Senado e pelo 
Congresso Nacional e que se destina, agora, Sr. 
Presidente, a neutralizar, fazer com que a Comissão 
do Senado da República chegue a nada. E essa ati
vidade bem sucedida origina uma taxa de sucesso. 

Para que não pairem dúvidas, passarei a ler, 
na sua integralidade, primeiro, uma carta da AOS ao 
Banco Vetor, de 6 dezembro de 1996. 

"Ao 
Banco Vetor S/ A 
Rua do Mercado, 11, 72 andar 
Rio de Janeiro - RJ 
At. Dr. Fábio Barreto Nahoum 
Pela presente vimos levar às mãos de V. 

S! nossa proposta de Assessoria Governa
mental e de Imprensa ao Banco Vetor S/ A. 

Nossa atividades serão desenvolvidas 
em Brasília, São Paulo e Rio de Janeiro. Na 
Capital Federal o trabalho de Assessoria 
Governamental será desenvolvido pela dire
toria da lntemac, a melhor e a mais relacio
nada empresa de consultaria governamen
tal. O trabalho de Assessoria de Imprensa 
junto ao Congresso será realizado pelos jor
nalistas que representam a AOS naquela 
Capital e que são os dois mais influentes e 
relacionados jornalistas que cobrem a Câ
mara e o Senado Federais. 

Nossas atividades incluem contatos e 
reuniões com todos os membros da CPI, vi
sando informá-los e motivá-los favoravel
mente &. respeito de nossa causa. Além dis
so todas as atividades dos parlamentares 
que sejam de interesse serão monitoradas e 
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·analisadas para a tomada das providências 
necessárias. 

Nosso trabalho, ainda, abrangerá con
tatos e encontros de representantes do Ban
co com os mais importantes jornalistas de 
São Paulo, Brasília e Rio de Janeiro para in
formá-los e motivá-los favoravelmente. Além 
disso, a AOS manterá uma estrutura para 
monitorar tudo que for publicado e tomar as 
providências necessárias. 

Para este trabalho orçamos os honorá
rios mensais de nossa empresa em 
R$10.000,00 (dez mil reais) para o mês de 
dezembro e R$25.000,00 (vinte e cinco mil 
reais) mensais a partir de janeiro de 1997. 

Além desses custos, as despesas de 
viagens, refeições e hospedagem, quando 
necessárias, serão reembolsadas à parte, 
contra a apresentação dos respectivos com
provantes. 

Caso nosso trabalho consiga neutrali
zar a Comissão ou prolongar suas ativida
des para não resultar em nada ou, ainda, 
inocentar completamente a empresa de V. 
s~ faremos jus a um 'success fee' de 
R$120.000,00. 

Favor colocar o 'De Acordo' na cópia 
anexa, oficializando nossa contratação e os 
termos da presente. 

Cordialmente, 
Antonio de Salvo 
Diretor Superintendente' 

O contrato encontrado entre os papéis da Vetor 
pelo liquidante e assinado pelos Srs. Fábio Barreto Na
houm e Mauro Enrico Barreto Nahoum tem, na sua in
tegralidade, o seguinte teor (Uma minuta de contrato 
de adesão é mandado ao Banco Vetor pela AOS): 

'At. Dr. Fabio Barreto Nahoum 
Pela presente vimos levar às mãos de V. 

Sª nossa proposta de Assessoria Governa
mental e de Imprensa ao Banco Vetor SI A. 

Nossas atividades serão desenvolvi
das em São Paulo, Brasília e Rio de Janeiro. 
Na Capital Federal o trabalho de Assessoria 
Governamental será desenvolvido pela dire
toria da lntemac, a melhor e a mais relacio
nada empresa de consultoria governamen
tal. O trabalho de Assessoria de Imprensa 
junto ao Congresso Nacional será realizado 
pelos jornalistas que representam a AOS na
quela capital e que são os dois mais influen-

tes e relacionáveis que cobrem a Câmara e 
o Senado Federais. 

Nossas atividades incluem contatos e 
reuniões com todos os membros da CPI, vi
sando informá-los e motivá-los favoravel
mente a respeito de nossa causa. Além dis
so todas as atividades dos parlamentares 
que sejam de interesse serão monitoradas e 
analisadas para a tomada de .providências 
necessárias. • 

Nós os Senadores da CPI seríamos objeto, por 
esta cláusula do contrato de adesão, de providên
cias necessárias: a desqualificação, a desmoraliza
ção, o implante de notas e de artigos na imprensa 
nacional, sem a menor sombra de dúvida. -

Continua o contrato de adesão: 

'Nosso trabalho, ainda, abrangerá con
tatos e encontros de representantes do Ban
co com os mais importantes jornalistas de 
São Paulo, Brasília e Rio de Janeiro para in
formá-los e motivá-los favoravelmente. Além 
disso, a AOS manterá uma estrutura para 
monitorar tudo que for publicado e tomar as 
providências necessárias. 

Segue uma cláusula do custo do trabalho. 
Além desses custos, despesas de viagens e refeiçõ
es. Muda-se um pouco no contrato de adesão o tex
to da proposta. 

'Caso nosso trabalho consiga demons
trar a lisura de conduta do banco Vetor S/ A, 
faremos jus a um 'success fee' ••. 

Favor colocar o De Acordo na cópia anexa, ofi
cializando nossa contratação e os termos da presen
te.' 

'De acordo', escreveu a Diretoria do Banco 
Vetor, 'com as seguintes ressalvas: 

a) Viagens e hospedagens deverão ser previa
mente aprovadas pelo Vetor; e 

b) Este contrato poderá ser cancelado a qual
quer tempo, por quaisquer das partes, mediante avi
so escrito com vigência imediata.' 

A CPI, Sr. Presidente, determinou à Polícia Fe
deral, recorrendo à jurisdição do juiz competente, a 
apreensão e a ouvida de todos os membros da Dire
toria da lntemac e da Vetor e a apreensão dos docu
mentos referentes às suas atividades; quebra de si
gilo bancário e telefónico, para sabermos com quem 
se contactavam os Diretores da AOS e da lntemac. 

Essas providências estão sendo tomadas, pro
vavelmente, neste momento. O Senador Romeu 
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Tuma já ativou a Poifcia Federal. E eu, fazendo pú
blico estes documentos, encaminho à Mesa a cópia 
de seu inteiro teor, acompanhada de algumas fatu
ras de custo e cobrança de telefonemas. Peço ao 
Presidente do Senado da República que encaminhe 
cópias ao Procurador-Geral da República, para as 
providências necessárias. 

É um crime contra o Senado da República uma 
tentativa clara de obstrução e de interferência nos 
trabalhos dos Senadores e do Congresso Nacional. 

O Sr. Pedro Simon- Permite-me V. E)(-! um 
aparte? 

O SR. ROBERTO REQUIÃO - Ouço V. E)(-! 
com prazer. 

O Sr. Pedro Simon- Em meus quarenta anos 
de vida pública, não vi um fato como esse, nem dele 
tomei conhecimento. Acho muito difícil que, na vida 
do Congresso Nacional, tenha havido fato igual. É 
uma hora de grande afirmação.do.Senado Federal. 
Talvez, a hora e o momento mais importantes de 
afirmação do Congresso Nacional. Não temos outra 
saída. Confio em V. Ex!!, ilustre Presidente, já que, 
baseado na documentação feita, sei que os fatos vi
rão. Em primeiro lugar, esse é o maior exemplo da 
impunidade no Brasil, todos estão certos de que 
existe impunidade, já que qualquer cidadão que tem 
uma certa situação sabe que com ele não vai acon
tecer nada, pelo que colocou nesse documento. Du
vido que exista alguém que tenha feito um documen
to semelhante a esse. A existência desse documen
to exige que o cidadão que o assinou tenha a sua 
prisão preventiva decretada hoje. Esse cidadão tem 
que dormir na prisão hoje, para que a CPI possa 
continua_r. O contrato diz o seguinte: ·caso o nosso 
trabalho consiga neutralizar a Comissão ou prolon
gar suas atividades para não resuHar em nada ou, 
ainda, inocentar completamente a empresa de V. s~. 
faremos jus a um success fee de R$120.000,00 
(cento e vinte mil reais). • Sr. Presidente, tenho a 
convicção de que V. E)(-! deve solicitar a presença 
do Procurador-Geral. A única dúvida é se esta é .a 
assinatura dele. Não foi a CPI, mas o Senador Ber
nardo Cabral que mereceu méritos. Tire-se o chapéu 
ao Sr. Celso Macedo Possas, liqüidante do Banco 
Vetor, que endereçou ao Presidente a carta com to
dos os documentos. Eu nunca vi nada tão grave, 
nada tão sério, nunca vi um deboche tão grande em- -
relação ao Congresso Nacional. Ou tomamos provi
dências para que esse cidadão durma na cadeia ou 
termina a CPI. Pois o que está acontecendo na CPI 
é que as pessoas têm vindo mentir, debochar e iro-

nizar. Em qualquer CPI do Congresso americano, 
quem fraudar, mentir; não disser a verdade, vai para 
a cadeia. Aqui não são apenas as pessoas que es
tão mentindo, debochando e ironizando, como hoje 
pela manhã, mas também documentos. Um docu
mento assinado pelo autor do crime. E o crime é 
aceito, tanto que já tem recibo de documento. Quero 
felicitar V. Ex!, nobre Relator Roberto Requião, o 
Presidente e os membros da Comissão pelo excep
cional trabalho que vêm desempenhando. Mas creio 
que agora é o momento de pararmos. V. Ex!, o Pre
sidente Antonio Carlos Magalhães e o Procurador
Geral da República têm que verificar se a assinatura 
é verdadeira. Não sou juiz - está aí o Senador Jo
saphat Marinho - mas temos que verificar se é ver
dadeira, Pois se a assinatura do Sr. Antônio de Sal
vo é verdadeira, ele deve ter hoje a sua prisão pre
ventiva decretada e dormir-na càdeiii. -- - ... 

O SR. PRESIDENTE (Antonio Carlos Magalhães) 
- Quero. advertir ao-Senado que, tendo em vista a 
gravidade do assunto, o orador não ficou restrito ao 
tempo regimental. Não são permitidos apartes, mas 
nesta sessão e os permitirei, levando em conta a 
gravidade do assunto. Ao final, a Presidência se pro
nunciará. 

O SR. ROBERTO REQUIÃO - Concedo um 
aparte ao Senador Esperidião Amin. 

O Sr. Esperidião Amin - Serei muito conciso, 
muito breve, quero fazer dois comentários apenas. 
Primeiro, se não fosse a insistência da CP I, o Ban
co Vetar não teria sido objeto da ação de liquida
ção do Banco Central. Ou seja, a ação da CPI 
desmentiu, na prática, o projeto deste consórcio 
lntemac-ADS-Banco Vetor. Foi a ação da CPI que 
frustrou o objeto desse contrato, que era neutrali
zar os efeitos da CPI. Foi a ação da CPI que neu
tralizou o projeto desse contrato, por isso é que 
houve a liquidação. O segundo aspecto que quero 
salientar é que não foi a ação do Senado, foi a 
ação do liquidante, muito bem destacada pelo Se
nador Pedro Simon; foi o servidor do Banco Cen
tral que, lá chegado, vendo as contas para pagar, 
Senador Bernardo Cabral, tinha essa conta para 
pagar, a conta de um dos pistoleiros da CPI, ou 
seja, um dos contratados para eliminar a CPI. Não 
sei se é o único, parece que é o mais bisonho. 

- -M-as é rrnJitodifícil;-como- diz o Senador Pedro- s1::-
mon - e S. E)(-! falou com a experiência ·dos seus 
55 anos de vida pública. 

O SR. PEDRO SIMON -Quarenta anos, Senador. 
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O Sr. Esperidião Amin - Desculpe, Senador. 
Soaram aos meu ouvidos 55 anos, mas é como se 
V. Exi' tivesse 55 anos de vida pública, como se ti
vesse sido contemporâneo de Júlio de Castilhos, do 
nosso querido Borges de Medeiros, de Antônio Chi
mango. Eu só gostaria de destacar que foi um servi
dor do Banco Central que lá chegou e viu que tinha 
essa conta para pagar, a conta do pistoleiro. Foi en
contrada a prome:osa de serviçQ do pistoleiro. Sorte 
da vítima, que era a CPI, o Senado. A vítima conse
guiu, através da força policial - porque o Banco 
Central era a força policial - descobrir que havia no 
contrato não um cabra marcado para morrer, que 
era a CP I, .mas um cabra contratado para matar, que 
era a ação proposta nesse contrato. Penso que as 
circunstâncias, Sr. Presidente, são favoráveis a que 
a CPI prossiga. Todos nós saímos daqui com um 
pouco mais de energia, um pouco mais de espírito 
de missão. Esse é o meu comentário. 

O SR •. PRESIDENTE (Antonio Carlos Magalhã
es. Fa+endo soar a campainha.)- Consulto o Plená
rio sobre a prorrogação da sessão por trinta minutos, 
para que o orador conclua a sua oração. (Pausa.) 

Não havendo objeção do Plenário, está prorro
gada a sessão por tinta minutos. 

Com a palavra o Senador Roberto Requião. 

O SR. ROBERTO REQUIÃO - Sr. Presidente, 
nas palavras de um conhecido jornalista económico 
brasileiro, fui aparteado agora por um cadáver políti
co. Eu e os Senadores Esperidião Amin e Vilson 
Kleinübing fomos chamados de cadáveres políticos. 
O Senador Esperidião Amin demonstrou com clareza 
que talvez seja um zumbi, um morto-vivo. E, para a 
desgraça dos jornalistas e a felicidade do País ql.ie vai 
ter esse mercado financeiro saneado, um morto muito 
vivo que vai, junto coni os outros Senadores, levar a 
CPI ao seu fim e à conseqüência necessária com 
tranqüilidade, com firmeza, Sr. Presidente, e, quan
do necessário. com a dureza que o Senado saberá 
imprimir nas ocasiões em que isso seja reclamado. 

O Sr. EdU<~rdo Suplicy·- V. Ex! me concede 
um aparte, Senador Roberto Requião? 

O SR. ROBERTO REQUIÃO - Pois não, Sena
dor Eduardo Suplicy. 

O Sr. Eduardo Suplicy - Senador Roberto Re
quião, desde que V. Exª foi designado Relator desta 
Comissão Parlamentar de Inquérito surgiram algu
mas matérias na imprensa, e, ao lê-las, estranhei o 
seu conteúdo, porque me pareceram injustas c:>m 
respeito à atitude, à firmeza, à busca equilibrada da 

procura pelos fatos, daí a necessidade de apurá-los. 
Apesar do empenho do Presidente Bernardo Cabral, 
que vem conduzindo com equilíbrio, moderação e 
bastante firmeza a CPI, para que ela possa ter su
cesso de fato no que diz respeito a atingir seus obje
tivos, faz-se necessário que V. Exª, como Relator, 
tenlia extraordinária dedicação e coragem. V. Exª 
está continuamente submetido a pressões, e não fo
ram poucas as matérias, as notas, inclusive edito
riais tentando atrapalhar, tentando desencorajá-lo, 
tentando fazer com que V. Exª ficasse limitado e ini
bido. Mas, felizmente, jamais V. Exª se sentiu de
sencorajado. O que falam a respeito de v. Exª tam
bém se estende a alguns membros da CPI. Houve 
notas aqui e acolá, matérias não completâ.S, inter
pretações Q'Je estamos compreendendo melhor ago
ra e que tiveram origem no esforço extraordinário de 
algumas pessoas que, profissionalmente, foram pa
gas para exatamente tentar implodir essa CP I, para, 
como V. E)(!! bem disse, tentar impedir que o Senado 
Federal realizasse o seu·· dever constitucional de 
averiguar tudo o que fere o interesse público. Sena
dor Roberto Requião, acredito que se faz necessária 
uma ação enérgica em defesa do Senado Federal. 
Sr. Presidente Antonio Carlos Magalhães, acredito 
que essa é uma das matérias mais importantes já 
surgidas na história do Congresso Nacional e da im
prensa brasileira. Sugiro que os documentos lidos 
agora pelo Senador Roberto Requião, além daquilo 
que S. Exª já mencionou, sejam também encaminha
dos ao Presidente da Associação Brasileira de Im
prensa, Barbosa Lima Sobrinho; ao Presidente da 
Fenaj, Federação Nacional dos Jornalistas Profissio
nais; à ABERT; e a todos os principais órgãos da im
prensa e meios de comunicação do Brasil. Os res
ponsáveis por esses órgãos de imprensa precisam 
saber o que se passa aqui em Brasília. Senador Ro· 
berto Requião, avalio que se faça necessário apurar 
a ação dessas empresas, inclusive, para antes de 
03 de dezembro de 1996, porque é possível que já 
desde idos anteriores tenham ocorrido situações si
milares para as quais precisamos estar atentos. 
Cumprimento V. Exª pela energia com que está le
vando adiante a defesa dos interesses da CPI. 

O Sr. Jáder Barbalho - Permite-me V. Exi' um 
aparte? 

O SR; ROBERTO REQUIÃO - Ouço o Sena
dor Jader Barbalho. 

O Sr. Jáder Barbalho- Senador Roberto Re
quião, desejo, em meu nome e em nome dos com
panheiros do PMD(3, em primeiro lugar, cumprimen-
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tar V. E.lé-' pele ~.::sempenho que vem tendo como 
Relator da CPI - V. Exª que foi indicado pelo Partido 
para essa função -, e, ainda, extemar a nossa ex
pectativa de que, ao final do trabalho de V. Ex!! e da 
Comissão, se possa, efetivamente, obter resultados 
a fim de modificar o panorama do que aí está em re
lação ao mercado financeiro e em relação ao papel 
do Banco Central. Creio também que, depois di~::o, 
devamos fazer uma reflexão profunda, nós do Sena
do Federal, em relação à aprovação das autorizaçõ
es que concedemos e para com as quais devería
mos ter uma maior atenção. Lamentavelmente so
mos obrigados a fazer este mea culpa - e o temos 
feito todos nós. Então, quero, no momento em que 
V. Ex!! traz ao conhecimento da Presidência da Casa 
e do Plenário do Senado fatos da maior relevância, 
no que diz respeito à autonomia do Senado Federal 
e, de modo particular, à Comissão Parlamentar de 
Inquérito, na condição de Líder do PMDB, renovo a 
solidariedade e a certeza do desempenho de V. Exª 
e· daquela Comissão; com ·vistas à ·apuração ·de to= 
dos os fatos relativos à questão de emissão de títu
los públicos e, mais que isso, da oportunidade que a 
CPI terá de propor novos horizontes no que diz res
peito aos aspectos do mercado financeiro e do papel 
do Banco Central do Brasil. 

O SR. ROBERTO REQUIÃO - Senador Jader 
Barbalho, Líder da minha Bancada, quando V. Ex!! 
me propos a tarefa de relatar essa Comissão Parla
mentar de Inquérito, sabia o que me esperava. 

Não sou noviço na política nem no enfrenta
menta dos grandes interesses. Já fui objeto de três 
tentativas de cassação de mandato, quando enfren
tei interesses estabelecidos e cristalizados na socie
dade dq_meu Estado. 

Esta CPI vai até o fim. Os homens nasceram 
com espinha para não rastejar. O Senado da Repú
blica não se intimida. Neste momento, a memória 
me acode com uma velha frase áspera do Padre Al
bano, um dos meus professores no Seminário Maris
ta, onde estudei na juventude: "Pagamos o preço do 
percurso duro, mas vamos dar uma resposta à altura 
ao Senado da República, ao Congresso e ao Paí~·. 

O Sr. Ramez Tebet- Permite-me V. Ex!! um 
aparte? 

O SR. ROBERTO REQUIÃO - Ouço o nobre 
Senador Ramez Tebet. 

O Sr. Ramez Tebet- Senador Roberto Re
quião, desde a Faculdade de Direito, quando estu
dávamos a parte referente a contratos, aprendemos 
-de início - que estes precisavam ter agente capaz 

e o objeto precisava ser lícito e exeqüível; o objeto 
tinha que ser possível. O que eu vejo nesse contrato 
que V. Ex" lê: quanta capacidade! O que aprende
mos na faculdade é a capacidade intelectual, é a ca
pacidade de querer, é a vontade livre. Esse pessoal 
que firmou esse contrato demonstra uma capacida
de diferente: a de tentar enlamear e modificar as coi
sas que são feitas corretamente. Quanto ao objeto 
possível, será que pensam em modificar e iludir, por 
acreditarem que a classe política está arrasada? 
Será que eles não entendem que atualmente exis
tem homens públicos da envergadura de V. E~ e 
daqueles que compõem essa CPI e prestam um 
grande serviço à Nação? Senador Roberto Requião, 
Srs. Senadores, acredito que, positivamente, isso 
veio desnudar, de uma vez por todas, que a corrup
ção existe lá fora mesmo; aqui, existem homens da 
têmpera dos que compõem essa CPI, que estão, 
sem dúvida alguma, prestando um grande serviço à 
Nação. E não poderia silenciar-me, Senador Roberto 

· Requião; ·sem emprestar··a·minha modesta solidarie
dade a V. Exª e a todos os membros que compõem 
a nossa CPI, na certeZa. de que a classe política 
está cumprindo o seu dever e vai, sem dúvida, levar 
essa Comissão até o fim. 

O SR. ROBERTO REQUIÃO - Obrigado, Se
nador Ramez Tebet. 

O Sr. Romeu Tuma - V. Ex!! me permite um 
aparte, Senador Roberto Requião? 

O SR. ROBERTO REQUIÃO - Concedo o 
aparte ao Senador Romeu Tuma. 

O Sr. Romeu Tuma - Senador Roberto Re
quião, solicitei este aparte a V. Ex!! para testemunhar 
a sua coragem e dos membros da CPI, a oportuni
dade das decisões e a dignidade no respeito à lei. O 
Senador Bernardo Cabral tem procurado, por meio 
dos depoimentos e dos requerimentos, demonstrar 
claramente que os objetivos dessa Comissão estão 
traçados, mas bitolados dentro do que é permitido 
pela legislação. E, dentro dessa oportunidade, há 
providências imediatas; sempre que surge um fato 
novo - e hoje tivemos como exemplo esse malsina
do contrato que V. Exª trouxe ao conhecimento da 
CPI -, imediatamente, providências e diligências são 
requeridas. Hoje, de pronto, na própria sala da au
diência, ofícios foram encaminhados, requerendo 
providências à Polícia Federal. Temos tido um apoio 
extremo, dedicado e presente, por intermédio dos 
membros do Banco Central, da Polícia Federal, do 
Ministério Público, da Receita Federal e do Dr. João 
Carlos da Rocha Matos, Juiz da 4º Vara Federal de 
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São Paulo, que prontamente tem expedido as or
dens para dar tranqüilidade àqueles que agem em 
nome da CPI, no cumprimento da sua missão. Que
i·o cumprimentar V. Exª e todos os membros desta 
Casa pela permanente dedicação, pouco se impor
tando com os horários de almoço ou de dormir, en
frentando obstáculos como esse que V. Ex!! trouxe 
ao conhecimento da Casa. 

O. SR. l:tOBERTO REQUIÃO - Senador Ro
meu Tuma, agradeço o seu aparte e encerro meu 
pronunciamento, 'entregando à Mesa os documentos 
que chegaram às minhas mãos por intermédio do 
Presidente da CPI, Senador Bernardo CabraL 

O SR. BERNARDO CABRAL - Sr. Presidente, 
peço a palavra pela ordem. 

O SR. PRESIDENTE {Antonio Car1os Mi:igalhães) 
- Concedo a palavra, pela ordem, ao Senador Ber
nardo Cabral. 

O .S8. BERNARDO CABRAL. (P.EL·:k.M .. -~e!.a. 
ordem. Sem revisão do orador.) - Sr. Presidente, sei 
que V. EXª tem a prerrogativa de velar pelo respeito 
ao Senado, mas, uma vez que todos nós, Senado
res, fomos atingidos, gostaria que, quando V. Ex!! 
despachasse o requerimento ao eminente Senador 
Roberto Requião, tivesse presente - que aliás é 
uma faculdade de V. Exª -que esta se trata da ma
nifestação de todo o Senado. V. Exª está sendo 
acompanhadO por toda a Casa na hora em que zela 
pela _prerrogatiVa do Senado. 

Era a minha manifestação pela ordem, Sr. Pre
sidem~. (P.~Irnas) 

· · O SR. PRESIDENTE (Antonio Carlos Magalhães) 
- Sr-s e Srs. Senadores, a Mesa e a sua Presidência 
em particular, acompanhou, com a devida atenção, 
o pronúnciairiento do Senador Roberto Requião. 

. De logo, devo afirmar que nada tem faltado à 
Comissão, absolutamente nada, para seu fiel de
sempenho. Nenhuma medida foi solicitada pela Co
missão que não tivesse imediatamente o apoio da 
Mesa. Entretanto, agora, a Mesa e a Presidência em 
particular têm o dever de adiantar-se à Comissão 
em relação a providências conjuntas que adotare
mos; mas cumpre de logo o dever de salientar para 
a Nação inteira o mérito da Comissão Parlamentar 
de Inquérito dos Títulos Públicos, dado o trabalho 
exaustivo que vem realizando em favor da moralida
de pública. 

Se há excessos- e provavelmente pode haver 
- de um ou outro dos seus membros, eles sãà muito 
pequenos diante da grandeza dos fatos que apuram 

e sobretudo diante do trabalho moralizador que reali
zam. Por isso, penso que é do meu dever, de pron
to, declarar que, se nesse c6ntrato existem jornalis
tas credenciados, descredenciados eles serão ime
diatamente. 

. Por outro lado, também enviarei, de acordo 
com os órgãos jurídicos da Casa e com a assessoria 
de quantos Senadores queiram, uma notícia-crime 
ao Procurador da República. E também espero que 
a CPI, com os trinta dias que lhe restam e. mais a 
necessária prorrogação, chegue ao· firT1 ~esse pro
cesso, que poderá, ou não, se desdobrar em outros. 
Apuraremos tudo em relação ao assunto pàra o qual 
foi constituída, o que não impedirá a discy_ssão de 
outros temas, mas deveremos, até para não dar ra
zão a esse contrato, no tempo hábil, com a ·prorroga
ção necessária, sem tomar-se extremamente longa, 
chegar aos objetivos que o Senado deseja: 

Se alguém pensou qu_e essa CPI poderia dar 
em nada, esse alguém certamente não ·é ao Sena
do, porque essa CPI vai concluir por coisas objeti
vas, e o Senado mandará para as autoridades pro
cessantes, ou seja, além do Ministério Público, para 
as Câmaras dos Vereadores e para as Assembléias 
Legislativas, o que for apurado. · 

De nossa parte também, teremos o dever até 
mesmo de modificar a legislação, para 1- • .zer com 
que o Banco Central fiscalize com mais atenção ca
sos semelhantes a esses que estão ocorrendo, e 
essa CPI vem provando em abundância o quanto 
tem sido transigente o Banco Central. Mais do que 
isso, o Senado também deve modificar a sua atua
ção em relação ao exame desses títulos. Daí por 
que digo que, sem parecer escrito, que esteja sobre 
a mesa, nem mesmo assinada pelos Líderes, não 
colocarei uma matéria dessa em votação. Tomo a 
deliberação de fazer isso, porque sei que o meu pro
pósito é o propósito da Casa: de moralizar a sua 
atuação para que tenha cada vez mais força diante 
da opinião pública brasileira, e terá. Terá porque a 
CPI vai cumprir o seu dever e o Senado Federal, da 
mesma forma, vai prestigiar a CPL 

O SR. PEDRO SIMON - Sr. Presidente, so
mente para um esclarecimento. V. Exª falou que vai 
endereçar hoje a queixa-crime ao Procurador-Geral 
da República? 

O SR. PRESIDENTE (Antonio Car1os Magalhães) 
- Senador Pedro Simon, a notícia-crime vou endere
çar quando for redigida pelo jurista. Não posso dizer 
a V. Exª se será já ou se será amanhã de manhã. 
Cumpriremos o nosso dever imediatamente. 
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• O SR. PEDRO SIMON - Aceito amanhã como 
já, Sr. Presidente. 

O SR. PRESIDENTE (Antonio Carlos Magalhães) 
-Os Srs. Senadores Humberto Lucena, Lúcio Alcân
tara, Odacir Soares, Abdias Nascimento e Benedita 
da Silva enviaram discursos à Mesa para serem pu· 
blicados na forma do disposto no art. 203 do Regi· 
mento Interno. 

s, Exªs serão atendidos. 

O SR. HUMBERTO LUCENA (PMDB-PB) 
Sr. Presidente, Sf!s e Srs. Senadores, faleceu em 
28 de fevereiro, p. passado, em Brasília, o ex-::lepu
tat.lo federal pelo Rio Grande do Sul, Walter Giorda
no Alves. 

Nascido em ltagui - RS, formou-se em Direito 
e em Economia, em Porto Alegre. Graças a sua fir
me e permanente atuação, como advogado, em de
fesa dos trabalhadores, inclusive, com muita ênfase 
dos menores, elegeu-se deputado e~tadual pel~ 
PTB, ligijl.do que sempre foi ao trabalhismo de Getú
lio Vargas e João Goulart. Em 1958 elegeu-se depu
tado federal pelo PTB gaúcho, ficando, na Câmara, 
dois mandatos, 59/63 e 63/67. 

Com a inauguração de Brasília, Walter Giorda
no Alves que tinha também vocação de agricultor, 
sem dúvida herdada de seu pai, fazendeiro na re
gião de São Boja-RS, adquiriu terras em Goiás, 
onde fundou uma fazenda. Passou a ser, então, um 
misto de político e agricultor. 

Foi um dos incentivadores da criação da Co
missão do Distrito Federal e, depois, defendeu, com 
ardor, a autonomia política do Distrito Federal. 

Mais adiante ajudou a implantar em Brasília, a 
Cia, Bl'áZiliense de Cerveja, a primeira indústria de 
grande porte do Distrito Federal que, depois,. teve o 
seu controle acionário transferido para a Skol, tendo 
montado e dirigido, por cinco anos, em São Paulo, a 
unidade industrial dessa empresa industrial. Pela 
sua experiência no ramo, trabalhou também na 

· Brahma, no Rio de Janeiro. 

Walter Giordano Alves casou-se duas vezes. A 
primeira com Isaura Maria Bueno de Castro AlVes, 
com quem teve dois filhos, o advogado Ganzelo Neri 
e o jornalista José Walter. E a segunda com Aida 
Haddad, a quem deixou viúva, com dois filhos do ca
sal, o engenheiro Antonio Sérgio e a publicitária Sa
mara. 

Senhor Presidente, Senhoras e Senhores Se
nadores, o ex-deputado Giordano Alves, seu nome 
parlamentar, além de ser competente e possuir notá-

vel espírito público, era um verdadeiro gentleman, 
tanto assim que o seu círculo de amigos e admirado
res, em Brasília, era muito grande. 

Conciliador por natureza ele não teve dificulda
de de ser o getulista que sempre foi e, ao mesmo 
tempo, um juscelinista entusiasmado com a política 
desenvolvimentista do fundador de Brasília. 

Ao encerrar esse pronunciamento, confesso a 
imensa saudade que Walter Giordano Alves deixou, 
náo apenas aos seus familiares, mas também aos 
admiradores e amigos, entre os quais me induo com 
muita honra. 

O SR. LÚCIO ALCÂNTARA (PSDB-CE)- Sr. 
Presidente, Sf!s e Srs. Senadores, 

Senhor Presidente, 

Senhoras e Senhores Senadores, 

Segundo o Embaixador "Riêúpero, acaba de 
realizar-se em São José da Costa Rica, uma grande 
conferência dos países em emergente desenvolvi
mento (China incluída), no sentido de dar impulso às 
relações econômicas entre eles. Na língua um tanto 
hermética dos diplomatas, chama-se a isso de •coo
peração Sul-Sul", distinguindo, assim, da "Norte
Sul", que se dá com os países desenvolvidos. 

o debate do tema é marcado por uma curiosa 
contradição. Nunca foi tão volumosa, correta e rea
lista como hoje, a relação entre as economias me
nos avançadas. Não obstante, persiste o ceticismo 
dos próprios protagonistas, que continuam a olhar 
para os EUA, a Europa e o Japão, como os únicos 
parceiros desejáveis do jogo econômico. 

Vinte anos atrás, isso era verdade, agora, po
rém, as perspectivas foram totalmente modificadas 
por uma reação em cadeia de vários fatores listados 
pelo Embaixador Ricúpero, e que estão transforman
do o panorama econômico: 

Em primeiro lugar, como era de se esperar, 
pela história econômica do passado, as economias 
maduras reduziram a marcha e hoje, segundo as 
previsões da própria OCDE, a organização dos paí
ses industrializados, a Europa e os EUA devem 
crescer durante toda a década de 90 a uma taxa 
modesta de 1,9% em média por ano e o Japão a 
apenas 1,4%. 

Por outro lado, os países em desenvolvimento 
crescerão a uma média de 4,5% e alguns deles, sobre
tudo a China e os Asiáticos, muito mais, entre 6% e 8%. 
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Portanto, esses países se estão convertendo, 
assim, nos pólos mais dinâmicos da economia inter
nacional, as novas locomotivas, são eles que vão 
gerar a maior parte das demandas adicionais por im
portações, inclusive de procedência dos desenvolvi
dos. Em outras palavras, é no Sul que se localizam 
os grandes mercados em expansão: China, Índia, In
donésia, Brasil. 

Este fenômeno é, até certo ponto, autônomo, 
pois as economias asiáticas continuaram a expandir
se entre 6% e 11% nos últimos três anos, quando o 
Japão atavessava sua maior recessão do pós-guer
ra e os mercados europeus apresentaram comporta
mento amênico. 

Como resultado, pela primeira vez, os países 
em desenvolvimento são responsáveis por um quar
to do comércio mundial e suas exportações e impor
tações aumentam em ritmo de 3 a 4 pontos e per
centuais mais aceleradamente que a taxa média in

·temaciririal. · · 

O mais animador é que um volume crescente 
desse aumento de comércio tem lugar no interior do 
espaço das nações em desenvolvimento, com o in
tercâmbio das dez maiores economias asiáticas, por 
exemplo, aproximando-se da soma do comércio 
desses.países com os EUA e a Europa. 

Boa parte disso é fruto não dos esquemas de
masiado ambiciosos e ingênuos do passado, mais 
sim dos acordos regionais realistas do presente, 
como o Mercosul, que multiplicou por três o comér
cio entre seus membros. 

. A mudança histórica a que estamos assistindo 
é a face oculta e positiva da globalização. Depois de 
500 anos de intermediários, os países da Ásia, Amé
rica Latina e África, começam a comprar e vender di
retamente, sem ter antes de passar por Londres, Pa
ris ou Nova York. 

A lição mais importante a tirar desses aconte
cimentos é que acordos como o Mercosul ou a 
Asean, proporcionam aos países em desenvolvi
mento não apenas uma dentre várias modalidades 
possíveis de integração à economia globalizada. 
Eles são na verdade e de longe a melhor alternativa 
para que essas economias ainda vulneráveis pos
sam preparar-se de forma gradual, passo a passo, 
para os desafios de uma globalização avassaladora. 

O Embaixador Ricúpero, aconselha que é mais 
sensato e prudente enfrentar, de início, a concorrên
cia daqueles que nos são próximos no campo tecno·· 
lógico, nos recursos financeiros, nc- grau de indus-

trializàção, enfim, dos que são do nosso tamanho. É 
preciso fazer uma força da nossa fraqueza, unir para 
competir. 

Em reunião que aconteceu em Fortaleza, no 
Ceará, em dezembro passado, ficou registrado que 
o Mercosul não é voltado apenas para os Estados 
do Sul e do Sudeste, mas para todo o território nacio
nal. A partir de agora, as Nações irmãs do. Cone Sul, 
têm melhores condições de avaliar o enorme potencial 
de complementariedade econômica com as regiões 
Nordeste e Norte do Brasil, abrindo novas oportunida
des de intercâmbio entre os nossos países. 

O Governador do Ceará, Tasso Jereissati, tem 
ressaltado que essa expectativa não se baseia em 
um otimismo vazio, mas em dados da realidade. O 
intercâmbio do Nordeste com a Argentina; .Uruguai e 
Paraguai, já supera US$ 1 bilhão ao ano, ou quase 
9% do intercâmbio total do bloco com o Brasil. De 
1991 a 1995, as exportações nordestinas, para aqueles 
países, crsceram 199%, contra um crescimento de 
167% das exportações brasileiras. Enquanto as impor
tações totais do Brasil, àquele mercado, cresceram 
139%, as do Nordeste atingiram 222%. 

Percebe-se, portanto, que o Nordeste, ao con
trário do que pensam alguns, representa um parcei
ro importante para os demais países membros do 
Acordo. Alguns outros fatos da realidade, contudo, 
mostram que será preciso enfrentar desafios e 
ameaças para que a integração do Nordeste ao mer
cado globalizado prossiga em benefício de todos. 

Dados do Banco do Nordeste mostram uma 
pauta de importação e exportação entre a região e o 
Mercosul excessivamente concentrada. Exportamos 
produtos químicos e petroquímicos, cacau e suas 
preparações, alumínio em bruto, açúcar, castanha 
de caju, cera de camaúba, fios e tecidos de algodão, 
artigos eletrodomésticos. E importamos trigo, malte, 
algodão, nafta, óleo de soja em bruto, arroz, carnes, 
pescado, laticínios e combustíveis. Essa concentra
ção reflete, obviamente, os requisitos de comple
mentariedade da estrutura produtiva entre as partes 
e os diferenciais de produtividade existentes entre 
os respectivos setores concorrentes no Mercosul e 
no Nordeste brasileiro. 

O Governador Jereissati tem alertado que os 
setores nordestinos que são complementares para 
os parceiros do Mercosul, têm aumentado suas ven
das, ao passo que aqueles que estão em competi
ção enfrentam dificuldades. A concorrência favorece 
os setores similares, que dispõem de melhores con
·dições de qualidade e preço. Como o setor rural nor-
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destino encontra-se geralmente em posição desvan
tajosa em termos de eficiência produtiva, alguns de 
seus segmentos sofrem muito com a investida dos 
produtos agropecuários da Argentina, do Paraguai e 
do Uruguai. 

Em função desse quadro, considerando que o 
processo de integração sul-americana é irreversível, 
devemos procurar entender melhor os fundamentos 
das trocas comerciais entre o NordE!ste e os países 
do Mercosul. E, a partir disso, adotar políticas públi
cas (industríal, agrícola, tecnológica, etc) e mecanis
mos de intervenção capazes de contrabalançar a 
fragilidade econõmica, a deficiência intra-estrutural e 
a má distribuição de renda no Nordeste, que ora in
teragem como fatores restritivos à competitividade 
internacional da Região. 

As estratégias e linhas de ação que venham a 
ser propostas, no sentido do aumento da competitivi
dade de região, deverão estar em consonância com 
as posturas que têm garantindo até aqui o sucesso 
do Merco'sul: Incentivo á liberalização econõmica, 
estabilização monetária, modernização do sistema 
produtivo e reformulação do papel do Estado, tendo 
como princípios a consolidação da democracia e a 
busca de justiça social. 

Era o que tinha a dizer, 

Muito obrigado. 

O SR. ODACIR SOARES (PFL-RO) - Sr. Pre
sidente, Sr% e Srs. Senadores, o mundo andará 
mesmo tão mal quanto aparenta? 

E a Sociedade brasileira estará mesmo mergu
lhada em irremediável processo de decadência moral? 

Ou -todo isso não passaria de angustiante fan
tasmagoria gerada pelos canais de comunicação, 
em conseqüência de sua insistência em concentrar 
o foco de suas. atenções, cada dia com maior crue
za, nas manifestações mais obscuras do comporta
mento humano, dando destaque preferencial à vio
lência e às depravações que campeam em certos 
segmentos minoritários da sociedade? 

Estes questionamentos, Sr. Presidente, eu rhe 
pus a fazer, dias atrás, quando deparei com uma no
tícia dessas que se vão tomando cada dia mais ra
ras. Dessas que eu classificaria de edificantes, visto 
que reconfortam-nos o espírito e restauram em nós 
a crença na dignidade do ser humano. 

Como essa notícia não tem merecido o desta
que e a reiteração, que soem ter episódios do gêne
ro· 'CP! dos Precatórios" passo a relatá-la, tal como 

a vi estampadà em ·o Globo' de 28 de fevereiro. pró
ximo passado. Cito •o Globo': 

•o Brigadeiro Mauro Gandra, ex-ministro da 
Aeronáutica, obrigado a se demitir em novembro de 
1995, em meio às denúncias de irregularidades no 
projeto do Sistema de Vigilância da Amazônia (SI
VAM), recusou o cargo de observador militar do Bra
sil junto as Nações Unidas, em Nova York. O convite 
foi feito pelo presidente Fernando Henrique Cardoso 
na semana passada, por meio do ministro da Aero
náutica, brigadeiro Lélio Lobo. Gandra não aceitou o 
cargo porque, segundo ele, o convite poderia ser in
terpretado como compensação à sua saída traumáti
ca do ministério. 

Caso aceitasse, o ex-ministro, que hoje ganha 
R$ 4 mil como of(cial de reserva, teria um salário 
mensal de R$ 15 mil, mais as mordomias· inerentes 
ao status de embaixador no exterior, coll)() moradia, 
carro oficial e passagens aéreas gratuitas•. 

Acrescenta o noticiário de O .Globo que, ante 
tão briosa recusa, o Presidente Fernando Henrique 
lamentou a decisão do ex-ministro, mas numa carta 
enviada ao brigadeiro, teria afirmado que, ao declinar 
do convite, Gandra demonstrou 'têmpera de caráter". 

Sr. Presidente, antes de tecer meus comentá
rios sobre esse gesto de desprendimento e de gran
deza moral, raro nos dias atuais, quero; ainda, .des
tacar, da notícia em referência, duas declarações 
atribuídas pelo autor da matéria respectivamente ao 
brigadeiro Mauro Gandra e ao presidente Fernando 
Henrique carCfos6. - -

Na primeira, ao aduzir as razões de seu· gesto, 
o digno ex-ministro da Aeronáutica teria concluído: -
"Também não aceitei porque vejo a FAB com tantas 
dificuldades que, no fundo, acho que não me sentiria 
bem ocupando esse cargo apesar de ter sido ape
drejado e. chamado de corrupto, ainda acredito que 
dinheiro não é tudo nessa vida -•. 

Já na segunda, o Presidente Fernando Henri
que, que, hoje, deve lastimar a demissão forçada do 
então ministro, sem prévia investigação dos fatos 
que aparentavam comprometê-lo, teve para com ele 
estas palavras de tardio reconforto, na carta que lhe 
endereçou: .. ."a recente decisão do Tribunal de Con
tas da União (TCU), considerando regulares os pro
cedimentos administrativos do Ministério da Aero
náutica em relação ao SIVAM, sepultaram quaisquer 
dúvidas que existissem a respeito do assunto". 

Os episódios aqui relatados, Sr. Presidente e 
Srs. Senadores, encerram ensinamentos tão dignifi-

~ 
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cantes e de tamanha eloqüéncia que dispensariam 
quaisquer comentários. 

Mesmo assim, entendo como um dever de jus
tiça, concluir este pronunciamento com dois únicos 
comentários. 

Aprofunda-se na sociedade brasileira o péssi
mo hábito de confundir denúncias e suspeições, 
com delitos transitados em julgado. 

Mais uma vez, um cidadão probo, um homem 
público respeitável é arrastado à rua da amargura e 
vê sua reputação enxovalhada, por conta da incons
ciência e irresponsabilidade de muitos bl"i;lsileiros 
que são incapazes de aguardar as provas e os julga
mentos competentes, para, só então, firmar juízo so
bre denúncias e suspeições atiradas indistintamente 
sobre homens públicos em evidência. 

Para isso, muito têm concorrido, o facciosismo 
de certa imprensa, o vedetismo de alguns políticos, 
a leviandade e a irresponsabilidade de muitos. 

Para estes, uma simples denúncia, convertida em 
manctiete de jornal, constitui a senha para que logo se 
inicie a cruel malhação, a sórdida "farra-do-boi", aplica
das, indistintamente, a culpados e inocentes. 

No caso do brigadeiro Mauro Gandra, todos to
maram conhecimento das suspeições levantados 
contra sua probidade; muitos o apedrejaram, sem 
aguardar as provas; poucos se incomodaram com 
os danos morais infligidos à sua honrada pessoa, à 
qual foi negado até mesmo o direito de defesa. Pou
quíssimos tomaram conhecimento do laudo do Tri
bunal de Contas que o inocentou ou dC' gesto de 
grandeza moral que tanto o dignifica, e que tanto 
edifica a sociedade. 

É que eventos como esses não ganham, as 
manchetes dos jornais .. 

Presumo, Sr. Presidente, que tendo chegado 
aonde chegou em termos de carreira militar e de 
vida pública, o brigadeiro Mauro Gandra deve ter 
acumulado algumas condecorações. 

Falta-lhe, contudo, uma medalha que, se ainda 
não foi, deve ser instituída, para ser-lhe pespegada 
ao peito pelo presidente Fernando Henrique. 

Refiro-me à medalha da "têmpera de caráter". 

É o que penso, Sr. Presidente 

Muito Obrigado. 

O SR. ABDIAS NASCIMENTO (PDT - RJ) -
Sr. Presidente, Sr.as e Srs. Senadores, sob a prote
ção de Oxum, inicio este meu pronunciamento, ain
da que tardio. 

A recente comemoração do Dia Internacional 
da Mulher trouxe mais uma vez à discussão e refle
xão os diversos temas e questões referentes à con
dição feminina, desde as lutas e reivindicações dos 
grupos de mulheres organizados até as conquistas 
que. a mulher vem obtendo nas últimas décadas, 
passando pelo exame mais aprofundado de assun
tos como a própria feminilidade ou o lugar da biolo
gia e da cultura na construção dos pápéis sociais 
desempenhados, ao longo do tempo, por homens e 
mulheres nas diferentes sociedades. 

No caso específico do Brasil, embora ,muito 
ainda reste a ser feito, é visível o crescimento - não 
apenas quantitativo, mas também qualitati'lfo - da 
participação feminina em todos os setores da socie
dade. Em especial, naqueles em que, até pouco 
tempo atrás, essa participação era explícita ou impli
citamente vedada. Motoristas, garis, gerentes, em
presárias, prefeitos, senadoras, mulheres de toda 
origem e-qualificação ingressam e triunfam cada vez 
mais em áreas antes vistas como verdadeiras "re
servas de mercado" mascu6nas, demonstrando sua 
capacidade e derrubando estereótipos seculares. 

Duramente conquistadas, essas novas oportu
nidades não se distribuem, contundo, de maneira 
igualitária do ponto de vista racial. Dados estatísti
cos do IBGE - oficiais, portanto - apontam a exis
tência çle um fosso a separar mulheres brancas e 
negras (ou "pretas• e "pardas•, como prefere o 
IBGE), situação que se repete para todos os chama
dos indicadores sociais: salários, escolaridades, 
mortalidade infantil, expectativa de vida etc. Pode-se 
na verdade afirmar, como o fasem alguns pesquisa
dores, que foi de certo modo o trabalho das empre
gadas domésticas, negras na sua maioria, que per
mitiu a intelectuais e militantes brancas ganharem 
mais espaço social para as ··Jiheres de classe mé
dia e alta, sem que aquelas obtivessem uma contra
partida justa para a sua colaboração essencial, em
bora quase sempre compulsória. 

Seria no mínimo interessante, no entanto, ob
servarmos o papel reservado às mulheres nas tradi
ções africanas e afro-brasileiras, desde os tempos 
mais remotos até a contemporaneidade. A começar 
do antigo Egito, onde uma visão bastante igualitária 
era expressa a pãrtir da própria mitologia. Osíris, o 
primeiro e mítico soberano e deus, exercia o poder 
político e espiritual em conjunto com Íris, sua irmã e 
esposa. Foi Íris quem transmitiu a Osíris o conheci
mento da agricultura, que esse repassou posterior
mente à humanidade como um todo. Assassinado 
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por Set, Osíris teve seu corpo despedaçado, e os 
pedaços espalhados pelos quatro cantos do mundo. 
Mas lris reconstituiu o seu corpo e o ressuscitou. Ela 
também ensinou ao filho Hórus os segredos e a filo
sofia do pai, de forma a assegurar a continuidade da 
mensagem do Maat, a filosofia da justiça, da verda
de e do direito que fundamentava a matriz ética da 
civilização egípcia. 

Assim, não é de estranhar a abundância de 
exemplos ·de mulheres soberanas no Egito antigo, 
tanto na esfera da condução e administração do Es
tado como no âmbito religioso-espiritual. Rainhas 
como·Nefertiti, TJYe, Nefertari e outras gravaram seu 
nome na história como estadistas, em colaboração 
com seus maridos faraós. Houve também sacerdo
tes nos centros primordiais do culto religioso, assim 
como uma faraó feminina, Hapashetsut, que reinou 
sozinha durante a 18l' dinastia. Mas a mplher egípcia 
mais conhecida foi também uma estadiSta. Defenso
ra da soberania de seu pajs_ col)tra_o_inaio.r pader 
imperialista que o mundo até então conbecera, Cleó
patra - cuja aparência física nada tinha a ver com a 
Elizabeth Taylor do filme de· Hollywood- foi muito 
mais que a amante de um general romano. Se con

·seguiu manter durante tanto tempo a independência 
do Egito, foi devido· a sua competência política e a 
sua habilidade de barganha e negociação. 

A tradição das rainhas-mães africanas é esta
belecida na antiga Núbia, 6u Cush, com a linhagem 
das Kentakes, reinaram durante cerca de 600 anos, 
a partir de 300 a.C., por direito próprio e não na qua
lidade de esposas, com todos os poderes da admi
nistração civil e militar. Na própria Bíblia encontra
mos o exemplo de. Makeda, rainha de Sabá, reino 
que se estendia de partes do Egito à Etiópia, Sudão, 
Arábia, Síria e até regiões da Índia. 

Além de controlar um riquíssimo comêrcio de 
ouro, marfim, ébano,· pedras preciosas, óleos e es
peciarias, as rainhas africanas dessa época caracte
rizavam-se cpmo grandes construtoras, responsá
veis pela ereção ·de 'palácios, estátuas, monumen
tos, complexos urbanos, represas e sistemas hidr.iu-
licos sofisticadíssimos. ' 

Cleópatra não foi a única guerreira africana a 
enfrentar as legiões romanas. Amanirenas, uma das 
Kentakes da Núbia, atacou os invasores· romanos 
em 29 a.C., liderando uma guerra de defesa nacio
nal que duroc cinco anos. Com um aparato bélico 
superior, os romanos conseguiram destruir várias ci
dades, até chegar a Napata, a capital. Mas·a rainha 
não capitulou: atacou mais uma vez as legiões ro-

manas, já cansadas da longa campanha, e conse
guiu estabelecer uma negociação direta com César 
Augusto. Os romanos aéabaram desistindo do tribu
to que queiram cobrar de Cush. 

A história da África registra muitas rainhas 
guerreias, várias das quais enfrentaram os escrava
gistas e colonizadores europeus. De Angola temos o 
exemplo da rainha NZinga, contemporânea de Zum
bi dos Palmares e soberana competente bastante 
para enfrentar, militar e politicamente, portugueses e 
holandeses. Gana oferece a figura da rainha Yaa 
Asantewaa,. que liderou a guerra dos Ashanbti con
tra o domínio inglês. Esses exemplos não configu
ram casos isolados, mas confirmam uma tradição 
que nasce de profundas raízes histórico-culturais: o 
sistema social e político matrilinear que caracteriza, 
desde seus primórdios, a civilização africana. Em 
vez de desprezar e reprimir a mulher, esse modelo 
estimula seu desenvolvimento como ser humano, e 
portanto, sua contribuiÇão .. produtiva à sociedade 
como um todo. 

A tradição africana das mulheres guerreiras foi 
transplantada ao Novo Mundo pelos navios negrei
ros. Mulheres como Dandara, companheira de Zum
bi dos Palmares, ou Luísa Mahin, liderança da Re
volta dos Malês e mãe do poeta Luís Gama, são 
exemplos da dignidade e do espírito de luta dessas 
mulheres, que não ao se deixaram abater pela cruel
dade do sistema escravista. Foram mulheres como 
essas, anônimas em sua imensa maioria, as respon
sáveis pela própria sobrevivência dos descendentes 
de africanos, não apenas por motivos biológicos, 
mas pela coragem e determinação diante de todas 
as adversidades. Mas o exemplo mais consistente 
da permanência de uma visão africana sobre o pa
pel da mulher encontra-se exatarnente nas religiões 
afro-brasileiras, fonte principal de todas as manifes
tações culturais e artísticas do negro brasileiro, e 
responsáveis pela manutenção de uma identidade 
positiva africana em meio às agruras da escravidão 
e do racismo. 

As iyaba, ou orixás femininas, desempenham 
um papel central na cosmogonia afro-brasileira. 
Yemanjá, mãe de todas as águas, é o princípio ge
rador dos seres da natureza, do reino humano e 
do reino espiritual. Oxum, deusa do amor e da 
água doce, simboliza a fertilidade, a procriação e o 
princípio da criatividade. lansã, deusa do réti"o e 
dos ventos, senhora dos mortos e símbolo da per
sonalidade livre da mulher, significa o poder femini
no na luta pela vida, pela justiça, enquanto Nanã 
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representa a fecundidade, Obá, a pureza das casca
tas no interior das matas e Ewa, a essência pura da 
áªua cristalina 

É n?-tural, portanto, que essas tradições, asso
ciadas à matrilinearidade, tenham produzido um 
elenco de lideranças religiosas femininas. Mulheres 
cuja sabedoria, determinação, dignidade e aHivez 
acabaram dobrando estereótipos e preconceitos, ga
rantindo-lhes o respeito de todos e até mesmo o re
conhecimento das autoridades constituídas. É o 
caso de Mãe ·Menininha do Gantois, a sacerdotisa 
negra internacionalmente conhecida e respeitada, 
ou de Mãe Hilda, dotada de uma lúcida consciência 
racial e de invejável responsabilidade política e que, 
ao subir a Serra da Barriga, ao lado de outras lide
ranças negras para oficiar o cuHo aos heróis de Pal
mares nas peregrinações do 20 de novembro, assi
nalou com isso o respeito aos que ali tombaram na 
luta pela libertação dos africanos escravizados no 
BraSil. 

Assim, é com certeza um sinal de novos tem
pos a presença nesta Casa de duas representantes 
dessa longa tradição de participação e luta das mu
lheres africanas e afro-brasileiras. Refiro-me, evi" 
denternente, às Senadoras Marina Silva e Benedita 
da Silva, que aqui representam, e tão bem, milhões 
e milhões de mulheres que lutam a cada dia para 
vencer a5 barreiras impostas ao mesmo tempo pelo 
racismo e pelo machismo. A Benedita da Silva, com~ 
panheira de tantas jornadas, quero manifestar meú 
agradecimento pela emocionante saudação com que 
me rece~u nesta Casa, garantia maior da disposi
ção de estabelecer metas e estratégias comuns parei. 
o enfrentamento do preconceito e da discriminação, 
e também para a valorização da cuHura e do povo 
afro-brasileiro. 

Gostaria também de saudar a Senadcra Mari
na Silva pelo que lhe concedeu o Programa das Na
ções Unidas para o Meio Ambiente, com justiça atri
buído a uma parlamentar e militante dos movimen
tos sociais que, embora ainda jovem, tem a própria 
vida a oferecer como exemplo do poder de um ser 
humano imbuído da vontade de vencer barreiras e 
superar obstáculos. Embora só tenha vindo a conhe
cê-la pessoalmente nesta Casa, nela reconheço 
uma aliada de peso na árdua tarefa de construção 
de uma sociedade capaz de perceber nas diferenças 
étnicas e de gênero uma riqueza que não deve ser 
desprezada, sob pena de empobrecermos significati
vamente o patrimônio cuHural e o potencial de adap
tação e resposta da espécie humana. às novas con-

dições e desafios que sem dúvida a esperam no pró
ximo milénio. 

Finalizando, Senhor Presidente, gostaria de 
homenagear também a ilustre Senadora Júnia Mali
se, digna representante do PDT e sincera aliada da 
cal!sa dos oprimidos de qualquer origem. Esta ho
ménagem é extensiva às duas outras nobres Sena
doras, Emília Fernandes e Regina As~umpção. 

Seja-me também permitido evocar, nobres co
legas Senadores, as mulheres africanas martiriza
das neste país, na figura da minha mãe, Georgina 
Ferreira Nascimento, a doceira e ama-de-leite que 
me pariu e me amamentou, a mim, a meus irmãos, e 
aos filhos dos senhores do café das terras-de Fran
ca, assim como também foi ela quem me deu as pri
meiras lições de liberdade, auto-estima e solidarie
dade racial. 

A SRA. BENEDITA DA ~ILVA (PDT- RJ)
Sr. Presidente, Sr"s e Srs. Senadors, a pobreza., a 
miséria, a fome; a 'Violência~ as desigualdades so
ciais, o desrespeito aos direitos humanos não são 
privilégio do Brasil. Constituem um problema com
r'exo, de âmbito nacional e internacional. 

A Organização das Nações Unidas - ONU, 
criada ao fim da Segunda Guerra Mundial, vem, no 
correr dos anos, procurando conscientizar o mundo 
da necessidade da defesa dos direitos humanos, do 
meio ambiente, do patrimõnio artístico, da saúde, 
das relações trabalhistas, a fim de que os cidadãos 
possam gozar, sem restrições, do direito da cidada
nia. 

O papel da ONU não se limita às denúncias so
bre as injustiças· mundiais, mas ai>range advertência 
às Nações que desrespeitam o direito de seus cida
dãos. 

Assim é que. atuou em questões cruciais de in
teresse mundial, como na ajuda à descolonização 
nas décadas de 60 e 70; no auxílio ao fim do apart
heid, na criação de varias forças de paz; na disponi
bilização de suas tropas, em regiões de conflito, 
para ·refúgio dos desprotegidos e em tantas outras 
mais. 

Para esta década e para o próximo milénio, a 
ONU está preocupada com urna agenda social que 
venha a beneficiar os marginalizados. Conta com a 
colaboração de diversos órgãos a ela ligados e com 
as organizações não-governamentais - ONGs, que 
atuam pelo mundo afora em favor das minorias. 

Como o poder da ONU não se encontra na for
ça das armas, mas na força da persuasão, do. con-
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1en~imento, é'j.::leciso que a nova agenda social da
quele órgão atente para os problemas que afligem 
profundamente grande parte da população mundial, 
abandonada, esquecida muitas vezes pelos gover
nos de seus países. 

Um procedimento preventivo; a aprovação de 
uma carta social e de um novo modelo de desenvol
vimento humano sustentável; a garantia de uma se
gurança global; a proteção dos povos; o combate à 
pobreza, ao desemprego e à desintegração social; a 
diminuição dos gastos militares seriam alguns pon
tos a pensar. 

A luta será sempre pela prevalência dos direi
tos humanos. Salvos e protegidos esses, tudo o 
mais se toma mais fáciL O exercício pleno da cida
dania, uma justiça social digna transformam os gran
des problemas em pequenas questões. 

Celso Lafer diz que o homem, ao longo dos 
tempos, descobriu, em três etapas diferentes, os di
reitós de que poderia usufruir. Inicialmente; Sé· deú· · 
conta dos direitos que o protegiam contra o Estado 
autoritário. A seguir, incluiu os direitos individuais em 
relação à coletividade: direito ao trabalho, à saúde, à 
educação. E, finalmente, descobriu os direitos dos 
grupo: familiares, étnicos, religiosos, nacionais, re
gionais e culturais. E, segundo o mesmo autor, já 
está surgindo uma nova etapa: as questões étnicas 
e económicas, como os direitos decorrentes das ma
nipulações genéticas e do controle de dados infor-
matizados. , 

O combate à pobreza, Senhoras e Senhores 
Senadores, é um desafio mundial, assunto de res
ponsabilidade conjunta de todos os países. 

Da-conferência das Nações Unidas sobre o 
Meio Ambiente e Desenvolvimento, realizada no Rio 
de Janeiro em 1992, resultou a Agenda 21, conside
rada a mais extensa e detalhada cartilha consensual 
que a Comunidade Internacional logrou elaborar 
para fazer face ao dilema da relação entre a espécie 
humana e a natureza e para desmontar o "paradoxo 
moral da coexistência persistente do mais futUrista 
progresso técnico com a mais retrógrada miséria".: 

Senhor Presidente, 

Ao tratar da pobreza, a Agenda 21 tem por ob
jetivo, a longo prazo, capacitar todas as pessoas a 
atingirem meios sustentáveis de subsistência, ofere
cendo a todas as oportunidades de ganhar a vida 
com dignidade. As políticas a serem adotadas de
vem promover níveis adequados de financiamento e 
procurar o desenvolvimento humano através da ge-

ração de rendimentos, do maior controle de recur
sos, do reforço das instituições locais, do fortaleci
mento institucional e técnico e do maior envolvimen
to das ONGs e das autoridades locais. 

Como o desenvolvimento sustentável deve ser 
atingido em todos os níveis da sociedade, a Agenda 
21 recomenda, ainda, dar autoridade às mulheres 
através de sua participação na tomada de decisões; 
respeitar a integridade cultural e os direitos dos indí
genas e de suas comunidades; promover ,ou estabe
lecer mecanismos populares que possibilitem a troca 
de experiência e de conhecimentos entre as comuni
dades. 

Senhoras e Senhores Senadores; 

A Agenda 21 também constatou que a pobreza 
e a degradação do meio ambiente estão intimamen
te relacionadas. "Enquanto a pobreza tem como re
sultado determinados tipos de pressão ambiental, as 
principais causas de deterioração 'ininterrupta do 
meio ambiente mundial sem os seus padrões insus
tentáveis de consumo e produção especialmente 
nos países industrializados. • 

Para minorar o problema, recomenda a promo
ção de padrões de consumo e produção que redu
Zam as pressões ambientais e atendam às necessi
dades básicas da humanidade. 

Quanto à saúde, a Agenda 21, Senhor Presi
dente, considera que ela está estreitamente relacio
nada ao desenvolvimento. Assim aconselha alguns 
programas que satisfaçam às necessidades de aten
dimento primário da saúde, especialmente nas zo
~s rurais; o controle de moléstias contagiosas; a 
proteção dos grupos wlneráveis e a redução dos 
riscos para a saúde decorrentes da poluição e dos 
perigos ambientais. , 

Senhoras e Senhores Senadores, 

Pelo exposto, verificamos a preocupação mun
dial com o exercício pleno da cidadania, com a justi
ça social e com os direitos humanos. 

Esse é um problema que atinge de perto nosso 
País, que vive com altos índices de pobreza e de cri
minalidade. A violência é, hoje, uma constante em 
nossas vidas. Tragédias como a de Acari, no Estado 
do Rio de Janeiro, onde 11 pessoas foram seqües
tradas e mortas, sendo oito menores, e que acabou 
envolvendo tragicamente as mães de algumas de
las; o massacre da Candelária, de 23 de agosto de 
1993, o de Vigário-Geral; o terror de Altamira, quan
do seis meninos foram assassinados e três conse
guiram viver mutilados, para satisfazer prática de 
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magia negra; os mais de mil índios ianomãmis as
sassinados nos últimos vinte anos; as mil e setecen
tas pessoas mortas em conflitos de terra; os 16 mil 
trabalhadores escravizados no ano de 1992; as 21 
pessoas mortas por mês pela Polícia Militar paulista 
em 1994; as 84 pessoas linchadas na Bahia em 
1993; as 500 meninas de 8 a 15 anos prostitutas e 
viciadas no Rio de Janeiro; os 3 milhões de crianças 
com menos de 14 anos que trabalham; as 3.11 O 
pessoas que morreram de acidentes de trabalho em 
1993; os .·16.875 trabalhadores que ficaram inválidos 
no mesmo ano, tudo isto nos leva a meditar sobre a 
violação sistemática dos direitos humanos no Brasil. 

O Conselho de Defesa dos Direitos da Pessoa 
Humana ..:, CDDPH do Ministério da Justiça recebe 
diariamente cerca de 25 denúncias sobre violação 
de direitos humanos, sendo que grande parte se 
deve à omissão ou conivência das autoridades mu
nicipais ou estaduais. 

· As dificuldades são imensas, mas a vontade de 
saná-las não pode faltar. Cabe ao Governo, espe
cialmente ao Ministério da Justiça, a busca de sólu
ções capazes de dar ao País condições de combater 
não só a violência, mas, e principalmente, a miséria 
que, se não é a responsável pela criminalidade, aju
da na desigualdade social que, como diz Alba Za
luar, •explica tanto a. visibilidade do crime quanto a 
atitude tomada institucional, política e socialmente 
em relação a ele". 

No rrieu Estado, Senhor Presidente, tivemos a 
primeira favela no início do século, no morro da Pro
. vidência, junto à Central do Brasil, com população 
formada pelos sobreviventes da Guerra de Canudos. 
Esse morro passou, então, a chamar-se Morro da 
Favela, provavelmente por alusão a uma planta do 
sertão da Bahia que tinha esse nome. 

De lá para cá, as favelas multiplicaram-se de 
forma inimaginável. A miséria progride dia-a- dia. A 
criminalidade no Rio cresce a partir de 1960. O tráfi
co de drogas, o uso indiscriminado de armas ·de 
fogo, a impunidade, a exaltação da liberdade indivi
dual, o. consumismo. desenfreado, tudo isto, como 
bem diz Alba Zaluar, ajuda a manter a pobreza e a 
crescer a criminalidade. 

A anomia contribui de maneira decisiva para a 
mantença desse status quo. A legislação não aju
da. A lei precisa estar de acordo com a justiça, espe
cialmente com a justiça social, o que não acontece 
com freqüência entre nós. 

Este ano, a Conferência Nacional dos Bispos 
do Brasil- CNBB adotou como tema "A Fratemida-

de e os Encarcerados• e como lema "Cristo liberta 
de todas as prisões• e fez um estudo primoroso so
bre a situação dos presos brasileiros, tecendo consi
derações profundas sobre o desconhecimento da ci
dadania pelo nosso povo. 

, Lembra que os encarcerados merecem ajuda 
para se reintegrarem na sociedade, para esquece
rem os sofrimentos por que passaram. Diz ainda 
que, embora a criminalidade não seja uma questão 
econômica pura, está ligada a ela, pois quanto maior 
a miséria em um país, maior o número de delitos. 

Senhor Presidente, 

A Lei de Execuções Penais, n2 7.210, de 1984, 
visa a proporcionar condições para a narmônica 
reintegração soc)al do condenado. Mas, na prática, 
como muitas leis, entre nós, não funciona. Temos, 
no Brasil, segundo dados da CNBB, 129.169 presos, 

. ocupando uma rede de estabelecimentos que teria 
vagas para 54.954 pessoas, o que corresponde a 
2,15 presos por vaga. Mas não para."Tl aí os absur
dos encontrados. Em 1994; 48% dos condenados 
cumpriam pena irregularmente, quer em estabeleci
mentos de t~agem, quer em estabelecimentos desti
nados somente a presos provisórios. 

Outro dado a ser considerado, Senhor Presi
dente, é a falta de juízes no País, o que torna os jul
gamentos morosos e, muitas vezes, deixa preso 
quem não deveria estar. No Brasil existem 5.164 juí
zes para 50 milhões de habitantes, um para cada 30 
mil, enquanto na Alemanha a relação é de um para 
cada 3.500 e na Itália um para 7.700 . 

Não podemos esquecer que a falta de confian
ça nas instituições leva cada um a procurar prote
ger-se como pode. É isso que, no Rio de Janeiro, 
transforma os traficantes em protetores das comuni
dades carentes e leva o povo a fechar os olhos para 
os grupos de extermínio que estabeleceram uma 
pena de morte por conta própria, eliminando os 

• maus elementos. . · · 
\ 

A Campanha da Fraternidade alerta para o que 
podemos chamar de uma\cultura de violência, às 
vésperas do Terceiro Milênio da Era Cristã. Lembra 
que vivemos num mundo conflagrado: Oriente Mé
dio, Bósnia, as antigas repúbliCas soviéticas, a África 
negra esquartejada internamente. Sucedem-se ge
nocídios, massacres, ações terroristas, ressurgem 
movimentos essencialmente discriminatórios, como 
o neonazismo. 

A Violência e o medo marcado o cotidiano de 
nossas vidas. E, acrescentando a CNBB, para ·reagir 
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a essa cultura de violência é preciso uma educação 
para a paz. Não se pode reagir à violência com um 
ato violento. Libertar as pessoas da própria violência 
será um novo desafio, imprevisto, mas inevitável. 

Nossa justiça, diz a Campanha, não pode ser 
vingança ou cumprimento frio de leis. Precisa ser 
justiça regeneradora, criativa. 

Por tudo que aqui foi dito, Senhoras e Senho
res Senadores, conclamo todos a urna meditação 
profunda sobre a justiça social em nosso País, sobre 
o nosso papel, não só como político, mas como par
te do povo no exercício pleno da cidadania para to
dos os brasileiros, no respeito aos direitos humanos 
de cada um e de todos nós. · 

Caso contrário, Senhor Pre~idente, acabare
mos no mesmo desencanto que se abateu, há mais 
de dez anos, sobre Pedro Nava, em artigo escrito in 
VIU, de 19 de outubro de 1983: •o que as fotogra
fias dos jornais mostram das condições de nossas 
prisões, asilos de velhos, manicôinios judiciários, re
colhimentos de menores, hospícios de alienados é 
pura e simplesmente uma indignidade. Mas tudo tão 
corriqueiro, tão usual, tão cotidiano, tão pão nosso 
de cada dia que o nosso bom povo acostumou, habi
tuou, calejou e não protesta•. 

O SR. PRESIDENTE (Antonio Carlos Magalhães) 
-A Presidência solicita, antes de encerrar a sessão, 
que os Srs. Senadores compareçam à Comissão de 
Relações Exteriores e Defesa Nacional e à Comis
são de Assuntos Económicos para a eleição de seus 
Presidentes e Vice-Presidentes. · 

O SR. PRESIDENTE (Antonio Carlos Magalhães) 
- Nada mais havendo a tratar, a Presidência vai encer
rar os trabalhos, designando para a sessão deliberati
va ordinária de amanhã, às 14h30min, a seguinte 

ORDEM DO DIA. 

\ 
.::.1-

PROPOSTA DE EMENDA 
À CONSTITUIÇÃO N2 1, DE 1995 

(Tramitando em conjunto com as Propostas de 
Emenda à Constituição n2s 4, 11, 20 e 65, de 1995) 

Votação, em primeiro turno, da Proposta de 
Emenda à Constituição n2 1, de 1995, de autoria do 
Senador Esperidião Amin e outros senhores Sena-

dores, que dá nova redação ao art. 62 da Constitui
ção Federal, tendo · 

Pareceres 
- proferido em Plenário, da Comissão Especial 

criada para examinar as matérias, Relator: Senador 
Josaphat Marinho, concluindo pela apresentação da 
Emenda n2 1-Pien (substitutiva); 

- sob n2 66, de 1997, da Comissão de Cons
tituição, Justiça e Cidadania (sobre a Emenda n2 

1-Pien, da Comissão Especial), Relator: Senador 
José Fogaça, favorável à Proposta de Emenda 
à Constituição n2 1, de 1995, nos termos da 
Emenda n2 2-CCJ (substitutiva) que oferece, 
pela prejudicialidade das Propostas de Emen
da à Constituição n2 4, 11, 20 e 65, de 1995, 
que tramitam em conjunto, e da Emenda n2 1-
Pien, da Comissão Especial, vencidos os Sena
dores Josaphat Marinho, José lgnácio Ferreira, 
Jefferson Péres, Epitácio Cafeteira, Antônio Car
los Valadares, Ademir Andrade, e com votos em 
separado, dos SenaC!élres L. ócio Alcânta~a e José 
Eduardo Outra. 

-2-

PROPOSTA DE EMENDA 
À CONSTITUIÇÃO N2 4, DE 1995 

(Tramitando em conjunto com as Propostas de 
E~nda à Constituição nºs 1, 11, 20 e 65, de 1995) 

Votação, em primeiro turno, da Proposta de 
Emenda à Constituição n2 4, de 1995, de autoria do 
Senador Ney Suassuna e outros senhores Senado
res, que acrescenta parágrafo ao art. 62 da Consti
tuição Federal, tendo 

Pareceres 

- proferido em Plenário, da Comissão Especial, 
criada para examinar as matérias, Relator: Senador 
Josaphat Marinho, concluindo pela apresentação da 
Emenda n2 1-Pien (substitutiva); 

-sob n2 66, de 1997, da Comissão de Cons
tituição, Justiça e Cidadania (sobre a Emenda n2 

1-Pien, da Comissão Especial), pela prejudicialida
de da matéria, das Propostas de Emenda à Cons
tituição n2 11, 20 e 65, de 1995, que tramitam em 
conjunto, e da Emenda n2 1-Pien, da Comissão 

. Especial; e pela aprovação da Proposta de Emen
da à Constituição nº 1, de 1995, nos termos da 
Emenda nº 2-CCJ (substitutiva) que oferece, ven
cidos os Senadores Josaphat Marinho, José lgná
cio Ferreira, Jefferson Péres, Epitácio Cafeteira, 
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Antônio Carlos Valadares, Ademir Andrade, e em Josaphat Marinho, concluindo pela apresentação da 
separado, os Senadores Lúcio Alcântara e José Emenda n2 1-Plen (substitutiva); 
Eduardo Outra. 

-3-

PROPOSTA DE EMENDA 
À CONSTITuiÇÃO N2 11, DE 1995 

(Tramitando em conjunto com as Propostas de 
Emenda à Constituição n2s 1, 4, 20 e 65, de 1995) 

Votação, em primeiro turno, da Proposta de 
Emenda à Constituição n2 11, de 1995, de autoria do 
Senador Epitãcio Cafeteira e outros senhores Sena
dores, que dá nova redação ao parágrafo úf1ico do 
art. 62 da Constituição Federal, tendo · 

Pareceres 

- proferido em Plenário, daComissão Especial, 
criada para examinar as matérias,· Relator: Senador 

- Josaphat Marinho, concluindo pela apresentação -da 
Emenda n2 1-Pien (substitutiva); 

- sob n2 66, de 1997, da Comissão de Consti
tuição, Justiça e Cidadania (sobre a Emenda n2 1-
Plen, da Comissão Especial), peta· prejudicialidade 
da matéria, das Propostas de Emenda à Constitui
ção n2 4, 20 e 65, de 1995, que tramitam em conjun
to, e da Emenda n2 1-Plen, da Comissão Especial; e 
pela aprovação da Proposta de Emenda à Constitui
ção n2 1, de 1995, nos termos da Emenda n2 2-CCJ 
(substitutiva) que oferece, vencidos os Senadores 
Josaphat Marinho, José lgnácio Ferreira, Jefferson 
Péres, Epitácio Cafeteira, Antônio Carlos Valadares, 
Ademir Andrade, e em separado, os Senadores Lú
cio Alcântara e José Eduardo Outra. 

-4-

PROPOSTA DE EMENDA 
À CONSTITUIÇÃO Nº 20, DE 1995 

(Tramitando em conjunto com as Propostas de 
Emenda à Constituição n2s 1, 4, 11 e 65, de 1995) 

Votação, em primeiro "turno, da PropoSta de 
Emenda à Constituição nº 20, de 1995, de autoria do 
Senador Roberto Requião e outros senhores Sena
dores, que dá nova redação ·ao art. 62 da Constitui
ção Federal, tendo 

Pareceres 

- proferido em Plenário, da Comissão Especial, 
criada para examinar as matérias, Relator: Senador 

-sob n2 66, de 1997, da Comissão de Consti
tuição, Justiça e Cidadania (sobre a Emenda n2 1-
Plen, da Comissão Especial), pela prejudicialidade 
d~ matéria, das Propostas de Emeryda à Constitui
ção n2 4, 11 e 65, de 1995, que tramitam em conjun
to, e da Emenda n2 1-Pien, da Comissão Especial, e 
pela aprovação da Proposta de Emenda à Constitui
ção n2 1, de 1995; nos termos da Emenda n22-CCJ 
(substitutiva) que oferece, vencidos· QS Senadores 
Josaphat Marinho, José lgnácio Ferreira, Jefferson 
Péres, Epitácio Cafeteira, Antônio Carlos Valadares, 
Ademir Andrade, e em separado, os Senadores Lú-
cio Alcântara e José Eduardo Outra. -

-5-

PROPOSTA DE EMENDA 
À CONSTITUIÇÃO N2 65, DE 1995 

(Tramitando em conjunto com as Propostas de 
Emenda à Constituição n2 1, 4, 11 e 20, de 1995) 

Votação, em primeiro turno, da Proposta de 
Emenda à Constituição n2 65, de 1995, de iniciativa 
do Senador Nabo r Júnior e outros senhores Senado
res, que altera dispositivos da Constituição Federal, 
tendo 

Pareceres 

- proferido em Plenário, da Comissão Especial, 
criada para examinar as matérias, Relator: Senador 
Josaphat Marinho, concluindo pela apresentação da 
Emenda n21-Pien (substitutiva); 

-·sob n2 66, de 1997, da Comissão de Consti
tuição, Justiça e Cidadania (sobre a Emenda n2 1-
Pien, da Comissão Especial), pela prejudicialidade 
da matéria, das Propostas de Emenda à Constitui
ção n2 4, 11 e 20, de 1995, que tramitam em conjun
to, e da Emenda n2 1-Pien, da Comissão Especial; e 
pela aprovação da Proposta de Emenda à Constitui
ção n2 1, de 1995, nos termos da Emenda n2 2-CCJ 
(substitutiva) que oferece, vencidos os Senadores 
Josaphat Marinho, José lgnácio Ferreira, Jefferson 
Péres, Epitácio Cafeteira, AntÔnio Carlos Valadares, 
Ademir Andrade, e em separado, os Senadores Lú
cio Alcântara e José Eduardo Outra. 

O SR. PRESIDENTE (Antonio Carlos Magalhães) 
-Está encerrada a sessão. 

(Levanta-se a sessão às 1Bh48min.) 
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ATA DA 12a SESSÃO DELIBERA TIV A ORDINÁRIA, 
REALIZADA EM 5 DE MARÇO DE 1997 

(Publicada no Diário do Senado Federal, de 6 de março de 1997) 

RETIFICAÇÃO 

Na página 5009, 2• coluna, na ementa do Parecer no 77, de 1997 

Onde se lê: 

Da Comissão de Consti~uição, Justiça e Cidadania sobre o Projeto de Lei 
n° 86, de 1995, que dispõe sobre incentivos à instalação de empresas 
fabricantes de veículos, partes, peças e componentes automotivos nas 
regiões economicamente desfavorecidas que especifica. 

Leia-se 

Da Comissão de Constituição, Justiça e Cidadania sobre o Projeto de Lei 
do Senado no 86, de 1995, que dispõe sobre incentivos à instalação de 
empresas fabricantes de veículos, partes. peças e componentes automotivos 
nas regiões economicamente desfavorecidas que especifica. 

·······~························································································ 

ATA DA Isa SESSÃO NÃO DELIBERATIVA, 
REALIZADA EM 10 DE MARÇO DE 1997 

(Publicada no DSF, de 11 de março de 1997) 

Retificação 

Na página 5405, I" coluna, na fala do Presidente 

Onde se lê: 

O SR. PRESIDENTE (V.almir Campelo) - Encerrou-se sexta
feira o prazo para apresentação de emendas às seguintes matérias: 

425 
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Ao Projeto de Lei do S.enado no 73. de 1996, e ao Projeto de Lei 
da Câmara no 44, de 1996, foram apresentadas I e 2 emendas, 
respectivamente, que vão exame da Comissão de Educação . 

................................................................................ ~ ....................................... .. 

Leia-se: 

O SR. PRESIDENTE (Valmir Campelo) - Encerrou-se sexta
feira o prazo para apresentação de emendas às seguintes matérias: 

Ao Projeto de Lei do Senado no 73, de 1996, foi apresentada uma 
emenda, que vai ao exame da Comissão de Educação. 

O Projeto de Lei da Câmara no 44, de 1996, recebeu duas 
emendas, que vão à Comissão de Educação e ainda, nos termos do 
Requerimento no 158, de 1997, à Comissão de Assuntos Sociais, para 
exame do Projeto e das emendas. 

Agenda cumprida pelo Presidente Antônio Carlos 
Magalhães 

11103/97 
Terça-feira 

11:00 h- Governador de Sergipe, Albano Franco 

11:30 h- Presidente do Grupo Matra-Hachette, Jean-luc 
Lagardere 

15:30 h- Sessão Deliberativa Ordinária do Senado Federal 

16:45 h- Ministro das Relações Exteriores de Cuba, Roberto 
Robaina González 

Marçol997 
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Ana/idade: Aportar recursos para o Projeto de 
Proteção da Aoresta Atlântica no Estado, a ser exe
cutado pelo Estado. 

Cabe assinalar que a operação prevê o aparte, 
pelo Governo do Estado do Paraná, de 
US$7,747,000.00 (sete milhões e setecentos e qua
renta e sete mil dólares norte-americanos) a título de 
contrapartida. 

Conforme parecer da Procuradoria-Geral da 
Fazenda Nacional (PGFN/cof/N2 82197), a transfe
rência de recursos da fonte doadora para o Estado 
do Paraná, com destinação específica, configura 
uma situação de doação com encargo .ou onerosa. 
No caso, o não cumprimento de qualquer exigência 
contratual, bem como a não comprovação, por parte 
do Estado, da utilização dos recursos conforme o 
estipulado obrigam o reembolso imediato dos mon
tantes doados. 

A operação encontra-se ao a abrigo do Acordo 
entre o Governo da República Federativa do Brasil e 
o Governo da República Federal da Alemanha sobre 
Cooperação Financeira para empreendimento Prote
ção da Mata Atlântica/Paraná, de 6 de abril de 1995, 
aprovado pelo Congresso Nacional em 15 de setem
bro do mesmo ano. O art. 211 do referido acordo pre
vê a garantia da República Federativa do Brasil, nas 
operações com o Kreditanstalt für Wiederaufbau em 
que não seja mutuária. 

No que respeita às formalidades prévias à con
tratação, prescritas na Constituição Federal e na Re
solução n2 96, 1989, restabecida pela Resolução n2 

17, de 1992, ambas do Senado Federal, o Parecer 
da Secretaria do Tesouro Nacional STN/COREF/01-
REF n2 483, de 29-11-96, informa seu atendimento 
completo, no caso em apreço, manifestando-se fa
voravelmente à contratação. 

A contratação da operação pelo Estado do Pa
raná já foi objeto de autorização pelo Senado Fede
ral, na forma do disposto, em caráter geral, pela Re
solução n2 23, de 1996, do mesmo Senado Federal, 
em seu art. 1 " . 

"Art. 1" São autorizadas, de forma global e nos 
termos desta Resolução, as operações de crédito 
externas, de natureza financeira de interesse da 
União, dos Estados, do Distrito Federal e dos Muni
cípios, a que se refere o art. 52, V, da Constituição 
Federal, de caráter não-reembolsável, assim carac
terizadas as doações internacionais e outras da es
pécie." 

A Resolução acima referida, contudo, não faz 
menção à garantia da República Federativa do Bra
sil, exigida, por força de acordo internacional vigen-

te, no presente caso. Daí a necessidade de manifes
tação adicional deste Senado Federal. 

Finalmente, o supracilado Parecer da Procura
doria-Geral da Fazenda Nacional. informa que as 
cláusulas e condições constantes na minuta contra
tual estão em conformidade com a legislação brasi
leira aplicável à espécie, inexistindo disposição •.. de 
natureza política, atentatória à soberania nacional e 
à ordem pública, contrária à Constituição e às leis 
brasileiras, bem assim que implique compensação 
automática de débitos e créditos. 

Em razão do exposto, o relator manifesta-se fa
voravelmente à contratação da operação sob análise 
e à concessão de garantia pela República Federal 
do Brasil, na forma do seguinte 

PROJETO DE RESOLUÇÃO N" 26, DE 1997 

Autoriza a contratação de operação 
de crédito externo, com garantia da Re
pública Federativa do Brasil, no valor to
tal de DM18.000.000,00 (dezoito milhões de 
marcos alemães), de principal, entre o Es
tado do Paraná e o Kredltanstalt für Wlede
rautbau- KfW, destinada ao financiam~ 
to, parcial, do Projeto de Proteção da Flo
resta AUãntlca no Estado do Paraná. 

O Senado Federal resolve: 
Art. 1" É a República Federativa do Brasil auto

rizada a conceder garantia à operação de crédito a 
que se refere o art. 2" desta Resolução. 

Art. 2" É o Governo do Estado do Paraná auto
rizado a contratar, com o Kreditanstalt für Wlederauf
bau - KFW, operação de crédito externo com as se
guintes características: 

Donatário: Estado do Paraná; 
Doador. Kreditanstalt für Wiederaufbau - KFW; 
Garantia: República FederatiVa do Brasil; 
Natureza da Operação: Doação externa; 
Natureza Jurídica do Donatário: Pessoa Jurídi-

ca de direito público interno; 
Valor da Operação: equivalente a até DM 

18.000.000,00 (dezoito milhões de marcos alemães); 
Finalidade: Aportar recursos para o Projeto de 

Proteção da Floresta Atlântica no Estado do Paraná, 
a ser executado pelo Estado. 

Art. 3" O prazo máximo para o exercício da 
presente autoriiação é de 540 (quinhentos e qua
renta) dias. ~ 

Art. 42 Esta Resolução entra em vigor na data 
de sua publicação. 

Sala das Comissões, 12 de março de 1997.
José Serra, Presidente- Osmar Dias, Relator- Jo-
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nas Pinheiro - Levy Dias - Waldeck Ornelas -
Esperldlão Amln - Benl Veras - Bello Parga -
Eduardo Supllcy - Fernando Bezerra - Ramez 
Tebet - Valmlr Campelo - Francelina Pereira -
Sérgio Machado- Gilberto Miranda. 

PARECER Nl' 81, DE 1997 

Da Comissão de Assuntos Econâml
cos, sobre a Mensagem nll 66, de 1997 (OS' 
255, de 26-2-97, na origem), do Sr. Presi
dente da República, encaminhando ao 
Senado Federal proposta para que seja 
autorizada a República Federativa do 
Brasil a contratar operação de créciHo ex
terno no valor de Y30.820.000.000,00 (trin
ta bilhões. oitocentos e vinte milhÕeS de Ie
nes), equivalente a US$268.000.000,00, de 
prlnc~al. junto ao Export lmport Bank of 
Japan- JEXIM. 

Relator: Senador Sérgio Machado 

I - Relatório 

O Senhor Presidente da Repúbflca encaminha 
para exame do Senado Federal proposta para que seja 
autorizada a República Federativa do Brasil a contratar 
operação de crédito externo no valor de 
Y3J.820.000.000,00, equivalente a US$268,000,000.00 
(duzentos e sessenta e oito milhões de dólares nor
te-americanos), de principal, junto ao Export lmport 
Bank of Japan- JEXIM. 

Os recursos advindes da operação de crédito 
destinam-se ao financiamento parcial do Projeto do 
Trem Metropolitano de Fortaleza- METROFOR. 

De acordo com informações da Secretaria do 
Tesouro Nacional, o custo total da primeira fase do 
Projeto foi estimado em US$320,4 milhões, sendo 
US$268 milhões financiados pelo Jexim e US$52,4 
milhões de responsabilidade do Estado do Ceará, 
por conta de investimentos já realizados e desapro
priações. No contrato de financiamento,, não há a 
exigência de contrapartida nacional. 

Este empréstimo externo apresentará as se-
guintes características financeiras: . 

a) Credor. Export lrnport Bank of Japan - JEXIM; 
b) Valor. Y30.820.000.000,00 (trinta bilhões, oi

tocentos e vinte milhões de ienes), equivalentes a 
US$268,000,000.00 (duzentos e sessenta e oito mi
lhões de dólares norte-ameriCanos); 

c) Juros: a maior taxa que prevalecer na data 
em que cada desembolso ocorrer, E;!ntre (i) Japanese 
Long-Term Prime Lending Rate e (ii) Fiscal lnves
tment and Loans Program Rate, acrescido de 0,2%; 

d) Comissão de Crédita: 0,25% a.a. sobre o 
saldo não desembolsado do financiamento, contada 
a partir de 60 (sessenta) dias após a data da cele
bração do contrato; 

e) Despesas Gerais: as razoáveis, limitadas a 
0,1% do valor do financiamento; 
; f) Juros de Mora: 1% ao ano acima da taxa 
operacional; 

g) Prazo totat 12 anos e meio; 
h) Gan)ncia: 3 anos; 
I) Condições de Pagamento: . 
Do Principal- em 20 parcelas ·semestrais, con

secutivas e iguais, vencendo-se a primeira 3 (três) 
anos após cada desembolso; 

Dos juros- seme~mente vencidos; 
Da "CommitmeiJt Charge• - semestralmente 

vencidos, sendo a primeira parcela após a emissão 
do Certificado de Autorização; 

Das Despesas Gerais: após a emissão do Cer
tificado de Autorização, mediante comprovação, de
vendo ser pagas em Reais, exceto aquelas incorri
das no exterior que só possam ser pagas em moeda 
estrangeira; 

U - Voto do Relator 

Essas operações de crédito externo estão su
jeitas às condições e exigências definidas na Consti
tuição Federal e pela Resolução nll 96, de 1989, do 
Senado Federal, às quais cabem os seguintes escla
recimentos: 

a) os limites de endividamento da União, esti
pulados nos artigos 21', 311 e 411 da referida Resolução 
são atendidos, conforme é informado no Parecer 
STNICOREF/DIREF n11 4, de 16 de janeiro de 1997. 

Ressalte-se, todavia, que esse Parecer da Se
cretaria do Tesouro Nacional, anexo ao Processo 
em exame, não contém os dados comprobatórios do 
cumprimento dos limites de endividamento da União 
conforme exigido pela Resolução 96189; tão-somen
te descreve a metodologia Utifizada para a sua apu
ração; 

b) o Parecer da Procuradoria-Geral da Fazen
da Nacional, PGNICOFJN!I 222197, encaminhado ao 
Senackl Federal, nó exame das cláusulas da minuta 
contrati,Jal, conclui que as mesmas são admissíveis 
e estão de acordo com a legislação brasileira aplicá
vel a espécie, tendo sido observado o disposto no 
art. 512 da Resolução n11 96189, que veda disposição 
contratual de nature?.a politica ou atentatória à sobe
rania nacional e à ordem pública. 

c) relativamente à exigência constitucional de 
que programa~ ou projetas constem do Plano Pluria
nual e da Lei Orçamentária Anual, é informado pela 
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Secretaria de Planejame~to e Avaliação que o Pro
grama de Descentralização do Transporte Ferroviá
rio Urbano e Fortaleza encontra-se amparado na Lei 
n2 9.276, de 1996, que trata do plano Plurianual 
1996-1999. 

Ademais, de acordo com a Secretaóa de Orça
mento Federal, as dotações necessárias à cobertura 
do ingresso dos recursos externos e aos pagamento 
dos encargos provenientes da operação, previstas 
no Orçamento Geral da União para 1997, são insufi
cientes, havendo, portanto, necessidade da aprova
ção de créditos suplementares para atender a esti
mativa de desembolsos. 

De igual forma, devem ser comprovadas a 
existência de dotações orçamentáóas destinadas ao 
ressarcimento de despesas administrativas ao Jexim 
pelo Ministério dos Transporte, bem como daquelas 
necessárias à contratação da firma de monitoramen
to para a realização de qualquer desembolso; 

d) a minuta contratual relativa ao empréstimo 
pretendido prevê o ressarcimento de despesas· rela
tivas a viagens e diárias ligadas à negociação e im
plementação do contrato, contrariando o disposto 
pela Resolução n2 82, de 1990, do Senado Federal; 

As demais exigências e condições estipuladas 
pela Resolução n2 96, de 1989, do Senado Fedãral, 
e pela Constituição Federal, foram atendidas. 

Somos, assim, pela autorização pleiteada pela 
Mensagem n2 66, de 1997, nos termos do seguinte: 

PROJETO DE RESOLUÇÃO N2 27, DE 1997 

Autoriza a República Federativa do 
Brasil a contratar operação de crédito ex
temo no valor de Y 30.820.000.000,00 
(trinta bilhões, oitocentos e vinte mllh6es 
de- Ienes), equivalentes a US$ 
268.000.000,00 (duzentos e sessenta • 
oHo milhões ele dólares norte-america
nos), junto ao Export lmport Bank of Ja
pan-Jexim. 

Art. 22 As condições financeiras básicas da 
operação de crédito são as seguintes: 

a) Credor: Export lmport Bank of Japan - JE
XIM; 

b) Valor: y 30.820.000.000,00 (trinta bilhões, 
oitocentos e vinte milhões de ienes), equivalentes a 
US$ 268.000.000,00 (duzentos e sessenta e oito mi
lhões de dólares norte-americanos); 

c) Juros: a maior taxa que prevalecer na data 
em que cada desembolso ocorrer, .entre: (i) japone
ses Long-Term Prime Lending Rat~ e (ii) Rscal ln
vestment and Loans Program Rate, acrescido de 
0,2"/o; 

d) Comissão de Crédito: 0,25% a.a. sobre o 
saldo não desembolsado do financiamento, contada 
a partir de 60 (sessenta) dias após a data da cele
bração do contrato; 

e) Despesas Gerais: as razoáveis, limitadas a 
0,1% do valor do financiamento; 

f) Juros de Mora: 1% ao ano acima da taxa 
operacional; 

g) Prazo totat 12 anos e meio; 
h) Caréncia: 3 anos; 
I) Condições de Pagamento: 
Do Principal- em 20 parcelas semestrais, con

secutivas e iguais, vencendo-se a primeira 3 (três) 
anos após cada desembolso; 

Dos Juros- semestralmente vencidos; 
Da Commitmenf Charge - semestralmente 

vencidos, sendo a primeira parcela após a emissão 
do Certificado de Autorização; 

Das Despesas Gerais: após a emissão do Cer
tificado de Autorização, mediante comprovação, de
vendo ser pagas em Reais, exceto aquelas incorri
das no exterior que só possam ser pagas em moeda 
estrangeira; 

Art. 32 O exercrcio da autorização concedida 
por- esta Resolução fica condicionado à comprova
ção da existência de dotações orçamentárias sufi-

0 Senado Federal resolve: cienteS para a cobertura do ingresso de recursos ex-
Art. 12 É a República Federativa do Brasil auto- temos previstos, bem como para pagamento dos en-

rizada a contratar operação de crédito externo, no cargos provenientes da operação, de suas despesas 
valor de Y 30.820.000.000,00 (trinta bilhões, oitoce~ administrativas e para a contratação da empresa 
tos e vinte milhões de ienes), equivalentes a US$ responsável pelo monitoramento do processo licita-
268.000.000,00 (duzentos e sessenta e oito milhões tório a ser realizado com recursos do financiamento 
de dólares norte-americanos), junto ao Export lmport referido no art. 12• 

Bank of Japan - Jexim. Art. 42 É a União autorizada, em caráter excep-
Parágrafo único. Os recursos advindos da ope- cional, a ressarcir ao Export lmport Bank of Japan 

ração de crédito referida no caput deste artigo dEJsti.. das despesas relativas a viagens e diárias ligadas à 
narn-se ao financiamento parcial do Projeto de Trem ..... negociação e implementação do contrato de finan
Metropolitano de Fortaleza- METROFOR •. A:;;..,::.f;f .. J•!th"lto de que trata esta Resolução. 
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Art. 52 A autorização concedida por està Reso
lução deverá ser exercida num prazo de 540 (qui
nhentos e quarenta) dias, contados da data de sua 
publicação. 

Art. 52 Esta Resolução entra em vigor na data 
de sua publicação. 

Sala das Comissões, 12 de março de 1997. -
José Serra, Presidente - Sérgio Machado, Rela
tor - BeiJo Parga - Levy Dias - Fernando Be
zerra - Valmlr campelo - Osmar Dias - Jonas 
Pinheiro - Benl Veras - Eduardo Supllcy Fran
celina Pereira - Gilberto Miranda - Esperldlão 
Amln - Waldeck Ornelas - Ramez Tebet. 

PARECER N2 82, DE 1997 

Da Comissão de Assuntos Econ&nl
cos, sobre a Mensagem n11 53, de 1997 
(Mensagem n2 50, de 14 de janeiro de 
1997, na origem), do Sr. Presidente da 
Repúbll:a, solicitando ao Senado Fede
ral, autorização para contratação de ope
ração de crédito externo, com aval da~ 
União, entre o Estado da Bahla e o Kredl
tanstalt für Wledraufbau- KFW, no valor 
equivalente a DM 13.500.000,00 (treze mi
lhões e quinhentos mil marcos alemães), 
destinada ao financiamento parcial do 
Projeto de Saneamento Básico do Estado 
da Bahla, Fase IL 

Relator: Senador Waldeck Omelas 

1-Relatório 

O Senhor Presidente da República, por inter
médio da Mensagem n11 53, de 1997 (Mensagem n11 

50, de 14 de janeiro de 1997, na origem), solicita ao 
Senado Federal autorização para que o Estado da 
Bahia possa contratar operação de crédito externo, 
com aval da União, junto ao Kreditanstalt für Wie
draufbau - KFW, no valor equivalente a DM 
13.500.000,00 (treze milhões e quinhentos mil mar
cos alemães), sendo DM 12.500.000,00 (doze milhõ
es e quinhentos mil marcos alemães), a trtulo de em
préstimo e DM 1.000.000,00 (um milhão de marcos 
alemães) a ·título de contribuição financeira não 
reembolsável, destinados ao financiamento parcial 
do Projeto de Saneamento Básico do Estado da Ba
hia, Fase 11, a ser executado pela Companhia de En
genharia Ruraol da Bahia- CERB. 

O Projeto objetiva melhorar o saneamento bá
sico e a irrigação do Oeste da Bahia na sub- região 
de Santa Maria da Vitória e nas Regiões do Nordes- . 
te, lrecê e Piemonte da Diamantina. 

A operação de crédito apresenta as seguintes 
características: 

a) valor do financiamento: DM 12.500.000,00 
(doze milhões e quinhentos mil marcos alemães), 
equivalentes a R$ 8.396.562,50 (oito milhões, trezen
tos e noventa e seis mil, quinhentos e sessenta e dois 
reais e cinqüenta centavos), a preços de 29-11-96; 
: b) contribuição financeira: DM 1.000.000,00 

(um milhão de marcos alemães), não reembolsáveis 
nos termos contratuais; 

c) garantidor: República Federativa do Brasil; 
d) juros: 4,5% a.a. fixos, sobre·o saldo devedor 

do principal, a partir de cada desembolso; 
e) juros de mora (sobre Principal.e Juros): 3% 

a.a. acima da taxa de desconto do Deutsche Bun-
desbank; ~ 

f) comissão de compromisso: 0,25% a.a. (vinte 
e cinco centésimos por cento ao ano), contados a 
partir de'3 meses após a data de assinatura do con
trato; 

g) destinação dos recursos: financiar a execu
ção do Programa de Saneamento Básico e Irrigação 
do Oeste da Bahia na sub-região de Santa Maria da 
Vitória e nas Regiões do Nordeste, lrecê e Piemonte 
da Diamantina; 

h) condições de pagamento: 
- do principal: em 30 (trinta) parcelas semes

trais e consecutivas, vencendo-se a primeira em 30-
6-2002 e a última em 30-12-2016; 

- dos juros: semestralmente vencidos, em 30-6 
e 30-12 de cada ano; 

- da comissão de compromissos: semestral
mente vencida, em 30-6 e 30-12 de cada ano, ven
cendo-se a primeira parcela juntamente com os ju
ros. 

A Mensagem Presidencial se faz acompanhar 
· da Exposição de Motivos n11 11, de 1 O de janeiro de 
1997, do Ministro de Estado da Fazenda, que se po
siciona favoravelmente à realização da operação de 
crédito. 

11 - Voto do Relator 

Compete a esta Comissão, nos termos do art. 
52, incisos V a IX, da Constituição Federal, combina
do com o art. 393, parágrafo único, alínea a, do Re
gimento Interno desta Casa, a iniciativa de projeto 
de resolução que implique no exercício da com~ 
tência privativa do Senado Federal de disp.· .;abre 
limites globais e condições para a realização ue ope
rações de crédito interno e externo, incluída a pres
tação de garantia, pela União, Estados, Distrito Fe
deral, M .. nicípios e suas respectivas autarquias. 
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Os autos do pre5eníe processá encontram-se 
instruídos com a documentação exigida pela Resolu
ção nQ 96, de 1989, restabelecida pela Resolução nQ 
17, de 1992, que estabelece limites e condições 
para a realização de operações de crédito externo e 
interno da União, de suas autarquias e demais enti
dades controladas pelo poder público federal. 

No que se refere à concessão da garantia da 
União, são atendidos os limite.s de endividamento 
previstos nos arts. 22 e 311, I e 11, e 4Q da.referida Re-
solução nQ 96, de 1989. : . 

Os Pareceres PGFNICOF/nQ 34197, de 7.-1-97, 
da Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional, que 
aprecia os aspectos jurídicos da concessão da ga
rantia pela União, e nQ 513 SlN/COREF/DIREF, de 
1Q-12-96, çla Secretaria do Tesouro Nacional, que 
examina a mesma concessão em termos do mérito 
da operação financeira, declaram não haver nenhum 
óbice à concessão da autorização requerida. 

O Parecer do Banco Central, DEDIP/DIARE-
97/146, de 24-2-97, encaminhado ao Senado Fede
ral por intermédio do Offcio PRESI-971397, de 25-2-
97, atestou o enquadramento da operação nos limi
tes estabelecidos na Resolução n2 69, de 1995, en
fatizando que: 

1. relativamente às implicações da operação 
com a política de endividamento externo e ao impac
to cambial, a operação foi credenciada pelo· Departa
mento de Capitais Estrangeiros - FIRCE - daquele 
Banco Central, evidenciando, dessa forma, que 
atende à política de captação de recursos externos 
do pafs; 

2. o Governo do Estado da Bahia apresentou 
certidão do Tribunal de Contas do Estado atestando 
o cumprimento do disposto nos arts. 27 e 212 da 
Constituição-Federal, na Lei Complementar nQ 82/95, 
bem como do pleno· exercício da competência tribu
tária, relativamente ao exercício de 1995; 

3. o Estado encontra-se adimplente junto às 
instituições integrantes do Sistema Rnanceiro Na
cional, conforme informação constante do Cadastro 
da Dívida Pública- CADIP. 

O empréstimo será concedido pelo Kreditans
talf für Wiedraufbau- KFW, órgão de cooperação fi-< 
nanceira do governo alemão; na respectiva minuta 
contratual foram estipuladas as cláusulas e condiçõ
es usuais de tais operações, que estão em conformi
dade com a legislação brasileira aplicável à espécie. 

Foi observado o disposto no art. 52 da Resolu
ção n2 96189, do Senado Federal, que veda disposi
ção contratual de natureza política, atentatória à so
berania nacional e à ordem pública, contrária à 

Constituição e às leis brasileiras, bem assim que im
plique compensação automática de débitos e crédi
tos. 

Diante do exposto, manifesto-me favoravel
mente à concessão da autorização requerida nos 
termos do seguinte: 

PROJETO DE RESOLUÇÃO N2 28, DE 1997 

Autoriza o Governo do Estado da 
Bahla a contratar operação de crédito ex
terno junto ao Kreditanstalt für Wlec:lrauf
bau - KFW, no valor equivalente a DM 
13.500.000.00 (treze milhões e quinhentos 
mil marcos alemães), sendo DM 
12.500.000,00 (doze milhões e quinhentos 
mil m~rcos alemães) a título de emprésti
mo e DM 1.000.000,00 (um milhão de mar
cos alemães) como contribuição financei
ra, destinando-se os recursos ao finan
ciamento parcial do Projeto de Sanea
mento Básico do Estado da Bahla, Fase 
11, a ser executado pela Companhia de 
Engenharia Rural da Bahla - CERB. 

O Senado Federal resolve: 
Art. 12 É o Governo do Estado da Bahia, nos 

termos da Resolução n2 96, de 1989, restabelecida 
pela Resolução nQ 17, de 1992, ambas do Senado 
Federal, autorizado a realizar a operação de crédito 
externo, com garantia da União, junto ao Kreditaris
talt für Wiedraufbau- KFW, no valor equivalente a 
DM 13.500.000,00 (treze milhões e quinhentos mil 
marcos alemães), sendo DM 12.500.000,00 (doze 
milhões e quinhentos mil marcos alemães) a tftulo 
de empréstimo e DM 1.000.000,00 (um milhão de 
marcos alemães) como contribuição financeira. 

. Parágrafo único. Os recursos referidos no ca
put destinam-se ao financiamento parcial do Projeto 
de Saneamento Básico do Estado da Bahia, Fase 11, 
a ser executado pela Companhia de Engenharia Ru
ral da Bahia - CERB. 

Art. 22 A operação de crédito externo a que se 
refere o art. 12 tem as seguintes características: 

a) valor do financiamento: DM 12.500.000,00 
(doze milhões e quinhentos mil marcos alemães), 
equivalente a R$ 8.396.562,50 (oito milhões, trezentos 
e noventa e seis mil, quinhentos e sessenta e dois 
reais e ciriqüenta centavos), a preços de 29-11-96; 

b) contribuição financeira: DM 1.000.000,00 
(um milhão de marcos alemães), não reembolsáveis 
nos termos contratuais; 

c) garantidor: República Federativa do Brasil 
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dj juros: 4,5% a.a. fixos, sobre o saldo devedor 
do principal, a partir de cada desembolso; 

e) juros de mora (sobre Principal e Juros): 3% 
a.a. acima da taxa de desconto do Deutsche Bun
desbank; 

f) comissão de compromisso: 0,25% a.a. (vinte 
e cinco centésimos por cento ao ano), contados a 
partir de 3 meses após a data de assinatura do con
trato; 

g) destinação dos recursos: financiar a execu
ção do Programa de Saneamento Básico e Irrigação 
do Oeste da Bahia na sub-região de Santa Maria da 
Vitória e nas Regiões do Nordeste, lrecê e Piemonte 
da Diamantina; 

h) condições de pagamento: 
- do principal: em 30 (trinta) parcelas semes

trais e consecutivas, vencendo-se a primeira em 30-
6-2002 e a última em 30-12-2016; 

- dos juros: semestralmente vencidos, em 30-6 
e 30-12 de cada ano; 

- da comissão de compromisso: semestral
mente vencida em 30-6 e 30-12 de cada ano, ven
cendo-se a primeira parcela juntamente com os ju-
ros. 

Art. 32 A contratação da operação de crédito 
externo a que se retere o art. 12 deverá efetivar-se 
no prazo máxirr:o de 540 (quinhentos e quarenta) 
dias contados da data da publicação desta Resolu
ção. 

Art. 42 Esta Resolução entra em vigor na data 
de sua publicação. 

Art. 52 Revogam-se as disposições em contrário. 
Sala das Comissões, 12 de março de 1997.

José Serra, Presidente - Waldeck Ornelas, Relator 
- Levy Dias- Eduardo Suplicy- Esperidião Amin 
- Fernando Bezerra - Bello Parga - Sérgio Ma-
chado - Benl Veras - Jonas Pinheiro - Franceli
na Pereira - Gilberto Miranda - Ramez Tebet -
Valmlr Campelo. 

PARECER N2 83, DE 1997 

Da Comissão de Assuntos Econôml
cos, sobre a Mensagem n2 72, de 1997, 
(Mensagem n2 290, de 11 de março de 
1997, na origem), do Presidente da Repú
blica, solicitando retHicação do texto da 
Resolução nll 96, de 13 de dezembro de 
1996, do Senado Federal, que "Autoriza o 
Estado de Tocantins a contratar opera
ção de crédito junto ao "The Export-lm
port Bank of Japan', no valor de 
US$48,000,000.00 (quarenta e oito milhões 
de dólares norte-americanos), cujos re-

cursos serão destinados ao co-flnancia
mento do Programa de Gerenciamento da 
Malha Rodoviária Estadual'. 

Relator: Senador Waldeck Ornelas 

1- Relatório 

O Presidente da República, por intermédio da 
Mensagem n2 72, de 1997, (Mensagem n2 290, de 
11 de março de 1997, na origem),. solicita a retifica
ção da Resolução n2 96, de 13 de dezembro de 
1996, que "Autoriza o Estado de Tocantins a contra
tar operação de crédito junto ao "The Export-lmport 
Bank of Japan', no valor de US$48,000,000.00 (qua
renta e oito milhões de dólares norte-americanos), 
cujos recursos serão destinados no CO"financiamen
to do Programa de Gerenciamento da Malha Rodo
viária Estadual' , no sentido de: 

I - incluir autorização para que a União possa 
conceder garantia à referida operação de crédito, e, 
possa, ainda, em caráter excepcional, efetuar o pa
gamento de despesas incorridas pelos credores com 
viagens, hospedagem ou serviços técnicos ou jurídi
cos de seu exclusivo interesse, de que trata o inciso 
11 do art. 42 da Resolução ng 82, de 18 de dezembro 
de 1990, do Senado Federal; 

11 - alterar as características da operação de 
crédito, segundo descrição constante do Ofício RR
CE/DIAUT/SUCRE-971045, de 20 de fevereiro de 
1997, do Departamento de Capitais Estrangeiras do 
Banco Central do Brasil, responsável pelo creden
ciamento do capital estrangeiro relativo à operação 
de crédito externo autorizada pela Resolução n2 96, 
de 1996, do Senado Federal, na forma seguinte: 

a) incluir a previsão de taxa de administração 
{world bank fee) de US$209,996.00 {duzentos e 
nove mil, novecentos e noventa e seis dólares norte
americanos), adicionando-se, às condições de paga
mento, a seguinte condição referente ao pagamento 
da referida taxa de administração: 

'da world bank fee: a 1" parcela, de 
US$70,000.00 (setenta mil dólares norte-america
nos), após a emissão do Certificado de Autorização, 
a 2• parcela, de US$70,000.00 (setenta mil dólares 
norte-americanos}, doze meses após a data do pri
meiro desembolso, e o saldo, 24 (vinte e quatro) me
ses após a data do primeiro desembolso'; 

b) alterar a descrição da comissão de crédito 
(commitrnent charge), da redação original de "0,5% 
a.a. (zero vírgula cinco por cento ao ano) sobre a 
parcela não utilizada do financiamento, contados da 
'Accrual Date• para '0,25% a.a. (zero vírgula vinte e 
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cinco por cento ao ano) sobre a parcela não utilizada 
do financiamento, contados da "Accrual Date";"; 

c) alterar a descrição dos juros de mora, da re
dação original de "2% a.a. (dois por cento ao ano) 
acima da taxa operacional; "para• 1% a.a. (um por 
cento ao ano) acima da taxa operacional;". 

II-Voto 

Tendo em vista a relevância, para o Estado do 
Tocantins, da operação de crédito externo aprovada 
pela Resolução n2 96, de 1996, do Senado Federal, 
e a urgente necessidade de que se façam as altera
ções solicitadas pela Mensagem n2 72, de 1996, do 
Presidente da República, para que a União possa 
conceder garantia à operação de crédito e assumir 
outros compromissos constantes do contrato da re
ferida operação, bem como se alterem as caracterís
ticas supra mencionadas da operação de crédito, de 
modo a adequar a autorização constante da Resolu
ção n2 96, de 1996, aos efetivos termos do contrato, 
manifesto-me favoravelmente a que se proceda às 
referidas alterações na forma do seguinte: 

PROJETO DE RESOLUÇÃO N1129, DE 1997 

Acrescen1a dispositivos à Resolu
ção n!! 96, de 1996, do Senado Federal, e 
dá outras providências. 

O Senado Federal resolve: 
Art. 1 2 Acrescenta arts. 22 e 3'! à Resolução n2 

96, de 13 de dezembro de 1996, do Senado Federal, 
com seguinte redação, renumerando-se os demais: 

• Art. 22 Autorizar a União a prestar ga
rantia na operação de que trata o art. 1 2;" 

_ "Art. 3'! Autorizar a União, em cará.ter 
excepcional, a efetuar o pagamento de des
pesas de que trata o inciso 11 do art. 42 da 
Resolução o!! 82, de 1990, do Senado Fede
ral, incorridas pelos credores da operação 
de crédito a que se refere o art. 1 2.~ 

Art. 22 acrescenta a atrnea e do art. 22, em sua 
numeração original, da resolução n2 96, de 1996, do 
Senado Federal, com a seguinte redação, i"edenomi
nando-se as demais alfneas: 

O Art. 22 oooo••••••••••••••-••••-••••••••••••••••••••••• 

e}·~··d~--~d;;;{~i;;;;Çã~··(;;;rl·d·b~·k 
fee): equivalente a US$209,996,00 (duzen
tos e nove mil, novecentos e noventa e seis 
dólares norte-americanos); 

Art. 3" Alterar a redação das alfneas e, g e j, 
em sua denominação original, do art. 22, em sua nu
meração original da Resolução n2 96, de 1996, do 
Senado Federal, que passa a ser a seguinte: 

•Art. 22 ...••.•...•.•..••.. , .••.•.•.. - ................. . 

·-···················-······································ 
e) comissão de crédito: 0,25% a.a. 

(zero vírgula vinte e cinco por cento ao ano) 
sobre a parcela não utilizada do financia
mento, contados da "Accrual Date•; 

................................................................... 
g) juros de mora: 1% a.a (um porcen

to ao ano) acima da taxa ~peracional; 
............................................................... _ 
)) condiçõ6s de pagamento: 
- do principal: ..................................... .. 
- dos juros: ......................................... .. 
- da comissão de crédito: •.•••..••••..••...•.. 
- da taxa de administração (world bank 

fee): a 1• parcela, de US$70.000,00 (seten1a 
mil dólares norte-americanos), após a emis
são do Certificado de Autorização, a ~ par
cela, de US$70.000,00 (seten1a mil dólares 
norte-americanos), doze meses após a da1a 
do primeiro desembolso, e o saldo, 24 (vinte 
e quatro) meses após a data do primeiro de
sembolso; 

.............................................................. ':. .. _"'" 
• ·····-······················································ 

Art. 42 Esta Resolução entra em vigor na da1a 
de sua publicação. 

Sala da Comissão, 12 de março de 1997. -
José Serra, Presidente- Waldeck Omelas, Relator 
- Francellno Pereira - Fernando Bezerra- Jonas 
Pinheiro- Benl Veras - Bello Parga- Ramez Te
bel - Gilberto Miranda - Sérgio Machado - v• 
mlr Campelo - Eduardo Supllcy - Esperldlio 
Antln- Levy Dias. 

PARECER N1184, DE 1997 

Da Comissão de Assuntos Econôml
cos, sobre o OfiCio S/26, de 1997, do Sr. 
Presidente do Banco Central, solicitando 
autorização do senado Federal para a 
emlssio de Letras Financeiras do Tesou
ro do Estado de São Paulo - LFTP, com 
base na Resolução nR 69, de 1995, do Se
nado Federal. 

Relator: Senador Waldeck Omelas 
o Senhor Presidente do Banco Central enca

minhou á esta Casa, mediante Ofício ·s· n2 26, de 
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1997, peddo de autorização do Senado FedeÍal para 
que o Estado de São Pauto possa emitir Letras t=inan
ceiras do Tesouro do Estado de São Paulo (LFTC), cu
jos recursos serão destinados ao giro da Dívida Mobiliá
ria do Estado, vencível em março de 1997. 

Conforme informação constante no Parecer PRE
SJ-9710534 do Banco Central do Brasil, o Estado de 
São, e de acordo com o art. 27 da Resolução 69195, "o 
Eslado possui margem de resgate, serxio indicado o 
pen:entual de 63,02"/o para a rolagem pleiteada." 

Ainda, no mesmo Parecer PRESI-97/0534 do 
Banco Central do Brasil, foi mencionado que "caso 
seja implementado o Protocolo de Acordo firmado 
entre o Estado de São Paulo e o Governo Federal, 
autorizado por essa casa Legislativa através da Re
solução n2 100, de 19-12-96, a presente operação 
não poderá ser realizada, tendo em vista o disposto 
no item 211 do referido Protocolo." 

De acordo com o Parecer DEDIP/DIARE-
97/0179 em seu art. 52 a Emenda Constitucional n2 

3, de 17-3-93, determina a proibição, até 31-12-99, 
·da emissão de novos títulos estaduais e municipais, 
admitindo-se, quando do vencimento dos já emiti
dos, apenas o giro do "principal devidamente atuali-
zado". · 

Conforme a Resolução n2 69, de 14-12-95, do 
Senado Federal, que estabeleceu no parágrafo ?R do 
seu artigo 16, como fator de correção a ser adotado 
para a determinação do "principal corrigido", o índice 
de atualização própria da espécie do título, foi utili
zado, para efeito do cálculo do valor da operação, o 
Preço Unitário (P.U.) dos títulos a serem refinancia
dos, em 31-12-96. 

Considerando o exposto, a emissão pretendida 
seria realizada nas seguintes condições: 

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: até 120 (cento e vinte) meses; 
e) valor nominal: R$1 ,00; 
f) características dos títulos a serem substituí

dos: 
SE LIC 

Titulo 

521835 
521875 

Vencimento Quantidade 
-~- _ .. ---"- .,_ -- ..__ --

15-3-1997 165.974.610.027 

g) previsão de colocação dos títulos a· serem 
emitidos: 

SELIC 

Colocação Vencimento Título Data-Base 

17-3-1997 15-3-2002 521824 17-3-1997 

h) forma de colocação: a~vés de ofertas pú
blicas, nos termos da Resolução n2 565, de 20-9-79, 
deste Banco Central; 

I) autorização leçislativa: Lei i12 5.684, ele 28-5-87, 
e Decretos nRs 29.526 e 3261, de 18-1-89 e 16-8-89. 

O Parecer Dedip/Diare-97/0179 esclarece ainda 
que a rolagem pleiteada não se refere-a-títulos ele pre
catórios judiciais e que o Estado de São Paulo encon
tra-se adimplente junto às instituiÇões integrantes do 
Sistema Financeiro Nacional, conforme informação 
constante do Cadastro da Dívida Pública- CAD lP. 

Para financiar, a análise da solicitação do Estado 
ele São Paulo merece as ~intes considerações: 

a) o prazo com que a solicitação foi apresentada 
ao Senado não é condizente com a importância do as
sunto e apenas a necessidade do Estado e o limite im
posto pelo vencimento, em 15 ele março de 1997, justi
ficam o exame da matéria nessas condições; 

b} em que pese o parecer do Banco Central, 
há em andamento renegociação de dívida entre a 
União e o Estado de São Paulo, já objeto de apre
ciação pelo Senado:Oo mesmo modo, outros Esta
dos sistematicamente tem sido beneficiados por um 
percentual de rolagem de 98%, razão pela qual re
comendo a adoção desse limite; 

c) a Resolução n11 100, de 1996, que autoriza o 
Estado de São Paulo a contratar operação de crédi
to sob o amparo do Programa de Apoio à Reestrutu
ração e ao Ajuste Fiscal de Longo Prazo dos Esta
dos ainda não foi implementada, o que justifica a 
presente resolução. 

Em conclusão, o pleito encaminhado pelo Esta
do de São Paulo encontra-se de acordo com o que 
preceitua a Constituição Federal e a Resolução n2 

69195 do Senado Federal, devendo ser concedida a 
autorização para a rolagem de sua dívida rnobiliária 
vencível em março de 1997, na forma do seguinte: 

PROJETOS DE RESOLUÇÃO N11 30, DE 1997 

Autoriza o Estado de São Paulo a emi
__ tfr L8tras Financeiras do Tesouro do Estado 
~-Sãof)BUIO.:.. Ll=iP,-cujos r8cursos serão 

desli lados 8C) giro da Divida Moblllária do 
_ Estado vencível em março de 1997. 
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O Senado Federal resolve: 
Art. 12 É o Estado de São Paulo autorizado a 

emitir Letras Financeiras do Tesouro do Estado de 
São Paulo - LFTP, cujos recursos serão destinados 
ao giro da Dfvida Mobiliária do Estado, vencível em 
março de 1997. 

Art. 22 A emissão deverá ser realizada nas se
guintes condições. 

a) quantidade: a ser definida na data de resga
te dos tftulos a serem substituídos, mediante a apli
cação da Emenda Constitucional n2 3, deduzida a 
parcela de 2%. 

b) modalidade: nominativa-tranferível; 
c) rendimento: igual ao das Letras Financeiras 

do Tesouro - LFT, criadas pelo Decreto-Lei n2 

2.376, de 25-11-87; 
d) prazo: até 120 (cento e vinte) meses; 
e) valor nominat. R$ 1 ,00; 
f) características dos títulos a serem substituídos: 
SELIC 

Título Vencimento Quantidade 
- "-~· --

521835 
521875 

15-3-1997 165.97 4.61 0.027 

g) previsão de colocação dos ti1ulos a serem 
emitidos: 

SELIC 
Colocação Venci~to Titulo 

17-3-1997 15-3-2002 521824 17-3-1997 

h) forma de colocação: através de ofertas pú
blicas, nos termos da Resolução n2 565, de 20-9-79, 
do Banco Central; 

I) aytorização Jegs/ativa: Lei nR 5.684, de. 28-5-87, 
e Decretos n!!s 29.526 e 3.261, de 18-1-89 e 16-8-89. 

Art. 3!1 O exercício da autorização concedida 
por essa Resolução só será realizada caso não seja 
implementado o Protocolo de Acordo finnado entre o 
Estado de São Paulo e o Governo Federal, autoriza
do nos tennos da Resolução do Senado Federal nR 
1 00, de 19 de dezembro de 1996. 

Art. 4!1 ·o prazo máximo para o exercício çla 
presente autorização é de 270 (duzentos e setenta) 
dias contados a partir da sua publicação. 

Art. 52 Esta Resolução entra em vigor na data 
de sua publicação. 

Sala das Comissões, 12 de marçO de 1997.
José Serra, Presidente - Waldec~ ()melas, Relator 
- Esperldlão Amln - Eduardo>;,Supllcy - Osmar 
dias - Fernando Bezerra - Joriás Pinheiro - Bello · 
Parga - Benl Veras - Ramez Tebet - Francellno 

Pereira - Valmlr Campelo - Gilberto Miranda -
Sérgio Machado. 

PARECER H!! 85, DE 1997 

Da Comissão de Assuntos Econôml
cos, sobre o Ofício S/27, de 1997, do Pre
sidente do Banco Central, encaminhando 
solicitação do Governo do Estado de Ser
gipe ao Senado Federal, para que possa 
emitir Letras Financeiras do Tesouro do 
Estado de Sergipe- LFTSE, com base na 
Resolução nR 69, de 1995, do Senado Fe
deral, cujos recursos serão destinados 
ao giro da dívida moblllárla vencível no 111 

semestre de 1997. 

Relator: Senador Waldeck Omelas 
O Senhor Presidente do Banco Central do Bra

sil encaminhou a esta Casa, mediante Ofício ·s· nR 
27, de 1997, solicitação do Governo do Estado de 
SergipEu>ara que o Senado Federal autorize a emis
são oara emitir Letras Financeiras do Tesouro do 

-estadõ·ae Sergipe - LFTSE, cujos recursos serão 
destinados ao giro da Dfvida Mobiliária do Estado, 

-vencível no 1!1 semestre de 1997. 
A operação em tela apresenta as seguintes ca

racterísticas: 
a) quantidade: a ser definida na data de resga

Je_dostítulos_a serem substituídos, mediante aplica
_ção . .da EmendaQQnstitucional nR 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 n~ 
2.376, de 25-11-87; 

d) prazo:4 (quatro) anos; 
e) valor nominal: R$1.000,00 (CETIP); 
f) caracterfsticas dos títulos a serem substituí

dos: 
CETIP 

Título Vencimento Quantidade 

N 20-3-1997 71.166.000 

g) previsão de colocação dos títulos a serem 
emitidos: 

CETIP 

Colocação Vencimento Título Data-Base 

20-3-1997 20-11-2001 N 20-3-1997 
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h) forma de colocação: através de ofertas pú
blicas, nos tennos da Resolução n2 565, de 2Q-9-79, 
do Banco Central; 

I) autorização legislativa: Leis n!ls 3.194 e 
3.785, de 30-6-92 e 12-11-96·, respectivamente. 

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 
trtulos de dfvida mobiliária. 

Conforme informação constante do Parecer do 
Banco Central do Brasil (Parecer DEDIP/DIARE-
97/0183, de 6-3-97), o Estado de Sergipe encontra
se inadimplente junto a instituição integrante do Sis
tema Finariceiro Nacional. Igualmente, menciona 
esse parecer, o Estado de Sergipe dispendeu, com 
pessoal e encargos um percentual de 75,65% das 
receitas correntes, em desacordo com o estabeleci
do constitucionalmente. 

Não obstante, de acordo com Declaração do 
Senhor Governador do Estado da Fazenda, datada 
de 3Q-12-97, anexa ao Processado em tramitação 
no Senado Federal, •o Estado de Sergipe está em 
situação regular com suas obrigações junto às Insti
tuições integrantes do Sistema Financeiro Nacional 
e aos financiadores externos em operações garanti
das pela União•. 

Em seu parecer, o Banco Central do Brasil res
salta que, de acordo com o critério estabelecido no 
art. 27 da Resolução n2 69195 o Estado possui mar
gem de resgate, sendo sugerido o percentual de 
98,57% para rolagem. 

É de-se ressaltar, na análise da solicitação do 
Estado de Sergipe que o assunto merece as seguin
tes considerações: 

a) o prazo com que a solicitação foi apresenta
da ao Senado Federal não é compatível com a im
portância do assunto e apenas a necessidade do 
Estado e o limite imposto pelo vencimento do lote 
único de letras, em 20 de março de 1997, justificam 
o exame da matéria nessas condições; 

b) de conformidade com critério estabeleciàv 
por essa Comissão, os limites para rolagem têm sido 
estabelecidos em 98%. Na medida contudo em que 
o exame do Banco Central chegou ao limite de 
98,57%, não é justo que se reduza esse percentual, 
punindo um estado que se encontra em fase de re
negociação de sua dívida, mediante acordo com a 
União já, inclusive, apreciado por esta Casa; 

c) a Resolução n• 108, de 1996, que autoriza o 
Estado de Sergipe a contratar operação de crédito 
ao amparo do Programa de Apoio à Reestruturação 
e ao Ajuste Fiscal de Longo Prazo dos Estados ain
da não foi implementada, o que justifaca a presente 
resolução. 

Em conclusão, a autorização para a rolagem 
da dívida mobiliária do Estado de Sergipe vencfv~l 
no primeiro semestre de 1997 deve ser concedida 
na forma do seguinte: 

PROJETO DE RESOLUÇÃO N2 31, DE 1997 

Autoriza o Estado de Sergipe a emi
tir Letras Financeiras do Tesouro do Es
tado de Sergipe - LFSE, cujos recursos 
serão destinados ao giro da Dívida Mobi
llárla dó Estado, vencível no 111 semestre 
de 1997. 

O Senado Federal resolve: 
Art. 12 É o Estado de Sergipe autorizado, nos 

termos da Resolução n2 69, de 1995, a emitir Letras 
Financeiras do Tesouro do Estado de Sergipe -
LFSE, cujos recursos serão destinados ao giro da 
Dfvida Mobiliária do Estado, vencfvel no 12 semestre 
de 1997. 

Art. 22 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 3, deduzida a par
ceia de 1 ,43%. 

b) modalidade: nominativa-transferfvel; 
c) rendimento: igual ao das Letras Financeiras 

do Tesouro - LFT, criadas pelo Decreto-Lei n12 

2.376, de 25-11-87; 
d) prazo: 4 (quatro) anos; 
e) valor nominal: R$1.000,00 (CETIP); 
f) características dos tl1ulos a serem substituí

dos: 
CETIP 

Título Vencimento Quantidade 
N io-3-1991 71.166.0oo 

g) previsão de colocação dos títulos a serem 
emitidos: 

CETIP 

Colocação Vencimento Título Data-base 

2o-3-1997 2Q-11-2001 N 2Q-3-1997 
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h) fonna de colocação: através de ofertas pú
blicas, nos termos da Resolução n2 565, de 20-9-79, 
do Banco Central; 

I) autorização legislativa: Leis nQg 3.194 e 
3.785, de 30-6-92 e 12-11-96, respectivamente. 

Art. 311 O exercício da autorização concedda por 
esta Resolução só será realizada caso não seja imple
mentado o Protocolo de Acordo firrnacb entre o Estacb 
de Sergipe e o Govemo Federal, autorizado nos temos 
da Resolução n2 108/96 do Senado Federal. 

Art. 411 O prazo máximo para o exercício da 
presente autorização é de 270 (duzentos e setenta) 
dias contados a partir da sua publicação. 

Art. ~ Esta Resolução entra em vigor· na data 
de sua publicação. 

Sala das Comissões, 12 de março de 1997.
José Serra. Presidente - Waldeck Ornelas, Relator 
- Eduardo SUpllcy - Esperidlão Amln - Levy Dias 
- Osmar Dias - Jonas Pinheiro - Fernando Be-
zerra - Bello Parga - Ramez Tebet- Benl V eras -
Valmlr Campelo - Gilberto Miranda - Sérgio Ma
chado- Francelina Pereira. 

O SR. PRESIDENTE (Geraldo Melo)- O expe
diente lido vai à publicação. 

Foram encaminhados à publicação pareceres 
da Comissão de Assuntos Económicos, que con
cluem pela apresentação dos seguintes Projetas de 
Resolução: 

N2 26, de 1997, que autoriza a contratação de 
operação de crédito externo, com garantia da Repú
blica Federativa do Brasil, no valor total de dezoito 
milhões de marcos alemães, de principal, entre o 
Estado do Paraná e o Kredi1anstalt für Wiederaufbau 
- KfW, destinada ao financiamento parcial do Proje
to de Pro~o da Aoresta Atlântica no Estado do 
Paraná; 

N2 27, de 1997, que autoriza a República Fe
derativa do Brasil a contratar operação de crédito 
externo no valor de trinta bilhões, oitocentos e vinte 
milhões de dólares norte-americanos, junto ao Ex
port Import Bank of Japan - JEXIM; 

N2 28, de 1997, que autoriza o Governo doEs
tado da Bahia a contratar operação de crédito exter
no junto ao Kreditanstalt für Wiederaufbau - KfW, rio 
valor equivalente a treze milhões e quinhentos mil 
marcos alemães, sendo doze milhões e quinhentos 
mil marcos alemães a título de empréstimo e um mi
lhão de marcos alemães como contribuição financei
ra, destinando-se os recursos ao financiamento par
cial do Projeto de Saneamento Básico do Estado da 
Bahia, Fase II, a ser executado pela Companhia de 
Engenharia Rural da Bahia - CERB; 

NR 29, de 1997, que acrescenta dispositivos à 
Resolução n2 96, de 1996, do Senado Federal, e dá 
outras providências; 

N11 30, de 1997, que autoriza o Estado de São 
Paulo a emitir Letras Financeiras do Tesouro do Es
tado de São Paulo - LFTP, cujos recursos serão 
destinados ao giro da dívida mobiliária do Estado, 
vencível em março de 1997; e 

N11 31, de 1997, que autoriza o Estado de Ser
gipe a emitir Letras Financeiras do Tesouro do Esta
do de Sergipe - LFSE, cujos recursos serão destina
dos ao giro da Dívida Mobiliária do Estado, vencível 
no 111 semestre de 1997. 

. O SR. PRESIDENTE (Geraldo Melo) -As pro
posições ficarão 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. 411 da Resolução n11 37, de 1995, do Senado Fe
deral. 

Sobre a mesa, requerimentos que serão lidos 
pelo Sr. 111 Secretário em exercício, Senadc;~r Flavia
noMeio. 

São lidos os seguintes: 

REQUERIMENTO N11 181, DE 1997 

Senhor Presidente, 
---Nostermoà do disposto nos arts. 216 e 217 do 

Regimento lntemo do Senado Federal e com funda
mento no art. 50 § 211, da Constituição Federal, re
queiro a V. Ex.• sejam solicitadas ao Ministério do 
Meio Ambiente, dos Recursos Hídricos e da Amazô
nia Legal as seguintes informações relativas ao Pro
grama Nacional de Irrigação, relativas ao período de 
1 11 de janeiro de 1995 até o presente: 

Relação dos pro]etos de imgação, e sua locali
zação, segundo a competência administrativa do 
ONOCS, COOEVASF e da Secretaria de Recursos 
Hídricos, especificando, ano a ano: 

-situação dos projetas: concluídos, em execu
ção, paralisados e novos (iniciados no período); 

-em relação a cada projeto: área irrigável, va
lor do investimento total e fonte dos recursos (fis
cais, financiamentos); 

- se há projetes em fase de negociação de fi
nanciamento, quais, qual a área irrigável, localiza
ção, dependência administrativa e investimento pre
visto caso a casõ a estágio da negociação; 

- se existem projetes em elaboraçã,o, quais, 
em que estágio se encontram, área irrigável previs
ta, localização, dependência administrativa, investi
me,nto estimado. 
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Justlfiéação 

. O Prog~ Nacional de Irrigação reveste-se 
de 1mportãnc1a estratégica para o Nordeste brasileiro 
que )á_ demonstrou, através da fruticultura, uma po
tenCialidade competitiva. As informações solicitadas 
~estinam-~e a permitir avaliar a execução da respec
tiVa e seu 1mpacto sobre a economia regional. 

Sala das Sessões, 12 de março de 1997.- Se
nador Waldeck Omelas. 

(A Mesa para decisão.) 

REQUERIMENTO NV 182, DE 1997 

Senhor Presidente, 
Nos termos do disposto nos arts. 216 e 217 do 

Regimento Interno do Senado Federal e com funda
mento no art. 50 § 22, da Constituição Federal, re
queiro sejam solicitadas ao Ministério do Meio Am
biente, ~os R~rsos ~ídricos e da Amazônia Legal 
as segUintes mformaçoes, relativas ao Programa de 
Recursos Hídricos no Nordeste, abrangendo o perío
do de 1 11 de janeiro de 1995 até o presente, com a 
seguinte discriminação: 

Relação das obras hídricas relacionadas com o 
combate à seca, especificando por estado e depen
dência administrativa: 

- obras inacabadas que foram concluídas e as 
q~e se encontram pendentes de conclusão (espe
Cialmente as constantes do programa anunciado na 
Sudene); 

-obras que se encontram em execução (exce
to as anteriormente listadas) - localização, natureza 
e custo; 

- obras novas, iniciadas no período - localiza
ção, natureza e custo; 

- obras iniciadas e concluídas no período - lo
calização, natureza e custo 

- se projetas anteriormente executados foram 
transferidos aos Estados ou municípios e quais; 

- estágio àtual de negociação do Proagua cá
racterfsticas do programa, cronogramá de ex~o 
e valores envolvidos por segmento, estado e fontes 
de recursos. 

Justificação 

O Programa de Recursos Hídricos é estratégi
co para o Nordeste. As informações solicitadas têm 
em vista possibilitar a sua' avaliação do ponto de vis
ta dos efeito.s na região. 

Sala das Sessões, 12 de março de 1997. -
Waldeck Omelas. · 

(A Mesa para decisão.) 

.,.....0 SR. PRESIDENTE (Geraldo Melo)- Os re
querimentos lidos serão despachados à Mesa para 
d~isão, nos termos do inciso III, do art 216, do Re
gimento Interno. 

Sobre a mesa, requerimento que será lido pelo 
Sr. 12 Secretário em exercício, Senador Raviano 
Melo. 

É lido o seguinte 

REQUERIMENTO N11 1J3, DE 1997 

Senhor Presidente, 
Nos termos do art. 160, combinado com o art. 

199 do Regimento Interno do Senado Federal, re
queremos seja o tempo destinado aos oradores da 
Hora do Expediente da Sessão Ordinária do dia 20 
de março do corrente ano, dedicado à comemoração 
do. Dia Internacional pela Eliminação de Todas as 
Formas de Discriminação Racial. 

Sala das Sessões, 12 de março de 1997.- Se
nador Abcllas Nascimento - Senadora Júnla Marl
se - Senador José Eduardo Outra - Senador Se
bastião Rocha - Senadora Marina Silva - Senado
ra Benedlta da Silva. 

O SR. PRESIDENTE (Geraldo Melo) - O re
querimento lido será submetido à deliberação do 
Plenário após a Ordem do Dia, nos termos do art. 
255, inciso I, letra b, do Regimento Interno. 

Sobre a mesa, requerimento que será lido i:Jelo 
Sr. 12 Secretário em exercício, Senador Carlos Pa
trocínio. 

É lido o seguinte 

REQUERIMENTO NV 184, DE 1997 

Senhor Presidente, 
Nos termos regimentais requeiro sejam solicita

das ao Excelentíssimo Senhor Ministro do Planeja
mento e Orçamento, as seguintes informações: 

1 - Quem autorizou a suspensão da concor
rência para contratação de agências de publicidade 
pelo Bndes e a contração das mesmas agências que 
executavam ·anteriormente o projeto de comunica
ção publicitária para empresas industriais e para em
pres.as de serviço incluídas no PND e respectiva pu
blicidade legal, sob a alegação de que sem a dis
pensa da licitação, teria que suspender, provisoria
mente, o Programa Nacional de Desestatização -
PND? 

2- De que forma foram caracterizadas a emer
gência ou calamidade e a segurança de pessoas e 
obras públicas, condições exigidas na lei para dis
pensa de licitação. 
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Justificação 

Em 21-1-97 apresentamos o requerimento de 
Informações que tomou o nR 65197, solicitando infor
mações ao Bndes, através do Excelentíssimo Se
nhor Ministro da Fazenda, sobre a suspensão de 
concorrência para contração de agências de publici
dade. 

Em 14-2-97 o Senhor Ministro da Fazenda in
fonnou ao Senado que o requerimento deveria ser 
submetido ao Ministério do Planejamento e Orça
mento, por se tratar de matéria afeta àquela Pasta, o 
que fazemos repetindo na íntegra a referida proposi
ção e sua justificativa. 

O jornal O Globo, de 16-1-97, em matéria assi
nada por Hugo Marques, denunciou que o BNDES 
fechou contrato com empresas de publicidade no va
lor total de $ 6,28 milhões, com três agências de pu
blicidade, sem fazer a necessária concorrência pú
blica. 

Pelo seu texto, a Secretaria de Comunicação 
Social da Presidência da República, que controla 
toda publicidade do Governo, alega desconhecer o 
assunto e que cabe ao BNDES explicação do fato. 

Segundo o articulista, o Departamento. Jurídico 
da Área de Administração do Banco diz que não tem 
nenhuma responsabilidade e que apenas ratificou o 
contrato e que a mesma cabe à área de Relações 
Institucionais que, por sua vez, alega que chegou a 
abrir a licitação, mas que ela teve de ser suspensa 
para mudanças no edital e que por isso foram con
tratadas as agências que já realizavam, anterior
mente, o trabalho para o BNDES. 

Informa ainda, a matéria, que o Tribunal de 
Contas Jia União e a Justiça Federal já reprovaram 
contratações semelhantes, vez que é comum no ser
viço público o recursos às exceções da lei para justi
ficar dispensa de licitação. 

Como vímos acima, ninguém assume a autoria 
do fato e, diante da gravidade da denuncia é que for
mulamos o presente requerimento no sentido de sa
ber a quem cabe a responsabilidade por sua concre
tização. 

Sala das Sessões, 12 de março de 1997. - Se
nador Romero Jucá. 

(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. 

O SR. PRESIDENTE (Geraldo Melo) - Sobre a 
mesa, ofícios que serão lidos pelo Sr. 12 Secretário 
em exercício, Senador Carlos Patrocínio. 

São lidos os seguintes: 

Brasília, 11 de março de 1997 
Senhor Presidente, ·. 
Valho-me deste para indicar o nobre Senador 

Emandes Amorim, como membro titular, para inte
grar a Comissão criada nos tennos do art. 48 do Re
gimento Interno, em 29-1 D-96 (Rqs. nR 1209196), 
"destinada a proceder o exame ·,::~e sugestões enca
minhadas por governadores (processos Diversos nlls 
90 a 96/96) e das matérias em tramitação na Casa, 
referentes ao endividamento dos Estados e Municí
pios•, em substituição ao nobre Senado Levy Dias. 

Na oportunidade renovo a V. Ex&, meus protes
tos de estima e consideração. - Epltaclo C&fetelra 
-Líder do PPB. 

OF(CIO NR 42197 

Brasília, 10 de março de 1997 
Senhor Presidente, 
Indico a Vossa Excelência, nos tennos regi

mentais, os Deputados Osvaldo Biolchi (PlB - RS) 
e a Deputada Etevalda Grassi (PTBIES), para ocu
parem respectivamente as vagas de titular e suplen
te, na Comissão Mista que analisa a Medida Provi
sória nR 1565-2 de 1997, •que-altera a legislação que 
rege o Salário-Educação e dá outras providências", 
em substituição áos membros anteriormente indica
dos. 

Na oportunidade, renovo a V. Ex& protestos de 
elevada estima e consideração. - Deputado Paulo 
Heslander, Líder do PTB. 

OF. GLPMDB N2 71/97 

Brasília, 12 de março de 1997 
Senhor Presidente, 
Tenho a honra de dirigir-me a Vossa Excelên

cia, para, nos termos regimentais, solicitar o rema
nejamento do Senador Íris Rezende de membro TI
tular para Suplente na Comissão de Educação e de 
membro Suplente para Trtular na Comissão de Infra
Estrutura, substituinc~o Senador Fernando Bezerra. 

Renovo, na Ç>Portunidade, votos de apreço e 
consideração. - Senador Jáder Balbalho, Líder do 
PMDB. 

O SR. PRESIDENTE (Geraldo Melo) - Serão 
feitas as substituições solicitadas. 

A Presidência recebeu a Mensagem nR 76, de 
1997 (nR 294197- na origem), de 12 do corrente, pela 
qual o Senhor Presidente da República, nos termos 
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do art. 52, inciso V, da Constituição Federal, solíCita 
seja autorizada a contratação de operação de crédi
to externo, pela República Federativa do Brasil, no 
valor equivalente a até 300 milhões de dólares nor
te-americanos de principal, destinado a financiar o 
Programa de Crédito Multisetorial. 

A matéria vai à Comissão de Assuntos Econó
micos. 

O SR. PRESIDENTE (Geraldo Melo)- A Presi
dência recebeu o Aviso n2 199, de 1997, de 28 de 
fevereiro último, do Presidente do Tribunal de Con
tas da União, encaminhando o Relatório das Ativida
des do referido Tribunal, referente ao 42 trimestre de 
1996. (Diversos n2 12, de 1997) 

O expediente vai à Comissão de Fiscalização e 
Controle. 

O SR. PRESIDENTE (Geraldo Melo)- A Presi
dência recebeu o Aviso n2 200, de 1997, de 28 de 
fevereiro último, do Presidente do Tribunal de Con
tas da União, encaminhando, nos termos do § 42 do 
art. 71 da Constituição Federal, o Relatório das Ativi
dades daquele Tribunal, referente ao quarto trimes
tre de 1996. (Diversos n2 3, de 1997 -CN) 

O expediente vai à Comissão Mista de Planos, 
Orçamentos Públicos e Ascalização. 

O SR. PRESIDENTE (Geraldo Melo)- A Presi
dênCia recebeu, do Banco Central do Brasil, o Oficio 
n2 S/28, de 1997 (n2 574197, na origem), de 11 do 
corrente, encaminhando, nos termos do art. 13 da 
Resolução n2 69, de 1995, do Senado Federal, pare
cer referente à solicitação do Governo do Estado da 
Bahia para contratar operação de crédito no valor de 
sete bilhões, oitocentos e noventa e cinco milhões 
de ienes, cujos recursos serão destinados a finan
ciar o Programa de Saneamento Ambiental de Sal
vador e Cidades do Entorno da Baía de Todos os 
Santos. 

O expediente vai à Comissão de Assuntos 
Económicos. 

O SR. PRESIDENTE (Geraldo Melo)- A Presi
dência recebeu, do Banco Central do Brasil, o Oficio 
n2 573/97, de 11 do corrente, encaminhando, nos 
termos do art. 13 da Resolução n2 69, de 1995, do 
Senado Federal, parecer referente à solicitação do 
Governo do Estado da Bahia, para contratar opera
ção de crédito junto ao Banco Internacional para Re
construção e Desenvolvimento - BIRD, no valor de 
cem milhões de dólares americanos, equiValentes a 
cento e três milhões e novecentos mil reais, a pre
ços de 31 de dezembro de 1996, cujos recursos se
rão destinados a financiar a execução do Programa 
de Desenvolvimento Urbano Regional - PRODUR. 

O expediente, anexado ao processado da Men
sagem n2 64, de 1997, vai à Comissão de Assuntos 
Económicos. 

O SR. PRESIDENTE (Geraldo Melo} - Em 
complementação à designação das Comissões Mis
tas destinadas a examinar e emitir parecer sobre as 
Medidas Provisórias n2s. 1.507-17, 1.508-15, 1.511-

. 8, 1.522-5, 1.523-5, 1.524-5 e 1.565-2, de 1997, a 
Presidência designa os Deputados. Gedde! Vieira 
lima e Eliseu Padilha, integrantes do Bloco 
(PMDBIPSDIPSL), para integrarem as mencionadas 
Comissões, como membros titulares e suplentes, 
respectivamente. 

O SR. PRESIDENTE (Geraldo Melo)- Há ora-
dores inscritos. -

Concedo a palavra ao nobre Senador Eduardo 
Suplícy. S. exu dispõe de 20 minutos. 

O SR. EDUARDO SUPUCY (PT-SP. Pronun
cia o seguinte discurso. Sem revisão do orador.) -
Exm2 Sr. Presidente, Geraldo Melo, S~s e Srs. Se
nadores, há um contraste de natureza profunda no 
comportamento dos países desenvolvidos que têm 
solicitado de países como o Brasil, países em de
senvolvimento, países do Terceiro Mundo, que 
abram inteiramente suas fronteiras para a liberdade 
total do comércio de mercadorias, comércio de servi
ços, a liberdade para o capital poder se mover para 
onde consiga as mais aítas taxas de rentabilidade e, 
por outro lado, a restrição crescente com respeito à 
liberdade do ser humano. 

O Presidente da França, Jacques Chirac, está 
visitando o Brasil e tez, hoje, um pronunciamento 
perante o Congresso NacionaL 

Foi justamente a França que, em 1886, deu um 
presente de grande valor simbólico aos Estados Uni
dos. Refiro-me à Estátua da Liberdade, oferecida 
pelo povo francês ao povo norte-americano, que foi 
construída em 1885, junto à entrada do Porto de 
Nova Iorque, e concluída em 1886. 

A Estátua da Liberdade reforçou o símbolo da 
liberdade para todos, sobretudo para os imigrantes 
que de outras regiões do Planeta ingressaram nos 
Estados Unidos. 

Sr. Presidente, S~ e Srs. Senadores, por que 
resolvi tratar deste tema? Se hoje se pede liberdade 
para o comércio, para a transação de bens e servi
ços e não há igual liberdade para o ser humano, é 
porque têm surgido situações inclusive de grande 
tristeza para aqueles que, seguindo os passos dos 
que imigraram dos países europeus para os Estados 
Unidos, para a América Latina ou ainda para o Bra-
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sil, hoje se vêem impedidos de buscar uma melhor 
situação. 

Refiro-me à tragédia ocorrida com o jovem 
Marcelo Cavalcante Mendonça, de 26 anos. 

Hoje, conversei com a sua avó, que me relatou 
a busca de Marcelo. Aos 4 anos, os seus pais se se
pararam e ele procurou lutar bastante. Estudou até 
os 15 ou 16 anos em São José dos Campos e, ar, 
precisou ajudar a sua mãe, indo'trabalhar. Não pode 
completar nem mesmo o segundo ciclo. 

Filho único, queria muito continuar a estudar e, 
desde cedo, passou a trabalhar. Seu último trabalho 
foi o de locutor da Rádio Nossa FM, em São José 
dos Campos. 

Pediu ao seu pai alguma ajuda para estudar e, 
entretanto, ·este não a pode lhe dar, mas disse à sua 
mãe que queria muito vencer. O seu sonho era estu
dar e poder ajudar mais a sua mãe -queria comprar 
um apartamento - e pensou que, quem sabe, pu
desse trabalhar nos Estados Unidos da América, 
porque tinha ouvido falar que lá havia mais oportuni
dades e, ao mesmo tempo, poderia conseguir estu
dar. 

Foi ao Consulado dos Estados Unidos e pediu 
o visto, que lhe foi negado duas vezes. Soube, en
tão, que em Campinas havia uma empresa recrutan
do pessoas para um trabalho de reflorestamento nos 
Estados Unidos. O salário era pouco - US$30,00 
para cada mil mudas plantadas. Ele iria trabalhar 
duro para ganhar menos de US$400,00 por mês, 
mas era uma chance de conseguir o visto. Ele foi 
aprovado pela empresa e, quando da partida com o 
grupo, foi-lhe informado que o seu visto, como o de 
outros amigos, havia sido negado. Mas ele resolveu 
prosseguir no Seu intento. E com dois amigos, cujos 
vistos haviam sido negados, decidiram ir assim mes
mo para os Estados Unidos. Foram de ônibus, de 
carona e toda fôrma de condução. Inclusive, em um 
determinado trecho, pegaram carona em um avião 
da FAB. Pelo caminho, dizia que a sua mãe, quando 
conseguia comunicar-se com ela, estava em dificul- · 
dadas. Houve dias que comeram até capim. Mas, fi
nalmente, ele conseguiu chegar às margens do rio 
Grande. Tinha que nadar para a outra margem, algo 
como 60 metros. Era um excelente atleta e nadador, 
pois sabia nadar muito bem. Mas acontece que o rio 
possuí uma fortíssima correnteza abaixo da superfí
cie. E, segundo o relato de seu amigo Josias de 
Castro, de 24 anos, ele acabou sendo tragado pelas 
águas. Josias até mergulhou para alcançá-lo, mas 
não conseguiu. Com dificuldade, chegou à outra 

margem e pediu socorro. No ato, foi preso, como 
imigrante-ilegal, e deportado. 

na: 
Conforme registra a revista Veja, desta sema-

A saga de Marcelo faz parte de um ca
pítulo recente na história do povo brasileiro. 
O Brasil, que em cinco séculos recebeu imi
grantes de todas as partes do mundo, re
centemente passou à condição de exporta
dor de gente. Espalhados pelo Planeta há 
1,7 milhão de brasileiros expatriados - só 
nos Estados Unidos são 600 mil. "Os primei
ros a sair queriam apenas ganhar dinheiro lá 
fora e depois voltar. Agora, eles emigram 
para começar vida nova, criar seus filhos em 
outro país", explica a socióloga Teresa sa
las, da Unicamp. 

E esse era o sonho de Marcelo. 
O Sr. Ney Suassuna- Permite-me V. Ex& um 

aparte, Senador Eduardo Suplicy? 
O SR. EDUARDO SUPLICY- Com niuita hon

ra, Senador Ney Suassuna. Gostaria de, pelo me
nos, concluir este relato, expressando a minha soli
dariedade à famma de Marcelo Cavalcante Mendon
ça, à sua mãe, Célia Regina Cavalcante, e à sua 
avó, Hilda Gonçalves Cavalcante, que me contou 
mais alguns detalhes de sua vida, dizendo que será 
até importante - e transmito isso às autoridades da 
Embaixada dos Estados Unidos, ao Consulado dos 
Estados Unidos, que é o desejo de sua mãe, Célia 
Regina Cavalcante, fazer o trajeto e o roteiro de seu 
filho, Marcelo Cavalcante Mendonça. Ela não tem 
muitos recursos, não vai poder demonstrar, como 
exige o Consulado norte-americano, que tem posse 
de bens. Ela vai, de alguma forma, levantar alguns 
recursos que lhe permitam fazer a viagem que seu 
filho gostaria de fazer. Assim, faço questão de trans
mitir às autoridades da Embaixada norte-americana 
que, pelo menos, a sua mãe possa entrar nos Esta
dos Unidos. 

Mas, Senador Ney Suassuna, a partir deste 
episódio devemos começar a pensar se não deve
ríamos estar mais atentos à questão da liberdade do 
ser humano neste Planeta. 

Vejam que as autoridades norte-americanas e 
o Presidente Bill Clinton, têm insistido muito para 
que o Brasil dê os passos, os mais rápidos possí
veis, para que seja criada a área de livre comércio 
das Américas. Com 34 países, já começi com uma 
discriminação porque não quer que Cuba entre. Te
mos que lutar para que Cuba também possa estar 

,. ' 
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inserida em tudo aquilo que seja o conjunto dos en
tendimentos entre os países das três Américas. 

Mas enquanto a preocupação do Presidente 
Bill Clinton é de que se forme a área de livre comér
cio das Américas, com a livre circulação de bens, 
com tarifa zero, a partir do ano 2005, com o livre co
mércio de serviços, que haja regras mutuamente 
acordadas para compras governamentais a fim de 
se evitar a discriminação contra empresas estrangei
ras, ou de outros países; e que haja também regras, 
mutuamente acordadas, sobre propriedade intelec
tual para a defesa da concorrência. Em verdade, até 
agora, não se pensou na questão da liberdade dos 
seres humanos irem e virem. E esse tema é tão im
portante, porque - e lembrando aqui do Presidente 
Jacques Chirac -, na França, no mês passado, esta
va-se tentando votar uma lei segundo a qual até 
mesmo os franceses, caso soubessem ou hospe
dassem uma pessoa em sua residência, teriam que 
comunicar à prefeitura a sua partida. Isso resultou 
em mais de 100 mil manifestantes, inclusive com a 
participação de importantes artistas, intelectuais, es
tudantes, polfticos e imigrantes, que foram às ruas e 
conseguiram com que a Assembléia Nacional Fran
cesa derrubasse esse item. 

Essa questão também começa a preocupar 
mais e mais a consciência dos povos e de países 
como a França, que lutaram para que houvesse li
berdade, igualdade e fraternidade. 

Concedo um aparte ao nobre Senador Ney 
Suassuna. 

O Sr. Ney Suassuna- O discurso de V. ExD, 
nobre Senador Eduardo Suplicy, pautou-se em dois 
grandes pontos. Um é a liberdade de comércio. 
Realmente, todos querem que façamos essa abertu
ra, mas nem todos querem abrir as suas portas. Te
mos tido restrições sérias nos Estados Unidos e em 
outros países, que, quando não têm razão, apelam 
para a qualidade de controle etc. Na verdade, com 
toda certeza, temos essas barreiras. O ponto que V. 
Ex'l coloca é muito sério: querer liberdade para o ser 
humano, razão de toda a civilização e de toda a 
construção e organização dos Estados. Queria infor
mar a V. ExD que, a exemplo do que se tentou fazer 
na França, os Estados Unidos fizeram. Hoje, nos Es
tados Unidos, em alguns Estados, por exemplo a 
Califórnia, se alguém receber ou empregar um "ile
gal", como eles chamam, se o empregador for es
trangeiro sai junto; se for americano poderá ser mul
tado em até US$20 mil. Então, é uma penalidade 
muito grande. É preciso, realmente, que os governos 
se entendam para que não aconteçam casos como 

· ·esse do Marcelo; jovem que perdeu a vida, e que 
estava buscando o quê? Trabalho. Agora, Senador, 
a vergonha é nossa: um País com todo este poten
cial e não termos condição de dar a um jovem a es
perança que ele queria: um trabalho, para comprar 
um apartamento para a mãe. Entendo e concordo 
com os dois pontos colocados no pronunciamento 
'de v. exa, mas é preciso que olhemos também inter
namente, é preciso que essa juventude tenha espe
rança e tenha emprego, para que não tenhamos ou
tros Marcelos desejando, como esses hum milhão e 
-setecentos mil brasileiros, sair do país, porque na 
sua terra, no lugar a que pertencem, não estão en
contrando a oportunidade e a esperança que podiam 
encontrar em outro país. É triste ouvir-se uma histó
ria como essa. Solidarizo-me com V. exa pelo seu 
discurso. 

O SR. EDUARDO SUPUCY - Agradeço-lhe, 
Senador Ney Suassuna. V. Ex& fala sobre um ponto 
extremamente pertinente: precisamos, ao lado de lu
tar pela liberdade do ser humano de ir e vir neste 
Planeta, ao lado de pensarmos em formas comu
mente acordadas a respeito do comércio internacio
nal, do movimento de capitais, da propriedade inte
lectual, da forma de compra de bens e serviços pelo 
Estado, e assim por diante, precisamos estar pen
sando que, em cada país, sobretudo no Brasil, ve
nhamos a garantir condições de educação, condiçõ
es de trabalho, condições de sobrevivência digna 
para todas as pessoas. 

Marcelo Cavalcante Mendonça, coniorrne o re
lato de sua avó, queria, sobretudo, ter tido a oportu
nidade de estudar melhor. Já teve enorme dificulda
de, como acontece hoje com três milhões e meio de 
crianças, de sete a quatorze anos, que precocemen
te precisam trabalhar porque seus pais não têm o nf
vel de renda sufiCiente. Ele começou a trabalhar 
com 14, 15 anos, já na adolescência, mas também 
cedo, porque sua mãe não podia ajudá-lo com os re
cursos suficientes, ou mesmo seu pai. Daí por que 
ele tentou a sorte indo para os Estados Unidos. Es
tava com muita determinação e energia a ponto de 
tentar cruzar, a nado, o Rio Grande. Sessenta me
tros de distância, para um excelente nadador, aos 
26 anos, e entretanto acabou ali sendo tragado pe
las águas com. grande correnteza. Ainda que seu 
amigo tivesse conseguido cruzar, este acabou sen
do ali detido. 

O corpo de Marcelo está hoje sendo aguarda
do em São Paulo. Certamente devemos nos lembrar 
dele como uma pessoa que lutou pelo direito de ser, 
pelo direito à dignidade, pelo direito de ir e vir, pelo 
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direito de os povos, em-:::ada país, poderem viajar 
para outros lugares, poder melhorar a sua condição 
de vida. Precisamos lutar para que qualquer brasilei
ro tenha a possibilidade, se o desejar, de experimen
tar a vida no estrangeiro, mas, sobretudo, que essa 
liberdade se faça da forma mais plena, mediante 
condição de educação, de emprego, de remunera
ção digna assegurada no seu próprio país. 

Muito obrigado. 
O SR. PRESIDENTE (Geraldo Melo) - Com a 

palavra o Senador Coutinho Jorge, por permuta com 
o Senador Raviano Melo. S. Exl' dispõe de 20 minu
tos. 

O SR. COUTINHO JORGE (PSDB-PA. Pro
nuncia o seguinte discurso. Sem revisão do orador.) 
- Sr. Presidente, S~ e Srs. Senadores, a propósito 
da assinatura de um contrato de financiamento reali
zado entre o Ministério do Planejamento, o Bndes e 
o governo do meu Estado, o Pará, voltado a resolver 
um grave problema urbano na região metropolitana 
de Belém, gostaria de tecer algumas considerações 
sobre o projeto e algumas indicações importantes 
sobre a problemática urbana que aflige o mundo. 

Não temos dúvida nenhuma de que a urbaniza
ção é um fenômeno do século XX, irreverslvel e in
questionável, a aptidão e o desejo de as pessoas 
morarem nas cidades. 

E se analisarmos os dados levantados pelas 
Nações Unidas, que serviram de preparação para o 
grande Encontro Mundial do Habitat 11, em Istambul, 
é bom relembrarmos que, ao longo dessas três últi
mas décadas, a população mundial vem se urbani
zando a uma taxa média de 3% ao ano, sendo que, 
nos pafses em desenvolvimento, ela atinge 4%; nos 
países desenvolvidos essa taxa já chegou a 1 ,4%, 
em função do próprio desenvolvimento que esses 
pafses sofreram nas décadas anteriores. 

Mas é importante lembrar que as tendências 
demográficas indicam que 90% do crescimento po
pulacional será de caráter urbano nos pafses em de
senvolvimento,. sendo que no ano 2.000, 18 entre as. 
23 maiores cidades do mundo - as chamadas me-. 
gacidades, com população de 10 milhões de hab,i
tantes -, estarão nesses pafses em desenvolvimen
to. 

Segundo o próprio relatório das Nações Uni
das, que serviu de base à Agenda da Conferência 
de Istambul, em 1975, 35% dos habitantes do mun
do viviam nos centros urbanos; hoje, já nos aproxi
mamos de 50"k. 

Portanto: dos 2,4 bilhões que moram em cen
tros urbanos, cerca de 500 milhées não têm onde 

morar e pelo menos 600 milhões vivem em locais 
que colocam em risco a sua saúde. 

Segundo esse mesmo relatório, a população 
urbana está crescendo em ritmo duas vezes mais 
rápido que a população rural, o que é normal nesse 
fenômeno. A perspectiva para o ano 2015 é que 
80% da população urbana esteja localizada exala
mente nos países africanos, asiáticos e na América 
Latina. 

A cada ano, 10 milhões de pessoas morrem 
nas cidades por causa de poluição, falta de sanea
mento, água encanada, sendo que 50"k são crian
ças. Nenhuma guerra na verdade matou ou tem ma
tado tanto. 

Estima-se que até o ano 2025 a população das 
cidades chegará a 5 bilhões e qÚe 80% dessa popu
lação se localizará em países pobres. 

Portanto, podemos dizer que esse relatório 
mostra que com relação à população mundial, 250 
milhões não têm água tratada, 400 milhões não têm 
esgoto e 500 milhões nem moradia têm. Existe, por
tanto, uma estreita relação entre o déficit habitacio
nal e o saneamento. Sem moradia adequada, as 
pessoas consomem água não tratada, jogam nos 
esgotos e nos rios o lixo, aumentando a incidência 
de doenças, gerando o que se chama ciclo vicioso 
da miséria: o pobre é pobre porque é pobre. Tem 
que haver um rompimento desse ciclo! 

O próprio relatório nos mostra que apenas a 
falta de moradia não é o único problema, mas tam
bém as péssimas condições nas zonas urbanas. 

Portanto, temos que cuidar da falta de morada 
e das condições e qualidades das moradias já exis
tentes. As Nações Unidas, nesse sentido, sugerem a 
priorização do reforço das autoridades locais e da 
sociedade na tentativa de encontrar soluções viá
veis. 

É importante lembrar que o crescimento das ci
dades, na verdade, precisa ser determinado por pro
jetas que contem com a participação da população e 
dos governos, mediante um planejamento urbano ra
zoável. Que estes tenham uma visão integrada de 
urban.ização, Por ~xemplo, de favelas e possam re
solver os problemas de água e esgoto, conscienti
zanctQ a população das regras básicas de sanea
mento e saúde. 

Este projeto a que me refiro, de recuperação 
das áreas degradadas da região metropolitana de 
Belém, se enquadra nesses princípios, pois tenta re
cuperar essas áreas. No nosso entender, o Governo 

. precisa fazer um esforço muito grande para tentar 
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reverter o quadro urbano negativo que assola a rea
lidade brasileira. 

Importante também é lembrar que o elevado 
percentual dessa população da linha de pobre~ nos 
países em desenvolvimento gera problemas maJores 
nos assentamentos urbanos das grandes cidades. 
Os pobres sofrem, de modo desproporcional, os ris
cos ambientais e problemas de saúde gerados pela 
água, pelo ar e pelo solo, bem como as defi~iências 
habitacionais e sanitárias e ausência de seMços bá
sicos. Na verdade, as populações pobres, nessas 
regiões subdesenvolvidas do Brasil, vivem em fave
las, cortiços, encostas, áreas inundadas e baixadas, 
como ocorre na minha região. 

Nesse sentido, quero chamar a atenção para a 
baixada de Belém. A capital conta com um total de 
um milhão e trezentos mil habitantes, possui uma to
pografia plana e abaixo do nível do mar e, em fun
ção da urbanização acelerada, a classe de renda 
mais baixa foi expulsa da região mais alta da ci~~ 
e alocada nas regiões baixas, insalubres, gerando 
problemas gravíssimos para essas popula~. 
Hoje, temos cerca de 500 mil pessoas em cond1çoes 
subumanas na região metropolitana de Belém. 
Como prefeito de Belém, primeiro prefeito eleito em 
1985, tomamos a providência de preparar pro!etos 
para a recuperação dessas áreas degradadas Junto 
ao BID, que respondeu com um financiamento im
portante que poderia e poderá resgatar a dignidade 
dessa população. O valor desse projeto alcança um 
total de US$230 milhões, dos quais US$145 milhões 
financiados pelo BID e US$85 milhões pelo Governo 
do Estado. 

Depois de sair da prefeitura, deixar o projeto 
negociado com o BID, não só indo a Washington, 
mas recebendo a missão várias vezes no nosso Es
tado, o projeto passou por uma série de percalços. 
Os governos posteriores não assumirao:~ a efetiva 
implementação desse projeto e as 500 mil pessoas 
continuam em condições subumanas. 

. Ora, hoje já há uma luz neste túnel tão escuro, 
porque foi assinado um contrato de financiamento 
entre o Governo do Estado e o Governo Federal, por 
intennédio do BNDES, para gerar recursos de con
trapartida do Governo Estadual. O valor de R$27 mi
lhões, ao lado de R$25 milhões alocados no Orça
mento do Estado nas chamadas emendas coletivas 
aprovadas pela bancada estadual, mais os recursos 
complementares do Governo do Estado, teremos os 
R$60 milhões de contrapartida para que o BID pos
sa injetar os US$145 milhões contratados para esse 
grande projeto. 

A participação do Governo Federal, por meio 
do Ministério do Planejamento e do BNDES, foi im
portante, foi fundamental para que esse quadro pos
sa finalmente ser equacionado, para que se consiga 
implantar esse projeto que é complexo, mas da mais 
alta relevância. 

As baixadas do Una, onde se localiza o projeto, 
com um trecho de quase oitocentos hectares, vive 
permanentemente inundada. Lá viVem, na realidade, 
545 mil pessoas que não possuem escola, posto de 
saúde, água potável, esgoto sanitário, coleta e re
moção do lixo, energia elétrica para a iluminação pú
blica, também, e, de modo geral, a ausência total de 
transporte, porque as· populações vivem realmente 
nas estivas, nas palafrtas, em áreas inuildadas sem 
as mínimas condições de salubridade e de dignida
de. 

Portanto, o projeto foi concebido desde a épo
ca em que éramos Prefeito e voltado à transforma
ção dessa área urbana, com amplo reflexo social, 
económico para a região metropolitana de Belém. O 
Governador Almir Gabriel, recebendo esse apoia
menta do Governo Federal, irá, nesses dois anos, 
acelerar a implantação do projeto que envolve, entre 
outras, a ratificação de igarapés, de canais para a 
niacro e microdrenagem das áQtlas daquela região, 
que envolve, entre o_utras coisas, a implanta~o de 
sistema de água e esgoto sanitário, além de s1stema 
viário e equipamentos comunitários. Com isso, co
meçamos, de fato, a resgatar a cidadania daquelas 
545 mil pessoas que têm vivido histo~camente em 
condições subumanas. 

Portanto, na oportunidade, quero festejar essa 
tomada de decisão do Governo Federal em retomar 
o projeto de implantação de macrodrenagem e recu
peração das baixadas de Belém, com o apoio impor
tante do Governo Federal. Com isso, poderemos, a 
curto prazo, minimizar a situação caótica em que 
vive essa população da região metropolitana de Be
lém. 

Sinto-me feliz pois, desde a época em que era 
Prefeito discutíamos os aspectos técnicos desse 
projeto Íão importante jÜnto ao BID, que o considera
va e o considera entre os projetas mais importantes 
de saneamento do Brasil pelos impactos sociais que 
ele gerará numa área relativamente pequena 

Sr. Presidente, Srs. Senadores, com isso, mu
daremos a história . daquela região metropolitana; 
mudaremos a história da capital do meu Estado, res
gatando uma área urbana degradada e que precisa
va realmente de injeção de um projeto que viabili-
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zasse as condições mimmas de nabttabílídade da
quela região. 

Concluindo, informo que quanto àqueles indi
cadores que listei e que representam o relatório das 
Nações Unidas, nos vários países subdesenvolvi
dos, estão repetidos na região metropolitana de Be
lém. Entretanto, o importante é que providências es
tão sendo tomadas para transfonnar essa região em 
uma região salubre, onde a população possa viver 
com as mínimas condições saudáveis de vida. 

Eram essas considerações que gostaria de tra
zer, festejando, portanto, o apoiamento do Governo 
Federal para que o Governo Estadual, tendo a sua 
contrapartida, possa viabilizar um projeto que se ar
rasta há quase 8 anos sem conclusão. 

Muito obrigado. 
O SR. PRESIDENTE (Geraldo Melo) - Conce

do a palavra ao nobre Senador Emandes Amorim, 
por 20 minutos. 

O SR. ERNANDES AMORIM (PPB-RO. Pro
nuncia o seguinte discurso. Sem revisão do orador.) 
- Sr. Presidente, S~ e Srs. Senadores, na Ordel11' 
do Dia de hoje consta IT'.atéria referente à questão 
das medidas provisórias. Medidas provisórias edita
das pelo Governo Federal e que têm tirado dos par
lamentares o direito e o poder de exercer o seu 
mandato, pois, com elas, o Governo tem editado vá
rias leis. São mais de 1.500 medidas provisórias, 
que não são analisadas por esta Casa e que, muitas 
vezes, são editadas contra a nossa vontade ou- até 
mesmo contra os interesses do País. 

Na pauta de hoje temos duas Propostas de 
Emendas Constitucionais, uma do Senador Josap
hat Marinho que estabelece que, se em 60 dias a 
Medida não for aprovada por este Partamento, dei
xará de existir; e a outra do SenadorJoSé Fogaça, 
que vai mais além e dá um prazo de 90 dias para 
aprovação. 

Na verdade os Senadores, estando trabalhan
do, aprovam essas medidas provisórias dentro des
se prazo. E é .evidente que, quando a matéria é en
caminhada a esta Casa, é discutida com prazer p~ 
los Senadores. E, assim, o Senado passa a existir, 
passa a ser respeitado, o que não tem aconteciilo 
desde que aqui cheguei. Pouco vale um senador. 
Ainda ontem eu dizia que nesta Casa há uns 1 O ou 
15 senadores que mandam e desmandam. 

Com relação à questão das medidas provisó
rias, por exemplo, segundo informações, o Líder do 
Governo já está correndo para negociar o prazo por 
mais dois ou cinco anos. Com isso, o Presidente da 
República está deitando e rolando da maneira que 

acha melhor, sem ouvir esta Casa, talvez agradando 
a 1 O ou 15 Senadores e fazendo de conta que não 
existem os sessenta e tantos outros Senadores. 

Vejo a necessidade de que se aprove uma re
gulamentação para as medidas provisórias. Aproxi
madamente 71 Senadores já assinaram o pedido 
para que essas medidas prolfisónas sejam-votadas. 

Espero que aqui hoje não se prorrogue, não se 
jogue para amanhã, não se empurre a outras Comis
sões o direito que esta Casa tem de exercer sua so
berania, valorizar os partamentares. O que vemos 
hoje são 10 ou 15 Senadores fartamente atendidos 
em tudo o que querem pelo Governo e os outros 
sessenta e tantos - como dizem por aí - do 'baixo 
clero• que ficam a ver navios, às vezes até sem se
rem atendidos por Ministros ou quaisquer autorida
des do Governo quando são procurados em busca 
de auxílio. Somos mal-recebidos, mal-atendidos, 
mal-vi~os, porque esta Casa não se impôs, porque 
a maioria dos Senadores dobra-se à vontade de 1 O 
ou 15 Senadores. 

Por isso, espero que hoje seja regulamentada 
a questão da edição de medidas provisórias para 
que não fiquemos à margem dos interesses do man
dato de partamentar. 

Sr. Presidente e Srs. Senadores, outra questão 
que me chamou a atenção é, mesmo diante das irre
gularidades que vêm sendo levantadas pela CPI dos 
Títulos Públicos - todos esse alvoroço, compliCaçõ
es e desvios que causam tanto prejuízo à Nação - a 
manchete do jornal Folha de S. Paulo: 'Governo 
pretende emitir 60 bilhões em títulos federais'. 

E para que 60 bilhões? Para financiar dfvidas 
de Estados falidos. E por que o Estado faliu? Porque 
houve desvios, houve malversação, houve corrup
ção. E o Presidente, por meio do seu Secretário 
Executivo do Ministério da Fazenda, Sr. Pedro Pa
rente, quer, daqui a pouco, a toque de caixa, que 
esta Casa aprove um aumento orçamentário de 60 
bilhões. 

Imaginem, Srs. Senadores, que há poucos me
ses aprovamos aqui vários empréstimos para os Es
tados. O Estado a que pertenço, Rondônia, recebeu 
mais de R$160 milhões do Governo Federal e esse 
dinheiro desapareceu lá. 

E denunciei essa questão desta tribuna. De
pois, com novos acertos, o Governo mandou ao Se
nado uma renegociação dessa dfvida e de outros 
Estados. O Senado, então, aprovou essa renegocia
ção sem perguntar o -que o EstadO - a exemplo de 
Rondônia - fez com os recursos recebidos da União. 
Foi aprovado aqui e nenhum Senador questionou 

}(Y~ 
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qual a capacidade de endividamento do Estado, 
onde foram empregados aqueles recursos e qual o 
tempo para pagamento. Nada disso foi discutido e o 
Senado aprovou. 

E as denúncias que .fiz contra o Governo do 
Estado de Rondônia por ter sumido com esses re
cursos? 

E o que se vê, a cada dia, é o Governo Federal 
interessado em jogar dinheiro em coisa podre. Em 
dezembro último, mandou mais R$37 milhões para o 
Estado de Rondônia e, quando esse dinheiro che
gou, a primeira providência do Governo do Estado 
foi pagar R$3 milhões a urna empresa jornalística do 
Estado. Imaginem, Srs. Senadores, que o Governo 
do Estado de Rondônia não pensa em outra coisa 
que. não seja a reeleição, já está fazendo campanha 
pela reeleição, quando o projeto ainda nem foi apro
vado pelo Plenário do Senado e já estão investindo 
dinheiro na campanha. E dinheiro de quem? Dinhei
ro do Governo Federal, dinheiro do povo, dinheiro 
aprovado por esta Casa, dinheiro da Nação, dinheiro 
meu. E o Governo ainda quer mais. Ele precisa de 
R$60 bilhões. Ele vai vender títulos para emprestar 
dinheiro para os Estados falidos. 

Sr. Presidente, Srlls e Srs. Senadores, o País 
passa por dificuldades. A situação da Saúde conti
nua daquele jeito que sabemos; a educação não tem 
recursos. No mercado de trabalho há desemprego 
quase que total, sendo que, a cada ano, milhões e 
milhões de pessoas jovens entram nele. 

A agricultura está falida. Ontem, comentando 
aqui, eu disse que o Governo Federal precisava re
passar ao financiamento da safra de milho cerca de 
R$70 milhões; mas ele repassou aproximadamente 
R$4milhões. 

Percebemos, então, que a prioridade do Go
verno Federal não é à agricultura, não é a educação, 
não é a segurança nem a saúde, mas dar dinheiro 
aos Estados falidos; dar dinheiro para quem já faliu 
uma vez e vai voltar a falir; a quem corrompeu urna 
vez e vai continuar corrompendo. 

O desesperador dessa situação é que, ainda 
ontem, conversando com uma autoridade do Gover
no, ouvi dele que vão mandar mais dinheiro para o 
Estado de Rondônia. E eu disse: mas eu estou can
sado de denunciar as irregularidades praticadas por 
aquele Governo; tenho denunciado que os recursos 
destinados a Rondônia não apareceram, não foram 
investidos, foram desviados, e o Governo Federal 
quer insistir em mandar dinheiro para o Governo do 
Estado? Eu tenho minhas dúvidas, não sei se o Go
verno está correto ao fazer essa política. 

Não entendo de economia, mas, pelo que me 
consta, pegar dinheiro bom, vender tftulos, endividar 
o País para mandar recursos para Estados falidos, 
não é assim que o Brasil vai se desenvolver. Não é 
assim que vamos conseguir desenvolver este País. 

Por isso, Sr. Presidente, SrBs e Srs. Senado
res, seria bom o Governo Federal rever essa situa
ção. Se ele quer gastar dinheiro público, se ele quer 
emitir títulos federais e fazê-los aprovar por esta 
Casa, os nobres Senadores devem ficar atentos 
para saber a real finalidade desses títulos, se devem 
ou não aprová-los. 

Lamentavelmente, quando se vai aqui aprovar 
matérias de interesse do Governo, fecha-se o leque 
de uma minoria de Líderes, uma minoria de Senado
res, e aprova-S!'l tudo que o Governo quer- mesmo 
que o próprio Governo não tenha analisado a maté
ria. 

Acredito que o Governo Federal não tenha 
analisado mais desse endividamento, mais esses tí
tulos a serem jogados na praça, para que os recur
sos arrecadados sejam enviados a Estados falidos. 

Por isso espero, em breve, propor a esta Casa 
a formação de uma CPI para apurar as AROs que 
os Estados receberam e a sua finalidade, principal
mente as do meu Estado, RondÔnia. O Governo es
tadual levou o dinheiro e sumiu com ele. Não sei se 
ele está escondido no Estado ou se foi mandado 
para alguma conta fora do País. 

Espero contar com o apoio dos Senadores 
pára começar a moralizar a administração do meu 
Estado e, por conseqüência, a administração dos 
Estados falidos; mas não enviando mais dinheiro, e 
sim com fiscalização, com CPis, e botando na ca
deia as pessoas que têm gasto o dinheiro do povo. 

Obrigado, Sr. Presidente. 
O SR. PRESIDENTE (Geraldo Melo} - Conce

do a palavra ao Senador Freitas Neto. (Pausa.) 
Concedo a palavra ao Senador Mauro Miranda. 
O SR. MAURO MIRANDA (PMDB-GO. Pro

nuncia o seguinte discurso. Sem revisão do orador.) 
- Sr. Presidente, S~ e Srs. Senadores, hoje pela 
manhã recebemos a visita, no Congresso Nacional, 
do Presidente da República Francesa, Sr. Jacques 
Chirac. E ele veio, com toda a autoridade de Presi
dente de uma das maiores potências do mundo, pro
por uma parceria, um reencontro com o Brasil. 

Dentro dessa mesma linha, também estamos 
na iminência da realização de um evento que tem 
ocupado significativo espaço nos editoriais e comen
tários da imprensa especializada, nas últimas sema
nas, mas que não pode ver-se adstrito ao limitado 
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círculo dos iniciados, tal a sua relevância para a defi
nição dos rumos do desenvolvimento do País. 

Sr. Presidente, para felicidade minha, também 
hoje recebi do nobre companheiro Senador Franceli
na Pereira um encarte, uma publicação que faz refe
rência ao tema que vou trazer aqui. 

Sr. Presidente, Srlls e Srs. Senadores, refiro
me ao III Encontro das Américas, que acontecerá 
em Belo Horizonte, em maio próximo, e do qual fa
zem parte o III Fórum Empresarial das Américas e a 
cúpula do continente americano, que integram o 
acordo para a formação da Área de Livre Comércio 
das Américas (Aica). · 

Demonstração irreMável da importância estra
tégica do empreendimento pode ser visualizada na 
ocorrência, não por acaso simultânea ao evento, da 
visita do Presidente Bill Clinton ao Brasil. Quanto à 
importância da temática da integração hemisférica, 
não há, no momento, qualquer assunto da agenda 

. das relações internacionais que se lhe compare em 
teimas de oportunidade e inevitabilidade. 

Há, no entanto, além do consenso quanto à ob
rigatoriedade dessa questão, a necessidade de re
conhecer a complexa conjuntura do projeto. Deve
se, como conseqüência, aprofundar a reflexão a res
peito dos enormes desdobramentos que a iniciativa 
propicia, não só no plano comercial mas também no 
quadro mais amplo do próprio destino das nações 
envolvidas. 

Ciente de que este não é o fórum apropriado 
para análises de tal amplitude, lembro, contudo, a 
determinação constitucional que atribui ao Senado 
Federal a função precípua de zelar pelos altos inte
resses nacionais em operações dessa natureza. É, 
portanto, no cumprimento desse desígnio que trago 
à discussão alguns pontos referentes à instituição da 
Área de Livre Comércio das Américas, a fim de evi
tar a omissão de um posicionamento institucional 
desta Casa e!'" relação ao assunto. 

Sr. Presidente, há pouco, os Senadores Eduar
do Suplicy e Ney Suassuna falaram de uma parte 
importante do Acordo da Área de Livre Comércio 
das Américas, onde se insere a preocupação essen
cial e primordial com o ser humano. 

Inicialmente, encareceria a benevolência das 
Srls e dos Srs. Senadores para acompanhar-me 
num breve percurso histórico que tem por objetivo 
propiciar-nos as informações e as perspectivas ne
cessárias à reflexão que se tentará empreender a 
seguir. 

Embora muitos, equivocadamente, identifiquem 
o marco inicial da Alca na reunião da Cúpula das 

Américas, realizada em dezembro de 1994, em Mia
mi, nos Estados Unidos, na verdade, alguns eventos 
antecederam aquele encontro. Em 1990, o então 
Presidente Bush propôs a realização de um acordo 
de livre comércio, dívida externa e investimento. As 
negociações se realizariam bilateralmente, e os paí
ses expressariam o interesse na proposta por meio 
da assinatura de acordos-quadro. Argentina, Brasil, 
Paraguai e Uruguai assinaram, conjuntamente, 
como membros do Mercosul, em 1991, o acordo
quadro que ficou conhecido como "Quatro Mais 
Um". Ao mesmo tempo, os Estados Unidos negocia
vam com o México a formação de uma área de livre 
comércio que deu origem ao Nafta. A realização de 
acordos bilaterais independentes entre os Estados 
Unidos e os países da América Latina criaria uma 
teia complicada de preferências comerciais. 

Em dezembro de 1994, na Cúpula das Améri
ca, em Miami, o governo dos Estados Unidos propôs 
novamente a criação da Área de Uvre cOmércio das 
Américas. Naquela ocasião, o discurso norte-ameri
cano defendia a criação da Alca por meio da amplia
ção do Nafta. No entanto, acabou prevalecendo a 
proposta dos países do Mercosul de conduzir as ne
gociações por intermédio dos blocos existentes. Na 
reunião de Denver, em 1995, foi fixado o prazo de 
2005 para a implantação da Alca e diversos grupos 
de trabalho foram instituídos (investimentos, servi
ços, identificação das principais barreiras prqtecio
nistas, entre outros). 

O SR. PRESIDENTE (Geraldo Melo) - Nobre 
Senador Mauro Miranda, peço desculpas por inter
romper o seu discurso, para dizer que vou prorrogar 
a Hora do Expediente pelo tempo necessário, a fim 
de que V. Ex" possa terminá-lo e para podermos ou
vir comunicações inadiáveis de dois Senadores que 
estão inscritos. · 

O SR. MAURO MIRANDA- Muito obrigado Sr. 
Presidente. 

A agenda proposta pelo governo norte-ameri
cano, atualmente, abarca temas que incluem desde 
medidas que influenciam diretamente o comércio até 
áreas ainda sujeitas a diversas controvérsias, corno 
meio ambiente e direitos de trabalho. 

Alguns analistas dos acordos internacionais 
têm considerado verdadeiramente "imperialista" 
essa postura norte-americana, exemplificada no Naf
ta, que consiste em aplicar suas leis extraterritorial
mente, estendendo conceitos de legislação pertinen
tes a capitais estrangeiros, propriedade intelectual, 
abuso do poder económico, tráfico de drogas, imi
gração ilegal e até administração da justiça, sob o 
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eufemismo de "convergência de valores• e o pretex
to de liberalização comercial. Para esses analistas, o 
conceito da Alca, formatado nos moldes do Nafta, 
seria um verdadeiro desastre sem precedentes para 
o Brasil. 

A esse propósito, a posição brasileira tem sido 
clara e firme e pode ser facilmente identificada nos 
diferentes momentos em que se pronunciou o Minis
tro de Estado das Relações Exteriores, Embaixador 
Luiz Felipe Lampreia, defendendo o fortalecimento 
das relações interamericanas e o crescimento do co
mércio e dos fluxos de investimentos intra-regionais 
como instrumentos do objetivo mais amplo de uma 
melhor inserção da economia brasileira na economia 
internacional. A postura revela, portanto, cautela na 
abordagem da integração hemisférica, recomendan
do que ela se faça sobre uma base firme e um pro
cesso de consolidação econõmica, contemplando, 
sempre, o interesse maior da estabilidade e do cres
cimento sustentado em todo o continente. 

Diante desses fatores e outros que, aqui, não 
cabe aprofundar, concluímos que o Brasil e os ou
tros países do Mercosul devem negociar em bloco, 
no âmbito da Alca, resistindo à pressão dos EUA 
para acelerar o acordo e inverter a ordem das priori
dades temáticas na negociação. Os membros do 
Mercosul devem, primeiramente, consolidar-se como 
bloco e deixar para uma etapa final a negociação 
para reduzir tarifas, ao contrário do que propõem os 
EUA, que preferem iniciar a liberalização comercial 
já a partir de março de 1998, quando haverá em 
Santiago do Chile o encontro da Cúpula das Améri
cas. 

Como se vê, s..-s e SI'S. Senadores, em que 
pese a liderança natural que Washington deve exer
cer, pois ~ EUA representam, sozinhos, 75% do 
PIB somado dos outros 34 países do acordo, não 
pode haver urna posição hegemOnica no processo 
de negociação. Os EUA têm o seu ponto de vista, e 
o Brasil, o seu, não só corno nação autOnoma, mas -
como integrante de um bloco. O Mercosul tem o seu 
ritmo e um proPósito concreto, que é ampliar o es
quema de relações com a América Latina. A Alca 
tem um processo definido, com urna sérié de pautaS 
e procedimentos. A aceleração de uma dinâmica 
não se pode fazer em prejuízo da outra. Há dados 
da realidade que não podem ser ignorados, sob 
pena de perdermos a visão• do contexto global: os 
Estados Unidos querem liberalizar a informática, 
mas aplicam úm imposto de US$450 por tonelada 
sobre o suco de laranja brasileiro. O açúcar brasilei
ro entra nos EUA restrito a urna quota de 170 mil to-

neladas, e o álcool de cana é bloqueado, porque ali 
se queima álcool de milho. Questão análoga ocorre 
com a área agrícola, o que particularmente me toca, 
em razão da minha trajetória de vida: Canadá e Es
tados Unidos subsidiam suas agriculturas em cerca 
de US$200 bilhões anuais. Esses subsídios custam, 
anualmente, para o Brasil e a Argentina, valor equi
valente aos serviços de suas dívidas externas. 

Ainda em relação à área agrícola, acrescida da 
pecuária, particularmente afetas aos interesses do 
Estado que tenho a honra de representar neste Se
nado, o Estado de Goiás - e, por que não dizer, a 
Região Centro-Oeste •, gostaria de apontar ainda al
guns aspectos: além de estarmos entre os atingidos 
pelas restrições tarifárias que afetam a exportação 
do suco de laranja brasileiro, e pela concorrência de
sigual da soja americana subsidiada, somos prejudi
cados também pelo excessivo rigor das barreiras sa
nitá~as e fitossanitárias. 

Conto com a compreensão dos meus Pares 
em relação à ênfase com que destaco a ativldade 
agropecuária. Não o faço somente na defesa dos in
teresses de Goiás. A agricultura não é, ao cor'rtrá.rio 
do que se possa pensar, coisa do pasSa.do, ramo· de 
atividade superado pelo fenômeno da industrializa
ção, excessivamente destacado pelos · riorte-arileri
canos. Um país como o Brasil, com vastas extensõ
es de terras agricultáveis, abundantes recursos hí
dricos, insolação e clima adequados para a maioria 
das culturas, tem o dever de dar prioridade aos te
mas agropecuários no contexto das trocas comer
ciais externas. Nesse aspecto é que o Estado de 
Goiás assume a importância contextuai. ·- · 

Mediante a delicadeza e a irnporlâilcià estraté
gica dos temas ora mencionados, ainda que ~urna 
abordagem obrigatoriamente sucinta, ~ro ter 
conseguido demonstrar, s..-s e Srs. Senadores, que 
o consenso em matéria comercial não é tão natural 
quanto possa parecer, assim como o cónsenso em 
quaisquer matérias que envolvam interesses de dife
rentes sociedades. Houve, nos últimos temPos, urna 
tendência a considerar que o processo de glObaliza
ção do~ mercados impor-se-ia, no mundo todo, inde
pende~ternente da politica que este ou aquele pars 
viesse ~ adotar, como se se tratasse de um imperati
vo tecnológico, semelhante ao que comandou o pro
cesso de industrialização. Hoje, já não podemos ig
norar as evidências de que devemos levar em conta 
os argumentos regionais, sobretudo aqueles que 
manifestam coesão politica e identidade cultural en
tre as partes, além da estrita aproximação econOmi
co-comercial. · 



Março 1997 ANAIS DO SENADO FEDERAL 449 

Finalmente, Sr"s e Srs. Senadores, gÓstaria de 
reiterar a necessidade de um acompanhamento vigi
lante do Congresso Nacional, para que a Alca seja 
construída sobre compromissos equilibrados, equita
tivos e vantajosos para cada uma das partes. Nesse 
sentido, considero indispensável a participação de 
representante deste Poder, na reunião de Belo Hori
zonte, ainda que na qualidade de observador. 

Muito obrigado, Sr. Presidente. 

O SR. PRESIDENTE (Geraldo Melo) - Conce
do a palavra, por cinco minutos, para uma comunica
ção inadiável, nos termos do art. 156, § 21', do Regi
mento Interno, ao nobre Senador Francelina Pereira. 

O SR. FRANCEUNO PEREIRA (PFL-MG. 
Pronuncia o seguinte discurso.) - Sr. Presidente, 
Sr"s e Srs. Senadores, amanhã estaremos em Leo
poldina, na Zona da Mata, em meu Estado, Minas 
Gerais, participando das solenidades comemorativas 
do centenário de nascimento de Orrneo Botelho, em
presário e homem público que fez história em nossa 
terra. 

O povo e as lideranças das cidades de Leopol
dina e Cataguazes - dois centros importantes da 
vida económica e social de Minas Gerais -comemo
rarão a data bem à sua maneira, com festividade, al
tanaria e sentimento de amor a Minas e ao Brasil. 

Haverá alvorada festiva, encontro de bandas 
musicais, apresentação de orquestra sinfónica, inau
guração de uma praça com o seu nome e de um 
busto, terminando com um espetáculo pirotécnico. 

É com grande emoção que ocupo a tribuna do 
Senado para honrar a memória desse grande brasi
leiro que, se vivo fosse, estaria completando cem 
anos amanhã, 13 de março. 

A vida. desse mineiro de Leopoldina esteve 
sempre associada ao trabalho construtivo do setor 
elétrico e à vida da Companhia Força e luz Cata
guases-Leopoldina. Ele ingressou na empresa aos 
vinte anos, tendo a ela dedicado, em mais de ses
senta anos Ços noventa e dois de sua existência, o 
melhor-de sua energia e de sua capacidade de tra-
bruho. · 

Mas Ormeo foi igurumente um homem púôlico 
devotado às causas sociais e intimamente compro
metdo com os interesses económicos e sociais do 
Brasil, de Minas Gerais e de sua região. Foi eleito 
em 1962, ao meu lado, por expressiva votação, De
putado Federal pela legenda da UDN. Tive a honra 
de com ele conviver na Câmara dos Deputados e 
acompanhar de perto sua firme atuação em defesa 
dos interesses nacionais e de nossa Minas Gerais. 

No curso do Governo Castello Branco, Ormeo 
Botelho ocupou várias vezes a tribuna para criticar 
medidas adotadas pela equipe económica da área 
federal de então. Em mais de uma oportunidade, rei
vindicou ações mais incisivas de combate à inflação 
e de recuperação do setor industrial, acossado por 
restrições creditícias. 

Foram incontáveis seus pronunciamentos vol
tados aos interesses de Minas Gerais. 

Denunciou as dificuldades dos .produtores de 
leite, exigiu assistência emergencial às cidades mi
neiras vitimadas por enchentes, reclamou das condi
ções de rodovias e da desativação de ramais ferro
viários. 

Quando a ecologia nem sequer constava dos 
dicionários, Ormeo Botelho já se destacava como 
um dos defensores dos recursos naturais do País. 

Destacando-se pela extraordinária combinação 
de capacidade política e empresarial, Ormeo desem
penhou com brilhantismo o seu papel de cidadão da 
comunidade. 

Integrou-se e, em muitos casos, liderou as prin
cipais causas sociais de sua região. Basta lembrar 
os 49 anos de sua vida dedicados à Casa de Carida
de leopoldinense. 

Formado em Engenharia Civil, em 1917, pela 
Escola Politécnica do Rio de Janeiro, Ormeu iniciou 
a sua carreira profissional fazendo levantamento to
pográfico da rodovia Piãcatuba-São João Nepomu
ceno. Em seguida, foi nomeado auxiliar técnico da 
lnspetoria de Estradas de Ferro, tendo trabalhado no 
Projeto de Ferrovia Caxias-Vacaria, no Rio Grande 
do Sul. 

Sua dedicação ao trabalho lhe valeu sucesso 
em outras atividades. Trabalhando na Cataguazes
Leopoldina, empresa que viria mais tarde a presidir, 
Ormeo Botelho ainda muito jovem sucedeu seu pai, 
Francisco de Andrade Botelho, na gerência da firma 
bancária Ribeiro Junqueira Irmãos & Botelho. 

Por indicação dos próprios lavradores do setor 
cafeeiro, foi eleito, em 1934, Presidente do Instituto 
Mineiro do Café. Nessa mesma época, foi fundador 
e Presidente do Banco Mineiro do Café,· posterior
mente Banco Mineiro da Produção, que originou o 
atual Banco do Estado de· Minas Gerais. 

Suas atividades de jovem empreendedor bene
ficiaram também as indústrias têxtil e de laticínios. 
Sua maior paixão, no entanto, era o empreendimen
to Cataguazes-Leopoldina. Apostou decididamente 
no êxito da empresa que ele conduziu com serieda
de e profissionalismo, enfrentando todos os obstácu
los, a começar pela maré estatizante dos anos 70. 
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Com õ correr dos anos, transformou-a no gran
de grupo empresarial de hoje, orgulho dos leopoldi
nenses, dos mineiros e dos brasileiros. A Compa
nhia Força e Luz cataguazes-Leopoldina, fundada 
em 1905, é a mais tradicional empresa privada do 
setor elétrico do Pafs. Atende hoje a 250 mil consu
midores e 65 municfpios da Zona da Mata mineira e 
já projeta a construção de novas usinas. 

Mas até chegar ao que hoje é, a Companhia 
enfrentou e venceu muitos obstáculos. Na década 
de 50, já Presidente da empresa, Onneo saiu a ca
valo vendendo ações para amigos fazendeiros que 
moravam em propriedades ruais de diffcil acesso por 
automóvel. 

Pai de ·cinco filhos, Francisco Eduardo, Gilber
to, Lia Maria, Ivan e Alice, deixou para todos eles 
uma herança de trabalho, dedicação, capacidade 
empresarial e serviços prestados à Zona da Mata, a 
Minas Gerais e ao Brasil. 

Coube ao seu filho Ivan Botelho a enorme res
ponsabilidade de conduzir os destinos do grupo e de 
dar continuidade à grande tarefa social e cultural de-
senvolvida por seu pai. Nessa tarefa, Ivan Botelho 
tem demonstrado capacidade, dedicação e espírito 
público. Ao final de sua vida, quando alguém men
cionava sua extraordinária experiência posta a servi
ço da sua terra e de seu Pafs, Ormeo costumava di
zer sempre: 'Todos procuram em nós a experiência 
da vida, quando o melhor que temos para dar é a 
essência de viver'. 

Era o que tinha a dizer. Muito obrigado. 
O Sr. Sebastião Rocha- sr.·?reSidente, peço 

a palavra para uma comunicação inadiável. 
O SR. PRESIDENTE (Geraldo Melo) - Conce

do a palavra ao nobre Senador Sebastião Rocha, 
por cinco mfnutos, para uma comunicação inadiável. 

O SR. SEBASTIÃO ROCHA (PDT -AP. Para 
uma comunicação inadiável. Sem revisão do ora
dor.) - Sr. Presidente, s..-s e Srs. Senadores, quero, 
nesta oportunidade, congratular-me com os serin
gueiros da Amazônia pelas conquistas obtidas na 
semana passada em Brasilia junto ao Governo Fe- . 
deral, com relação às reivindicações que apresenta: 
ram diretamente ao Presidente da República. • 

Estive na audiência com o PreSidente na com
panhia dos Senadores Nabor Júnior e Marina Silva, 
na quarta-feira, dia 5. Participavam também os coor
denadores do Conselho Nacional dos Seringueiros e 
dos Conselhos Estaduais de Seringueiros dos Esta
dos da Amazônia. Pude acompanhar e ouvir a afir
mação do Presidente da República de que empe
nhará todos os esforços no sentido de que a borra-· 

cha produzida na Amazônia possa ser competitiva 
tanto no mercado nacional quanto no internacional. 

O Presidente assumiu com os seringueiros o 
compromisso de viabilizar linha de crédito, através 
do Prodex - Programa de Apoio e Desenvolvimento 
da Amazônia, da ordem de aproximadamente R$24 
milhões, e ainda desburocratizar o acesso aos finan
ciamentos do setor. 

Entende o Presidente também, conforme mani
festou-se, que é importante o Governo atuar nesse 
setor e assumir os custos ambientais para que não 
se intensifique a depredação do meio ambiente 
amazônico, sobretudo nas áreas dos seringais. 

AsSim, Sr. Presidente, é positiva a manifesta
ção do Senhor Presidente da República, bem como 
a sensibilidade que demonstrou aos pleitos dos se
ringueiros da Amazônia e a determinação com que 
se manifestou ao afirmar que vontade polftica não 
falta e,não faltará ao Governo Federal para retomar 
o Programa da Borracha da Amazônia, importante 
sobretudo para a melhoria da qualidade de vida da 
população que explora os seringais amazônicos. 

Sr. Presidente, fica aqui a minha manifestação. 
Infelizmente, não pude participar de todas as reuniõ
es e manifestações dos seringueiros em Brasflia, 
pois tinha compromissos em meu Estado, mas 
acompanhei representantes dos seringueiros na au
diência com o Presidente da República. Dessa for
ma, pude contribuir humildemente para que a Ama
zônia possa retomar esse importante programa, ala
vancando novamente o setor de produção da borra
cha na Amazônia. 

Muito obrigado, Sr. Presidente. 

O Sr. Geraldo Melo, tfl V"tee-Presiden
te, deixa a cadeira da presidéncia, que é 
ocupada pelo Sr. Antonio Carlos Magalhães, 
Presidente. · 

O SR. PRESIDENTE (Antonio canos Magalhães)
Esgotado o tempo destinado ao Expediente. 

Passa-se à 

ORDEM DO DIA 

·--.Jiem-1:-- ·- --

PROPOSTA DE EMENDA 
À CONSMUIÇÃO W 1, DE 1995 

(Tramitando em conjunto com as Propostas de 
Emenda à Constituição ngs 4, 11 , 20 e 65, de 1995) 

Votação, em primeiro turno, da Proposta de 
Emenda à Constituição ng 1, de 1995, de autoria do 
Senador Esperidião Amin e outros Srs. Senadores, 
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que dá nova redação ao art. 62 da Constituição Fe
deral, tendo Pareceres 

- proferido em Plenário, da Comissão Especial 
criada para examinar as matérias, Relator: Senador 
Josaphat Marinho, concluindo pela apresentação da 
Emenda n~ 1-Pien (substitutiva); 

-sob n2 66, de 1997, da Comissão de Consti
tuição, Justiça e Cidadania (sobre a Emenda n2 1-
Pien, da Comissão Especial), Relator: Senador José 
Fogaça, favorável à Proposta de Emenda à Consti
tuição n2 1. de 1995, nos termos da Emenda n11 2-
CCJ (substitutiva) que oferece, pela prejudicialidade 
das Propostas de Emenda à Constituição n2 4, 11, 
20 e 65, de 1995, que tramitam em conjunto, e da 
Emenda n2 1-Pien, da Comissão Especial, vencidos 
os Senadores Josaphat Marinho, José lgnácio Fer
reira, Jefferson Péres, Epitácio Cafeteira, Antônio 
Carlos Valadares, Ademir Andrade, e com votos em 
separado dos Senadores Lúcio Alcântara e José 
Eduardo Outra. 

O SR. PRESIDENTE (Antonio Carlos Magalhães) 
-A Presidência esclarece ao Plenário que o Parecer 
n2 66, da CCJ, concluiu também pela apresentação 
de projeto de resolução do Congresso Nacional re
gulando a nova sistemática da apreciação de medi
das provisórias e revogando a Resolução n2 1, de 
1989, do Congresso Nacional, que será oportuna
mente objeto de deliberação. 

A discussão da matéria em primeiro turno foi 
encerrada no dia 25 de junho de 1996. 

Passa-se à votação. 
Sobre a mesa, requerimento que será lido pelo 

Sr. 12 Secretário em exercício, Senador Carlos Pa
trocínio. 

É .lido o seguinte: 

REQUERIMENTO N2 185, DE 1997 

Senhor Presictente, 
Nos termos do art. 315 do Regimento Interno, 

requeremos o adiamento da votação da Proposta de 
Emenda à Constituição n2 1, de 1995 (tramitando em 
conjunto com as PECs 4, 11, 20 e 65, de 1995), que 
dá nova redação ao art. 62 da Constituição Federal, a 
fim de que a matéria seja encaminhada ao reexame da 
Comissão de Constituição, Justiça e Cidadania. 

Justificação 

Será feita oralmente. - Senador José Roberto 
Arruda. 

Sala das Sessões, 12 de março de 1997. -
José Roberto Arruda - Elcio Alvares - Sérgio 
Machado - Jáder Barbalho - Valmlr Campelo -
Hugo Napoleão. 

O SR. PRESIDENTE (Antonio Carlos Magalhães) 
- Concedo a palavra, para justificar o seu requeri
mento, ao Senador José Roberto Arruda. 

O SR. JOSÉ ROBERTO ARRUDA (PSDB-DF. 
Para uma justificativa. Sem revisão do orador.)- Sr. 
Presidente, a mesma matéria que está sendo estu
dada no Senado Federal está sendo razão de um 
estudo aprofundado também na Câmara dos Depu
tados. 

Todos nós desejamos buscar uma solução que 
seja definitiva para a tramitação mais célere das me
didas provisórias no Congresso Nacional. E isso foi, 
inclusive, parte importante do pronunciamento de V. 
Ex- quando tomou posse como Presidente desta 
Casa. 

Rzemos entendimentos com os Srs. Deputa
dos, particularmente com o Deputado Aloysio Nu
nes, que é o Relator desta matéria na Câmara dos 
Deputados, e, no Senado, com o Senador José Fo
gaça e com as lideranças partidárias. Estamos pro
pondo este requerimento, Sr. Presidente, para que, 
evoluindo positivamente - como vem ocorrendo -
essa negociação, possa-se, aqui, no Senado Fede
ral, ter-se a chance de se introduzirem eventuais 
emendas no sentido de se buscar a necessária con
vergência entre as duas tramitações dessa matéria. 

Particularmente, considero que essa conver
gência é possível e, mais do que isso, está sendo 
conduzida politicamente pelos Presidentes do Sena
do Federal e da Câmara dos Deputados, e pelas li
qeranças partidárias. Isso é, todos nós reconhece
mos, importante para o Congresso Nacional. 

Por isso, Sr. Presidente, penso que seria extre
mamente importante a aprovação desse requeri
mento, para que tivéssemos a chance de, consegui
da esta convergência,- podérem:.se inti'Oâuzir, se o 
Relator julgar conveniente, essas eventuais alteraçõ
es no texto, para apreciação definitiva em plenário. 

Era o que tinha a dizer, Sr. Presidente. 
O SR. JOSÉ FOGAÇA- Sr. Presidente, peço 

a palavra para encaminhar a votação do requeri
mento. 

O SR. PRESIDENTE (Antonio Carlos Magalhães) 
- Concedo a palavra ao nobre Senador José Foga
ça, para encaminhar a votação. 

O SR. JOSÉ FOGAÇA (PMDB-RS. Para en
caminhar a votação. Sem revisão do orador.) - Sr. 
Presidente, Srlls e Srs. Senadores, ·recebi, ontem, 
um convite do Presidente da República para uma 
reunião no Palácio do Planalto, na próxima terça-fei
ra, às 1 Oh30min - e essa reunião foi confirmada 
pelo Líder do Governo no Congresso, Senador José 
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Roberto Arruda. De modo que temos, evidentemen
te, que aceitar o requerimento. Temos que aprová-lo 
porque votar a matéria hoje seria, de certa forma, 
desconsiderar o convite e essa disposição para o 
diálogo que o Presidente mostra. 

No momento em que o Presidente da Repúbli
ca, o próprio Poder Executivo resolve vir para o ce
nário do debate, participar dele como personagem 
ativo, apresentar as suas sugestões, colocar as suas 
reivindicações e a sua opinião dentro desse proces
so, podemos ter certeza de duas coisas: a primeira é 
que a mudança no regime de medidas provisórias 
realmente ocorrerá. Esta é a primeira certeza, de 
que esse processo de mudanças é irreversível. A 
segunda certeza é a de que o Governo, afinal de 
contas, não está contente com o atual modelo; ele 
próprio não está satisfeito com o regime que vigora 
para o ordenamento das medidas provisórias. O Go
verno deseja mudar, deseja avançar. Isso eu acho 
extremamente positivo, extremamente estimulante 
para o trabalho que estamos realizando. 

Então, a partir dessas duas constatações - de 
que o processo é irreversível e de que o próprio Go
verno, não satisfeito com o que está aí, quer intervir, 
quer participar -, não tenho nenhuma dúvida tam
bém em votar favoravelmente ao requerimento, Sr. 
Presidente. 

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, para 
encaminhar a votação. 

O SR. JOSAPHAT MARINHO (PFL-BA. Para 
encaminhar a votação.) - Ao tomar conhecimento do 
requerimento, devo declarar à Casa que não me 
causou surpresa. 

O Jornal de Brasília, de hoje, publica longa 
notícia, pormenorizada, indicando o propósito do 
Presidente da República de convocar V. Ex&, o Pre
sidente da Câmara e os Líderes para apreciar o pro
blema das medidas provisórias. 

A minha estranheza é porque o Presidente da 
República, durante a fase de trabalho da Comissão 
Especial, embora presente à Comissão um pelo me
nos de seus líderes nesta Casa, não tomou a iniciati
va de propor nenhuma sugestão. A Comissão traba
lhou, fez o parecer, reviu o parecer, e o Governo não 
tomou conhecimento da Comissão nem lhe encami
nhou nenhuma proposta. 

Por outro lado, tratando-se de Comissão Espe
cial como a de que fui relator, tive a impressão de 
que, sobretudo por ser ela presidida pelo então Pre-

sidente do Senado Federal e do Congresso Nacio
nal, o Sr. Senador José Samey, se tratava de maté
ria definitiva; que a Comissão Especial elaborava o 
que seria a última palavra do Senado. Enganei-me 
redondamente. Se o soubesse antes não teria aceito 
a condição de Relator. Mas verifiquei, logo após, 
quando, presente o parecer da Comissão a este Ple
nário, foi mandado à Comissão de Constituição, Jus
tiça e Cidadania, ali, o nobre Senador José Fogaça 
apresentou substitutivo. Não lhe nego o direito de 
fazê-lo, mas acentuo a surpresa que me causou, 
porque imaginei que se tratando de um parecer de 
Comissão Especial, presidida pelo próprio Presiden-

. te do Senado, e conseqüentemente do Ccmgresso 
Nacional, que se tratava da palavra final. Não o foi. 

Hoje, de novo, se adia a matéria. 
A experiência me indica que não vai prevalecer o 

meu parecer, que já foi rejeitado pela Comissão de 
Constituição, Justiça e Cidadania, nem vai prevalecer 
o substitutivo do nobre Senador José Fogaça O Go
verno nele vai, por intermédio elos seus Líderes, intro
duzir as modificações que forem de sua conveniência. 

Acentuo apenas esses fatos, aguardando qual
quer outra consideração para quando a matéria pu
der, afinal, vir a decisão, conclusivamente. 

O SR. JOSÉ SERRA - Sr. Presidente, peço a 
palavra para encaminhar a votação. 

O SR. PRESIDENTE (Antonio Carlos Magalhães) 
-Concedo a palavra ao nobre Senador José Serra, 
pelo PSDB. 

A Mesa se reserva, ao final, em dar as informa
ções que tem sobre o assunto. 

O SR. JOSÉ SERRA (PSDB-SP. Para enca- . 
minhar a votação.) - Sr. Presidente, venho, em nome 
do PSDB, encaminhar favoravelmente o requerimento. 

Creio que essa questão das medidas provisó
rias talvez seja o nosso problema institucional, na re
lação Executivo/Legislativo, mais sério, e aquele que 
devemos tratar com mais cuidado. 

Fui um dos principais Parlamentares, durante a 
Constituinte, que apoiou a introdução dessa nova fi
gura na nossa Constituição, e, ao longo do tempo, 
participei ativamente das discussões em tomo da 
sua regulamentação. A Constituição foi falha no que 
se refere às medidas provisórias. Não à figura da 
medida provisória, que, na minha opinião, é bastante 
apropriada, mas no que se refere à sua regulamen
tação. Precisamos, agora que há uma vontade cole
tiva das duas Casas, realmente transformar a nossa 
legislação, inclusive a nossa Constituição, dando um 
tratamento que permita um desenvolvimento mais 
apropriado do processo legislativo em nosso País. 
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Creio que cabe levar essa discussão com mais 
tempo e pesando mais as diferentes propostas. 

Lembraria, Sr. Presidente', que, contrariamente 
ao que muitas das análises e mesmo pronunciamen
tos feitos neste plenário ou na Câmara dos Deputa
dos afirmam, que o Governo Fernando Henrique tem 
abusado das medidas provisórias, se levarmos em 
conta a edição lfquida de medidas, e deflacionarmos 
pelo número de dias do Governo, o Governo Fer
nando Henrique foi o que menos editou medidas 
provisórias desde que a Constituição criou essa figu
ra. O que houve, sim, foi um aumento considerável 
das reedições das provisórias. Reedições essas, 
não custa lembrar, feitas numa primeira oportunida
de ainda no Governo do Presidente, atual Senador, 
Samey. Realmente, a Constituição deixou esse as
pecto vago, em aberto. E, naquela oportunidade, o 
Executivo deu uma interpretação sobre como deve
ria proceder. 

Agora, o volume de reedições não depende 
tanto do Executivo, mas sobretudo do Legislativo. A 
verdade é que o Congresso nunca exerceu o seu 
poder em matéria de análise e julgamento de medi
das provisórias. Seja mediante frouxidão, no que se 
refere à admissão, porque existem os critérios de ur
gência e de relevância, seja no que se refere à ur
gência do seu exame. Ar entramo~ num processo de 
reedições permanentes, que não\convém nem ao 
Executivo, uma vez que grande parte de decisões 
fundamentais ficam no ar, sempre pendentes de 
uma medida provisória que não foi convertida e vo
tada, e, por outro lado, não convém ao Congresso, 
que acaba tendo uma participação superficial no 
processo legislativo. 

Creio, portanto, Sr. Presidente, que se justifica 
esse ã8iamento face à complexidade desse problema 

Há uma outra preocupação que, me recordo, já 
havia levantado na época que se discutia a regula
mentação na Câmara, onde era Relator o atual Mi
nistro Nelson Jobim. É que temos que cuidar pára 
que o recurso ao decurso de prazo, ã aprovação por 
decurso de prazo, que caracterizava o decreto-lei, 
não assuma, a partir de uma nova regulamentaÇão, 
o inverso. Ou seja, que possam ser êlerrubadaS me
didas provisórias mediante o não exame, mediante o 
decurso de prazo. Isso também seria um bloqueio 
tremendo ao processo legislativo no Pafs. E esse é 
um problema para o quaHemos que dar atenção. 

Com relação ao projeto elaborado pelo Sena
dor Fogaçá, e longamente debatido nesta Casa, ou 
mesmo o projeto que está sendo debatido na Câma
ra, na minha opinião eles ainda contêm, não obstan-

te a qualidade dos réía.tõftos;-alfll)•guíâà.CJes que;-se 
não forem eliminadas hoje, causarão problema ama
nhã, e que não dependem tanto da nossa intenção, 
nem do propósito dos seus autores. 

Eu não teria a preocupação do Senador Josap
hat Marinho com o intere~ do Governo de partici
par. Muito pelo contrário, creio que se há uma ques
tão que esta Casa e a Câmara dos Deputados estão 
amadurecidas para tratar, como Poderes da Repú
blica, é a questão das medidas provisórias. E se há 
uma questão em que a participação do Executivo, 
pelo menos no que se refere às suas opiniões, às 
suas posições, é importante, é essa. 

Portanto, Sr. Presiden~. creio que vale a pena, 
hoje, a aprovação desse requerimento, para que ca
minhemos para essa e~a final de reformulação do 
processo das medidas provisórias em nosso Pafs. 

Muito obrigado, Sr. Presidente. 
O SR. JÃDER BARBALHO - Sr. Presidente, 

peço a palavra, para encaminhar. 
O SR. PRESIDENTE (Antonio Carlos Magalhães) 

- Concedo a palavra ao Líder do PMDB, Senador 
Jáder Barbalho. 

O SR. JÃDER BARBALHO (PMDB-PA. Para 
encaminhar a votação. Sem revisão do orador.) - Sr. 
Presidente, Sr'ls e Srs. Senadores, a minha manifes
tação, pela Uderança do PMDB, é favorável ao adia
mento dessa discussão, de acordo inclusive com o 
Relator, o Senador Fogaça. 

Desejo registrar que entendo que essa questão 
está devidamente amadurecida politicamente, para 
que seja possfvel encontrarmos um novo caminho 
para o tratamento da matéria. E o faço, Sr. Presiden
te, relembrando que o ex-Presidente da Casa, Sena
dor José Samey, assumiu a Presidência do Senado 
reivindicando a possibilidade de alterarmos. V. Ex-, 
há poucos dias, assumiu a Presidência da Casa 
também com a vontade polftica de reformular essa 
questão. Houve entendimentos com o Presidente da 
República também nesse sentido, inclusive envol
vendo o ex-Presidente da Casa, V. exa e lideranças 
partidárias; Comissões aqui foram constitufdas, in
cll!Sive uma Comissão Especial, que teve o Senador 
JoSaphat Marinho como Relator. Enfim, diversas ini
ciativas ocorreram nesse sentido. E V. Ex-, ainda na 
semana passada, reuniu todos os Uderes na Câma
ra e no Senado para manifestar o interesse de en
frentar essa questão. 

Manifesto-me favoravelmente, Sr. Presidente, 
por entender que o adiamento permitirá conciliar o 
projeto da Câmara com o projeto do Senado, e, 
numa disCussão com o Executivo, encontrarmos. 
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imediàtamente uma solução para esse impasse. existente, de maneira que a matéria possa ser, ae · 
Lembrando que, quando assumimos nesta Legisla- uma vez por todas, redigida de forma consensual 
tura, estava em pauta um projeto do atual Ministro entre a Câmara dos Deputados e o Senado, e entre 
da Justiça, ex-Deputado Nelson Jobim, aprovado o Congresso Nacional e o Governo, para que possa-
pela Câmara e pela Comissão de Constituição, Jus- mos votar essa matéria, importante .para todo o 
tiça e Cidadania do Senado Federal. País, num prazo recorde, como deseja esta Casa, a 

Portanto, creio que, mais do que nunca, depen- Câmara dos Deputados e o Congresso Nacional. 
de de nós, Sr. Presidente, SrAs e Srs. Senadores, ai- Portanto, sugiro a V. Ex-, e vou enviar requeri-
tararmos esse quadro que aí está. O que não se mente neste sentido, que constitua uma comissão 
pode é manter como rotina de produção legislativa a especial no Congresso Nacional para que estude, 
atual estrutura das medidas provisórias, que já são, debata, discuta e redija uma proposta de emenda 
no meu entendimento - creio também que também constitucional que ponha fim a essa interminável dis-
no entendimento da unanimidade daqueles que pen- cussão, permitindo ao Congresso votar a matéria. 
sam no assunto -, uma figura extravagante numa Era essa a questão que eu queria levantar pe-
Constituição de regime presidencialista, e que só po- rante V. exa. 
deriam efetivarnente ser utilizadas em caráter de ur- o SR. PEDRO SIMON - Sr. Presidente, peço 
gência e em caráter excepcional, mas se transfor- a palavra pela ordem. 
maram em rotina. Nós temos a obrigação- Legislati- o SR. PRESIDENTE (Antonio Gar1os Magalhães) 
voe Executivo, mas fundamentalmente nós- de ai- -Permita-me v. exa um esclarecimento. Aqui consta 
tararmos esse quadro. um requerimento de V. Ex& que, quando for lido, so-

Como Lfder do PMDB, crendo que V. Ex- coor- bre ele V. exa falará, como autor. 
denará de imediato a solução do problema, manifes- Eu agradeceria a v. Ex-. 
to-me favoravelmente ao adiamento. o SR. PEDRO SIMON - Muito obrigado, Sr. 

O SR. ODACIR SOARES - Sr. Presidente, Presidente. 
peço a palavra pela ordem. O SR. JOSÉ EDUARDO OUTRA - Sr. Presi-

0 SR. PRESIDENTE (Antonio Carlos Magalhães) dente, peço a palavra, para encaminhar. 
-Pela ordem, V. Ex- tem a palavra. · O SR. PRESIDENTE (Antorio Çarlos Magalhães) 

O SR. ODACIR SOARES (PFL-RO. Pela or- -Com a palavra, pelo Bloco, o Senador José Eduar-
dem. Sem revisão do orador.) - Sr. Presidente, SrAs do Outra. • · 
e Srs. Senadores, já estou aqui há algum tempo e o SR. JOSÉ EDUARDO OUTRA (Bioco\PT-
tenho observado que essa discussão sobre a ques- SE. Para encaminhar a votação. Sem revisão do 
tão das medidas provisórias vem-se arrastando de orador.) - Sr. Presidente, SrAs e Srs. Senadores, 
governo para governo, cada qual com sua visão pró- quero registrar que vou votar contra o requerimento. 
pria... Até nem vou pedir verificação de votação. Como vai 

O SR. PRESIDENTE (Antonio Carlos Magalhães) ser votação simbólica. vou registrar na hora da vota-
- Pode V. Ex!.indicar qual é a questão de ordem? ção o meu posicionamento contrário. 

O SR. ODACIR SOARES - Não se trata de Não posso votar a favor desse requerimento, 
questão de ordem. Pedi a palavra pela ordem, Sr. Sr. Presidente, porque não é a primeira vez que ve-
Presidente. Eu quero fazer uma sugestão a v. Exll. mos neste plenário o surgimento de fatos novos 

Como disse, tenho assistido aqui a essa dis- para justificarem o adiamento da votação dessa ma-
cussão interminável sobre a questão das medidas téria. 
provisórias e a càda momento a discussão toma Sempre surgem fatos novos. Ora é porque o 
esse ou aquele rumo. Neste momento, vejo um re- · Presidente convidou, ora é porque tem um projeto 
querimento de adiamento da discussão e da votação : na Câmara, ora porque ~' açodamento discutir essa 
da matéria ser apresentado à Mesa, requerimento questão neste momento. 
da lavra do eminente Senador José Roberto Arruda, A primeira Proposta de Emenda Constitucional 
para que se possa fazer um entendimento com a é a ng 1, do Senador Esperidião Amin, apresentada 
Câmara dos Deputados, que por sua vez analisa ou- em 16 de fevereiro de 1995. A esta se seguiram al-
tra emenda constitucional sobre a mesma matéria. gumas outras, e essa matéria já foi inclufda na pauta 

Eu queria sugerir e requerer a V. Ex& que, na por diversas vezes. Não só em relação à proposta 
condição de Presidente do Congresso Nacional, crie de emenda constitucional. O projeto de autoria do 
uma comissão especial, na forma de resolução já então Deputado Nelson Jobim, de 1991, já foi tam-
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bém colocado na pauta por diversas vezes. Relata- Maioria existente no Congre~o Na~nai; ~,.q~,/.a 
do nesta Casa pelo Senador Pedro Simon, recebeu Minoria está sempre presente à:. sessões do Coo-
parecer favorável da Comissão de Constituição, Jus- gresso. A Minoria está lá para votar se houver quo-
tiça e Cidadania, mas nas oportunidades em que en- rum, se houver Senadores, se houver Deputados. 
trou na pauta, apoiado por requerimentos que assim O SR. PRESIDENTE (Antonio Carlos Magalhães) 
solicitavam, recebeu manifestações no plenário des- -(Fazendo soar a campainha) 
ta Casa no sentido de que o projeto do então Depu- o SR. JOSÉ EDUARDO OUTRA - Já vou con-
tado Nelson Jobim era inconstitucional. cluir, Sr. Presidente. Mas à Uderança da Maioria in-

Confesso que estou curioso para ver o voto de teressa que não sejam votadas. Por isso, esvaziam-
alguns Senadores quando a candidatura do Ministro se as sessões, por isso a Maioria não vai para o pie-
Nelson Jobim ao Supremo Tribunal Federal for sub- nário. Tenho dúvida, sinceramente, a respeito do 
metida à apreciação desta Casa, já que uma das que falou o Senador José Fogaça de que até o Pra-
prerrogativas exigidas para ser Ministro do Supremo sidente, até o Executivo, se interessa em não conti-
é o notório saber jurídico. nuar com essa situação, porque a prática não de-

Na medida em que alguns Senadores já se monstra isso. Na prática, seja através da ação dos 
manifestaram a respeito do projeto do então Deputa- seus Líderes nesta Casa, seja através da ação do 
do Nelson Jobim como inconstitucional, entendo que Presidente da República, para eles é muito mais cô-
seria contraditório alguém que apresenta um projeto modo que as coisas continuem como estão. Prova-
inconstitucional ser indicado para a Suprema Corte. velmente, num assunto que deveria estar relaciona-
Mas esse é um assunto que vamos debater no mo- do única e exclusivamente a um ato de soberania do 
manto oportuno, quando vier a Mensagem para esta Congresso Nacional, que é a regulamentação disso, 
Casa. até nesse aspecto vai se ter o dedo do Presidente 

Queria fazer um registro sobre as argumenta- da República. Mais uma vez, o Presidente da Repú-
ções de que o atual Governo reduziu o número de blica vai legislar mesmo de forma indireta. 
medidas provisórias novas em comparação com os Nesse sentido, Sr. Presidente, por considerar 
governos anteriores. Na verdade, o que aconteceu que essa matéria já esteve em pauta por algumas 
foi um aumento da criatividade dos legisladores do vezes nesses dois anos, levando em consideração 
quarto andar do Palácio do Planalto, porque eles os fatos já aqui relatados pelo Senador Josaphat 
passaram a embutir em uma só medida provisória Marinho relativos à Comissão Especial, a Uderança 
quatro, cinco ou seis assuntos diferentes. Temos do Bloco vota contra o requerimento. 
medidas provisórias com mais de vinte artigos tra- Muito obrigado. 
tando de assuntos diferentes, para, do ponto de vis- _o_SR. PRESIDENTE (Antonio Garfos Magalhães) 
ta da Estatística, dizer que o Presidente da Repúbli- - A Presidência se julga no dever de informar aos 
ca emitiu menos medidas provisórias do que os go- Srs. Senadores que esse pedido de adiamento é vi-
vemo!_ anteriores. sando apressar a tramitação da matéria, porque 

Um outro aspecto que quero ressaltar diz res- através de entendimentos com a Câmara dos Depu-
peito a uma série de medidas provisórias que ainda tados, vamos, na comissão competente, encontrar o 
não foram votadas, particularmente medidas provi- caminho para se pôr no devido lugar a emissão de 
sórias relacionadas à área económica, foram emiti- medidas provisórias no País. A sua reprodução tem 
das no tempo do então Presidente Itamar Franco causado dissabores, posso informar assim, ao La-
pela mesma equipe económica que continua no Go- gislativo, e, inclusive, repercutido no seio da socie-
vemo atual. Embora o Govemo atual às vezes tente dade contra o nosso Poder e quanto à usurpação do 
colocar que não há nenhuma continuidade em rela- Poder Executivo. 
ção ao Govemo Itamar Franco, a verdade é qÓe es- Quando da instalação dos trabalhos legislati-
sas medidas provisórias foram apresentadas no Go- vos, fiz a afirmação perante, inclusive, o Ministro do 
vemo anterior e, inclusive, ainda não foram votadas. Supremo Tribunal Federal, os Srs. Senadores e De-

Em segundo lugar, temos que relativizar essa putados de que íamos chegar a um fim desse pro-
responsabilidade do Congresso em não votar medi- blema tão discutido . e. não resolvido no Congresso 
das provisórias. É lógico que o que se passa é que 0 Nacional, por culpa também do Congresso Nacional. 
Congresso enquanto Instituição não está votando. Sua Excelência, o Senhor Presidente da Repú-
Mas a responsabilidade pelo fato de o Congresso blica, informou-me, na ocasião, do seu desejo de 
Nacional não votar as medidas provisórias é da · terminar, tanto quanto possível, a utilização das me-
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didas provisórias e que nós encontrássemos, com a 
rapidez que todos desejam, o caminho para o fim do 
excesso de medidas provisórias no Congresso. Era 
uma manifestação do Presidente da República que 
me cabia transmitir e, como tal, o faço agora. 

Lamento discordar do nosso eminente mestre 
e amigo, Professor Josaphat Marinho, quando acha 
que mais uma vez o Congresso vai se dobrar ao Po
der Executivo. O Congresso vai encontrar a solução 
para o País sem se dobrar ao Poder Executivo. Con
seqüentemente, a manifestação do Senador Josap
hat Marinho é injusta até mesmo com os seus com
panheiros. Daí por que, com todo o respeito que lhe 
tenho, quero lamentar a sua colocação neste instan
te e dizer a este plenário que vamos conseguir che
gar ao final desse processo das medidas provisórias 
em excesso ainda neste mesmo primeiro semestre, 
se for dado o adiamento que agora se solicita, por
que marcarei já para o dia 10 de abril, uma quinta
feira, a sessão para se discutir o resultado que for 
obtido na Comissão com o estudo do Substitutivo 
Fogaça e, ao mesmo tempo, do Projeto Aloysio Fer
reira. 

Queremos ganhar tempo. Por isso, em nome 
do Congresso, devo essa explicação aos Srs. Sena
dores e o faço com o maior prazer, como é do meu 
dever levar as explicações que todos merecem. 

Em votação o requerimento. 

O SR. PEDRO SIMON - Sr. Presidente, V. Ex" 
disse que iria ler o meu requerimento para que eu 
pudesse falar. 

O SR. PRESIDENTE {Antonio Canos Magalhães) 
-Após esta votação entra o requerimento de V. EX'. 

O SR. PEDRO SIMON - Mas o meu é junto a 
este. Estou pedindo anexação do meu requerimento 
a este projeto, pois trata-se da mesma matéria. 

O SR. PRESIDENTE {Antonio Canos Magalhães) 
-Atenderei V. Ex". O seu requerimento será lido. 

Sobre a mesa·, requerimento que será lido pelo 
Sr. 1• Secretário, Senador Ronaldo Cunha Uma. 

É lido o seguinte: 

REQUERIMENTO N2 186, DE 1997 

Senhor Presidente, 
Nos termos do disposto no Capítulo X, do Títu

lo VIII do Regimento Interno do Senado Federal, re
queiro a tramitação da Proposta de Emenda à Cons
tituição nQ 7, de 1997, juntamente com as Propostas 
n2s 1, 4, 11 , 20 e 65, de 1995, estas já tramitando 
em conjunto. 

Justificação 

A Proposta de Emenda à Constituição n° 7, de 
1997, trata da instituição da figura do Ato Normativo 
Transitório em substituição à medida provisória, este 
objeto das Propostas de Emenda à Constituição n2s 
1, 4, 11, 20 e 64, as quais já tramitam em conjunto 
sendo objeto de tratamento comum. 

A PEC n° 7197, ao instituir o ato normativo tran
sitório, dispõe, ainda, sobre o tratamento a ser dado 
ao mesmo, que difere, em parte, das disposições 
hoje existentes a respeito da medida provisória e, 
também, do que é definido nas proposições às Ç!Uais 
se pede sua anexação. 

Deste modo, a fim de que, no exame do tema, 
não sejam omitidas as disposições constantes da 
PEC n° 7197, .. que reputo do mais alto interesse, é 
que solicito sua juntada às demais proposições já 
em fase adiantada de tramitação. 

Sala das Sessões, 12 de março de 1997.- Se
nador Pedro Simon. 

O SR. PRESIDENTE {Antonio Cartos Magalhães) 
-Em votação o Requerimento n° 185197, de reexa-

- me pela Comissão de Constituição, Justiça e Cida-
dania, assinado pelos Srs. Líderes de Partido. 

Os Srs. Senadores que . o aprovam queiram 
permanecer sentados. {Pausa.) 

Aprovado, contra os votos do Bloco e do Sena
dor Josaphat Marinho. 

Em votação o Requerimento n2 186/97, apre
sentado pelo Senador Pedro Simon. 

. O SR. PEDRO SIMON - Peço a palavra, Sr. 
Presidente. 

O SR. PRESIDENTE {Antonio Cartos Magalhães) 
- Concedo a palavra ao nobre Senador Pedro Si
mon, para encaminhar a votação. 

O SR. PEDRO SIMON {PMDB-RS. Para enca
minhar a votação. Sem revisão do orador.) -Sr. Pre
sidente, em primeiro lugar pergunto se o requeri
mento que apresento será aprovado e, se o for, se 
será automaticamente anexado ao projeto que foi 
votado? 

O SR. PRESIDENTE (Antonio Cartos Magalhães) 
-Aprovado o requerimento de V. EX', será ele ane
xado para o estudo conjunto. 

O SR. PEDRO SIMON - Sr. Presidente, conce
do-me o direito de felicitar V. ExD porque, na verda
de, na verdade, sinto, na manifestação de V. Ex", 
que há um objetivo real de equacionar essa questão. 

E vamos fazer justiça ao meu querido Senador 
Josaphat Marinho, pois estamos empurrando essa 
matéria com a barriga já se vai muito tempo. Porque 
não há disposição em ac& · Como V. Ex", também 
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pensei :jue, quando o ex~Presidente José Samey 
assumia a presidência de uma Comissão, tendo V. 
Ex« como Relator, o que fosse aprovado ali seria a 
matéria definitiva. Mas, na verdade, não era assim; 
temos que reconhecer isso. 

O atual Presidente do Congresso, no seu di~ 
curso de pos~.e. disse que essa matéria é da maior 
gravidade e deve ser resolvida. S. Ex- disse que fa~ 
!ou com o Presidente da Câmara e com o Presidente 
da República e que essa questão haverá de ser ~ 
solvida. Quero dizer que confio em V. Ex&, Sr. Presi~ 
dente, embora a matéria seja difícil. 

Ouvi o discurso do Senador José Serra, por 
quem tenho o maior carinho. A sua posição é com
preensível. Qoal a diferença entre o discurso feito 
pelo Senador José Serra hoje e o discurso feito por 
S. Ex« na Assembléia Nacional Constituinte? Naque
la ocasião, S. Ex« não via com muita simpatia a figu~ 
ra do então Presidente da República José Samey. 
Agora, S. Ex« vê com muita simpatia a figura do P~ 
sidente da República Fernando Henrique. S. ExA vê 
a matéria de outra maneira. 

Na verdade, V. Ex« disse bem: o Congresso 
também tem culpa. Concordo com isso. A expressão 
"também" é importante. Mas não se deve dizer que a 
culpa é só do Congresso. Também dizíamos que a 
culpa era do Congresso quando os decretos-leis não 
eram votados. Nunca conseguimos votação no Con
gresso para derrubar decreto-lei, que passava por 
decurso de prazo. Sr. Presidente, foi aí que come
çou a se esvaziar o Congresso Nacional e a se hu
milhar o Congresso Nacional. Cumprir o dever signi
ficava ir embora. Se um Parlamentar quisesse cum
prir o dever, ser um bom Parlamentar e ter a simpa
tia do Governo, deveria sair para que não houvesse 
quorllfh, porque, assim continuava vigorando o de
creto-lei. 

De certa forma, Sr. Presidente, isso não está 
acontecendo agora porque não precisa. Passam-se 
30 dias e se renova a medida; passam-se mais 30 
dias e se r~nova mais uma vez a medida provisória. 
Isto é mais grave, Sr. Presidente, que a edição do 
decreto-lei. Estamos vivendo uma época institUcio
nal pior que a do decreto-lei, porque este, pasSados 
30 dias, entrava em vigor e terminou; agora, com a 
medida provisória, passados os 30 dias, o Governo 
renova o texto, mudando como quer. Há medidas 
provisórias que estão sendo reeditadas pela quadra
gésima vez e que, de igual, só têm a ementa; o resto 
já mudou tudo. 

Culpa nossa? Sim; porém, cá entre nós, Sr. 
Presidente, o Governo está invicto; o Governo Fer-

nando Henrique Cardoso está invicto, o que, a meu 
ver, é inédito: em dois anos e dois meses ganhou to
das as votações na Câmara, ganhou todas no Sena
do e ganhou todas no Congresso. 

Coitado do Presidente Fernando Henrique: só 
não consegue aprovar a regulamentação da medida 
provisória! Ora, Sr. Presidente, depende muito de V. 
Exa. É preciso que V. Ex« tenha a firmeza que o 
Congresso até aqui não manifestou. Isso, Sr. Presi
dente, humilha o Congresso Nacional; aqui está o 
ponto número um de humilhação do Congresso Na
cional: o Congresso não legisla. Estamos agindo de 
mentirinha, Sr. Presidente, porque a legislação é fei
ta por medida provisória. Estamos aqui, recebemos 
o dinheiro, botamos no bolso, falamos, fazemos di~ 
cursos, fazemos o que queremos, mas não legisla
mos; quem legisla é o Presidente da República e o 
faz por medida provisória - urna humilhação para 
esta Casa, repito. O Presidente legisla. dez vezes 
mais que os generais-presidentes. Eles baixavam o 
decreto-lei e pronto. O Presidente José Samey, o 
Presidente Itamar e o Presidente Fernando Henrique 
baixavam medidas provisórias e podiam repeti-las 
quantas vezes quisessem, se não aprovadas. 

Esse item pertencia ao parlamentarismo; quan
do colocado na Constituição, era previsto o parla
mentarismo. Se o Brasil fosse um Pafs realmente 
sério, se o Congresso fosse realmente sério, tería
mos emendado a Constituição e dito: caiu o parla
mentarismo, cai a medida provisória, por.:jue uma 
coisa é inerente à outra. Caiu o parlamentarismo, e 
ficou a medida provisória. 

Este é o regime que ar está: o regime híbrido. 
O Sr. José Serra- Senador Pedro Simon, V. 

ExA me permite um aparte? 
O SR. PRESIDENTE (Antonio cal1os Magalhães) 

-Não pode haver aparte. V. ex-, se quiser, encami
nhe a votação. 

O Sr. José Serra - Sr. Presidente, fui citado. 
O SR. PRESIDENTE (Antonio cal1os Magalhães) 

-Mas n·ão para apartear. 
O SR. PEDRO SIMON - Sr. Presidente, falo 

isso para chamar a atenção de V. Ex-, que tem a 
mais importante responsabilidade assumida na P~ · 
sidência: resolver essa questão, que é a maior humi
lhação para o COngresso Nacional. 

Diz bem o Senador José Serra, devo concor
dar, como também disse V. Ex": culpa também nos 
cabe, porque não mudamos a Constituição, não ~ 
gulamentamos, não resolvemos e não podemos 
querer que o Presidente da República faça aquilo 
que não fazemos. 
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Sr. Presidente, serei muito sincero: se eu esti
vesse na Presidência da República e pudesse editar 
uma medida provisória hoje, às 23·horas, sendo que 
amanhã, às 7 horas, seria lei, não desejaria um pro
jeto tramitando pelo Senado e pela Câmara. Assim, 
não teria de agradar a todos os Parlamentares das 
duas Casas para aprovar um projeto. Se eu posso 
baixar uma medida provisória que entra em vigor 
imediatamente, por que vou mandar um projeto de 
lei? Querer que o Presidente da República tenha 
essa iniciativa é demais! Quem deve tomar essa ini
ciativa somos nós. 

Felicito V. Exm, em quem deposito confiança. 
Acredito - conforme disse V. Ex& -que, neste pri
meiro semestre, essa medida será votada. 

Anexo o meu pedido, que é outra maneira de 
legislar sobre a mesma matéria, também com o ob
jetivo de colaborar. Tenho certeza de que, dentro da 
minha proposta, obteremos uma fórmula de encon
trar o entendimento. Não falo sobre ela agora, por
que terei oportunidade de fazê-lo no futuro. 

Muito obrigado. 
O SR. PRESIDENTE (Antonio Carlos Magalhães) 

-Agradeço a V. EJCI. 
Esteja certo de que vamos resolver esse pro

blema. 
O SR. JOSÉ SERRA - Sr. Presidente, peço a 

palavra para encaminhar a votação. 
O SR. PRESIDENTE (Antonio cartos Magalhães) 

-Concedo a palavra, para encaminhar a votação, ao 
Senador José Serra. 

O SR. JOSÉ SERRA (PSDB-SP. Para enca
minhar a votação.) - Sr. Presidente, o Senador Pe
dro Simon foi injusto para comigo, quando me negou 
objetividade. Segundo S. Ex& eu não gostava do 
Presidente Jesé Samey, o que não é verdade - sou 
amigo do Fernando Henrique Cardoso e tive duas 
posições diferentes a respeito das medidas provisó-
rias. 

Vou remeter áo Senador Pedro Simon todos ás 
meus discursos e artigos a esse respeito, para que 
S. Ex& se dê conta de que a linha de coerência é a 
mesma, daquela época até hoje, no que se refere às 
medidas provisórias. O Senador Pedro Simon foi in
justo comigo, como eu seria injusto com S. Ex- se 
dissesse que, durante o Governo Itamar Franco, S. 
Ex& tinha sido menos rigoroso na questão das provi
sórias do que agora, no' Governo Fernando Henri
que, não opstante o fato de o Governo Itamar ter 
emitido muito mais medidas provisórias novas, por 
dia de existência, do que o Governo Fernando Hen
rique Cardoso. 

A questão báSica é que, hoje, o verdadeiro en
cilhamento de medidas provisórias existentes se 
deve fundamentalmente ao Congresso Nacional. Por 
quê? Porque há o problema das reedições. Nós não 
examinamos e votamos as medidas provisórias. Eu 
me pergunto também quando foi uma medida provi
sória rejeitada por não ser urgerite, por não ser rele
vante. Nunca. Não há nada que impeça que as me
didas sejam votadas aqui. No entanto, tomou-se 
como norma não votá-las. O Congresso se acomo
dou e, em diferentes momentos, para diferentes me
didas, é cúmplice do não-exame dessas questões, 
Senador Pedro Simon. 

Só pediria a V. EJCI, pela amizade que nos liga, 
que não cometa a injustiça de ácusar-me de falta de 
objetividade neste assunto e, muito menos, deixar
me numa posição incõmoda com o Presidente José 
Samey e com o Presidente Fernando Henrique Car
doso. 

O SR. PEDRO SIMON - Sr. Presidente, quero 
pedir desculpas a S. ExB. Sei como seria triste ficar 
em situação difrcil com o Presidente José Samey. 
Desculpe-me. Não é verdade. longe de mim querer 
isso, porque as conseqüências seriam imprevis!veis. 

O SR. PRESIDENTE (Antonio Carlos Magalhães) 
- Concedo a palavra ao Senador Epitacio Cafeteira, 
peloPPB. 

O SR. EPrTACIO CAFETEIRA (PPB-MA. Para 
encaminhar. Sem revisão do orador.) -Sr. Presider." 
te, não sou, naturalmente, o mais antigo dos Parla
mentares, mas sou um dos mais antigos. Na minha 
vida pública, tive pouco tempo de democracia total. 
Eu poderia dizer, com muita clareza: fui parlamentar, 
dono de um mandato, que me permitia exercê-lo em 
toda sua plenitude no ano de 1963. Em 1964, veio a 
Revolução, com os Atos Institucionais. FICamos 
aguardando que um dia a Revolução cedesse espa
ço à democracia. De caminhada em caminhada, de 
tombo em tombo, o Congresso Nacional vem se 
apresentando para o povo, e nós, cada vez mais, 
sabemos que o nosso mandato não é exercido em 
sua plenitude. 

: Lembro-me, até hoje, da primeira separata de 
disdurso que fiz. Coloquei, na capa, um desenho do 
Cot1gresso Nacional. O título da separata era "Onde 
se pode dizer, mas não se pode fazer". Os tempos 
passaram, veio a democracia, o povo pode eleQer o 
Presidente em eleição direta, e continua o r-- .gres
so Nacional da mesma maneira: um lugar "' .Je se 
pode dizer, mas não se pode fazer. 

É triste, Sr. Presidente. Lembro-me do primeiro 
pronun . iamento que fiz :- .. ~e meu mandato de Se-
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nador, que já tem mais de seis anos de exercício. 
Meu primeiro pronunciamento foi sobre medida pro
visória. Eu dizia claramente, e até de forma irreve
rente, que a Constituição deste Pars foi votada as
sim como alguém que mandasse fazer uma estátua, 
e o artista entendesse que a estátua era de mulher. 
Fez o corpo da estátua com todas as curvas do cor
po de mulher, e, depois de pronta a estátua, quem 
contratou disse: "É homem; ponha-lhe um sexo de 
homem•. Ou seja, a Constituição foi feita para o par
lamentarismo e, na última hora, disseram: "Não, o 
regime é presidencialista•. Então, ficou a medida 
provisória, urna excrescência no regime presidencia
lista, a funcionar. 

No começo, os presidentes começam timida
mente a editá-las: uma ou duas novas, e o resto são 
reedições; mas depois servem até para fixar a dosa
gem de iodo no sal. É isto mesmo: houve medida 
provisória até para estabelecer a dosagem de iodo 
no sal. Influiu no Brasil? Eu diria que não. Mas influiu 
aqui dentro do Congresso, onde aqueles que têm a 
responsabilidade do mandato sentem que esse man
dato está vazio. Estamos impotentes para reagir. 

A medida provisória é muito semelhante ao de
creto-lei. Com o decreto-lei, o Presidente da Repú
blica editava o decreto-lei e mandava a Bancada 
sair. Com a medida provisória, o Governo manda a 
medida e não deixa sequer que sejam constituídas 
as Comissões Mistas. 

Todos nós sabemos que 30, 60 ou 90 dias, 
seja o que for, se houver reedição, é como uma ca
noa furada: vai entrar água sempre. Estaremos aqui 
fazendo de conta. O meu Partido, Sr. Presidente, no 
ano passado, reuniu-se e, por unanimidade, tomou a 
decisão de, a partir dali, não fazer parte de comissõ
es de medidas provisórias. Foi a única maneira que 
tivemos de demonstrar que não compactuávamos 
com isso. Assim, o Partido Progressista Brasileiro 
não indicou um membro sequer para comissões que 
não funcionam, que ficam ar para que o Governo 
modifique o que quiser, quando quiser,-

Essa i a a situação, Sr. Presidente. Tenho a 
certeza de que, até _o _término deste mandato, conti
nuarei a fazer parte de uma Casa onde se pode di
zer, mas não se pode fazer. O que nos deixaram fo
ram projetes de alto risco, como, por exemplo, o 
hoje objeto de investigação da CPI, a autorização 
para emissão de títulos para pagamento de precató
rios. Deixaram essa decisão para o Senado. Os pro
jetas aqui chegavam em regime de urgência urgen
tíssima, e tudo era aprovado, tudo foi aprovado. De
vemos fazer, portanto, a nossa mea culpa. Sr. Pre-

sidente, uma dessas emendas é minha, e ela está 
hoje reunida com outra. 

O Governo não vai abrir mão do direito de edi
tar medidas provisórias. Hoje, o Governo só precisa 
do Congresso para reforma constitucional e, na rea
lidade, não vai querer entregar essa tesoura com a 
qual corta a legislação brasileira e a molda a seu 
bel-prazer. 

Sr. Presidente, concluo dizendo que fico frus
trado, pois passei seis anos falando contra medidas 
provisórias e, até sair, votarei contra a permanência 
da edição de medidas provisórias. Até numa análise 
gramatical do artigo da Constituição, V. Ex" vai ver 
que a reedição não seria permitida. 

O SR. PRESIDENTE (Antonio Carlos Magalhães) 
-Com a palavra, para encaminhar pelo PMDB, uma 
vez que o Senador Pedro Simon falou como autor, o 
Senador Humberto Lucena 

O SR. HUMBERTO LUCENA (PMDB-PB. 
Para encaminhar a votação.) - Sr. Presidente, sras e 
Srs. Senadores, acredito que o adiamento de hoje 
tenha sido útil. Desejo congratular-me com V. Ex" 
pela firmeza com que vem se posicionando, desde a 
sua posse, em favor de uma reformulação total do 
instituto das medidas provisórias, que, sabe V. Ex", 
é o responsável pela situação de descrédito do Po
der Legislativo no que tange ao prece~ de elabo
ração das leis. 

Não é de hoje que venho; assim corno todos os 
Srs. Senadores, lutando para que isso seja mudado. 
A princípio, foi o Projeto Nelson Jobim que não lo
grou êxito, apesar de aprovado por unanimidade, na 
Câmara dos Deputados. 

Agora, tivemos o trabalho da Comissão Espe
cial, da qual foi Relator o Senador Josaphat Mari
nho, que fez um belo trabalho, secundado pelo Se
nador José Fogaça, Relator da matéria na Comissão 
de Constituição, Justiça e Cidadania. 

o importante, Sr. Presidente, é que, terminado 
o prazo de adiamento, realmente tenhamos matéria 
no plenário, para que possamos votá-la definitiva
mente, pois não podemos mais procrastinar essa si
tuação de total desconforto para o Congresso Nacio
nal. 

Aproveito a oportunidade· para fazer um apelo 
a V. Ex& e a todos os Senadores do Nordeste no 
sentido de tentarmos votar, no plenário do Congres
so, o mais rápido possível, a Medida Provisória rela
tiva a incentivos para instalação de montadoras de 
automóveis naquela região. Fui supreendido - e 
creio que todo o Congresso ..:.. com declarações do 
Ministro _da Fazenda, Pedro Malan, que, em visita à 
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Argentina, teria assegurado ao Governo do Presi· 
dente Menem que o Senhor Presidente da Repúbli
ca não prorrogaria o prazo dessa Medida Provisória 

A saída, portanto, será votarmos, no plenário, a 
favor dessa Medida Provisória, para que ela se 
transforme em lei, e assim teremos garantidos esses 
incentivos, de fundamental importância para o de
senvolvimento regional. 

Era o que tinha a dizer, Sr. Presidente. 
O SR. PRESIDENTE (Antonio Garlos Magalhães) 

-Em votação o Requerimento n2 186, de 1997, do 
Senador Pedro Simon. 

Os Srs. Senadores que o aprovam queiram 
permanecer sentados. (Pausa.) 

Aprovado. 
A matéria passa a tramitar em conjunto. 
A matéria retoma, com o adendo do Senador 

Pedro Simon, à Comissão de Constituição, Justiça e 
Cidadania para reexame. 

Os demais ítens da pauta por se acharem em 
tramitação conjunta, saem da pauta e vão igualmen
te ao reexame da Comissão de Constituição, Justiç9 
e Cidadania. 

São o seguintes os itens cuja votação fica adia
da para reexame da Comissão de Constituição, Jus
tiça e Cidadania: 

-2-

PROPOSTA DE EMENDA 
ÀCONSTITUIÇÃON2 4, DE 1995 

(Tramitando em conjunto com as Propostas de 
Emenda à Constituição n2s 1, 11, 20 e 65, de 1995) 

Votação, em primeiro turno, da Proposta de 
Emenda à Constituição n2 4, de 1995, de autoria do 
Senador Ney Suassuna e outros senhores Senado
res, que acrescenta parágrafo ao art. 62 da Consti· 
tuição Federal, tendo 

Pareceres 
-proferido em Plenário, da Comissão Especial, 

criada para examinar as matérias, Relator: Senador 
Josaphat Marinl)o, concluindo pela apresentação da 
Emenda n2 1-Plen (substitutiva); 

-sob n2 66, de 1997, da Comissão de Consti
tuição, Justiça e Cidadania (sobre a Emenda n2 1:: 
Plen, da Comissão Especial), pela prejudicialidade 
da matéria, das Propostas de Emenda à Constitui
ção n2 11, 20 e 65, de 1995, que tramitam em con
junto, e da Emenda n° 1-Pien, da Comissão Espe
ciai; e pela aprovação da Proposta de Emenda à 
Constituição n° 1, de 1995, nos termos da Emenda 
n° 2-CCJ (substitutiva) que oferece, vencidos os Se
nadores Josaphat Marinho, José lgnácio Ferreira, · 

Jefferson Péres, Epitácio Cafeteira, Antônio Carlos 
Valadares, Ademir Andrade, e em separado, os Se
nadores Lúcio Alcântara e José Eduardo Outra. 

-3-

PROPOSTA DE EMENDA 
À CONSTITUIÇÃO N° 11, DE 1995 

(Tramitando em conjunto com as Propostas de 
Emenda à Constituição n2s 1, 4, 20 e 65, de 1995) 

Votação, em primeiro turno, da Proposta de 
Emenda à Constituição n2 11 , de 1995, de autoria do 
Senador Epitácio Cafeteira e outros senhores Sena
dores, que dá nova redação ao parágrafo único do 
art. 62 da Constituição Federal, tendo . 

Pareceres 
- proferido em Plenário, daComissão Especial;· 

criada para examinar as matérias, Relator: Senador 
Josaphat Marinho, concluindo pela apresentação da 
Emenda n2 1-Pien (substitutiva); 

-sob n2 66, de 1997, da Comissão de Consti· 
tuição, Justiça e Cidadania (sobre a Emenda n2 1· 
Plen, da Comissão Especial), pela prejudicialidade 
da matéria, das Propostas de Emenda à Constitui· 
ção n2 4, 20 e 65, de 1995, que tramitam em conjun
to, e da Emenda n2 1-Plen, da Comissão Especial; e 
pela aprovação da Proposta de Emenda à Constitui
ção n° 1, de 1995, nos termos da Emenda n2 2-GCJ 
(substitutiva) que oferece, vencidos os Senadores 
Josaphat Marinho, José lgnácio Ferreira, Jefferson 
Péres, Epitácio Cafeteira, Antônio Carlos Valadares, 
Ademir Andrade, e em separado, os Senadores Lú
cio Alcântara e José Eduardo Outra. 

-4-

PROPOSTA DE EMENDA 
À CONSTITUIÇÃO N° 20, DE 1995 

(Tramitando em conjunto com as Propostas de 
Emenda à Constituição n°s 1, 4, 11 e 65, de 1995) 

Votação, em primeiro turno, da Proposta de 
Emenda à Constituição n2 20, de 1995, de autoria do 
Senador Roberto Requião e outros senhores Sena
dores, que dá nova redação ao art. 62 da Constitui
ção Federal, tendo 

Pareceres 
- proferido em Plenário, da Comissão Especial, 

criada para examinar as r.atérias, Relator: Senador 
Josaphat Marinho, concluindo pela apresentação da 
Emenda n2 1-Pien (substitutiva); 

-sob n° 66, de 1997, da Comissão de Consti
tuição, Justiça e Cidadania (sobre a Emenda n2 1· 
Plen, da Comissão E::: ·õal), pela prejudicialidade 
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da matéria, das Propostas de Emenda à Constitui
ção n2 4, 11 e 65, de 1995, que tramitam em conjun
to, e da Emenda n2 1-Pien, da Comissão Especial, e 
pela aprovação da Proposta de Emenda à Constitui
ção n2 1, de 1995, nos termos da Emenda n22-CCJ 
(substitutiva) que oferece, vencidos os Senadores 
Josaphat Marinho, José lgnácio Ferreira, Jefferson 
Péres, Epitácio Cafeteira, Antônio Carlos Valadares, 
Ademir Andrade, e em separado, os Senadores Lú
cio Alcântara e José Eduardo f>utra. 

-5-

PROPOSTADEEMENDA 
À CONSTITUIÇÃO N2 65, DE 1995 

(Tramitando em conjunto com as Propostas de 
Emenda à Constituição n2 1, 4, 11 e 20, de 1995) 

Votação, em primeiro turno, da Proposta de 
Emenda à Constituição n2 65, de 1995, de iniciativa 
do Senador Nabor Júnior e outros senhores Senado
res, que altera dispositivos da Constituição Federal, 
tendo 

Pareceres 
-proferido em Plenário, da Comissão Especial, 

criada para examinar as matérias, Relator: Senador 
Josaphat Marinho, concluindo pela apresentação da 
Emenda n21-Pien (substitutiva); 

-sob n2 66, de 1997, da Comissão de Consti
tuição, Justiça e Cidadania (sobre a Emenda n2 1-
Pien, da Comissão Especial), pela prejudicialidade 
da matéria, das Propostas de Emenda à Constitui
ção n2 4, 11 e 20, de 1995, que tramitam em conjun
to, e da Emenda n2 1-Pien, da Comissão Especial; e 
pela aprovação da Proposta de Emenda à Constitui
ção n2 1 , de. 1995, nos termos da Emenda n2 2-CCJ 
(substitüfiva) que oferece, vencidos os Senaâores 
Josaphat Marinho, José lgnácio Ferreira, Jefferson 
Péres, Epitácio Cafeteira, Antônio Carlos Valadares, 
Ademir Andrade, e em separado, os Senadores Lú
cio Alcântara e José Eduardo Outra. 

O SR. !;'RESIDENTE (Antonio Garfos Magalhães) 
- Quero comunicar ao Plenário que já mandei ofício 
ao Sr. Procurador-Geral da República a respeito da 
denúncia do Senador Roberto Requião ao final da 
sessão de ontem. 

O SR. PRESIDENTE (Antonio Garfos Magalhães) 
- Esgotada a matéria constante da Ordem do Dia. 

Passa-se ao Requerimento n2 183, de 1997, 
lido r.o Expediente, de autoria do Senador Abdias 
Nascimento e outros Senadores, solicitando que o 
tempo destinado aos oradores do Expediente do dia 
20 seja dedicado à comemoração do Dia lntemacio-

nal pela Eliminação de Todas as Formas de Discri
minação Racial. 

Em votação. 
Os Srs. Senadores que o aprovam queiram 

permanecer sentados. (Pausa.) 
Aprovado. 
Rcam desde já abertas as inscrições para os 

oradores na comemoração que o Plenário acat>a de 
aprovar. 

O SR. PRESIDENTE (Antonio Garfos Magalhães) 
- Sobre a mesa, requerimento que será lido pelo Sr. 
12 Secretário, Senador Ronaldo Cunha Uma. 

É lido o seguinte: 

REQUERIMENTO Nll187, DE 1997 

Senhor Presidente, 

Requeremos urgência, nos termos do art. 336, 
alínea b, do Regimento Interno, para o Ofício •s• n2 

26 de 1997 (PRS n2 30, de 1997). 
Sala das Sessões, 12 de março de 1997. -

Sérgio Machado- Jáder Barbalho - Valmlr Cam
pelo. 

O SR. PRESIDENTE (Antonio Garfos Magalhães) 
-Em votação. 

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 do Regimento Interno. 

O SR. PRESIDENTE (Antonio Garfos Magalhães) 
- Sobre a mesa, requerimento que será lido pelo Sr. 
12 Secretário, Senador Ronaldo Cunha Uma. 

É lido o seguinte: 

REQUERIMENTO N2 188, DE 1997 

Senhor Presidente, 
Requeremos urgência, nos termos do art. 336, 

alínea • •, do Regimento Interno, para o OfícioS n2 

27, de 1997 (PRS n2 31, de 1997). 
Sala das Sessões, 12 de março de 1997. -

Sérgio Machado - Francelina Pereira - Jáder 
Barbalho - Valmir Campelo. 

O SR. PRESIDENTE (Antonio cartos Magalhães) 
- 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, do Regimento Interno. 
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O SR. PRESIDENTE (Antonio Carlos Magalhã
es) - Sobre a mesa, requerimento que será lido pelo 
Sr. 1g Secretário, Senador Ronaldo Cunha Uma. 

É lido o seguinte: 

REQUERIMENTO N2 189, DE 1997 

Senhor Presidente, 

Requeremos urgência, nos termos do art. 336, 
alfnea b, do Regimento Interno, para a Mensagem 
n11 53, de 1997 (PRS n11 28, de 1997). 

Sala das Sessões, 12 de março de 1997. -
Sérgio Machado - Francellno Pereira - Jáder 
Barbalho- Valmir Campelo. 

O SR. PRESIDEN'TE (Antonio Carlos Magalhães) 
- 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, do Regimento Interno. 

O SR. F..'RESIDENTE (Antonio Carlos Magalhães) 
-Sobre a mesa, requerimento que será lido pelo Sr. 
1 g Secretário, Senador Ronaldo Cunha Uma. 

É lido o seguinte: 

REQUERIMENTO N11 190, DE 1997 

Senhor Presidente, 
Requeremos urgência nos termos do art. 336, 

alínea • ·, do Regimento Interno, para a Mensagem 
n2 66, de 1997 (PRS n2 27, de 1997). 

Sala das Sessões, 12 de março de 1997. -
Sérgio Machado - Francellno Pereira - Valmir 
campelo- Jáder Barbalho. 

O SR. PRESIDENTE (Antonio Carlos Magalhães) 
- Em votaçãoo requerimento. 

Os Srs Senadores que o aprovam queiram per
manecer sentados. (Pausa.) 

Aprovado. 
A matéria a que se refere figurará na Ordem do 

Dia da sessão do ,seguinte dia útil subseqüente, nos 
termos do art. 345, do Regimento Interno. 

O SR. PRESIDENTE (Antonio Carlos Magalhães) 
- Sobre a mesa, requeriment'l que será lido pelo Sr. 
12 Secretário, Senador Ronaldo Cunha Uma. 

É lido o seguinte 

REQUERIMENTO N11 191, DE 1997 

Senhor Presidente, 
Requeremos urgência, nos termos do art. 336, 

alínea 8, do Regimento Interno, para a Mensagem n2 

72, de 1997 (PRS n° 29, de 1997). 

Sala das Sessões, 12 de março de 1997. -
Sérgio Machado - Francelino Pereira - Jader 
Barbaiho - Valmlr Campeio. 

O SR. PRESIDENTE (Antonio Carlos Magalhães) 
-Em votação o requerimento. 

Os Sr.s 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, do Regimento Interno. 

O SR. PRESIDENTE (Antonio Carlos Magalhães) 
· -Sobre a mesa, requerimento que será üdo pelo Sr. 
111 Secretário, Senador Ronaldo Cunha Lima. 

É lido o seguinte 

REQUERIMENTO N11 192, DE 1997 

Senhor Presidente, 
Requeremos urgência nos termos do art. 336, 

alfnea • •, do Regimento lntem0, para a Mensagem 
n2 55, de 1997 (PRS n2 26, de 1997). 

Sala das Sessões, 12 de março de 1997. -
Sérgio Machado - Francelina Pereira - Jáder 
Barbalho - Valmir campelo. 

O SR. PRESIDENTE (Antonio Carlos Magalhães) 
-Em votação o requerimento. 

Os Srs. Senadores que o aprovam queiram 
permanecer sentados. (Pausa.) 

Aprovado. 
A .r:atéria a que se refere figurará na Ordem do 

Dia da sessão do segundo dia Util subseqüente, nos 
termos do art. 245, Inciso 11, do Regimento Interno. 

O SR. PRESIDENTE (Antonio Carlos Magalhães) 
- Concedo a palavra ao nobre Senador José Eduar
do Outra, como Líder. S. Exll dispõe de 20 minutos. 

O SR. JOSÉ EDUARDO OUTRA - Sr. Presi
dente, desisto de usar da palavra. 

O SR. PRESIDENTE (Antonio Carlos Magalhães) 
-0 nobre líder desistiu da palavra. 

Passa-se à lista de oradores. 
Com a palavra o Senador Laura Campos. 
O SR. LAURO CAMPOS (Bloco PT -DF. Pro

nuncia o seguinte discurso. Sem revisão do orador.) 
-Sr. Presidente, SrBs e Srs. Senadores, pela primei
ra vez inscrevi-me para usar da palavra por cinqüen
ta minutos, porque desejava fazer um pronuncia
mento longo, iio qual tenho trabalhado há vários 
dias. Mas como não ficou pronto esse meu discurso, 
no qual pretendia analisar o ponto de vista do pro
fessor Fernando Henrique Cardoso sobre questões 
cruciais da nossa ronjur"Jra atual e de sua forma-
ção histórica, para que ""éssernos compreen_d~r . 
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melhor o que Sua Excelência entende por autorita
rismo e democracia, infelizmente, do meu ponto de vis
ta e talvez para a felicidade daque.les que me ouvirão 
apenas por cinco ou dez minutos, deixarei para outra 
oportunidade esse meu pronunciamento mais longo. 

Sr. Presidente, dentro do quadro caótico da 
economia brasileira, no qual se move a política no 
Brasil, sua estratégia, suas formas de ação, sua in
serção nos diversos movimentos sociais, sua forma 
de relacionamento com o Congresso, tudo parece
me preocupante no sentido de que o Brasil, há mui
tas décadas, não atravessa um momento como este. 

Do ponto de vista de Sua Excelência, o Presi
dente Fernando Henrique Cardoso, enquanto soció
logo, é por meio do entendimento do processo de 
acumulação de capital no Brasil e de suas contradi
ções que poderemos decifrar a superestrutura políti
ca e a dose de autoritarismo, de despotismo e de 
fascismo presentes nessa esfera superestrutura!. 

É nesse contexto que farei a minha análise, em 
outra ocasião. Devemos entender o processo de pri
vatização das empresas estatais. Por que privatizar 
empresas estatais que dão lucro, como a Vale do 
Rio Doce? Mas justamente por esse motivo serão 
privatizadas, porque não interessa ao Governo e aos 
compradores uma empresa estatal que não dá lucro. 
Não que os empresários da iniciativa privada te
nham maior eficiência. Parece-me que nem sequer o 
Grupo Ermírio de Moraes foi tão eficiente, capaz de 
levar avante um projeto de diversificá-lo, ampliá-lo, 
de se transformar numa das maiores empresas do 
mundo nas áreas de suas atividades principais, 
como aconteceu com a Vale do Rio Doce. E é justa
mente por ser eficiente é que ela vai ser doada, 
transferida para a iniciativa privada. 

E ãSua privatização, Sr. Presidente, como es
crevi em 1982, mal encobre uma doação. Naquela 
ocasião, eu previa que as empresas estatais seriam 
doadas no Brasil logo que a crise se aprofundasse. 
Obviamente, esse processo de transferência de um 
patrimõnio imenso, a preço de banana., faz com que 
o capital privado, que adquire esse patrimõnio enor
me, tenha uma rentabilidade que decorre justamente 
de sua forma de entrada no sistema produtivo e 'na 
propriedade desse patrimõnio. 

Por exemplo, ao se adquirir uma empresa que 
vale R$1 mil e ao se colocar R$100,00, é evidente 
que, ainda que não haja maior eficiência, ainda que 
a forma de administração seja menos eficiente do 
que era quando a empresa se encontrava na esfera 
pública, verteremos um provável.aumento de compli
cação dos lucros. 

Além disso, percebemos agora uma outra es
tratégia. Sempre que uma empresa vai ser privatiza
da, o Governo, que afirma estar combatendo a infla
ção com todos os instrumentos, eleva o preço dos 
serviços e dos produtos das empresas estatais que 
serão vendidas. Assim, é óbvio que a rentabilidade 
das empresas estatais aumentam, não porque foram 
privatizadas ou doadas ou porque, ao aument?.r os 
preÇos de seus produtos; a -sua receita e o seu lucro 
aumentam sem que haja qualquer aumento de efi
ciência. Pelo contrário, o setor privado no Brasft tem 
demonstrado, através das crises até mesmo do sis
tema bancário, que é o mais rentável e o mais espe
culat.'v<:l de todos. Até mesmo os bancos privados 
brasileiros entraram em falência, foram puerilizados, 
sustentados e oxigenados pelo dinheiro que jorra 
das tetas do Governo para a boca do empresariado 
brasileiro, em grande parte incompetente e falido. 

Portanto, na nossa compreensão, não é por 
ser uma empresa ineficiente que a Companhia Vale 
do Rio Doce vai ser privatizada, mas porque é alta
mente eficiente. 

O sistema empresarial da Companhia Vale do 
Rio Doce controla quatorze empresas, está coligado 
a outras vinte e duas e tem participação minoritária 
em quatro, desenvolvendo suas atividades em dez 
estados brasileiros. Isto não pode ser atestado de 
ineficiência e de incapacidade. 

Todo esse sistema emprega diretamente mais 
de quinze mil trabalhadores e desenvolve pesquisas 
de alto nível, principalmente nas áreas de geologia e 
mineração; é atualmente a maior empresa exporta
dora do Brasil, detendo quase 1/4 do comércio tran
soceânico de minério de ferro e um amplo sistema 
logístico de portos e estradas de ferro. Esse conglo
merado industrial inclui também cerca de 1800km de 
ferrovias, com um volume de cerca de 130 milhões 
tonlcarga transportadas; operação dos terminais 
portuários de Tubarão e Praia Mole, no ESpírito San
to, e Ponta da Madeira, movimentando mais de 110 
milhões de ton/ano. 

A Docenave, sua subsidiária que atua no ramo 
de tf:ansporte maritimo, tem frota de 20 graneleiros. 

; Uma empresa de pesquisa mineral, a Docegel, 
que administra concessões de exploração e a extra
ção e produção de outros minérios: o manganês, o 
cobre, caulim, potássio e, finalmente, aquele minério 
que a própria Vale do Rio Doce ou sua avaliadora ha
via ocultado, o minério utilizado em material atômico. 

Participação majoritária e gestão de empresas 
produtoras de celulose, Cenibra, Bahia Sul e outras. 
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A Sr* Júnia Marise - Senador Laura Campos, 
V. E:x'l me permite um aparte? 

O SR. LAURO CAMPOS - Ouço V. Ex', Sena
dora ..;únia Marise. 

A Sr* Júnia Marlse - Senador Laura Campos, 
V. E:x'l mais uma vez ocupa esta tribuna do Senado 
Federal para fazer um pronunciamento retratando a 
realidade vivida em nosso País diante da determina
ção do Governo de promover o processo de privati
zação da Vale do Rio Doce. Em todas as oportuni
dades, V. E:x'l, com seu conhecimento profundo da 
realidade econOmica de nosso País, com a posição 
coerente de defesa dos interesses nacionais, mos
tra, mais uma vez, os erros, os vícios e, mais ainda, 
os atas lesivos contra os interesses nacionais, mor
mente no que toca à questão da Vale do Rio Doce. 
Senador Laura Campos, estranha-nos que, nestes 
últimos dias, por exemplo, denúncias graves têm 
sido feitas, inclusive por eméritos professores das 
nossas universidades. Estes, após um estudo labo
rioso, correto, profundo e analítico, demonstram cla
ramente que o valor configurado pelo BNDES, de 
US$1 0,3 bilhões, para a venda da Vale do Rio Doce, 
está subavaliado. De acordo com esses estudos o 
BNDES deixou de levar em conta vários fatores~ Ín
ciusive vários segmentos de fundamental importân
cia no conjunto do processo de alienação por parte 
:::laqueie banco. 

O SR. LAURO CAMPOS - Inclusive, Senado
ra, há uma grande jazida de urânio que somente 
agora foi indicada e cuja prospecção e presença foi 
há mais de uma década determinada. . . 

A Srt Júnla Marlse - É exatamente isso. Ora, 
diante des...~ denúncias tão graves,.que_estão.sen
do ampl~nte divulgadas pela imprensa nacional, 
pela grande mídia nacional, mostrando os ei'I'05~de 
avaliação por parte âo BNDES, cujo processo foi 
realizado por u111 consultaria, a Consultaria Merril 
Lynch. Todos estão ouvindo falar nela, não só por 
ter dado a consultaria ao BNDES, mas também por 
estar !?endo citada aí na questão da CPI dos Preca
tórios. Ora, Senador Laura Campos, nem assim será 
que o Governo vai se atentar diante de uma situação 
como essa? Temos aqui um projeto de resolução 
que pede exatamente que esse edital de privatiza
çiio da Companhia Vale do Rio Doce seja examina
do pelo Senado Federal. Por que o Governo não 
quer dar transparência a esses procedimentos? 
::>erá possível que o Presidente Fernando-Henrique 
Cardoso irá passar à história deste País privatizando 
uma empresa do porte da Companhia Vale do Rio 
Doce, eivada de vícios? É exatamente isso o que 

quero dizer a V. E:x'l, cumprimentando-o, mais uma 
vez, por trazer à tona este assunto. Muito obrigada. 

O. SR. LAURO CAMPOS- Agradeço o aparte 
de V. Ex' e incorporo-o ao meu discurso. Gostaria 
apenas de entender por que uma empresa avaliada 
em mais de US$13 bilhões foi agora subavaliada 
pela Merril Lynch por apenas US$1 0,3 bilhões. Para 
que desvalorizar aquilo que se quer vender? "Quem 
desdenha quer comprar. • Essa desvalorização deve
ria ser feita por parte dos compradores; os vendedo
res deveriam valorizar o produto que estão venden
do. Mas é o contrário que ocorre com a Vale do Rio 
Doce e o que ocorreu com outras empresas privati
zadas, principalmente aquelas que sofrem os condi
cionamentos e a direção do Banco Nacional de De
senvolvimento Económico e Social, que atua crimi
nosamente nesse processo de privatização. Parece
me, portanto, que a Vale do Rio Doce também tem 
uma participação majoritária em gestão de empre
sas produtoras de celulose, corno Cenibra. Bahia 
Sul e outras, e tem também a participação minoritá
ria em outras empresas de diversos setores, corno 
alumfnio, mineração, fertilizantes, siderurgia e ou
tros. Portanto, é verdadeiramente um crime privati
zar um património desses, com toda sua potenciali
dade, com toda sua capacidade de gestão, de admi
nistração e de penetração no me~do internacional. 

O que me parece realmente capaz de explicar 
essa situação encontra:-se neste livro do Presidente, 
o: então Professor Fernando Henrique Cardoso. E o 
que é? É. que no Brasil eles vão doar as empresas 
estatais, porque o processo de acumulação no País 
encontra-se vitima de uma crise muito grande. A 
quem vai beneficiar o processo de privatização? O 
Professor Fernan<lo Henrique Cardoso escreveu: "É 

· - p~so que nós entendamos o processo de acJmu
lação de capital e suas contradições, para entender
mQS a esfera politica, a ação polftica do Governo.• 

Dizia Sua Excelência: "Para entender essa 
acumulação, ternos que responder a poucas pergun
tas: quem tira; de quantos se tira?" E eu acrescenta
ria: a quem se dirige o produto tirado, subtraído, a 
mais-valia? - corno dizia o Professor Fernando Hen
rique Cardoso; a quem se. destina o produto daquilo 
que se tira, o roubo? · 

. Parece-me, portanto, que neste momento o 
Governo está realizando diversas transformações. O 
produto, aquilo que se tira não se destinará, obvia
mente, aos funcionários públicos, que estão sendo 
despedidos, estão sendo "enxugados•, estão tendo 
seus direitos e suas conquistas violentados nesse 
processo de esvaziamento do setor público. Então, 
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pelo contrário, os funcionários públicos têm também 
que ceder uma parte de suas rendas, uma parte da 
mais-valia que o setor público, os funcionários públi
cos e a máquina do Estado recebiam anteriormente. 
Esse dinheiro não vai para eles, pelo contrário, os 
funcionários da classe média terão que fornecer re
cursos que se destinarão para outro agente econó
mico. 

Na Vale do Rio Doce e no processo de privati
zação, o Governo mostrou-se em dúvida sobre qual 
seria o destinatário final. Mas agora, finalmente, já 
resolveram. Como o Governo detém apenas cerca 
de 50% das ações da Vale, se esta for vendida pe
los US$1 0,3 bilhões, dará ao Governo apenas R$5 
bilhões. Esse dinheiro, o produto da venda da Vale 
do Rio Doce, será entregue aos banqueiros em pa
gamento da dívida mobiliária do Governo Federal. 

Em 1982, escrevi que as empresas estatais se
riam vendidas e que os herdeiros gratuitos das em
presas estatais seriam, em última instância, os ban
queiros. Como os banqueiros hoje não podem ou 
não querem mostrar que são capazes, que têm capi-• 
tal suficiente para adquirir a Vale do Rio Doce- por
que estão recebendo dinheiro do Proer - e que es
tão com a dívida pública mobiliária na mão, que se 
mostra impagável, eles serão mais uma vez contem
plados com o resultado da venda ou da doação da 
Vale do Rio Doce, e assim se livrarão de R$5 bilhõ
es em títulos da dívida pública mobiliária. 

É preciso realmente um governo despótico, um 
governo que use todos os instrumentos, não apenas 
medidas provisórias, mas todos os instrumentos 
para fazer calar uma sociedade e aplicar sobre ela 
essas medidas perversas. 

Na Coréia do Sul, com muito menos do que 
isso, com simples ameaças de se trilhar esse cami
nho, a população foi para a rua com coquetéis Molo
tov. No Equador, bastou o Sr. Domingos Cavallo 
ameaçar de ir)1por naquele país - recebendo 
US$500 mil pelos seus serviços - um plano seme
lhante a esse Plano Real, a população foi para a rua 
e o Sr. Cavallo e o Presidente do Equador cognomi
nado "EI Loco" foram postos para fora do país. Ve
mos que na· Argentina a mesma coisa ocorre. Más 
no Brasil, infelizmente, o povo, os sindicatos, os mo
vimentos da sociedade civil ainda não se organiza
ram e se indignaram suficientemente para tentar pôr 
cobro a esse processo. 

Eu só acredito nas ruas, na organização do 
povo. Foi o povo quem conseguiu as poucas con
quistas que obtivemos, nas Diretas Já e em outros 
momentos cruciais. · 

Portanto, não há de ser o Legislativo que terá ca
pacidade e força para se opor a essa catástrofe que se 
está abatendo sobre o patrimõnio público. Realmente, 
somos inermes diante desse movimento. 

O Governo Federal, diante da crise do proces
so de acumulação, como muito bem disse o Profes
sor Fernando Henrique Cardoso, está querendo 
transformar esse processo. Os outros beneficiários 
serão, obviamente, as empresas estrangeiras, o ca
pital estrangeiro, que está sendo chamado para o 
Brasil. Portanto, outro destinatário da mais-valia, da
quilo que se tira da expressão do professor Fernan
do Henrique Cardoso, é e será cada vez mais o ca
pital estrangeiro. Por isso se dá terreno, por isso se 
dão 30 anos de isenção, por isso se dão todos os fa
vores e benefícios ao capital estrangeiro que aqui 
chega. 

Apenas no setor automobilfstico - e já ternos 
maior número de montadoras que os Estados Uni
dos - veremos que, ao contrário do que se apregoa, 
quanto mais carros de luxo, de preços elevados, 
quanto mais artigos de luxo lançados e produzidos 
no Brasil, maior deverá ser a concentração de ren
da, para que o mercado comprador de objetos de 
luxo, de carros e de computadores e de artigos de 
luxo possam adquirir essas mercadorias lançadas 
no Brasil com a vinda dessas indústrias, que para cá 
vêm praticamente sem trazer capital algum. 

Enquanto o BNDES as financia a juros neQati
vos, no Rio de Janeiro, por exemplo, em plena fase 
de privatização, o Governo se propôs a ser sócio de 
uma montadora, estatizando uma parte dessa em
presa quando o processo é de desestatização. Ou 
seja, em pleno processo de desestatização, o Go
verno se prontifica a fazer jolnt-venttre, ser sócio e, 

-portantO, estitiZa.rparte do capital dessa montadora 
que está sendo atraída para o Rio de Janeiro. 

É realmente lamentável que tenhamos chega
do ao ponto em que o caos, como disse o Sr. Bras
ser Pereira e o Presidente Fernando Henrique Car
doso na revista Esquerda 21, faça com que o Go
verno se comporte de uma maneira que há pouco 
tempo era condenada tanto pelo Presidente Feman
dO Henrique Cardoso quanto por aqueles que, hoje, 
são os conselheiros do príncipe. 

Assim, o que tenho a lamentar é que uma em
presa do porte e da competência da Companhia 
Vale do Rio Doce seja levada ao holocausto para 
que a acumulação de capital não se realize nelas 
mas em outra esfera, tenha outros agerites que se
rão os destinatários do lucro que fez a grandeza das 
empresas estatais. E, portanto, quanto mais lucro 
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gerar uma empresa estatal, maior a sua desvaloriza
ção e mais rápida a sua entrega à iniciativa privada. 

Sr. Presidente, Sr's e Srs. Senadores, por vá
rias vezes abordei e me opus aqui ao processo de 
privatização. Desta vez, meu intuito é apenas tentar 
decifrar por que as grandes empresas, as lucrativas, 
as eficientes, quando o capital privado mostra a sua 
incompetência através de falências e concordatas, 
enquanto os banqueiros mostram a sua incompetên
cia no setor mais lucrativo, vão ser privatizadas, não 
pelo que deixaram de fazer mas porque o fizeram 
muito bem. 

A única explicação que encontro é esta: vive
mos numa bancocracia, e, portanto, o destinatário fi
nal de todo o produto dessas vendas será, sim, o 
sistema bancário brasileiro. Este último será aliviado 
se o cálculo do Ministro Pedro Malan, de que o total 
dessas privatizações alcançará R$20 bilhões, for al
cançado. São R$20 bilhões que o Sistema Financei
ro receberá, e, portanto, o Governo Federal, que já 
vai emitir agora cerca de R$60 milhões para socor
rer os Estados falidos, poderá emitir pelo menos 
mais R$20 bilhões, porque já aliviou os carregado
res da dívida pública mobiliária em igual importância. 

É lastimável, é muito triste, depois de longo 
processo de luta pela democratização do Brasil, veri
ficarmos que se concentram os poderes, se centrali
zam os poderes, se desarticulam os movimentos po
pulares e se faz essa verdadeira sangria, doação, 
nas empresas estatais que custaram o suor, o san
gue, o sacrifício, o endividamento externo, o endivi
damento público da sociedade brasileira. 

É realmente lamentável que tenhamos que as
sistir inermes a um espetáculo desse. Mas espero 
que ainda haja uma reação por parte da população 
no sentidCJde evitar, entre outras coisas, que, dos 15 
mil funcionários da Vàle do Rio Doce - se seguir-se 
a média de 36% de demissão em empresas estatais 
- quase 5 mil h,mcionários serão demitidos, para au
mentar ainda mais a lucratividade daqueles que vão 
receber de pre:*lnte esta grande empresa brasileira. 

Muito obrigado. 

Durante o discurso do Sr.Lauro Cam
pos, o Sr. Antonio Carlos Magalhães, Presi
dente, deixa a cadeira da presidência, que é 
ocupada pelo Sr. Ronaldo Cunha Lima, t• 
Secretário. 

O SR. PRESIDENTE (Ronaldo Cunha Uma) -
Concedo a palavra, seguindo a ordem dos inscritos, 
à Senadora Júnia Marise por permuta com o Sena
dor Freitas Neto. 

A SRA JÚNIA MARISE (Bloco PDT-MG. Pro
nuncia o seguinte discurso. Sem revisão da orado
ra.) - Sr. Presidente, Srl's e Srs. Senadores, come
mora-se esta semana, sábado, dia 15, o Dia Mundial 
do Consumidor. 

Desejo, neste momento, destacar aqui a impor
tância de algumas conquistas e dos passos que fo
ram tomados nos seis anos de existência do Código 
de Proteção e Defesa do Consumidor em razão da 
própria identidade da população brasileira manifesta 
em relação a esses órgãos de defesa do consumi
dor. Através de consultas, o consumidor brasileiro 
tenta evitar a venda lesiva aos seus interesses. · 

Por isso, gostaria de aproveitar a oportunidade 
para lembrar o quanto já caminhamos no reconheci
mento de um ramo relativamente novo do Direito, 
trazido pela evolução da economia e da sociedade 
industrial, mas de importância crescente em nossa 
era de mercado globalizado. Por outro lado, não po
deria de mencionar também as ainda muitas deli
ciências de nosso aparelho jurfdieo-institucional, que 
dificultam o gozo pleno desses direitos pelos cidadã
os brasileiros. 

O direito do consumidor, que nos parece hoje 
tão natural, era praticamente deJ;Conhecido até o fi
nal do anos cinqüenta deste século. É exatamente 
isso. Tanto era assim que a atuação do advogado 
norte-americano Ralph Nader, autodenominado "de
fensor dos consumidores", ao começar a exigir· um 
mínimo de qualidade dos produtos que o povo ad
quiria, causou um impacto devastador na opinião pú
blica daquele país e levou ao pânico muitos dirigen
tes dos grandes grupos industriais. Encurralados 
pela cruzada desse quixote moderno, os grandes 
conglomerados tentaram tudo para barrar sua ação 

E é sempre assim, quando alguém levanta 
uma bandeira, desfralda uma causa voltada para a 
legitimidade e para a defesa do interesse nacional 
ou do interesse de nossa população, muitas vozes 
se erguem, muitos grupos se unem, exatamente 
para impedir que seus interesses sejam prejudica
dos pela ação daqueles que desejam defender os 
oprimidos e a população em geral. 

Sr. Presidente, Sr"s e Srs. Senadores, esse ci
dadão americano teve a sua vida vasculhada, na 
tentativa de expor ao público qualquer fraqueza sua 
para desmoralizá-lo, e até o acusaram de agente co
munista. 

O melhor exemplo desses gigantes empresa
riais, contra os quais se bateu, é a indústria automo
bilística - ironicamente o próprio símbolo da cultura 
estadunidense, caracterizada pelo consumo e pela 
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mecanização. Até a intervenção de Nader, cobrando 
das montadoras qualidade e, principalmente, segu
rança para os automóveis, o processo de produção 
em linha de montagem permitia que se derramas
sem mensalmente no mercado milhares de automó
veis, porém, sem qualquer preocupação real com a 
qualidade e com satisfação das expectativas dos 
compradores. 

Neste momento, estamos comemorando no 
Brasil os seis anos de vigência de um código que 
praticamente foi criado para dar guarida, apoio e 
sustentação às reivindicações dos nossos consumi· 
dores, quase sempre vitimas de fabricantes que pro
curam reduzir a qualidade deste ou daquele produto 
para auferir mais lucros e para, certamente, não ofe
recer o melhor produto à nossa população. 

Mais do que isso, Sr. Presidente, ternos visto 
pelo Pais afora grupos que lançam programas de 
aquisição da casa própria. Esses grupos, de uma 
forma ou de outra, estão procurando cada vez mais 
atuar no interesse próprio, sempre procurando prati
car atos lesivos aos interesses da nossa população. 

Hoje o Código de Defesa do Consumidor ofere
ce, não só àqueles que podem pagar honorários de 
advogado, mas também à população, ao trabalha
dor, à dona de cas'3, a todos, os meios legais pelos 
quais possam ver reparados os eventuais atos lesi
vos ou prejudiciais como consumidores e como cida· 
dãos. 

E é exatamente nesta oportunidade que quere
mos aqui fazer algumas pontuações. No dia 11 de 
setembro de 1990, foi finalmente assinada, com 
cláusula de vigência de 180 dias, a Lei ng 8.078, o 
atual Código de Proteção e Defesa do Consumidor. 
É reconhecidamente uma das leis mais modernas e 
completas -sobre o assunto no mundo e, segundo 
José Matias Pereira, membro do Conselho Adminis
trativo de Defesa Económica do Ministério da Justi
ça, deverá ter o :;;eu modelo adotado até por países 
de economias mais complexas e deSenvolvidas. 

Os direitos do consumidor definidos pelo códi· 
go são os segu'intes: direito ao consumo; direito à 
segurança; direito de escolha; direito à informação; 
direito de ser ouvido; direito à indenização por even..: 
tuais danos e perdas; direito à educação para o con
sumo; direito a um meio ambiente saudável; direito à 
facilitação da defesa de seus direitos; direito às qua
lidade dos serviços públicos; direito à proteção con· 
tra a publicidade enganosa e abusiva; finalmente, di· 
reito à proteção contratual. 

É necessário reconhecer que uma boa parte 
dessas intenções já vem funcionando no Brasil, mas 

devo citar que a indústria cautomobi!ística, considera· 
da um dos grandes vilões do c:onsumidor brasileiro, 
assim como os prestadores de serviços, vem fazen
do regular e publicamente recalls, ou seja, reconhe
cendo, depois de algum tempo, vários erros na fabri
cação de seus automóveis. Por considerar que hoje 
o consumidor, por meio do Código Nacional de De
fesa do Consumidor, terá todas as condições de fa
zer valer seus direitos, essas indústrias já começa
ram a agir de forma a atender aos requisitos básicos 
exigidos pela Lei ng 8.078. 

Mais do que isso: hoje ternos por todo o Brasil 
o poder dos Procons que, apesar de insuficientes 
para coibir inúmeros abusos que a indústria e o co
mércio continuam a cometer, estão sendo a grande 
porta de entrada para que nossa população possa 
obter ali o respaldo para suas reivindicações, para 
os seus direitos. 

Sr. Presidente e Srs. Senadores, ~nso ser ob
rigação do Congresso cobrar do Governo Federal 
um maior empenho na aplicação do Código e na fis
calização da qualidade de serviços. 

Por outro lado, nosso povo ainda não tem 
acesso fácil à informação que resulta em um grande 
desconhecimento de seus direitos e facilita, sem dú· 
vida, a ação desonesta de todo o tipo de empresa. 

Isso nos leva a pronunciar uma palav.a de aler
ta, de conclamação, quem sabe até de condenação 
ao Estado. Se considerarmos que o CidaCIB.o e um 
consumidor de serviços públicos, não podemos nos 
furtar à conclusão de que o Brasil se encontra há 
muito tempo incapacitado de cumprir a sua parte e 
fornecer ao cidadão um serviço público de qualida
de, principalmente no que diz respeito à saúde e à 
educação. Uma boa parte daqueles direitos reco
nhecidos no Código retere-se ao próprio Governo 
como fornecedor de serviços, e não parece ser ra
zoável esperar-se que um Estado incapaz de agir 
contra o abuso privado venha a ser eficiente em se 
autopunir por seus próprios abusos. 

Estamos na Sel'11ana Nacional do Consumidor 
e queremos registrar o Dia Mundial do Consumidor, 
que será comemorado no dia 15. Queremos refletir 
sobre essas conquistas e, principalmente, sobre os 
avanços que tivemos durante esses seis anos. Acre
ditamos que seremos capazes, sim, de formular um 
código que possa servir de modelo a outros países, 
até mais desenvoMdos do que o nosso, mas é pre
ciso que esse código deixe de ser letra morta, deixe 
de ser uma cartilha de direitos, deveres e obrigaçõ
es, mas acima de tudo de direitos do consumidor. O 
código deve ser, na prática, o grande manual para 
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q"e o consumidor deste Pafs possa prevalecer-se 
da sua cidadania e buscar, por intermédio dos Pro
cons, resgatar os seus direitos, principalmente co
brando daqueles que estão, dia a· dia, praticando 
atos lesivos contra os interesses do povo. 

Sr. Presidente, conclamo o Governo, que fez 
uma campanha nacional na grande mfdia, mostran
do a eficácia e a importância da reeleição do Presi
dente da República, a fazer uma grande campanha 
nacional no sentido de conscientizar todos os cida
dãos dos seus direitos, bem como da necessidade 
de estar sempre atento aos atos lesivos que forem 
praticados contra os seus interesses e valer-se do 
Código do Consumidor. 

Sr. Presidente, há outro assunto do qual tam
bém gostaria de tratar nesta tarde. Refiro-me ao do
cumento divulgado pela imprensa nacional, extraído 
do Encontro do Colégio Permanente de Presidentes 
de Tribunais de Justiça do Brasil, documento este 
que se tomou conhecido como a Carta de Macapá. 

Essa carta contém graves crfticas dos mem
bros do Poder Judiciário ao Executivo Federal, e não 
deixa dúvidas de que o Judiciário não pretende omi
tir-se quanto ao atual desequilíbrio entre os Poderes 
da República, caracterizado principalmente por 
aqueles comentários que o Presidente Fernando 
Henrique Cardoso desfechou contra a recente deci
são do Supremo Tribunal Federal, que estendeu aos 
funcionários públicos civis o aumento salarial conce
dido aos militares em 1993. 

Significativos setores da magistratura nacional 
reafirmam a independência dos Poderes, sublinham 
as atuais divergências e o compromisso com o Esta
do de Direito e a preservação das garantias constitu
cionais. 

EstOu encaminhando à Mesa a íntegra da Car
ta de Macapá, para que fique registrada nos Anais 
da Casa. É importante que o Senado Federal regis
tre essa atitude memorável dos membros do Poder 
Judiciário, que,.com a autoridade que possuem, ma
nifestaram-se reafirmando a independência dos Pó
deres. TocloS sabemos que só haverá o verdadeiro 
Estado de Direito e a normalidade institucional, 
quando forem respeitados os Poderes.constiturdôs. 

Com estas palavras, Sr. Presidente, encerro 
este pronunciamento sobre a Semana do Consumi
dor e a Carta de Macapá, exemplo digno da magis
tratura do nosso País. 

Era o que tinha a dizer, Sr. Presidente. 
O SR: PRESIDENTE (Ronaldo Cunha lima) -

Concedo a palavra ao eminente Senador Epitacio 
Cafeteira. (Pausa.) 

Concedo a palavra ao eminente Senador Lúcio 
Alcântara. 

O SR. LÚCIO ALCÂNTARA (PSDB-CE. Pro
nuncia o seguinte discurso. Sem revisão de orador.) 
- Sr. Presidente, Sf'ls e Srs. Senadores, . ~-:t€ fi!T' 
de sessão, gostaria de trazer à consideração c ) r;c
nário um assunto que não é só. oportuno, ;:."rque 
hoje comemoramos o Dia do Bibliotecário, mas é de 
grande relevância se considerarmos que o desenvol
vimento de um pafs, de urna sociedade, está direta
mente relacionado a seu desenvolvimento cultural, 
pré-condição para que se alcance melhor patamar 
de. vida para sua gente, para seu povo. 

Gostaria de trazer alguns comentários para de
bate no Senado sobre a importâ.ncia da leitura, bem 
como do mercado editorial e da necessidade de uma 
política cultural voltada para .a comercialização e dis
tribuição do livro. Essa preocupação não existe ape
nas no Brasil, pafs em desenvolvimento, com gran
des déficits culturais, com grandes lacunas na for
mação da sua sociedade. Também o país mais rico 
do mundo, Estados Unidos da América, está preocu
pado com esse tema, e seu Presidente, Bill Clinton, 
anunciou um gigantesco programa de leitura, com o 
qual pretende gastar nos próximos anos US$ 3 bi
lhões. Bil Clinton espera que os americanos, com 
esse programa, possam ler e escrever apropriada
mente. No seu discurso inaugural este ano, no Con
gresso Nacional, chamado ·o Estado da Nação", ele 
fez referência à importância desse programa e disse 
que 40"k das crianças com 8 anos de idade não são 
capazes de ler. Isso demanda um esforço muito 
grande da sociedade americana, porque o governo 
pensa em recrutar um milhão de voluntários para au
xiliar 80 mil especialistas em leitura, chamados "tuto
res de leitura", para concretizar o projeto denomina
do "A América Lê". O governo americano pretende 
formar um verdadeiro exército de pessoas mobiliza
das para difundir o hábito da leitura nos Estados 
Unidos. 

O Presidente Clinton afirmou, num discurso em 
urna rádio, no dia 21 de dezembro, que leitura não é 
só ler, é muito mais; é a oportunidade de o povo ad
quirir instrumentos para realizar seu potencial natu
ral. incentivar a leitura é preparar o povo para o sé
culd XXI, quando será crucial, para a força de uma 
nação, ter um povo com capacidade de ler. Sem lei
tura, os livros de história e os manuais de trabalho 
estarão fechados, a Internet não existirá e a promes
sa da América será muito mais difícil de atingir. Ele 
coloca a leitura corno algo fundamental para desen
volver, no povo americano, as suas aptidões para o . 
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trabalho, para o seu desenvolvimento e para a cria
ção de uma nação forte e desenvolvida. Isso é tanto 
mais importante quando se trata de um país com 
alto nível de cultura e de desenvolvimento. 

E no Brasil, o que está acontecendo em rela
ção a isso? Temos problemas graves. Em primeiro 
lugar, na própria cadeia de produção. O livro brasi
leiro é caro, porque as tiragens são pequenas, e nin
guém lê, porque o livro é caro. E porque o livro é 
caro, ninguém compra, ninguém lê. 

Apesar disso, a indústria editorial brasileira 
está atravessando um boom, um período de grande 
desenvolvimento. Calcula-se que, no ano passado, 
esse mercado movimentou cerca de US$1 ,2 bilhão. 
As tiragens estão aumentando, o número de títulos 
produzidos pelas editoras está também aumentan
do, às custas sobretudo do livro didático e dos cha
mados livros de auto-ajuda ou livros religiosos. Infe
lizmente, no entanto, os recursos investidos em li
vros de literatura em geral ainda são muito escas
sos. O Governo tem um grande e vigoroso programa 
de apoio ao livro didático, de distribuição do livro di
dático, mas o número de bibliotecas no Brasil é mui
to pequeno. 

Recentemente, o Ministro Francisco Weffort 
deu uma entrevista ao Jornal do Brasil, dizendo 
que existem bibliotecas públicas em 1.500 mumci
pios brasileiros. Como temos 5 mil municípios, fal
tam bibliotecas em 3.500 municípios. 

O Governo instalou a chamada Câmara Seto
rial do Uvro com a finalidade de reunir os agentes in
teressados na discussão e, a partir daí, retirar su
gestões para uma política em relação ao livro. É pre
ciso discutir com o autor - aquele que cria, que es
creve -, com o editor, com o distribuidor e com os li
vreiros, poiS é ao longo dessa cadeia que se dá todo 
o processo de criação, distribuição e comercializa
ção do livro. 

No Brasil é ainda pequeno o número de livra
rias, embora estejam em desenvolvimento pontos al
ternativos ou Sllplementares de comercialização do 
livro. Por exemplo, em bancas de jornais, em super
mercados, em drogarias e farmácias, que se apre: 
sentam como novas possibilidades de pontos de co: 
mercialização do livro. 

Temos problemas muito sérios. Um deles é o 
da pirataria. Os dados disponíveis revelam que há 
um prejuízo de US$250 milhões por ano apenas 
com fotocópias de livros que circulam nas universi
dades, utilizados por alunos e até por professores. 
Isso evidentemente é uma pirataria, é uma forma de 
burlar o direito autoral e, conseqüentemente, uma in-

!ração que precisa ser punida. Há países que esta
belecem um imposto sobre a p;odução dessas má
quinas copiadoras. 

A grande expectativa da políti~ editorial no 
Brasil é que o Governo Federal, o Ministério da Edu
cação, desenvolva um programa de aquisição de li
vros de literatura em geral para bibliotecas nas esco
las, para bibliotecas públicas. No ano passado, por 
exemplo, o MEC adquiriu 84 milhões de livros e gas
tou, com livros didáticos, R$206 milbões, e apenas 
R$22,5 milhões com livros não-didáticos. Quer dizer, o 
grande volume de compras é justamente de livros di
dáticos. Sem uma política de compras pelo Governo, é 
muito difícil fomentar uma indústria que tem caracterís
ticas muito próprias, como é a indústria editorial. 

O Ministro Paulo Renato está anunciando que _ 
irá designar uma comissão de pessoas notáveis, co
nhecedoras do assunto, para selecionar cerca de 
300 títulos básicos de literatura que irão compor as 
bibliotecas das escolas públicas. Com isso teremos 
uma perspectiva nova para a indústria editorial no 
Brasil, porque, apesar do crescimento, que é verda
deiro, que é comprovado - as pesquisas conduzi
das, por exemplo, pela Fundação João Pinheiro, de 
Belo Horizonte, mostram um grande desenvolvimen
to da indústria editorial nos últimos anos - as edito
ras estão atravessando uma grandê crise financeira, 
porque não têm capital .de giro, porque os juros es
tão muito elevados. 

Um fato novo desse mercado é o surgimento 
dos livros de bolso. Algumas editoras, como por 
exemplo a Ediouro e a Paz e Terra, estão lançando 
clássicos da literatura por R$2,00, R$3,00, o que 
amplia muito o mercado; o público de menor renda 
poderá agora também ter acesso aos livros, livros de 
alta qualidade, a um preço acessível. Todas essas 
mudanças estão contribuindo, colaborando, para 
que ·a indústria editorial se fortaleça mais. O proble
ma do preço do livro tem alguns aspectos interes
santes. Recentemente, Lds Fernando Emediato pu
blicou um artigo no jornal que suscitou um grande 
debate. Ele propõe a compra do livro diretamente 
das editoras, eliminando o distribuidor e o livreiro, 
por um preço mais baixo; ktcusando o livreiro de ter 
um lucro muito alto, de 40%. Os livreiros, por sua 
vez. se defendem dizendo cue não há livreiros ricos, 
em ccnd!cão financeira -excepcional com esse tipo 
de negéc:c. Se o negóCio fosse tão bom eles deve
riam estar muito bem. É preciso destrinchar o que 
está acontecendo na cádeia de produção do livro 
para baratear o produto. Aí entram o Governo, os 
editores, os distribuidores e os livreiros. 
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As livrarias estão se modernizando e já ofere
cem outras atrações: discos, café, bares, música, 
criando um ambiente de convivência, onde a pessoa 
também compre livros, encontre os autores, discuta, 
converse com eles, debata esses diferentes assun
tos. Ao lado disso, há o desenvolvimento tecnológi
co, a informática, a comunicação, a Internet, que dis
ponibiliza informações. Tudo isso gera uma situação 
nova, desafiadora, em que pode se adquirir o livro 
sem sair de casa, por meio da Internet, por meio 
dessas redes de informação - as chamadas livrarias 
virtuais, livrarias que dispõem de um grande acervo 
disponível àqueles que acessam, por meio da infor
mática, por meio da Internet, esses fornecedores de 
livros. 

Neste dia em que estamos comemorando mais 
um dia dedicado ao bibliotecário - e quero homena
gear todos ele por este Brasil afora -, eu queria, 
mais uma vez, trazer à discussão do Senado a 
questão do livro, inclusive cobrar propostas da Câ
mara Setorial do Livro - porque já faz algum tempoo 
que foi instalada -, que idéias, que sugestões apre
senta para que possamos também, aqui no Parla
mento, colaborar com o Poder Executivo no sentido 
de adotarmos providências efetivas para garantir o 
vigor necessário à indústria editorial. 

Todos nós sabemos a força civilizadora, edu
cativa que o livro tem. Por isso é preciso que esteja 
disponível para todos, sobretudo os mais humildes, 
os que não têm recursos para adquiri-los, os que 
não têm acesso às bibliotecas. 

O desenvolvimento e o progresso de um País e 
a melhoria das condições de vida de uma população 
implicam, inevitavelmente, uma política de educa
ção. Não pode haver educação sem o livro, que traz 
a informação e o conhecimento e educa as pessoas. 

Quando falo no livro, evidentemente refiro-me 
sobre todo o contexto no qual ele se insere, desde 
os autores, a produção, a edição, até a distribuição 
às livrarias e às bibliotecas públicas. Os países ver
dadeiramente desenvolvidos investem maciçamente 
em bibliotecas e em redes de informação. Ternos 
que cobrar isso dos Governos Federal, Estaduais e 
Municipais. Se todos estiverem unidos, certamente 
vão produzir muito mais gastando muito menos. 

É fundamental que apoiemos essa iniciativa do 
Ministro Paulo Renato, no sentido de garantir, com 
os recursos do Ministério da Educação, um percen
tual significativo das suas verbas para a aquisição 
da lista básica de livros de Literatura em geral - cer
ca de trezentos títulos -, que constituirão núcleos 
nas bibliotecas das escolas públiCas. 

Sr. Presidente, S~ e Srs. Senadores, era 
esse o assunto que eu queria trazer ao debate neste 
início de noite, aqui no Senado. Desejo que outros 
Senadores que se interessam também pelo tema 
tragam a sua contribuição, para que possamos, à 
semelhança do que faz o Presidente Clinton nos Es
tados Unidos, desenvolver um grande programa de 
incentivo à leitura, de disseminação do livro e de for
mação de bibliotecas básicas nas nossas escolas 
públicas, ligadas, por redes, às grandes bibliotecas 
das principais cidades do País. 

Muito obrigado. 
O SR. PRESIDENTE (Ronaldo Cunha Uma) -

Antes de conceder a palavra ao próximo orador ins
crito, a Presidência comunica aos Srs. Senadores 
que, de acordo com deliberação do Plenário, consta
rão da Ordem do Dia da sessão de amanhã do Se
nado F-ederal, às 14 horas e 30 minutos, as matérias 
em regime de urgência. 

Voltamos à lista de oradores. 
Com a palavra o Senador Abdias Nascimento. 
O SR. ABDIAS NASCIMENTO (PDTIRJ. Pro-

nuncia o seguinte discurso. Sem revisão do orador.) 
- Sr. Presidente, Sr<'s e Srs. Senadores, sob a prote
ção de Olorum, começo esta minha fala. 

Uma das características dos grupos humanos 
é o processo de construção de sua identidade a par
tir de necessidades específicas determinadas por 
motivos geográficos, climáticos e históricos, evoluin
do para os valores culturais e éticos, para se chegar, 
a partir daí, por variados meios interativos, a um es
tágio em que esses elementos se incorporam ao 
senso comum. 

A forma mais cruel de se eliminar um povo é 
privá-lo de sua identidade. Conscientes desse fato, 
os formuladores da ideologia oficial brasileira de há 
muito perceberam que, ante a impossibilidade de eli
minar fisicamente os descendentes de africanos, a 
melhor maneira de manter a hegemonia branca era 
intervir no processo etnocultural desse grupo huma
no, seja proibindo claramente certas manifestações 
- como ocorreu por muito tempo com o candomblé e 
a capoeira -, seja neutralizando-as pela cooptação e 
esvaziando-lhes o conteúdo étnico, como no caso 
das escolas de samba. 

Embora costume apresentar-se como país que 
se orgulha de ser plurirracial e multiétnico, o Brasil 
possui uma face intolerante que sempre vem à tona 
quando os segmentos sociais objetos do preconceito 
e da discriminação - dentre eles, em especial, os 
afro-brasileiros - ousam reivindicar o direito à dife
rença. Marcado essencialmente peio assimilacionis-
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mo, o discursar racial brasileiro- mesmo quando se 
pretende anti-racista -vê o negro tão-somente como 
ingrediente numa mistura que, ao fim e ao cabo, de
verá gerar urna •raça brasileira' - de pele morena, 
talvez, mas estética e culturalmente branca, filiada 
às vertentes da cultura ocidental e calcada em mo
delos europeus e norte-americanos. 

Ao vislumbrar a solução da questão racial ape
nas num futuro em que todos seriam fisicamente se
melhantes, a ideologia racial predominante em nos
so Pafs aceita- de fato, pressupõe- a total impossi
bilidade de respeitarmos quem não se pareça co
nosco. Por essa visão, só poderíamos conviver em 
pé de igualdade com quem fosse igual a nós - não 
apenas cultural, mas também fisicamente. Assim, no 
limite, só poderíamos aceitar como iguais os nossos 
próprios clones. 

Não é de estranhar, portanto, que grande parte 
do esforço do Movimento Negro se tenha concentra
do na denúncia dessa ideologia, tão mais perigosa 
quanto sedutora, pois que construída sobre funda
mentos supostamente universalistas. O mito da de
mocracia racial, baseado em meias verdades e falá
cias completas, e transformado em dogma de nosso 
pensamento oficial, tem como propósito lubrificar as 
relações raciais em nosso País, tomando confortável 
a posição do dominador e impedindo o dominado de 
perceber a origem da opressão de que é vítima. 

E essa visão conservadora, racista e intoleran
te, embora travestida do seu exato oposto, desvela
se toda vez que os afro-brasileiros pretendem criar 
mecanismos específicos de enfrentamento do raeis- -
mo e de suas conseqüências em nossa sociedade. 
Não faltam aqueles que, por exemplo, ao verem nas 
bancas umél"'ffivista· dedicada ao público negro, acu
sam seus responsáveis de serem racistas, esqueci
dos de que a imensa maioria da mídia costuma vei
cular uma imagern do Brasil obtida, possivelmente, 
em algum ponto da Escandinávia, tal o número de 
pessoas de tipo nórdico que nela aparece. Só isso 
pode explicar certas reações de que foi objeto a soli
citação que fiz ao Exm2 Sr. Presidente do Senado 
Federal, de que desejava freqüentar esta Casa ves- ' 
tindo roupas africanas. 

Para nós, africanos e descendentes, o modo 
de nos vestirmos representa muito mais que uma 
fonna social de estar. Cada cor, cada detalhe do es
tilo de nossos trajes guarda uma relação direta com 
o nosso ontológico. Entenda-se: com a nossa identi
dade, com a nossa ancestralidade e, fundamental
mente, com a forma como lidamos com o mundo. 

· A fábuia eni que· ci rei é levado a caminhar nu 
pelo seu reino é um bom exemplo para se entender 
o significado da roupa nos tempos atuais. O Brasil 
ainda padece de uma subserviência aos modelos 
ocidentais que remonta aos tempos da CoiOnia e do 
Império, quando nobres e cortesãos ostentavam 
como todo garbo roupas feitas de tecidos grossos e 
pesados, obedecendo à moda européia da época, 
alheios ao fato de ser este um País tropical. Tal fato, 
ainda no século passado, inspirou talvez o melhor 
exemplo da nossa poesia satfrica, 'A Bodorrada', 
escrita pelo grande negro, ex-escravo e herói "aboli
cionista Luiz Gama. 

Ao mesmo tempo, os negros, prisioneiros e es
cravizados, em seu trabalho na lavoura, na minera
ção e nos serviços domésticos, eram obrigados a 
usar somente panos mínimos sobre a respectiva ge
nitália, forma não apenas de identificar o escravo, 
mas sobretudo de lhe desnudar a alma A essa per
versidade se acrescentaria a proibição de os negros, 
mesmo livres, usarem sapatos, com o que se refor
çava o estigma de um grupo étnico acostumado, em 
sua terra-de origem, a fazer da roupa a expressão 
de um modo de estar no mundo marcado pelo espí
rito lúdico, refletido na exuberância das formas e das 
cores. 

Creio ter sido essa visão etnocêntrica o que le
vou certo colunista de frivolidades a emitir sua OP.i
nião intolerante, disfarçada sob a capa do sarcasmo, 
~ respeito de mlnfiainlenção-de-t.l5ar no Seriado 
roupas africanas em vez de trajes europeus. Essa 
demonstração de insensibilidade e alienação decer
to traduz muito bem a mentalidade das elites brasi
leiras, aparentemente vivendo o ilusório sonho de 
ainda sobreviverem agregadas a uma corte impe
rial... 

Têm causado forte impacto, nesta Casa em 
particular e na sociedade em geral, as medidas que 
vêm sendo adotadas pelo ilustre Senador Antonio 
Carlos Magalhães no sentido de atualizar as normas 
de funcionamento do Senado, dentre elas a permis
são - impensável há algum tempo - a nossas cole
gas Senadoras e funcionárias de usarem calça com
prida. Isso revela, sem dúvida, uma mentalidade 
aberta à mudança e sintonizada com a dinâmica do 
mundoatual. 

Tive, numa visita ao nosso Exm2 Presidente 
Antonio Carlos Magalhães, a oportunidade de mani
festar meu desconforto com o temo e gravata dos 
ocidentais. Evidentemente, não estava buscando pa
ridade com minhas ilustres colegas, que receberam 
de S. Ex" o passaporte. para o uso da calça compri-
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da. No entanto, compreendendo o meu desconforto, 
nosso Exm• Presidente mais uma vez estaria exer
cendo sua sensibilidade baiana, de há muito familia
rizada com as exuberantes manifestantes culturais 
afro-brasileiras do Pelourinho. 

Ao reconhecer meu direito legítimo de freqüen
tar esta Casa usando roupas identificadas com a es
tética e a história de nossos antepassados africanos, 
os verdadeiros construtores deste País, o Senador 
Antonio Carlos Magalhães estaria dando um exem
plo de democracia e respeito à cidadania afro-brasi
leira, num momento em que a questão racial é final
mente celebrada na agenda das grandes questões 
nacionais. Inclusive, a Constituição de 1988, em seu 
art. 215, § 12, reconhece e protege a existência e as 
manifestações de nossa cultura afro-brasileira, cultu
ra esta que se projeta nas vestimentas tradicionais 
dos povos africanos e afro-brasileiro e, tenho certe
za, imprimirá um toque de beleza e alegria ao deco
ro e dignidade que se espera e exige do vestuário 
das Sr'ls e Srs. Senadores desta Casa. 

Axé, Sr. Presidente. 
O SR. PRESIDENTE (Ronaldo Cunha Lima) -

Concedo a palavra ao Senador Carlos Bezerra. 
(Pausa.) 

Concedo a palavra ao Senador Ney Suass!Jna. 
(Pausa.) 

Concedo a palavra ao Senador Romeu Tuma. 
(Pausa.) 

Concedo a palavra ao Senador Pedro Simon. 
(Pausa.) 

Concedo a palavra ao Senador Jefferson Pé
res. (Pausa.) 

Concedo a palavra ao Senador Adamir Andrade. 
Q-;SR. ADEMIR ANDRADE (PSB-PA. Pronun

cia o seguinte discurso. Sem revisão do orador.) -
Sr. Presidente, Caro Senador Abdias, as coisas er
radas que o Governo faz sempre têm alguma conse-
qüência. · 

Sr. Pre ;idente, depois de amanhã, dia 14. no 
Município l:le T•1curuí, Estado do Pará, haverá um 
grande ato pú~1ico, com a participação de. milhares 
de pessoas, de entidades. Esse ato públicq visa 
reorganizar uma luta de três mil e quinhentas famí
lias que foram desapropriadas quando da constru
ção da Hidrelétrica de Tucuruí, a qual foi pensada, 
projetada e construída com recursos do Governo 
além de empréstimos obtidos para a execução des
sa obra que custou US$6 bilhões. 

Não se pensou, em nenhum momento, em ne
nhum instante, que essa construção pudesse vir a 
servir ao povo do norte do País, ao povo da Amazô-

nia e ao povo do meu Estado. Fez-se a maior hidre
!étrica inteiramente nacional unicamente com o obje
tivo de fazer com essa hidrelétrica servisse ao inte
resse dos projetas minerometalúrgicos que se insta
lam na Amazônia basicamente Albrás, Alunorte, AI
coa, no Maranhão, e Carajás, todos eles voltados à 
exportação das nossas riquezas. 

Não se pensou na necessidade dessa energia 
para o povo da Amazônia, tanto é que a energia prcr 
duzida na Hidrelétrica de Tucuruí só atende a 55% 
dos municípios do meu Estado. Nenhum outro Esta
do dentro da Amazônia recebe energia dessa hidre
létrica. No entanto, 40% àe toda a sua produção vai 
para esses três projetas minerometalúrgicos. 

Pior do que isso, não se pensou nas 3.500 fa
mmas que tiveram que ser deslocadas da área onde 
residiam, onde produziam, em função daquele gran
de lago de 216 mil quilômetros quadrados que se 
formou com a construção dessa hidrelétrica. Houve 
atraso nas indenizações, houve atraso nos levanta
mentos. A Eletronorte descumpriu uma série de me
didas em relação aos desapropriados. 

Hoje, quase vinte anos depois do inicio da 
construção da hidrelétrica, as pessoas estão recla
mando seus direitos. 

Esse ato se reveste de uma grande importân
cia, porque mostra os erros do Governo, os débitos 
que o Governo tem para com aquelas 3.500 famílias 
de trabalhadores que, na sua maioria, não consegui
ram vencer na vida, não conseguiram uma nova 
oportunidade, que se encontram hoje, praticamente 
vinte anos depois, em piores condições do que esta
vam na época em que moravam nos lugares inunda
dos por essa hidrelétrica. 

Isso deve servir de lição ao Governo ou a qual
quer Governo, quando pretende construir um projeto 
do porte âa Hidrelétrica de Tucuruí. Queremos que o 
Governo tenha atenção para com o ato político e pú
blico que será feito naquele muncípio depois de 
amanhã. 

Queremos que o Governo respeite e com
preenda aquele povo, buscando uma solução para 
os seus problemas, porque é isso que eles estão 
querendo. 

Tenho qcompanhado e acompanhei durante 
muitos anos as negociações entre a Eletronorte e 
expropriados. Até cinco anos atrás, ainda havia es
paço para entendimentos e negociações. De cinco 
anos para cá, a Eletronorte fechou completamente 
as portas para o atendimento das reivindicações 
dessa gente. E, nesses cinco anos, tenho acompa
nhado a insistência dessas pessoas na cobrança 
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dos seus direitos, mas não tenho sentido nenhuma 
resposta por parte da Eletronorte. 

No ano passado, houve o fechamento de uma 
rodovia no Estado do Pará a fim de que as reivindi
cações desses trabalhadores fossem atendidas. 

Estive aqui em Brasma com o Ministro de Mi
nas e Energia e S. Ex~. imediatamente, deslocou 
uma equipe até Tucuruí, para fazer a negociaçb.o 
que durou mais de três dias. Foi feita uma série de 
entendimentos, que foram registrados em atas pelo 
movimento dos trabalhadores, pela Eletronorte e por 
entidades que testemunharam aquela negociação. 
Praticamente nenhuma dessas questões acertadas 
foi cumprida. 

Mais uma vez, esses trabalhadores reúnem-se 
para reivindicarem os seus direitos: direito à terra, 
direito à indenização, direito a receber o tempo em 
que foram obrigados a ficar parados sem produzir, 
ou seja, o tempo que a Eletronorte levou para levan
tar a situação de suas propriedades e indenizá-los. 

Espero que o Governo envie pessoas para 
acompanhar essa manifestação, representantes 
para negociar com os trabalhadores, para, depois, 
não vir se queixar de que o movimento está sendo 
radical por fechar estradas. Espero também que não 
se pense nunca mais em usar a polícia, como ocor
reu no crime de Eldorado dos Carajás, quando tra
balhadores rurais sem terra fecharam uma estrada, 
reivindicando seus direitos, e 19 deles foram barba
ramente assassinados. 

Quero aqui chamar a atenção do Governo a 
fim de que atente para esse fato político importante 
que se realiza no município de Tucuruí. Para lá irão 
pessoas de mais de 15 municípios vizinhos à Hidre
létrica de Tucuruí. 

Quero e exijo do Governo, ao qual tenho aler
tado, que respeite o direito dessas pessoas, que 
ouça e atenda suas reivindicações. 

Tenho certeza. de que esses trabalhadores es
tão sendo extremamente tolerantes, mas toda tole
rância tem um limite. E espero que não cheguemos 
a atingir momentos de grave tensão, devido à falta 
de atenção do Governo para o problema dos expro- . 
priados da Hidrelétrica de Tucuruí. -

É esse o alerta que queria fazer nesta sessão 
do Senado. 

Muito obrigado: Sr. Presidente. 
O SR. PRESIDENTE (Ronaldo Cunha Lima) -

Com a palavra o Senador Ney Suassuna. 
O SR. NEY SUASSUNA (PMDB--PB. Pronun

cia o seguinte discurso. Sem revisão do orador.) -
Sr. Presidente, Srls e Srs. Senadores: 
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No mundo de nossos dias, vem-se manifestan
do um acontecimento aparentemente paradoxal: o 
processo de globalização da economia de um lado e 
a afirmação da pluralidade e da diferença como va
lor do outro. 

A crise do Estado com sua necessidade de re
dimensionamento, tudo parte de um problema mais 
amplo, denominado crise da modernidade, está 
abrindo espaço para a descoberta e a afirmação da 
diversidade. 

No campo politico, esta valorização traduz-se 
pela afirmação do poder local e pela municipaliza
ção, como tendência contrária à centralização. A so
lução dos grandes problemás nacionais é pensada a 
partir da solução dos problemas locais e de peque-

- nos projetas em ªubstit\.tição aos grant~es projetas. 

Por outro lado, percebem-se novas possibilida
des de controle e cobrança dos atas do poder local, 
que eStá mais próximo do eleitor. 

Diversas experiências que estão sendo feitas 
em alguns municípios apontam para este fenômeno 
e dão esperança de uma grande renovação politica. 

Sr. Presidente, Srls e Srs. Senadores, a impor
tância de experiências recentes, embora ainda pou
co numerosas, está na qualidade da transformação 
em curso. Não é diffcil que tais experiências se am
pliem nos próximos anos e se estabeleçam coo:x> 
tendências dos governos locais no Brasil, País conti
nente. 

O Município brasileiro encontra-se diante de 
uma vasta gama de potencialidades para ações de 
desenvolvimento em todos os campos da vida social 
e política, em particular na área econOmica, poten
cialidades essas sempre pouco consideradas por-

--quevTstas preooiTiinantemente como funções e com
petências dos Estados e da União. 

Até hoje, Sr. Presidente, os municípios atua
ram mais na área da polftica do uso do solo, sem 
conseguir integrar -politica urbana com desenvolvi
mento .econOmico. Em especial, o setor econOmico 
das pequepas e médias empresas, das cooperativas 
e da criação de empregos necessita ser explorado 
com maiores incentivos e investimentos. 

Iniciativas nesse sentido foram exitosas nos 
Estados Unidos, na Europa, na China, na Nova Ze
lândia e em tantos outros pafses. No Brasil, as expe
riências têm ocorrido em diversos Municípios e, ape
sar de não se estabelecerem como estratégias e 
programas voltados para o fortalecimento das eco
nomias locais, materializaram fatos em que as pre
feituras assumiram maiores responsabilidades na or-
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ganização e na gerência de questões de interesse 
do seu território. 

Infelizmente, ainda são experiências que acon
tecem de forma isolada, movidas pela criatividade e 
liderança do prefeito, em geral sem continuidade nas 
gestões sucessivas. Assim são, por exemplo, as ex
periências de Lages, no Estado de Santa Catarina, 
de Boa Esperança e Vila Velha, no Espírito Santo, 
Toledo, no Paraná e de Recife, em Pernambuco. 

Durante os anos oitenta, o debate centralizou
se na questão das competências dos Municípios, 
acentuando uma concepção de descentralização ter
ritorial. Hoje, a concepção procura integrar descen
tralização, política social e democracia. 

A descentralização pressupõe redistribuição de 
poder, com reflexos significativos em vários setores. 
Por exemplo, no campo das liberdades e direitos po
lfticos, principalmente das instituições repre
sentativas; no problema da viabilização das deman
das sociais, transformando-as em programas e ser
viços; no maior controle social sobre a administração 
pública, em nível local; na democratização do Esta
do na medida em que os espaços da representação 
se abrem; na multiplicação dos núcleos de poder e 
de representação. 

Essa concepção evidencia as potencialidades 
do desenvolvimento local, em nível de Município, po
tencialidades que, desencadeadas, propiciam maior 
autonomia econõmica e viabilizam maior autonomia 
política. 

O Município, sem dúvida, encontra-se em uma 
situação de privilégio para criar e estimular o cresci
mento econõmico, com integração na perspectíva 
democrática e no desenvolvimento social. 

o' desenvolvimento deve ir além da expansão 
pura e simples da riqueza e da renda. Deve reafir
mar e possibilitar a configuração do desenvolvimen
to humano .como ampliação das oportunidades do 
ser humano, 'abrindo-lhe horizontes para que con
quiste maior conhecimento e facilitado acesso aos 
recursos necessários a um nível de vida digno e a 
uma vida saudável e prolongada. · 

O Município, de acordo com sua vocação, ao 
potencializar seus recursos naturais, industriais, 
agrícolas, comerciais e turísticos, enfim, ao poten
cializar seus recursos físicos, humanos e financei
ros, ao dinamizar o seu desenvolvimento, recupera a 
identidade da região e converte-se em catalisador 
do progresso econõmico local. 

O quadro de degradação das cidades, o au
mento da pobreza, o aumento do desemprego, o es
vaziamento do campo, a agressão à ecologia são 

aspectos que, hoje, acentuam a necessidade de par
ceira entre a iniciativa pública e a privada, a se con
cretizar por meio das diversas formas associativas e 
organizacionais com o fim de reconstruir a base pro
dutiva, criar atividades geradoras de emprego, sem 
esquecer a indispensável promoção de !lavas tecno
logias para adquirir e manter competitividade. 

No fortalecimento dos Municípios repousa tam
bém a solução para o grave problema da pequena e 
da média propriedade rural, hoje em perspectiva de 
total falência por causa do abandoO? e da falta de 
recursos. 

Os incentivos, subsídios e estímulos criados 
pelo Governo central nos últimos vinte anos pratica
mente excluíram o espaço para decisão das admi
nistrações locais nesse campo. 

Demonstram pouca ou nenhuma sensibilidade 
para com as atividades das áreas rurais de menor 
poder de pressão. Em geral, foram privilegiados os 
produtos de agroexportação, alijando do sistema a 
agricultura produtora de alimentos, absorvedora de 
mão-de-obra e articulada com os interesses das po
pulações locais. 

O SR. PRESIDENTE (Ronaldo Cunha Lima. 
Fazendo soar a campanhia.) - Desculpe-me inter
rompê-lo, Senador Ney Suassuna. 

Consulto o Plenário sobre a prorrogação da 
sessão por 1 O minutos, para que o~orador conclua a 
sua oração e para que o Senador Leornar Quintani· 
lha profira urna comunicação de urgência. (Pausa.) 

Não havendo objeção do Plenário, está prorro
gada a sessão por 10 minutos. 

O SR. NEY SUASSUNA - Muito obrigado, Sr. 
Presidente. 

Sr. Presidente, Srts e Srs. Senadores, tenho 
convicção do acerto da Constituição Federal, quan
do determinou que cabe aos municípios articular as 
normas gerais estabelecidas pela União no âmbito 
municipal, levando em conta as peculiaridades lo
cais. 

O apoio, o fortalecimento, o aperfeiçoamento 
da administração dos municípios, não tenho dúvida, 
contribuirá para o aumento da produtividade nacio
nal, para a dinamização da vida das cidades, para o 
aperfeiçoamento da demoCracia, para a melhoria da 
qualidade de vida do póvo brasileiro, enfim, para o 
respeito às pluralidades e a valorização local e re
gional. 

E é justamente por acreditar no papel crucial 
dOS municípios, dentro de um projeto de reconstru
ção e de revitalização do nosso País, que estou de
senvolvendo um trabalho de dinâmica de grupo com 
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os Deputados estaduais da Paraíba e os prefeitos · 
municipais das suas áreas de influência. 

Nesse trabalho, são apresentados os proble
mas de cada comunidade, analisados os potenciais 
de cada uma, bem como alternativas para a sua via
bilização, identificados programas e/ou ativiâades 
para a respectiva inserção orçamentária e estimula
das parcerias e soluções não-governamentais. 

Todo esse esforço tem por objetivo buscar no
vas formas de gestão e um relacionamento mais efi
caz entre os operadores políticos, de modo a tradu
zir-se na ruptura da armadilha da pobreza, da exclu
são e do subdesenvolvimento que historicamente 
tem imobilizado a ação concertada dos agentes do 
desenvolvimento. 

Assim, estiveram em meu gabinete esta sema
na, dando início ao projeto, deputados estaduais e 
federais, acompanhando os prefeitos dos seguintes 
municípios, todos do Estado da Paraíba: Conde, 
Cruz do Espírito Santo, Pedras de Fogo, Imaculada, 
Caaporã, Pitimbu, Alhandra, Barra de São Miguel, 
Pedra Branca, Alcantil, Juripiranga, Santa Cecnia dô 
Umbuzeiro, Juru e Hatuba. 

Embora ainda dando os primeiros passos, não 
faHam razões para acreditar na eficácia do caminho 
escolhido. 

Dentro de pouco tempo, estaremos aptos a 
avaliar o resultado da estratégia. Enquanto isso, já 
capitalizamos um importante combustível: a união 
dos municípios em tomo de uma estratégia comum 
de busca para a solução dos problemas, também 
comuns, fortemente calcada no cimento da esperan
ça compartilhada e na ação interativa para a monta
gem de pequenos projetas de dinamização com in
tenso podei de alavancagem. 

Se não tivermos, Sr. Presidente, Srs. Senado
res, o fortalecimento da célula-mãe desta República, 
o município, não haverá esperanças de progresso e 
de desenvolvimento para este País. É o município a 
primeira linha çle frente; é, repito, o município que 
tem de ser dinamizado, e é esse o nosso objetivo. 

Muito obrigado, Sr. Presidente. . 

O SR. PRESIDENTE (Ronaldo Cunha Uma) -
Nos termos do art. 14, inciso VIl, do Regimento ln
temo, concedo a palavra ao nobre Senador Leomar 
Quintanilha para uma comunicação inadiável. 

O SR. LEOMAR QUINTANILHA (PPB-TO. 
Para uma comunicação inadiável. Sem revisão do 
orador.) - Sr. Presidente, Srls e Srs. Senadores, 
agradeço, de antemão, a deferência de V. Ex' em 
nos abrir este espaço para dar notícia à Casa de um· 

assunto do maior relevo e que envolve particular
mente o Estado de Tocantins. 

Visita-o, hoje, um grupo de destacadas mulhe
res norte-americanas, parlamentares, Senadoras e 
Deputadas, que anteontem esteve nesta Casa e na 
Câmara dos Deputados; permanecerão no Estado 
de Tocantins hoje e amanhã, atendendo a um convi
te feito pelo Governador Siqueira Campos durante 
uma de suas viagens aos Estados Unidos há alguns 
meses. 

Fazem parte da comitiva: a Senadora Bonnie 
Sue Cooper, do Estado de Missouri, Presidente da 
ANMP e destacada Uder do Movimento de Ajuda e 
Proteção a Pequenos e Médios Empresários; a Se
nadora Ginny Brown-Waite, do Estado da Aórida, 
membro da Comissão de Reforma da Educação na 
Flórida; a Senadora Lyn Bankes, do Estado de Mi
chigan, exerce influência e liderança em segmentos 
da economia, particularmente no ramo de produção 
de autopeças; a Deputada Carolyn Oakley, do Esta
do do Oregon, membro da Comissão de Orçamento 
e Segunda vice-Presidente do Conselho de Políticas 
Legislativas Norte-Americanas; a Deputada Vai Og
den, do Estado de Whashington, membro do Parla
mento há· quatro anos, participa das Comissão de 
Normas Orçamentárias, Orçamento e Transporte; 
Deputada Robin Reed Bruinelli, Diretora Executiva 
da Associação Norte-Americana de Mulheres Parla
mentares (ANMP), Deputada Elsie Rast Stuart, do 
Estado da Carolina do Sul, Presidente da Comissão 
de Obras Públicas e participa de Comissões de Re
forma Administrativa do Estado. 

Essas parlamentares se fazem acompanhar da 
s,a Barbara Hayward, Presidente da Hayward lnter
national e Diretora do Conselho Consultivo do Small 
Business Administration. 

Essas senhoras são parlamentares e são tam
bém empresárias da área de eletricidade, telecomu
nicações e agribussines. 

Sr. Presidente, o Estado de Tocantins é a me
nor economia do País - reitero sempre a situação 
deste Estado quando uso a palavra nesta tribuna -, 
com suas dificuldades por ser o estado mais novo 
da Federação, busca alternativas para superar as 
suas enormes carências. Entendemos que a visita 
desses parlamentares, que se envolvem com negó
cios nos Estados Unidos, virá estreitar o relaciona
mento que aquele país tem com o Brasil, particular
mente com o Estado de Tocantins, contribuindo com 
isso para o extraordinário esforço que o governo da
quele Estado e as suas Bancadas federal e estadual 
vêm empreendendo para organizar sua economia e 
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resolver o~ mais graves problemas sôciais que afli
gem a sua população. 

Sr. Presidente, era o que tinha a dizer. 
O SR. PRESIDENTE (Ronaldo Cunha Uma) -

Os Srs. Senadores Lúcio Alcântara, Gilberto Miran
da, Flaviano Melo e Odacir Soares enviaram discur
so à Mesa para serem publicados na forma do dis
posto no art. 270 do Regimento Interno. 

S. ExAs serão atendidos. 

O SR. LÚCIO ALCÂNTARA (PSDB-CE)- Sr. 
Presidente •. Sr"s e Srs. Senadores, hoje, 12 de mar
ço, comemora-se o Dia Nacional do Bibliotecário. 
Convidado pela Biblioteca Acadêmico luiz Viana R
lho - do Senado Federal -, Conselho Regional de 
Biblioteconomia - 1• Região, Associação dos Biblio
tecários do Distrito Federal e USIS lnformation Re
source Center, estarei presente no evento alusivo à 
data, que acontecerá às 19:00 horas de hoje, no Au
ditório Petrõnio Portela. 

Em meu pronunciamento, abordarei o tema Bi
bliotecas e Bibliotecários Frente aos Avanços Tec
nológicos, o qual desejo trazer a este plenário. 

Já é do conhecimento comum o que repre
sentam, para a civilização, os avanços tecnológicos 
que vêm sendo obtidos nos campos da informática e 
das telecomunicações. A combinação dessas.tecno
logias tem gerado uma imensidão de novas possibili
dades para a espécie humana, algumas das quais 
beiram o milagre. 

Apenas para ficar num exemplo mais óbvio, 
mas nem por isso menos importante, quero citar a 
Internet Essa rede de comunicação, já integrada por 
milhões de usuários do mundo inteiro, é uma dessas 
conquis.!!!S cujo alcance dificilmente pode ser imagi-
nado. · 

John Peny Bar1ow, fundador da Fundação 
Fronteira Eletrônica, uma instituição criada nos Esta
dos Unidos para defender as liberdades civis no es
paço cibernético, afirma que • ... com o desenvolvi
mento da Internet e a crescente expansão. da comu
nicação entre compL·~adores ligados em rede, esta
mos em meio ao evento tecnológico mais transfor-
mador desde a captura do fogo•. : 

Ele não está sozinho em sua avaliação sobre a 
profundidade das mudanças que estão a caminho. 
Sven Birkerts, autor do livro As Elegias de Gutem
berg: O Destino da Leitura na era Eletrônica, diz que 
toda essa inovação tecnológica nos coloca • ... à beira 
do que pode vir a ser um tipo de mutação da espé
cie". Em sua visão, "nós criamos tecnologia que não 
apenas nos toma capazes de mudar a nossa nature-

· zá básiCa, mas que está tomando tal mudança inevi
tável". 

Mas como essas questões são de grande 
transcendência e, eventualmente, de discussão mais 
apropriada no mundo acadêmico, desejo, Senhor 
Presidente, pedir licença para abordar uma questão 
prática, mais próximo de nós. Refiro-me aos efeitos 
do avanço da informática e das comunicações sobre 
as bibliotecas e a profissão de bibliotecário. 

É bom salientar, de saída, que nem mesmo os 
maiores especialístas em informática acreditam no 
fim dos meios impressos, pelo menos num horizonte 
previsível. Steven Ballmer, apontado por BiU Gates 
como seu sucessor na poderosa Microsoft, afirmou, 
em recente entrevista, que não crê no desapareci
mento completo do papel e apontou pelo menos 
duas enormes vantagens dos livros sobre os compu
tadores: a facilidade de uso e a mobilidade. 

Mas se não vão desaparecer, os livros já cede
ram espaço considerável aos meios eletrônicos. As 
enciclopédias, espécie de síntese das bibliotecas, 
começam a se transformàr. Criada em 1768, aBri
tannica vendida cento e dezessete mil exemplares 
por ano, nos Estados Unidos, até 1990. Esse núme
ro caiu para cinqOenta e um mil em 1995, o que a le
vou a entl'ar no campo eletrônico, criando sua ver
são em CD-ROM e um endereço na Internet. É a pri
meira a ter um endereço pago na rede e espera che
gar aos dez mil assinantes individuais ainda este 
ano, fora as assinaturas que vende para escolas e 
universidades. 

Os efeitos dessas mudanças no mundo das bi-· 
bliotecas são, certamente, avassaladores. Para ficar 
apenas em um exemplo dramático, a Escola de Bi
blioteconomia.da Universidade de Columbia, nos Es-

- tados Unidos, incapaz de se adaptar a essas mu-
--danças, fechou. 

Peter Young,. Diretor-ExecutíVo da Comissão 
Nacional dos Estados Unidos para Bibliotecas e 
Ciência da informação, resume as mudanças nos 
serviços de biblioteca e de informação: 

~A Biblioteconomia foi apanhada por 
um mar de mudanças; preservação, controle 
e disseminação do conhecimento parecem 
estar correndo risco num mundo onde a in
certeza e a natureza transformadora dos 
meios eletrônicos são crescentemente domi
nantes.· . 

No artigo "Biblioteconomia: Uma Profissão em 
Mutação", esse experiente profissional levanta uma 
série de questões sobre o futuro das bibliotecas e 
dos bibliotecários. Começando pelo óbvio, ele per-
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gunte qual o futuro das bibliotecas diante da avalan
che de ofertas comerciais de serviços de informa
ção em rede, que prescindem da assistência de bi
bliotecários. Indaga sobre a sobrevivência das biblio
tecas à era da informação digital, e conjectura sobre 
a aparência que terão no futuro e sobre como serão 
usadas. 

Young pergunta, também, corno serão os bi
bliotecários do futuro pós-moderno e qual o tipo de 
trabalho que irão realizar. Aprofundando-se ainda 
mais no assunto, indaga sobre as mudanças dos va
lores históricos e dos princfpios dessa alividade, e 
chega a levantar detalhes fundamentais, corno as 
exigências que farão os editores para a !notação de 
trabalhos digitalmente acessíveis contra o uso por 
mais de uma biblioteca. 

Como se vê, as questões não são poucas nem 
simples. Não há dúvida de que estamos diante de 
uma enorme mudança, na qual a Biblioteconomia 

. terá que fazer uma difícil transição entre o mundo da 
informação impressa e o universo sempre mutante 
do conhecimento armazenado e tratado eletronica
mente. Nela, os bibliotecários terão que continuar 
administrando instalações tradicionais e coleçõés 
impressas, enquanto desenvolvem políticas, ferra
mentas e suporte para as eleições digitais e para os 
serviços de informação em rede. 

Quanto a nós, Senhor Presidente, Senhoras 
Senadoras, Senhores Senadores, devemos estar 
atentos, pelo menos quanto a dois aspectos dessa 
nova problemática. 

Embora possa parecer uma questão menor- o 
que, de fato, não é -, somos responsáveis pela bi
blioteca do Senado, imprescindfvel não apenas pe
los valiosos subsídios que dá aos trabalhos desta 
Casa e do Congresso Nacional, mas também por se 
constituir em importante fonte de consulta para toda 
a Nação. Devemos trabalhar para adaptá-la às no
vas tecnologias, mantendo-a no nfvel de excelência 
.em que sempre esteve. 

O outro aspecto diz respeito à própria natureza 
de nossa função. Dentro em breve estaremos sendo 
chamados a nos pronunciar sobre graves questões 
oriundas dessas profundas transformações. Gostaria 
de enumerar algumas delas apenas para que Vos
sas Excelências possam mais facilmente vislumbrar 
os dilemas que se avizinham. · 

· · Bibliotecários e editores discordam sobre a 
proteção a direitos de cópia de trabalhos transmiti
dos digitalmente. Devem os usuários de bibliotecas 
ser cobrados pelo acesso a informação disponível 
em redes eletrOnicas? 

· · E ·quanto à disseminação eletrônica de infor
mações governamentais? Quais os limites para ela? 
Deve a informação impressa continuar sendo afere-

o próprio Peter Young não é pessimista em re- cida em forma impressa aos usuários de bibliotecas 
lação a todas essas transformações. Emborca admi- mesmo após ·estar disponível em formato digital? 
tindo que muitos não serão_ bem sucedidos ao en- Essa e muitas outras qu~ões, como censura, 
frentá-l~s, ele antevê ~lu?>es para o problema e liberdade intelectual e responsabilidade pela gera-
~té :agita num papel ':!la'~ •m_JJortant~ ~élra El_s:!_~~---ção, uso e disseminação da informação na era da in-
•ssao. foimática e da eletrônica estarão sendo brevemente 

O mundo pós-modema da informação é; em submetidas à nossa consideração. Teremos pela 
sua opiniãõ, muito volátil e dinâmico para ser contra- frente, então,.árdua tarefa, para a qual desde já pre-
lado pelo bibliotecário tradicional. Mas a própria na- cisamos nos preparar. 
!ureza in!era~v~ do processo de co~unicação e de Cabe-nos, portanto, Senhor Presidente, Se-
mforrnaçao d1g1tal em rede determmam uma nova nhoras·.·Senadoras e Senhores Senadores, a difícil 
abordagem. Nela, segundo Young, os bibliotecários tarefa de· encurtar os caminhos para uma conveniên-
trabalharão em. equipe com provedores de informa- cia harmoniosa com ó novo mundo, maravilhoso e 
ções em rede, desenhistas de software e especia- . complexo, da cultura cibernética, esse universo de 
listas em mídia para fo~ar um novo paradigma de bi7 proporções iiímitadas, para o qual toda a humanida-
blioteca. · de caminha veloz e irre-nediavelmente. 

Entretanto, é imperioso ter em mente que im- Muito obrigado. 
portantes desafios já enfrentados pelos bibliotecá.- O SR. GILBERTO MIRANDA (PFL-AM) - Sr. 
rios em relação à cultura impressa seguem existin- Presidente, S~ •. e Srs. Senadores, o Brasil de hoje 
do. Questões difíceis e cada vez mais complexas, guarda uma enonne distância daquele pafs em que 
corno liberal intelectual censura, liberdade de ex- vivfamos nos.anos 80 e r:IOS três primeiros anos da 
pressão, segurança, privacidade e informação inútil, presente década: a instabilidade causada pela hipe-
apenas para citar algumas, continuam presentes no rinflação sempre iminente deu lugar à estabilidade 
mundo da informação e da comunicação digitais. do real e, corno conseqüência, o nefasto cassino da 
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ciranda financeira vai sendo substituído, cada vez 
mais, pelos investimentos produtivos, anunciados e 
realizados em volumes recordes, tanto pelo capital 
nacional quanto pelo estrangeiro. 

É importante que se diga que, atualmente, tal é 
a confiança demonstrada, por parte dos agentes 
econômicos, na condução da economia brasileira, 
que os investimentos se multiplicam, apesar de o 
Pais ainda praticar uma das taxas de juro mais altas 
do mundo. Lentamente, todavia, os juros vão re
cuando, o que traz perspectivas ainda melhores de 
desenvolvimento econômico. 

É por causa do salto qualitativo que logramos 
obter, a partir do advento do Plano Real, no que se 
refere às perspectivas de desenvolvimento de nosso 
Pais, que não podemos sequer admitir a possibilida
de de que o processo de estabilização da moeda na
cional venha a naufragar. Cumpre dizer, no entanto, 
que, para evitar de forma definitiva um malogro nes
se particular, faz-se ainda necessário implementar 
talvez o principal fundamento de qualquer plano de 
estabilização: o ajuste fiscal. 

Pois, quando o Governo gasta mais do que ar
recada, como ocorre presentemente, ou ele emite 
moeda para fechar suas contas ou endivida-se. No 
primeiro caso, ele produz inflação de forma imediata. 
No segundo, irá produzir inflação num futuro mais ou 
menos distante, quando chegar a hora de pagar sua 
dívida, se até lá não tiver sido capaz de conseguir 
um excedente tributário suficiente para reduzi-la. 
Não há como fugir dessa simples equação contábil, 
por maiores que sejam nossos malabarismos inte
lectuais. 

Na atual conjuntura, não querendo solapar seu 
plano ae ..stabilização por meio de emissão de moe
da sem lastro, o Governo tem lançado mão da se
gunda alternativa: o endividamento. Não é à toa que 
a dMda interna em títulos do Governo Federal pas
sou de 57 bilhões de reais em maio de 1994, dois 
me:;;;.> antes da entrada em vigência da nova moe
da, para mais de 160 bilhões de reais hoje, um au
mento de quase três vezes. A situação fiscal de Es
tados e Municípios também tem-se deterioràdo nos 
últimos dois anos, principalmente pelo efeito das al
tas taxas de juro sobre suas dívidas. 

O fato é que as contas do Setor Público refe
rentes a 1995 pioraram em relaÇão ao ano imediata
mente anterior: apresentaram um déficit operacional 
de 5% do PIB e •Jm superávit primário desprezível 
de 0,~-0,\., quando, em 1994, haviam 'tido um déficit 
operacional de apenas 1,37% do PIB e um superávit 
primário de 5,1 %. Embora os números citados. refe-

rentes a 1995, ainda estejam longe de serem alar
mantes, indicam uma tendência de deterioração rá
pida que é preocupante e que, portanto, precisa ser 
revertida o quanto antes. 
. Não resta dúvida de que grande parte dessa 
·piora do quadro fiscal do Setor Pública· pode ser atri
buída à própria estabilização da moeda, uma vez 
que, com a inflação alta do passado, os administra
dores públicos acostumaram-se a ajustar a caixa do 
Tesouro mediante a protelação do pagamento acre
dores. Pois, quanto maior era o atraso nos paga
mentos~ maior era a desvalorização real que esses 
sofriam. Assim, com a moeda estável, não mais se 
pode cortar despesas por esse rnétotro. Cumpre, 
nessa medida, adequar a administração dos recur
sos públicos à nova realidade imposta pela estabili
zação. 

Assim, a partir de um contexto de inflação bai
xa, faz-se mister proceder a uma análise minuciosa 
sobre a estrutura dos gastos públicos no Brasil. No 
que se refere às despesas do Governo Federal, é o 
que faz o trabalho "Situação Rscal em 1995 e Pers
pectivas", de autoria do economista Raul Velloso, 
que foi Secretário para Assuntos Econômicos da 
SEPLAN, no período de 1985 a 1989. , 

Ora, sabemos que as despesas financeiras da 
União estão diretamente relacionadas ao patamar 
das taxas de juro que incidem sobre a dívida mobi
liária interna. É certo que parte dessa dívida pode vir 
a ser amortizada com dinheiro proveniente das pri
vatizações, embora eu seja de opinião que não se 
pode, sem mais, desfazer-se do patrimônio público, 
construído ao longo de décadas, e carrear a receita 
apurada para os bolsos do maior credor do Governo, 
o setor bancário. Uma política de rendas deve pre
ceder uma tal transferência de recursos, de forma a 
impedir uma brutal concentração de renda em favor 
dos bancos. Mas esse é um tema para um outro dis

·curso, não o quero abordar no momento. O que de
sejo ressaltar, no entanto, é que, sem queda nas ta
xas de juro, fica impossível conter o aumento desen
freado da dívida pública, como hoje ocorre. 

A veÍ'Cia.de, todavia, é que a melhor maneira de 
começar à amortizar a dívida pública, diminuindo 
seu estoque, é conseguir superávits primários razoá
veis nas contas do Governo Federal, e aqui passa
mos para o universo das despesas não financeiras. 

Ora, superávits primários razoáveis, que pos
sam ajudar a pagar a conta dos juros e a amortizar 
parte da dívida pública, somente podem ser obtidos 
por intermédio dó corte de despesas não financei
ras, pois parece ser quase um consenso que a 
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União chegou ao limite no que respeita ao aumento 
de suas receitas, após o incremento verificado nos 
últimos dois anos. Para se cortar gastos, por sua 
vez, é necessário que se conheça a estrutura das 
despesas não financeiras da União, daí a importân
cia do estudo do economista Raul Velloso. 

O mencionado trabalho é otimista num ponto: 
para o autor, o aumento de despesas ocorrido dire
tamente em razão das mudanças consagradas na 
Constituição de 1988 já chegou a seu termo. Entre 
tais aumentos de despesas, pode-se citar os seguin
tes: o acréscimo nas transferências constitucionais a 
Estados e Municípios, o qual teve impacto nas recei
tas da União de forma imediata, desde a promulga
ção da nova Constituição; na esfera da Previdência 
Social, a incorporação de cerca de cinco milhões de 
aposentadorias rurais e a implantação do piso de um 
salário mínimo para as aposentadorias; o fim da 
transferência de recursos do INSS para pagamento 
de despesas da área da Saúde, as quais passaram, 
desde 1993, a serem cobertas com recursos do Or
çamento Fiscal; a introdução do instituto do seguro
desemprego; e, finalmente, o aumento de despesa 
com salários e vantagens auferidas pelos funcioná
rios públicos em razão da extensão do Regime Jurí
dico Único a todo o funcionalismo, regime .no qual 
foram enquadrados cerca de 400 mil servidores fe
derais anteriormente sob o amparo da CL T. 

Aliás, a preços constantes de junho de 1995, a 
despesa com o funcionalismo do Governo Federal, 
entre ativos e inativos, saltou de 24 bilhões de reais, 
em 1987, para 36 bilhões de reais em 1995, uma ex
pansão de despesa de 50% em apenas oito anos! 
(Não me consta que tenha havido uma melhoria pro
porcional da qualidade dos serviços públicos presta
dos à população.) 

Analisando os componentes da despesa não fi
nanceira do Governo Federal, em relação à receita 
global, lfqu~ das transferências constitucionais 
para Estados, Municípios e fundos de desenvolvi
mento regional, o economista Raul Velloso chega à 
seguinte estrútura de gastos para o ano de 1995: 

38% da receita líquida corresponderam à des
pesa de pessoal; 

35% a benefícios previdenciários; 
3% ao seguro-desemprego (inclusive abono 

salarial); 
8% às despesas de custeio e de capital da 

área da Saúde; 
11% às despesas de custeio e de capital das 

demais áreas da administração, como educação, in
fra-estrutura, agricultura etc. 

Note-se, porém, que os 38% referentes a des
pesas com pessoal estão subavaliados, uma vez 
que as aposentadorias e benefícios dos funcionários 
inativos da União têm sido pagos com verbas orça
mentárias da Seguridade Social, de acordo com o 
que dispõe a Medida Provisória nQ 964, de 1995. 
Traduzindo em português claro, isSo signifiCa. que re
cursos da previdência dos trabalhadores do setor 
privado, constituídos pelas contribuições desses e 
das empresas para as quais trabalham, estão sendo 
desviados para custear aposentadorias e benefícios 
dos funcionários públicos da Uniiio. 

É importante a conclusão a que chega o eco
nomista Raul Velloso a partir da estrutura das des
pesas não financeiras da União. Segundo ele, •a 
curto e médio prazo, as variáveis-chave para a evo
lução futura das contas públicas são o salário-míni
mo e o reajuste do funcionalismo, no caso do resul
tado primário." Tal conclusão se impõe, à vista das 
porcentagens de gastos apresentadas anteriormen
te, pois 38% de despesas com pessoal, mais 35% 
de despesas com benefícios previdenciários, mais 
3% de despesas com o salário-desemprego e com o 
abono salarial somam 76% da receita disponível do 
Governo Federal, os quais são comprometidos em 
gastos com salários, benefícios e aposentadorias. 

Portanto, dada a magnitude dessas despesas, 
. é quase natural que o administrador da caixa do Te

souro pense nos seguintes tefmos: se quero conter 
as despesas da União, de forma a promover um 
ajuste fiscal primário, devo negar reajustes ao fun
cionalismo, além de impedir que o salário-mínimo 
cresça muito, uma vez que os benefícios previden
ciários e as aposentadorias estão a ele atrelados. 

Afirmam muitos críticos que conter o reajuste 
de salários do funcionalismo e impedir um aumento 
acentuado do salário-mínimo constituem-se maneira 
inefiCaZ de equilibrar as contas públicas. Tais mecfl
das até podem ser indesejadas ou mesmo cruéis, 

· mas que fazer diante da evidência de que, por meio 
dessas contenções, consegue-se controlar nada me
nos do que 76% das despesas não financeiras da 
União? 

É por isso que o autor do trabalho comentado 
aqui, o economista Ràul Velloso, chega à ilação de 
que, a curto prazo, o ajuste fiscal nas despesas não 
financeiras da União somente poderá ser obtido à 
custa de moderação na concessão de reajustes sa
lariais ao funcionalismo e no aumento do ~ária-mí
nimo. 

Todos hão~ concordar comigo: penso ser de
sejável que desarmemos essa armadilha em que 



480 ANAIS DO SENADO FEDERAL Março 1997 

nos metemos, na qual a contenção de salários do 
funcionalismo e a moderação nos aumentos do salá
rio-mfnimo se converteram, pela própria realidade da 
estrutura de gastos da União, nas grandes variáveis 
de ajuste com vista a produzir um superávit primário, 
não desprezfvel, nas contas públicas. 

A forma de desarmar tal armadilha, não existe 
outra, é discutir e aprovar a reforma da Previdência 
e a reforma administrativa. Quanto mais protelarmos 
essas decisões, maiores serão os custos a serem 
pagos, respectiVamente, pelos beneficiários da Pre
vidência Social e pelos funcionários públicos. É pena 
que os sindicatos dos servidores públicos federais, 
por exemplo, não estejam alertas para esse fato, 
agarrando-se tão-somente à manutenção de alguns 
benefícios<que uns chamam direito adquirido e ou
tros, privilégios insustentáveis. 

Muito ainda haveria para se dizer a respeito 
dessas duas reformas, imprescindíveis para a saúde 
das contas públicas, mas, no presente momento, 
não me vou estender mais do que já o fiz. Apenas 
concluiria essa intervenção alertando para que a po
lftica infausta de juros altos, que tantos prejufzos 
traz ao setor produtivo brasileiro e à redução do en
dividamento público, é prima-irmã do desequilibrio 
fiscal do Estado. Em outras palavras, a polftica mo
netária é ngida porque a poUtica fiscal é frouxa. Dito 
ainda de outra maneira, o déficit fiscal do Setor Pú
blico causa pressão no meroado financeiro, ou seja, 
aumenta a necessidade de financiamento do Estado 
por meio de poupança privàda. Isso tem o efeito de 
elevar as taxas de juro 

Na realidade, somente após a concretização 
das reformas da Previdência, administrativa e fiscal 
o Pafs deverá encontrar o caminho definitivo para 
um desell'tOivimento pleno e harmônico que tanto al
mejamos, daí porque insistimos na sua mais rápida 
aprovação pelo Congresso Nacional. 

Era o que tinha a dizer. 
O SR. FLAVIANO MELO (PMDB-AC)- Sr. 

Presidente, S~ e Srs. Senadores, é triste constatar
mos que a humanidade, apesar dos fabulosos recur
sos tecnológicos que desenvolveu, tenha que convi
ver com a absurda realidade da fome neste limiar do 
século XXI. 

O Brasil, corno sabemos, não é exceção nesse 
quadro: aqui estão muito bem representados os pó
los extremos da contradição. De um lado, um incon
testável progresso industrial e tecnológico, carro
chefe de uma economia vigorosa: de outro lado, mi
lhões de pessoas sobrevivendo dramaticamente, em 
uma situação crônica de pobreza de desnutrição. 

É um quadro, porém que precisamos mudar. 
Para isso, é necessário pormos em prática medidas 
rápidas e eficazes para combater a fome, essa arma 
atroz e silenciosa que compromete o desenvolvi
mento de crianças e adolescentes, deteriora a saúde 
tão preciosa, retira a dignidade do ser humano e eli
mina vidas em massa. 

Uma idéia simples, com boas possibilidades de 
reduzir rapidamente a desnutrição das populações 
carentes, vem sendo discutida pelo Governo no âm
bito do Conselho da Comunidade Solidária. Trata-se 
da redução ou isenção do Imposto sobre Circulação 
de Mercadorias e Serviços - ICMS incidente sobre 
os produtos da cesta básica. Uma idéia já não tão 
nova, mas que ainda não foi devidamente considera
da pelos Poderes Legislativo e Executivo do Pafs. 

O Instituto de Pesquisa Económica Aplicada -
IPEA acabou de produzir, a pedido da Comunidade 
Solidária, 'uin estudo sobre o impacto da desonera
ção do JCMS da cesta básica, o qual traz importan
tes elementos para colocarmos a questão em um 
terreno mais sólido. 

Ressaltemos, antes de tudo, que já houve um 
avanço no sentido de redução da carga tributária so
bre a cesta básica, com a celebração do Convênio 
ICMS 128, em outubro de 1994, mediante do qual os 
Estados e o Distrito Federal, ficaram autorizados a 
estabelecer a alíquota mínima de 7% do ICMS nas 
sardas internas de mercadorias que compõem a 
cesta básica. 

Observe-se que não foi fixada uma alfquota 
máxima, o que seria impossível por meio do referido 
instrumento, mas apenas a autorização para reduzi
la, uma vez que a Constituição estabelece, no artigo 
155, que as alfquotas internas do ICMS não podem 
ser, via de regra, inferiores às interestaduais. 

O Convênio, portanto, autoriza a redução da 
alfquota até 7%, dependendo da iniciativa dos esta
dos a sua efetiva implementação. Ocorre, porém, 
que alguns dos Estados mais pobres têm adotado a 
alfquota de 12%, minimizando, assim, os benefícios 
de uma menor taxação para alguns dos contingen
tes populacionais que mais deles necessitam. 

Um outro problema é a definição dos produtos 
que passam a compor a cesta básica de cada Esta
do. Alguns Estados sequer elaboraram sua lista de 
produtos, ou pelos menos não a informaram ao Con
selho Nacional de Política Fazendária. Desse modo, 
a redução do ICMS estipulada pode não estar tendo 
quaisquer efeitos práticos nesses Estados! 

Verificamos, ainda. uma grande variabilidade 
na composição das cesta;: <isicas estaduais, a qual 
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não pode Ser imputada apenas à diferença regional 
de hábitos alimentares. Alguns importantes gêneros 
alimentícios deixam de constar de várias das cestas, 
talvez por ser insuficiente a sua produção pelos res
pectivos Estados, comprometendo o suprimento de 
ao menos parte significativa: das necessidades caló
ricas e protéicas do ser humano, tal como requer o 
conceito de cesta básica. 

Essa é a situação atual, demasiadamente hete
rogênea e ainda bastante precária no que se refere 
aos efetivos. resultados de uma política tributária que 
melhore a alimentação da população de baixa renda. 

O estudo do IPEA, apresentado na forma de 
uma Nota Técnica, elaborou uma série de projeções 
para avaliar os diversos impactos de uma maior re
dução ou de insenção do ICMS. Para tanto, definiu 
uma cesta. básica padrão, a partir de uma pesquisa 
realizada, em 1987, pelo Departamento lntersindical 
de Estatfstica e Estudos Socioeconômicos - DIEE
SE, em diversas capitais do País. 

No que se refere aos efeitos da aplicação de 
determinada alíquota do ICMS sobre o custo da ces
ta básica, há que se considerar a incidência do im
posto sobre cada uma das etapas do processo de 
comercialização. 

Desse modo, uma alíquota nominal de 12o/.;, 
por exemplo, termina por equivaler a uma alfquota 
efetiva da ordem de 30,28%, se considerarmos três 
etapas no ciclo do produto e um grau médio da con
centração do valor adicionado no início do ciclo, o 
que evidencia o efeito perverso de um imposto apli
cado em cascata. Nas mesmas condições, uma ali
quota nominal de 4% resultaria em uma tributação 
efetiva de 9,49%. 

É-a população de baixa renda a que mais gas
ta com alimentação, proporcionalmente ao seu salá
rio. O ICMS pago SÓbre os produtos da cesta básica 
tem, portantç, um peso considerável para aqueles 
que recebem· um salário mínimo. No caso de uma 
alíquota de 12.%, o imposto pago corresponderia a 
um valor méOio de 15,6% do salário mínimo. 

A redução dessa tributação, excessivamente 
regressiva, que vem penalizar mais justamenté os 
que ganham menos, resultaria em um aumento do 
salário real dessas pessoas. 

Para uma renda de apenas um salário mínimo, 
a redução da alíquota do ICMS sobre os produtos da 
cesta básica de 12. para 7% poderia resultar em um 
aumento da renda disponível da ordem de 6,5% em 
média. No caso de isenção, o aumento da renda fi
caria em tomo de 18,7%. 

Esses números com certeza impressionam. 
Mas há algumas considerações a serem feitas. Está 
sendo pressuposto que toda a redução da carga tri
butária em análise refletida nos preços, de modo a 
beneficiar apenas os consumidores, quando é pro
vável que parte dela fosse absorvida pelos produto
res e comerciantes. De qualquer modo, em uma 
economia estável é maior o grau de competitividade, 
o que toma bem menos praticável o aumento .da 
margem de lucro. 

Uma outra questão é que a evasão no paga
mento do ICMS sobre os produtos considerados 
chega a· níveis extremamente elevados. Se isso mi
nimiza o impacto da redução das alíquotas, também 
não é argumento para que se deixe de fazê-la. 

É inquestionavelmente difícil a fiscalização do 
pagamento do ,imposto desses produtos, implicando 
o combate à sonegação em elevados custos para a 
máquina estatal. Além disso, constata-se que os ní
veis de evasão aumentam tanto maior é a alfquota. 

A perda de arrecadação resultante da redução 
ou isenção em tela não atinge, por essas razões, valo
res tão signifiCativos. Estima-se que a participação do 
ICMS incidente sobre a cesta básica oscile entre 0,5 a 
0,6% do total da receita do ICMS, no caso do Estado 
de São Paulo, chegando, em um Estado menos indus
trializado como o do Pará, a no n'láximo 3,1 %. 

Ainda que pequenas, essas perdas seriam ar
cadas pelo erário dos Estados, já que a Lei Cómple
mentar ng 87196 estabelece, nesse caso, sua com
pensação automática, por meio do mecanismo de 
garantia da receita estadual. 

Sr. Presidente, SrGs e Srs. Senadores, não é 
admissível qualquer dúvida em relação à necessida
de de priorizarmos o combate às desigualdades so
ciais em nosso Pafs. 

Sa:bemos que elas são demasiadamente pro
fundas. A face mais dramática e mais cruel dessa 
ordem social injusta certamente é a fome. Programa 
de complementação alimentar pela atuação direta . 
do estado ou da sociedade organizada, mesmo que 
não devam a princípio ser descartados, enfrentam 
inúmeras dificuldades, como a de evitar desvios e 
disfunções operacionais, e de alcançar todos ou 
grande parte daqueles a que se destinam. 

Em relação a tais programas, os custos de 
uma significativa redução da alíquota do ICMS sobre 
a cesta básica podem ser considerados bastante pe
quenos, tendo em vista a efetividade e a universida
de dos seus efeitos para a população-alvo. 

Além disso, evita-se o teor paternalista e a ati
tude passiva dos beneficiados por programas como 
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os de distribuição de bônus-alimentação ou alimen
tos em espécie. Consideremos, ainda, que tal medi
da viria a consistir em um aperfeiçoamento de nosso 
sistema tributário, diminuindo seu caráter perversa
mente regressivo. 

O referido estudo do IPEA indica como o cami
nho mais rápido para se reduzir a tributação da ces
ta básica a possibilidade de o Senado Federal emitir 
uma resolução diminuindo as alfquotas interesta
duais para seus produtos, o que permitiria aos Esta
dos baixarem suas alíquotas até o mesmo nível. 

Propostas de emenda à Constituição Federal já 
se encontram em tramitação nesta Casa, visando a 
obter a imunidade tributária dos alimentos integrantes 
ela cesta básica, o que consistiria, talvez, em fato inédi
to em termos de legislação tributária comparada. 

Podemos, certamente, questionar a melhor for
ma legal para se implementar uma efetiva redução 
do custo da cesta básica. O que não podemos nem 
devemos permitir é o adiamento indefinido de uma 
medida que resultará em aumento da renda ·efetiva 
da população mais pobre de nosso Pafs, direcionan
do esses ganhos justamente no sentido de uma me
lhor alimentação. 

Não devemos postergar uma medida que vem 
contribuir para o resgate da dignidade humana de 
milhões de brasileiros, roubada por uma estrutura 
social e económica excludente. 

Muito obrigado. 
O SR. ODACIR SOARES (PFL - RO) - Sr. 

Presidente, Sr"s e Srs. Senadores, é cada vez mais 
imperioso atender aos reclamos de uma expressiva 
camada organizada da sociedade brasileira, mani
festada equivocadamente, mas manifestada, até na 
luta armadª'-

Manifestações, Senhor Presidente, que recru
descem dia a dia, seja em Corumbiara, em Bdora
do, ou no Pontal do Paranapanema, em São Paulo, 
nas longínquas 'distâncias quase inacessíveis, do 
Tronco Sul da Cuiabá/Santarém, no Estado do Pará, 
ou na Marcha Nacional pela Reforma Agrária, Em
prego e Justiça, promovida pelo MST Movimento 
dos Trabalhadores Rurais Sem-Terra. Caminhada 
que saindo de São Paulo, já completa sua 4• sema~ 
na, devendo chegar amanhã a 80 km da divisa São 
Paulo/Minas Gerais, e que, dia a dia, mais se aproxi
ma de Brasília. 

Não pode ser esquecido que uma minoria de 
50 mil proprietários no Brasil, é dona de 164 milhões 
de hectares, ou seja, 1.640.000km2, corresponden
tes a 20% de todo o território nacional e a quase 
1 00% da terra brasileira agricuHável. 

Assim posicionado, Senhor Presidente, enten
do que todas as concepções, todas as propostas, to
dos os projetas ou mecanismos que sejam contribu
tivos para resolver, ou mesmo para atenuar o terrfvel 
problema que é a questão dos "sem-terra•, devem 
ser examinadas, devem receber das autoridades o 
respeitoso e célere acolhimento. 

A implantação de Vilas Rurais em locais próxi
mos aos centros urbanos dos Estados, inclusive dis
tritos e povoados, objetiva a melhoria das condições 
de vida de trabalhadores rurais volantes, ou dos 
"sem-terra•, mantendo-os no meio rural, e contribuin
do para o aumento da produção e da produtividade 
do setor agrfcola. 

Com a implantação das Vilas Rurais, os Gover
nos do Estado e dos Municípios pretendem atingir 
os seguintes objetivos específicos: 

a) - propiciar melhores condições de moradia 
aos trabalhadores rurais volantes, e •sem-terra•, 
atendendo-os e fixando-os em seu próprio meio; 

b) - melhorar as condições nutricionais do pú
blico alvo, por via da produção de alimi:mtos de sub
sistência em sua propriedade; 

c) - desenvolver o desempenho profissional 
dos trabalhadores volantes, •sem-terra•, e de seus. 
familiares, nas atividades agrícolas e não-agrfcolas 
do setor rural; 

d) - contribuir para o aumento da renda fami
liar mediante a capacitação de mulheres e jovens, 
em ofícios possfveis de serem absorvidos pelo mer
cado próximo ou local; 

e) - melhorar as condições sociais da famflia 
pelo adequado atendimento sanitário, educacional e 
de lazer, 

f) - disseminar o associativismo, incentivando 
a organização comunitária; 

g) - redirecionar os investimentos que hoje são 
feitos nos centros urbanos, em decorrência das mi
grações. 

A caracterização da Vila Rural é a de uma área 
geográfica destinada aos trabalhadores rurais volan
tes e •sem-terra• e seus familiares, com o objetivo 
de garantir a melhoria da qualidade de vida. 

As Vilas Rurais constituem pôlos de trabalho e 
de produção agrícola e não-agrícola, com infra-estrutu
ra de habitação, energia elétrica, abastecimento de 
água, serviços de educação, saúde, assistência e ex
tensão rural, ãssistência social, intennediação de mão
de-obra, qualificação profissional, geração de emprego 
e renda, asseguradas as condições para a organiza
ção comunitária, para o trai:'· ·,o e produção. 
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As Vilas Rurais deverão ser localizadas nas 
proximidades de centros urbanos, sede municipal ou 
de distritos, que possibilitem o acesso ao mercado 
de trabalho agrfcola e não-agrícola, serviços de saú
de, educação e outros recursos básicos. 

Será fundamental a existência de rodovias vici
nais, com tráfego permanente assegurado, que per
mitam o escoamento da produção e o deslocamento 
dos trabalhadores. 

O tamanho das Vilas Rurais, assim como as di
mensões dos lotes, dependerão da capacidade de 
uso do solo, dos equipamentos disponíveis e dos 
serviços. Os agrupamentos não deverá ser muito 
pequeno (com menos de 50/100 famílias) e não de
verá ser muito grande (ultrapassar de 200 famílias, 
por exemplo). 

No que diz respeito ao tamanho dos lotes indi
viduais, no Estado do Paraná, onde pela primeira 
vez se operacionalizou a idéia das Vilas Rurais, o ta
manho dos lotes é de meio hectar (5.000m2). Isso, 
em decorrência da pouca disponibilidade de terras, e 
de sua alta valorização, dada a proximidade das ci
dades. 

Em condições mais favoráveis de disponibilida
de de recursos de terra, é claro que o tamanho dos 
lotes poderá ser bem maior, isto é: dois a cinco hec
tares, não devendo, porém, ultrapassar os dez hec
tares. 

Como as atividades agrfcolas que serão dese
nhadas para a Vila Rural deverão ser compatfveis 
com lotes de pequenas dimensões, (horticultura, fru
ticultura, alimentos para a subsistência da família, 
criação de pequenos animais e algumas cabeças de 
vacas de leite), não há razão para lotes de grandes 
dimensões. 

co'm lotes de áreas pequenas, diminuição os 
investimentos no fato r terra e na implantação ou me
lhoria da malha viária. Isso, não nos esquecendo de 
que o tamanho do agrupamento das pessoas facili
tará e tomará mais barato a prestação dos serviços 
de saúde, e,ducação, assistência técnica e extensão 
rural. 

Senhor Presidente, Senhores Senadores, 
Em Rondônia, a Prefeitura Municipal de Ouro 

Preto do Oeste, pioneiramente, sob a'administração 
do prefeito recém-eleito, técnico agrfcola Carlos 
Magno (PFL), com a colaboração do Instituto Nacio
nal de Colonização e Reforma Agrária-INCRA, e a 
indispensável participação da Comunidade, está-se 
voltando paya. a implantação da Agrovila Ouro Preto. 

A proposta da Agrovila Ouro Preto visa minimi
zar os problemas agrários da região, haja vista as 

constantes invasões de terras, ocorridas nos dois úl
timos anos, na Fazenda Aninga e na Fazenda Triân
gulo. Estas deram origem aos acampamentos "Mar
garida" e "Padre Ezequiel", onde se encontram 
acampadas cerca de 620 famílias em busca de ter
ras, que vivem em condições sub-humanas. 

O município de Ouro Preto do Oeste, situado à 
margem da BR-364, distante 333.quilõmetros da capi
tal de Rondônia, Porto Velho, oriQinou-se do primeiro 
Projeto Integrado de Colonização-{PIC) Ouro Preto, 
i!l1llantado em ROndônia, pelo INCRA, em 1970. 

Em 16 de junho de 1981, pela Lei N11 6.921, foi 
elevado à categoria de município, com cerca de 
49.000 habitantes, com uma área geográfica de 
3238Km2. Posteriormente, no Censo Demográfico 
de 1991, chegou a possuir uma população de 
83.857 habitantes. Em 1996, na contagem da popu
lação do IBGE, ficou reduzida a 40.650 habitantes. 

A diminuição da área geográfica e a redução 
da· população do município de Ouro Preto do Oeste, 
deveu-se à rápida fragmentação territorial a que foi 
submetida. Anteriormente, contava com quatro Nú
cleos de Apoio Rurai-NUAR (Nova União, Vale do 
Parafso, Teixeirópolis e Rondominas), mais um Pro
jeto de Assentamento Dirigido-PAD Urupá e um nú
cleo espontâneo, Mirante da Serra. Hoje, bastante 
reduzido, conta apenas com o distrito de Rondomi
nas, uma vez que os demais forma transton:nados, 
também, em municfpios. 

O município de Ouro Preto do Oeste, apesar 
de sua pouca idade, da fragmentação territorial e da 
diminuição que sofreu sua população, tem uma eco
nomia baseada na produção agropecuária dfversifi
cada, destacando-se, na pauta de sua produção: o 
café, o cacau, a borracha (seringais de cultivo), a 
banana, o coco-da-bahia, a acerola, e o cupuaçú. 

Os produtos alimentares também merecem 
destaque; tais como o arroz, o milho, o feijão e a 
mandioca. A pecuária de corte é expressiva, mere
cendo destaque a produção leiteira, que já deu opor
tunidade à instalação de um grande laticfnio no mu
nicfpio (PARMALAl). 

. O Projeto Agrovila de Ouro Preto do Oeste, ou 
simplesmente "Agrovila Ouro Preto" será implantado 
numa área de 1.808 hectares, formada pelos Lotes 
26, 28 e 29 da Gleba 21 , e dos Lotes 24, 34, 35, 36, 
38, 39, 40, 41, 42 e 43 da Gleba 21A, do antigo PIC 
Ouro Preto, e que é objeto de processo desapropria
tório de N11 431/96, que está em tramitação na Supe
rintendência Regional-SR 17, do INCRA, em Porto 
Velho, Rondônia. 
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A área em referência está situada na Unha 71, 
margem esquerda da BR-364, sentido Porto Ve
lho/Ouro Preto do Oeste, distante da sede do muni
cípio 23 quilOmetras. O imóvel é considerado produ
tivo, contando com uma área de 1.678 hectares de 
pastagens plantadas, 125 hectares de floresta rema
nescente, e 5 hectares de seringal nativo adulto. A 
topografia é plana, suave e ondulada, permitindo 
percentual elevado de mecanização. 

A Agrovila Ouro Preto será formada por 180 lo
tes individuais, com área de até 8,0 hectares, num 
total de 1.440 hectares. O restante da área será des
tinado a área de reserva florestal, estradas, barra
gens, sistema de irrigação, e área comunitária, onde 
serão construídas: galpão comunitário (500 m2), 
posto de saúde e gabinete dentário (158m2), escola 
comunitária (594 m2), creche (378m2), posto telefô
nico (48m2), prédio da administração (54m2). 

A área da Agrovila Ouro Preto contará com um 
campo de futebol (7.000m2), quadra de esportes 
(800m2) e uma praça comunitária (7.000m2). Essa 
infra-estrutura é imprescindível para proporcionar la
zer aos assentados, fixar a população mais· jovem 
na Agrovila Ouro Preto, e reforçar o espírito associa
tivista, em tomo do esporte. 

É preciso ressaltar que é pequena a preocupa
ção com aspectos negativos em relação aos impac
tos ambientais. Quase a totalidade da área foi das
matada há muitos anos e transformada em área ele 
pastagens, daí que os trabalhos a serem desenvolvi
dos, na gleba a desapropriar, serão voltados para a 
recomposição da cobertura, a utilização correta dos 
recursos, o respeito à legislação ambiental, além ele 
centrar-se na educação ambiental e no esforço soli
dário da comunidade. 

Senhor Presidente, Senhores Senadores, 

Compartilhando com o Governo Federal o ob
jetivo de resolver o. problema de inúmeros acampa
mentos de •sem-terra• espalhados por todo o Pafs, o 
Governo do Eáclo de Rondônia, a Prefeitura Muni
cipal de Ouro Pr.:to do Oeste e a comunidade inte
ressada, idealizaram e elaboraram o Projeto Vila Ru-. 
ral Ouro Preto. O Projeto vem ao encontro de am: 
pios e globais propósitos do Governo Federal, via 
INCRA, em corrigir os problemas sociais, ensejando 
a produção e o exercício do direito ele cidadania. 

Efetivando-se a desapropriação da área ante
rionnente referida de 1.808 hectares, será possível 
urna ação conjunta, INCRA-SR 17/Prefeitura/Comu
nidade, para selecionar 180 famnias que preencham 
as seguintes condições: 

a) - Identificação completa do pretendente e 
de seus dependentes; 

b) - possuir capacidade gerencial; 
c) - ser agricultor ou ter exercido atividade 

agrícola; 
d) - não ter possuído imóvel rural, adquirido 

por intermédio do Incra; 
e)- estar no exercício de seus direitos civis; 
f) - aceitar e submeter-se às exigências e obri· 

gações clecorrentes do Projeto; · 
g) - contribuir com outras informações cadas

trais, necessárias à implantação do Projeto; 
Para a implantação da Agrovila Ouro Preto, 

será elaborado um Projeto que considerará as se
guintes obras e serviços: 

a) - construção de 180 casas residenciais; 
b) - construção de uma escola com vinte (20) 

salas de aula; 
c) - construção de um Posto de Saúde e um 

gabinete dentário; 
d) - construção de uma creche com seis (06) 

salas; 
e) -construção de um galpão comunitário; 
f) - construção de uma quadra de esporte e 

um campo de Mebol; 
g) - implantação do projettr urbanístico, incluindo 

água tratada, energia elétrica e um posto telefónico. 
Para o projeto agrícola, que se desenvolverá 

na base de chácaras, serão necessárias as seguin· 
tesobras: 

a) - implantação e/ou melhoria de estradas e 
vias de escoamento da produção; 

b) - implantação de barragens para acumula
ção e suprimento de água no sistema de irrigação; 

c) - construção de estufas para hortaliças e 
fruticultura (plasticultura); 

d) - implantação de rede de energia elétrica; 
e) - implantação de um viveiro comunitário 

com 1 0.000m2; 
f) - aquisição de máquinas e implementas agrí

colas e veículos utilitários de apoio; 
g) - criação e fortalecimento de urna Coopera

tiva, para apoiar a cOmercialização da produção e 
aquisição dos insumos agrícolas. 

A estimativa ele custos do Projeto Agrovila 
Ouro Preto, alcança os R$5.061.474,03 {cinco mi
lhões, sessenta e um mil, quatrocentos e setenta e 
quatro reais e três centavos). Os recursos serão ob
tidos de fontes góvemamentais de âmbito federal, 
estadual e municipal; financiamento por crédito ofi
cial, e contribuições outras incluindo-se a indispen
sável participação dos bene -iários. 
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O projeto agrícola da Agrovila Ouro Preto está 
baseado, na cultura permanente do côco-da-bahia 
que terá uma área de 2,50 hectares em cada parce
la, associado à horticultura anual do tomate e do pi
mentão. 

A horticultura será efetivada sob a forma de 
plasticultura, com cada assentado manejando duas 
(02) estufas com dimensões de 10m x som, comes
trutura em madeira. O plástico a utilizar deverá ser 
padronizado, atendendo especificações técnicas do 
Projeto. A área para a plasticultura será de 0,3 hec
tare. A cada ano existirão sempre duas áreas nas 
mesmas dimensões da estufa, "em descanso", nas 
suas laterais. 

Com a área plantada de 2,5 hectares de côco
da-bahia, espera-se uma produção anual de 20.000 
cõcos verde, após o terceiro ano do plantio; a receita 
foi estimada em R$4.000,00/ano. A área de estufa 
plantada com tomate, do tipo "longa vida", produzirá 
600 caixas de 20 quilos, com uma receita prevista 
de R$10.200,00/ano. A área de estufa plantada com 
pimentão, de diversas cores, produzirá 800 caixas 
de 20 quilos, com uma receita esperada de 
R$600,00/ano. 

A cultura do cõco-da-bahia já é tradicional no 
município que detém uma área plantada de 1.630 
hectares, a maior área do Estado de Rondônia Já 
existe uma indústria para envasamento da água de 
côco, no início de execução de seu projeto e para o 
qual a municipalidade está dando apoio, com a des
tinação de uma área própria com o mínimo de infra
estrutura para a referida implantação. Além da utili
zação da água de cõco, produzir-se-á cõco ralado e 
leite de cõco. 

A Q.[Odução de tomate e pimentão atenderá, 
num primeiro momento, o mercado estadual, poden
do com o seu crescimento voltar-se para os estados 
vizinhos, Amazonas e Acre. 

Não pode ser esquecido a produção de itens 
para o autoconsumo (arroz, milho, feijão, mandioca, 
banana), assim como a criação de pequenos ani
mais (suínos, galinhas, patos e marrecos) além de 
algumas vacas leiteiras. Assim, a dieta alimentar .da 
família será melhorada, podendo a produção dos ·lo
tes até contribuir com pequenos excedentes para a 
comercialização. 

O Projeto da Agrovila Ouro Preto, Senhor Pre
sidente, está a demonstrar que é possível conceber, 
desenvolver e implantar um novo modelo de explo
ração da terra no Estado de Rondônia. A análise da 
proposta levada ao Excelentíssimo Senhor Ministro 
de Estado Extraordinário de Política Fundiária, Raul 

Belens Jungamnn Pinto, pelo Prefeito de Ouro Preto 
do Oeste, Carlos Magno, está, no nosso entendi
mento, a merecer todo o apoio e contribuição. 

A proposta deverá ser analisada com critérios 
- técnicos, mas, acima de tudo, com sensibilidade e 

decisão política. Na Região Amazônica, os Projetes 
só terão alguma chance de prosperar, adquirir sus
tentabilidade e proporcionar o bem-estar das popula
ções assentadas, desde que se assegure sua im
plantação efetiva e apoio continuado. 

O SR. PRESIDENTE (Ronaldo Cunha Uma) -
O Sr. Senador Leomar Quintanilha enviou à Mesa 
proposta de emenda à Constituição, cuj~ tramitação, 
de acordo com o disposto no art 355 do Regimento 
Interno, deve ter início na Hora do Expediente. 

A proposição será anunciada na próxima ses-
são. 

O SR. PRESIDENTE (Ronaldo Cunha Uma) -
A Presidência designa para a sessão deliberativa or
dinária de amanhã, às 14h30min, a seguinte: 

ORDEM DO DIA 
-1-

PROJETO DE RESOLUÇÃO N9 30, DE 1997 
(Em regime de urgência, nos termos do 

Requerimento ne 187, de 1997- art. 336, b) 
Discussão, em turno único, do Projeto de Re

solução nQ 30, de 1997 (apresentado pela Comissão 
de Assuntos Econômicos como conclusão do seu 
Parecer n2 84, de 1997), que autoriza o Estado de 
São Paulo a emitir Letras Rnanceiras do Tesouro do 
Estado de São Paulo- LFTP, cujos recursos serão 
destinados ao giro da Dívida Mobiliária do Estado, 
vencível em março de 1997. 

(Poderão ser oferecidas emendas à matéria 
até o encerramento da discussão.) 

-2-
PROJETO DE RESOLUÇÃO N2 31, DE 1997 

(Em regime de urgência, nos termos do 
Requerimento n2 188, de 1997- art. 336, b) 

Discussão, em turno único, do Projeto de Re
solução n11 31, de 1997 (apresentado pela Comissão 
de Assuntos Econômicos como conclusão do seu 
Parecer n2 85, de 1997), que autoriza o Estado de 
Sergipe a emitir Letras Financeiras do Tesouro do 
Estado de Sergipe - LFSE, cujos recursos serão 
destinados ao giro da Dívida Mobiliária do Estado, 
vencível no 12 semestre de 1997. 
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(Poderão ser oferecidas emendas à matéria 
até o encerramento da discussão.) 

-3-

PROJETO DE RESOLUÇÃO N2 28, DE 1997 
(Em regime de urgência, nos termos do 

Requerimento n2 189, de 1997- art. 336, b) 

Discussão, em turno único, do Projeto de Re
solução n!i 28; de 1997 (apresentado pela Comissão 
de Assuntos Económicos como conclusão do seu 
Parecer n12 82, de 1997), que autoriza o Governo do 
Estado da Bahia a contratar operação de crédito ex
temo junto ao Kreditanstalt fOr Wiedraulbau - KfW, 
no valor equivalente a treze milhões e quinhentos 
mil marcos alemães, sendo doze milhões e quinhen
tos mil marcos alemães a título de empréstimo e um 
milhão de marcos alemães como contribuição finan
ceira, destinando-se os recursos ao financiamento 
parcial do Projeto de Saneamento Básico do Estado 
da Bahia, Fase 11, a ser executado pela Companhia 
de Engenharia Rural da Bahia- CERB. 

(Poderão ser oferecidas emendas à matéria 
até o encerramento da discussão.) 

-4-

PROJETO DE RESOLUÇÃO N2 27, DE 1997 
(Em regime de urgência, nos termos do 

Requerimento n12 190, de 1997- art. 336, b) 

Discussão, em turno único, do Projeto de Re
solução n2 27, de 1997 (apresentado pela Comissão 
de Assuntos Econõmicos como conclusão do seu 
Par~r n2 81, de 1997), que autoriza a República 
Federativlf"do Brasil a. contratar operação de crédito 
externo no valor de trinta bilhões, oitocentos e vinte 
milhões de ienes, equivalentes a duzentos e sessen
ta e oito milhões de dólares norte-americanos, junto 
ao Export lmport Bank" of Japan- JEXIM. 

(Poderãq ser oferecidas emendas à matéria 
até o encerramento da discussão.) 

-5-

PROJETO DE RESOLUÇÃO N2 29, DE 1997 
(Em regime de urgência, nos termos do 

Requerimento n2 191, de 1997- art. 336, b) 

Discussão, em turno único, do Projeto de Re
solução n2 29, de 1997 (apresentado pela Comissão 
de Assuntos Econõmicos como conclusão do seu 
Parecer n2 83, de 1997), que acrescenta dispositivos 

à Resolução n2 96, de 1996, do Senado Federal, e 
dá outras providências. 

(Poderão ser oferecidas emendas à matéria 
até o encerramento da discussão.) 

-6-

PROJETO DE RESOLUÇÃO N2 26, DE 1997 
(Em regime de urgência, nos termos do 

Requerimento n2 192, de 1997- art. 336, b) 

Discussão, em turno único, do Projeto de Re
solução n~> 26, de 1997 (apresentado pela Comissão 
de Assuntos Económicos corno conclusão do seu 
Parecer nl2 80, de 1997), que autoriza a contratação 
de operação de crédito externo, com garantia da Re
pública Federativa do Brasil, no valor total de dezoito 
milhões de marcos alemães, de principal, entre o 
Estado do Paraná e o Kreditanstalt für Wiederaulbau 
- KfW, destinada ao financiamento, parcial, do Pro
jeto Proteção da Floresta Atlântica no Estado do Pa
raná. 

(Poderão ser oferecidas emendas à matéria 
até o encerramento da discussão.) 

O SR. PRESIDENTE (Ronaldo Cunha Uma) -
Nada mais havendo a tratar, está encerrada a sessão. 

(Levanta-se a sessão às 18h38min.) 

ATA DA 135 SESSÃO DELIBERATIVA 
EXTRAORDINÁRIA, REALIZADA 

EM 21 DE JANEIRO DE 1997 

(Publicada no DSF de 22-1-97) 

Na pág. 02758, 1" coluna, no final da Emenda 
n2 5, 

Onde se lê: 

• Art. Revogam-se os arts. 36 a 42 e 280 do Re
gulamento Administrativo do Senado Federal (Reso
lução n2 58172 e suas alterações)" 

Leia-se: 

'Art. Revogam-se os arts. 36 a 42 e 280 do Re
gulamento Administrativo do Senado Federal (Reso
lução n2 58!72 e suas alterações) 

ANEXO/ 

À emenda que altera o art. 48 e seguintes do 
Projeto de Resolução n2 ; '8. de 1996. 
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Tabela do Distribuição dos GalgOS em Comissão e das Funções 
Comissionadas da Secretaria de Comunicação Social 

CARGOS EM COMISSÃO 

N"de cargos cargo em Comlo&io Funçlo Comlaalonadll ---1 Dirutor da Secretaria FC.Q9 

FUNÇÕES 
COMISSIONADAS 

N"de Funciiee O.nomlftiiCio Sim bolo 

08 Direcor de Coordenação FC-os 

26 Chefe do SeiViço FC.o7 

01 Chefe de Gabinete FC.07 

25 Assistente Técnico FC-os 

18 Secretário de Gabinete FC-()5 

17 Assistente de FC.OS 
Pesquisa 

20 Assistente de FC.OS 
Divulgação 

25 Chefe de Seção FC-os 

20 Encarregado de FC-o4 
Divulgação 

21 Assistente de Controle FC-o4 
de Informação 

ANEXO/I 

Funções Comissionadas (art parágrafo único) 

N" de Fun;6es DenomlftiiCio Slmbolo 

Jomalista FC-7 

Relações Públicas FC-7 

Assistente de Atividade FC-4 
Elebônica 

AGENDA CUMPRIDA PELO PRESIDENTE 
ANTONIO CARLOS MAGALHÃES 

12-3-97 
Quart.felra 

1 Oh40min - Sessão Solene do Congresso Nacional 
em homenagem ao Presidente da República 
Francesa, Jacques Chirac 

13h00min - Almoço em homenagem ao Presidente 
da República Francesa, Jacques Chirac 

Local: Palácio do ltamaraty 

15h30min - Sessão Deliberativa Ordinária do Sena
do Federal 

487 
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Ata da 18!! Sessão Deliberativaurainária 
em 13 de março de 1997 

3! Sessão Legislativa Ordinária, da 5Q!!. Legislatura 
--

Presidência dos Srs.: Antonio Carlos Magalhães, Geraldo Melo 
Ronaldo Cunha Lima, Lucídio Portel/a e da Sr! Emília Fernandes 

AS 14 HORAS E 3D MINUTOS, ACHAM-5E 
PRESENTES OS SRS. SENADORES: 

Abdias Nascimento - Ademir Andrade - An
tonio Carlos Magalhães -Artur da Tavola- Bello 
Parga - Beni Veras - Bernardo Cabral - Carlos 
Bezerra - Carlos Patrocínio - Carlos Wilson -
Casildo Maldaner - Coutinho Jorge - Edison Lo
bão - Eduardo Suplicy - Élcio Alvares - Emília 
Fernandes - Epitácio Cafeteira - Ernandes Amo
rim - Esperidião Amin - Francelina Pereira -
Freitas Neto - Geraldo Melo - Gilberto Miranda 
- Gilvam Borges - Guilherme Palmeira - Hugo 
Napoleão - Humberto Lucena - Jader Barbalho 
- Jefferson Peres - João Rocha - Joel de Hol
landa - Jonas Pinheiro - Josaphat Marinho -
José Agripino - José Bianco - José Eduardo -
José Eduardo Outra - José Fogaça - José lgná· 
cio Ferreira - José Roberto Arruda - José Sar
ney - José Serra - Júlio Campos - Júnia Marise 
- Lauro Campos - Leomar Quintanilha - Lucfdio 
Portella - Lúcio Alcântara - Lúdio Coelho - Mari
na Silva - Marluce Pinto - Nabor Júnior - Ney 
Suassuna - Odacir Soares - Onofre Quinan -
Osmar Dias - Pedro Simon - Regina Assumpção 
- Renan c'alheiros - Roberto Freire - Roberto 
Requião - Romero Jucá- Romeu Toma- Renal
do Cunha Uma - Sebastião Rocha - Sergio Ma
chado- Teotônio Vilela Filho- Valmir Campelo 
- Vilson Kleinubing - Waldeck Ornelas. 

A SRA. PRESIDENTE (Emilia Fernandes) - A 
lista de presença acusa o comparecimento de 70. 
Srs. Senadores. Havendo número regimental, decla• 
ro aberta a sessão. 

Sob a proteção de Deus, iniciamos nossos tra
balhos. 

O Sr. 12 Secretário, em exercfcio, Senador Na
bor Júnior, procederá à leitura do Expediente. 

É lido o seguinte 

EXPEDIENTE 

OFÍCIO 

DO PRIMEIRO SECRETÁRIO DA 
CAMARA DOS DEPUTADOS 

N2 42197, de 12 do corrente, comunicando are
jeição do Projeto de Lei dÓ Senado rfl282, de 1995 (rfl 
1.789196, naquela Casa), de autoria do Senador Frei
tas Neto, que autoriza o Poder Executivo a criar a Es
cola Técnica Federal de Picos, no Estado cio Piauf. 

A SRA. PRESIDENTE (Emitia Fernandes) -O 
expediente lido vai à publicação. 

Sobre a mesa, propostas de emenda à Consti
tuição que serão lidas pelo Sr. 12 Secretário em 
exercício, Senador Nabor Júnior. 

São lidas as seguintes 

PROPOSTA DE EMENDA 
À CONSTITUIÇÃO N2 8, DE 1997 

Revoga o § 7'l do art. 14 da Consti
tuição Federal. 

As Mesas da Câmara dos Deputados e do Se
nado Federal, nos termos do art. 60 da Constituição 
Federal, promulgam a seguinte Emenda ao texto 
constitucional. 

Art. 12 FJCS. revogado o § 72 do art. 14 da Cons
tituição Federal. 

Art. 22 FJCS.m revogadas as disposições em 
contrário da Lei Complementar n2 64, de 18 de maio 
de 1990, especialmente o § 32 do art. 12• 

Justificação 

A norma inserta no § 72 do art. 14 da Constitui
ção Federal trata da inelegibilidade de parentes na 
jurisdição de titulares de cargos executivos, nas três 
diferentes esferas de poder. 

O legislador constituinte, ao elaborar o precei
to, fê-lo em consonância à proibição de reeleição do 
Presidente da República, dos Governadores de Es
tado e do Distrito Federal e dos Prefeitos. O escopo 
da norma, naquela ocasião, não foi outro senão o de 
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preservar o erário da indevida utilização em campa
nhas eleitorais. Mas não só o poder material teve re
levância. Também o poder político foi levado em 
consideração pelo constituinte ao procurar coibir, 
através da regra, a sua indevida utilização no pro
cesso eleitoral. 

Ora, a democracia se consolidou no país, com 
inegável amadurecimento dos processos eleitorais. 
A vontade popular é exercida em sua plenitude, não 
sendo mais cabível o frágil argumento do indevido 
uso da máquina estatal. 

Outra finalidade perseguida pela norma era a 
de assegurar a rotatividade no exercício do Poder, 
medida condizente com a proibição de reeleição dos 
titulares dos cargos, que de outra forma poderiam 
permanecer exercendo de fato o cargo eletivo atra
vés de pessoas de seu círculo íntimo. 

O tratamento não é igualitário, uma vez que o 
mencionado dispositivo excetua da proibição os paren
tes consangüíneos ou afins que já forem titulares de 
mandato eletivo e candidatos à reeleição, evidencian
do odiosa discriminação, como se fosse permitida, em 
relação a esses, a exclusividade da presunção de que 
a participação no pleito seria isenta de qualquer in
fluência nefanda. 

Todavia, cabe assinalar que, antes de tudo, a 
preservação do processo eleitoral contra o abuso de 
poder, qualquer que seja a natureza, deve caber à 
Justiça Beitoral, que reiteradamente tem dado provas 
de sua firmeza quando se cuida desse tipo de prática. 

Dessa forma, a proibição contida no texto 
constitucional faz-se absolutamente desnecessária, 
principalmente quando se observa, na prática políti
ca, crescente repúdio ao abuso de poder econômico 
ou político, tanto por parte do eleitorado como dos 
órgãos eleitorais. 

Tal circunstância é que ensejou que a Nação e 
o Congresso .Nacional emprestassem o seu apoio à 
reeleição dos titulares de cargos executivos, que 
agora pouco~ adversários tem. 

Assim sendo, se a questão do abuso de poder 
político e econômico encontra-se equacionada, a pon
to de se admitir a reeleição do titular do cargo, eviden
te que a permanência da inelegibifidade de terceiros 
constitui medida ilógica; mais do que isso, injusta. 

São os eleitores, e somente eles, que devem 
exercer o juízo de merecimento. A eles deve ser 
dada a oportunidade de se manifestarem livremente, 
sem que qualquer pessoa se sinta no direito de lhes 
privar do direito de escolherem os seus governantes. 
Não se pode pretender tutelar o povo, impor-lhe res-

trições e vedações, pois isso se constitui num aten
tado à democracia. 

Com o objetivo de eliminar da Constituição tais 
restrições e vedações tramitam no Congresso Na
cional proposições de iniciativa de parlamentares 
sintonizados com a nova realidade nacional, às 
quais esta vem se somar. 

Através da PEC n2 23196 que tramita nesta 
Casa, o ilustre Senador Esperidião Amin e outros 
propuseram a extinção da inelegibilidade dos paren
tes por afinidade em segundo grau dos Chefes do 
Executivo, considerando excessivo o elenco de pa
rentes inelegíveis em tais casos. 

Ocorre que, com a tese da reeleição ampla
mente favorável em todos os segmentos sociais, in
clusive com a aprovação da matéria na Câmara dos 
Deputados em primeiro turno, não hã razão para se 
manter no texto constitucional a inelegibilidade de 
parentes de ocupantes de cargos executivos. 

A revogação do dispositivo em apreço é neces
sária para a perfeita sintonia do texto constitucional, 
razão pela qual, cremos, haverá de merecer a devi
da acolhida dos nobres pares. 

Sala das Sessões, 13 de março de 1997. -
Leomar Quintanilha - Carlos Patrocínio -João França 
- Waldeck Omelas - Francisco Escórcio - Emília Fer
nandes - João Rocha - Élcio Álvares - José Roberto 
Arruda - Sérgio Machado - Freitas Neto - Emandes 
Amorim- Teotônio Vilela Filho- Coutinho Jorge- Val
mir campe1o - Beni Veras - Jefferson Péres - Edison 
Lobão - Júnia Marise - GuDherme Palmeira - Jonas 
Pinheiro- Júlio Campos - Romeu Tuma- Mauro Mi
randa- Odacir Soares - Ramez Tebet- Hugo Napo
leão - Levi Dias - Gilberto Miranda - AbcflaS Nasci
mento - Lúcio Alcântara- Lucfdio Portella- Bello Par
ga - Regina Assumpção - Gilvam Borges - Franceli
na Pereira - Gerson Camata - José Alves - Nabor 
Júnior- Joel de Hollanda- Onofre Quinam. 

LEGISLAÇÃO CITADA 

CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA 
FEDERATIVA DO BRASIL 

Art. 60. A Constituição poderá ser emendada 
mediante proposta: 

I - de um terço, no mínimo, dos membros da 
Câmara dos Deputados ou do Senado Fede:-· 

11 -do Presidente da República; 
III-de mais da meCade das Asserrbléias Legislati

vas das unidades da Fede!ação. manifestando-se, cada 
uma de.ds, pela maioria : . · .3fiva de seus membros. 
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§ 12 A Constituição não poderá ser emendada c) vinte e um anos para Deputado Federal, De-
na vigência de intervenção federal, de estado de de- putado Estadual ou Distrital, Prefeito, Vice-Prefeito e 
fesa ou de estado de sítio. juiz de paz; 

§ 22 A proposta será discutida e votada em d) dezoito anos para Vereador. 
cada Casa do Congresso Nacional, em dois turnos, § 42 São inelegíveis os ina1istáveis e os analfabetos. 
considerando-se aprovada se obtiver, em ambos, § SR São inelegíveis para os mesmos cargos, 
três quintos dos votos dos respectivos membros. no período subseqüente, o Presidente da República, 

§ 32 A emenda à Constituição será promulgada os Governadores de Estado e do Distrito Federal, os 
pelas Mesas da Câmara dos Deputados e do Sena- Prefeitos e quem os houver sucedido ou substituído 
do Federal, com o respectivo número de ordem. nos seis meses anteriores ao pleito. 

§ 42 Não será objeto de deliberação a proposta § 62 Para concorrerem a outros cargos, o Presi-
de emenda tendente a abolir. dente da República, os Governadores de Estado e do 

1 -a forma federativa de Estado; Distrito Federal e os Prefeitos devem renunciar aos 
11 -o voto direto, secreto, universal e periódico; respectivos mandatos até seis meses antes do pleito. 

§ 72 São ·inelegíveis, no território de jurisdição 
III - a separação dos Poderes; do titular, o cônjuge e os parentes consangüíneos ou 
IV- os direitos e garantias individuais. afins, até 0 segundo grau ou por adoção, do Presi-
§ 52 A matéria constante de proposta de emenda dente da República, de Governador de Estado ou 

rejeitada ou havida por prejudicada não pode ser obje- Território, do Distrito Federal, de Prefeito ou de 
to de nova proposta na mesma sessão legislativa quem os haja substituído dentro dos seis meses an-
.................................................................................... teriores ao pleito, salvo se jã titular de mandato eleti-

Art. 14. (*)A soberania popular será_~xe~d.a. ___ vo_e ~id~!Q.A~J.~ição. 
pelo sufrágio universal e pelo voto direto e secreto, §SR O militar alistãvel é elegível, atendidas as 
com valor igual para todos, e; nos termos da lei, me- seguintes condições: 
diante: 1 - se contar menos de dez anos de serviço, 

I -plebiscito; deverá afastar-se da atividade; 
11 - referendo; 11 - se contar mais de dez anos de serviço, 
III - iniciativa popular. será agregado pela autoridade superior e, se eleito, 
§ 12 O alistamento eleitoral e 0 voto são: passará automaticamente, no ato da diplomação, 
I - obrigatórios para os maiores de dezoito para a inatividade. 

· § 9!! Lei complementar estabelecerá outros ca-anos; 
11 - facultativos para: 
a) os anaHabetos; 
b) os maiores de setenta anos; 
c) o§..rnaiores de dezasseis e ~.de de

zoito anos. 
§ 22 Não podem alistar-se como eleitores os 

estrangeiros e, durante o período do serviço militar 
obrigatório, os conscritos. 

§ 3!1 São condições de elegibilidade, na forma 
datei: 

1-a nacionalidade brasileira; 
11 -o pleno exercício dos direitos políticos; 
III -o alistamento eleitoral; 
IV - o domicmo eleitoral na circunscrição; 
V- a filiação partidária; 
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; 

sos de inelegibilidade e os prazos de sua cessação, 
a fim de proteger a probidade administrativa, a mo
ralidade para o exercício do mandato, considerada a 
vida pregressa do candidato, e a normalidade e legi
timidade das eleições contra a influência do poder 
econõmico 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 econômicó, corrupção ou fraude. 

§ 11. A ação de impugnação de mandato trami
tará em segredo de justiça. respondendo o autor, na 
forma da lei, se temerária ou de manifesta rnã-fé. 

LEI COMPLEMENTAR N2 64 
DE 18 DE MAIO DE 1990 

(Texto consolidado) 

Estabelece, de acordo com o art. 14, § 92, da 
Constituição Federal, casos de inelegibilidade, pra
zos de cessação e determina outras providências. 
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········A;;~·1·~-Sã~i~~i;;;r~~~;=········································ 

·····~··§·;~·sã~-~~~i;i;~·i;:··~~·i;;rit;;;.;~··d-;;·i~ri~iÇã~ 
do titular, o conjuge e os parentes consangüíneos ou 
afins, até o segundo grau ou por adoção, do Presi
dente da República, do Governador de Estado ou 
Território, do Distrito Federal, de Prefeito ou de 
quem os haja substituído dentro dos 6 (seis) meses 
anteriores ao pleito, salvo se já titular de mandato 
eletivo e candidato à reeleição. 

(A Comissão de Constituição, Justiça 
e Cidadania.) 

PROPOSTA DE EMENDA À 
CONSMUIÇÃO N2 9, DE 1997 

Altera os arts. 71 e 75 da Constitui
ção Federal. 

As Mesas da Câmara dos Deputados e do Se
nado Federal, nos termos do art. 60 da Constituição 
Federal, promulgam a seguinte emenda ao texto 
constitucional. 

Artigo único. Os arts. 71 e 75 da Constituição 
Federal passam a viger com a seguinte redação: 

"Art. 71. o controle pelo Congresso Na
cional sobre bens, direitos, obrigações, recei
tas, despesas, subvenções, licitações e outras 
operações pecuniárias do erário federal e das 
autarquias, empresas e fundações criadas ou 
mantidas pela União, será exercido através 
dos seguintes organismos autõnomos: 

I - Auditoria-Geral da União, no exercí
cio da fiscalização financeiras e patrimonial; 
- 11 - Tribunal de Contas da União no 

julgamento administrativo dos gesto~ e 
responsáveis. 

§ 12 O Auditor-Geral da União será no
meado pelo Presidente do Congresso Na
cional, para período de dez anos, dentre ci
dadãdS habilitados em controle patrimonial e 
financeiro, após aprovação pelas competen• 
tes comissões da Câmara dos Deputados, e 
do Senado Federal. 

§ 22 A lei disporá sobre a estrutura, as 
atriluições e o funcionamento da Auditoria Ge
ral da União e do Tribunal de Contas da União. 

·~···························································· 
Art. 75. O Poder Legislativo de cada 

Estado e do Distrito Federal organizará o 
respectivo controle parlamentar sobre seus 
negócios e gestores públicos. • 

Justificação 

O Poder Legislativo precisa ser eficaz, ágil e im
pan:ial no exercício do controle externo que lhe compe
te, monnente sobre a gestão financeira e patrimonial. 

Os inquéritos parlamentares realizados após a 
redemocratização do País evidenciaram o cometi
mento de vultosos e variados delitos, durante décadas, 
contra a administração federal, sem que o Congresso 
Nacional fosse informado e mesmo sem as fraudes ti
vessem sido descobertas pelos órgãos de controle inter
no e externo da União. Ainda quando ocasionalmente 
descoberta alguma fraude, não lhe sucedia a imperiosa 
denúncia criminal ao Poder Judiciário. 

Sabe se, outrossim, que no âmbito das concorrên
cias púbi"K:as tem prevalecido o domínio do oligop61"10, 
mediante repartição de obras e serviços entre concor
rentes, com preços previamente acordados. Essa práti
ca é ilegal e antiética no primado constitucional da livre 
COfll)etição e, consequentement, burla a expectativa 
de menores preços para a Administração Pública. 

Por outro lado, liquidações de empresas finan
ceiras delongam-se durante mais de dez ou até vinte 
anos, sem controle congressual, causando injustifi
cáveis dilapidações de patrimônio privados. 

Prevaricações, igualmente, propagam-se em 
órgãos dos Três Poderes, sem verificação e sem de
núncia criminal. 

O Congresso dos Estados Unidos da América, 
há décadas, adotou um sistema que vem se revetàndo 
eficaz para a prevenção e a repressão das raiadas es
pécies de delitos e imoralidades contra o património 
público. Criou o GAO - General Accouting Office - ou, 
no vernáculo, a Contadoria Geral. Seu chefe- o Con
trolador Geral da União- é subordinado ao Congresso 
Nacional, mas nomeado pelo Presidente da República 
por 14 anos, após aprovação do seu nome pelo Sena
do Federal. Na Grã-Bretanha, o Auditor e Controlador 
Geral é nomeado em caráter permanente e só pode 
ser destituído mediante aprovação da Câmara dos Co
muns e da Câmara dos Lordes. 

Peculiaridades históricas, políticas e técnicas 
desaconselham a simples transposição para o Brasil 
do modelo norte-americano de controle legislativo 
sobre a administração. Nos EUA o julgamento dos 
maus administradores é também de competência 
dos Juízes e dos Tribunais, quando se faz presente 
algum delito. Contudo, podem ser adotados no Bra
sil os princípios básicos do controle parlamentar nor
te-americano sobre a administração federal. 

Se o Poder Político decidir pela preservação de 
Tribunais de Contas, :"''Tia-se necessário restringir 
suas funções ao julgam·; ':o dos gestores, como é 
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inerente a qualquer órgão judicante. Além disso, se 
esses tribunais continuarem com instituições não ju
diciais, o julgamento terá que ater-se aos conteúdos 
administrativos e político, já que o julgamento de cri
mes não pode ser subtraído ao Poder Judiciário. 

Imperiosa se faz a segregação da função de au
ditoria, atri!:>uindo-a a organismos distinto e autõnomo, 
sob a direção de profissional capacitado em controles 
patrimoniais e financeiros e com mandato pelo menos 
superior a uma legislatura, a fim de assegurar autori
dade e independência para exercer o controle sobre 
todos que gerem recursos e bens da União. 

Esta proposta de emenda à Constituição procura 
criar uma organização realmente eficaz para o controle 
externo que o Congresso Nacional deve exercer, políti
ca e constitucionalmente. Nesse sentido, institui a Au
ditoria Geral da União para exercer a fiscalização da 
gestão financeira e patrimonial e preserva o Tribunal 
de Contas da União para realizar o julgamento admi
nistrativo dos gestores e _resps>nsáv_eis. 

Ambos os organismos desse controle parlamen
tar- Auád:oria Geral e Tribunal de Contas- continua
riam vinculados à instituição política a que devem ser
vir, embora com autonomia operacional e decisória 

Cumpre desfazer equívocos de muitos ao quere
rem que a Auditoria assuma corJtrole sobre tudo: pla
nos econômicos, saúde, habitação, energia nuclear, in
formática, segurança nacional, etc. A fiscalização sobre 
essas matérias específicas só pode ser realizada com 
domínio pleno pelas respectivas comissões terná1icas, 
com pessoal especializado naquelas áreas, cabendo à 
Auditoria exclusivamente os exames concernentes aos 
conteúdos patrimonial e financeiro envolvidos. 

Paralelamente, deve ser obsetvado que o exercí
cio do controle patrimonial e financeiro não exclui a 
avaliação ae custos e benefícios de serviços públicos, 
o diagnóstico de desperdícios, a recomendação de 
aperfeiçoamentos administrativos e outros subprodu
tos daquela função, tudo disponível em lei comum. 

Esses são paradigmas do mais eficiente siste
ma de controle parlamentar sobre a riqueza pública, 
praticado no mundo democrático. 

O aperfeiçoamento instituído por esta proposta Q9 
emenda à Constituição beneficiará também os EstadOs 
e o Distrito Federal, que padecem dos mesmos males 
da precariedade do controle legislativo. Entretanto, em 
salvaguarda do princípio federativo, deixa-se a critério 
dos respectivos Poderes Polfticos a escolha de alternati
va que lhes pamcer mais adequada, mesmo porque 
convém estimular a crialiviclade descentralizada. 

Atento ao significado de uma Constituição Polí
tica, esta proposta assenta nela apenas o essencial, 

transferindo para a legislação infraconstitucional a 
organização tanto da Auditoria-Geral quanto do Tri
bunal de Contas, compreendendo a estruturação, as 
atribuições específicas e o funcionamento de cada 
organismo, mesmo porque a operacionalidade de 
ambos os organismos provavelmente reclamará 
ajustamentos nos tempos. Por princípios de técnica 
legislativa, não deve ser disposto em lei maior o que 
possa ser regido em lei menor. 

Vale explicar, outrossim, que esta proposta 
acolheu o nome de Auditoria Geral da União e não 
da República, porquanto esta é composta pela união 
indissolúvel dos Estados Federados, Distrito Federal 
e Municípios (CF, art. 12). 

No que concerne às empresas púbi"K:aS e de ca
pital misto, estas usualmente denominadas de socie
dades de economia mista, a lei reguladora do controle 
congressual terá que harmonizar o exercício deste 
com o controle estatal estabelecido nos respectivos 
estatutos e na lei ~das sociedades por ações. 

Sala das Sessões, 13 de março de 1997.- Lauro 
~- Gilvam Borges- Ademir Andrade- Eduan::lo 
Suplicy- Roberto Freire- Ney Suassuna- Marina Silva 
- Leomar Quinlanilha - Bello Parga - Edison Lobão -
Teotõnio Vilela Filho - Regina Assumpção - Lucídio 
Portella - Ard:onio Carlos Valadares - Coutinho Jorge -
Waldeck Omelas - Levy Dias - Ramez Tebet -Jonas 
Pinheiro - Júlio campos - Carlos Bezerra - Mauro Mi
randa- Freitas Neto- Joe1 de Hollanda-Artur da T'ávo
la- José Eduardo Outra- José Bianco -João Rocha
Actias Nascimento- Nabor Júnior- Gilberto Miranda. 

LEGISLAÇÃO CITADA 
CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA 

FEDERATIVA DO BRASIL 

............................................................ u .................................... . 

Art. 60. A Constituição poderá ser emendada 
mediante proposta: 

I - de um terço, no mínimo, dos membros da 
Câmara dos Deputados ou do Senado Federal; 

11- do Presidente da República; 
III-de mais da metade das Asseni:lléias Legislati

vas das unidades da Federação, rnanifestando.s, cada 
uma delas, pela maioria relativa de seus membros. 

§ 111 A Constituição não poderá ser emendada 
na vigência de intervenção federal, de estado de de
fesa ou do estado de sítio. 

§ 2!1 A proposta será discutida e votada em 
cada casa do Congresso Nacional, em dois tumcs, 
considerando-se aprovada se obtiver, em ambos, 
três quintos dos votos dos respectivos membros. 
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§ 32 A emenda à Constituição serâ promulgada 
pelas Mesas da Câmara dos Deputados e do Sena
do Federal, com o respectivo número de ordem. 

§ 42 Não serâ objeto de deliberação a proposta 
de emenda tendente a abolir: 

I -a forma federativa de Estado; 
11 -o voto direto, secreto, universal e periódicó; 
III - a separação dos Poderes; 
IV - os direitos e garantias individuais. 
§ Sll A matéria constante de proposta de emenda 

rejeitada ou havida por prejuá!Cada não pode ser obje
to de nova proposta na mesma sessão legislativa. 

Art. 71. O controle externo, a cargo do Con
gresso Nacional, serâ exercido com o aUXJ1io do Tri
bunal de Contas da União, ao qual compete: 

I - apreciar as contas prestadas anualmente 
pelo Presidente da República, mediante parecer pré
vio, que deverá ser elaborado em sessenta dias a 
contar de seu recebimento; 

11 - julgar as contas dos administradores e de
mais responsáveis por dinheiro, bens e valores pú
blicos da administração di reta e indireta, inclufdas as 
fundações e sociedades instituídas e mantidas pelo 
poder público federal, e as contas daqueles que de
rem causa a perda, extravio ou outra irregularidade 
de que resulte prejuízo ao erário público; 

III - apreciar, para fins de registro, a legalidade 
dos atas de admissão de pessoal, a qualquer titulo, 
na administração direta e indireta, incluídas as fun
dações instituídas e mantidas pelo poder público, 
excetuadas as nomeações para cargo de provimen
to em comissão, bem como a das concessões de 
aposentadorias, reformas e pensões, ressalvadas as 
melhorias posteriores que não alterem o fundamento 
legal do ato concessionário; 

IV - realizar, por iniciativa própria, da Câmara 
dos DeputadoS, do Senado Federal, de comissão 
técnica ou de inquérito, inspeções e auditorias de 
natureza contábil, financeira, orçamentária, opera
cional e patrimonial, nas unidades administrativas 
dos Poderes Legislativo, Executivo e Judiciário •. e 
demais entidades referidas no inciso 11; · 

V - fiscalizar as contas nacionais das empre
sas supranacionais de cujo capital social a União 
participe, de forma direta ou indireta, nos termos do 
tratado constitutivo; 

VI- fiscalizar a aplicação de quaisquer recur
sos repassados pela União, mediante convênio, 
acordo, ajuste ou outros instrumentos congéneres, a 
Estado, ao Distrito Federal ou a Município; 

' VIl - prestar as informações solicitadas pelo 
Congresso Nacional, por qualquer de suas Casas, 
ou por qualquer das respectivas comissões, sobre a 
fiscalização contábil, financeira, orçamentária, ope
racional e patrimonial e sobre resultados de audito
rias e inspeções realizadas; 

VIII -aplicar aos responsáveis, em caso de ilegali
dade de despesa ou irregularidades de contas, as sançõ
es previstas em lei, que estabelecerá, entre outras c:om
nações, multa proporcional ao dano ca•lsado ao erário; 

IX - assinar prazo para que o órgão ou entida
de adote as providências necessárias ao exato cum
primento da lei, se verificada ilegalidade; 

X - sustar, se não atendido, a execução do ato 
impugnado, comunicandO a decisão à Câmara dos 
Deputados e ao Senado Federal; 

XI - representar ao Poder competente sobre ir
regularidades ou abusos apurados. 

§ 111 No caso de 001 ~om, o ato de SI tstaçãn selá 
acJrAacb cirelamenle pelo Cougre ss ::r Nacional, que solici-
1ará, de ineciato, ao Poder ExacuiNo as n ec:idas cabíveis. 

§ 211 Se o Congresso Nacional ou o Poder Exe
cutivo, no prazo de noventa dias, não efetivar as me
didas previstas no parágrafo anterior, o Tribunal de
cidiÍá a respeito. 

·§~As decisões do Trixlnal de que resule Í~Tl~CJ12-
ção de débito ou multa telão eficácia de titulo exsculillo. 

§ 411 O Tribunal en::aminhará ao COIIQI e ss ll Nacio
nal, trimestral e anualmente, relatório de suas atividaÍ:ies. 

Art. 75. As normas estabelecidas nesta Seção 
aplicam-se, no que couber, à organização composi
ção e fiscalização doS Tribunais de Contas dos Esta
dos e do Distrito Federal, bem corno dos Tribunais e 
Conselhos de Contas dos Municípios. 

Parágrafo único. As Constituições estaduais 
disporão sobre os Tribunais de Contas respectivos, 
que serão integrados por sete conselheiros. 

(A Comissão de Constituição, Justiça 
e Cidadania.) 

A SRA PRESIDENTE (Emília Fernandes) - As 
propostas de emenda à Constituição que acabam de ser 
lidas eslão sujeitas às ãsposições especificas conslan
tes do art. 354 e seguiríes do Regimento Interno. 

As matérias serão publicadas e despachadas à · 
Comissão de Constituição, Justiça e Cidadania. 

Sobre a mesa, projetas de lei do Senado que 
serão lidos pelo Sr. 111 Secretário em exercício, Se
nador Nabor Júnior. 

São lidos c. ,aguintes 
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PROJETO DE LEI DO SENADO N° 36, DE 1997 longo destes quase 10 anos de aplicaç~o. o Decreto-Lei n' 911 vem 

cumpnndo a sua função de regulador do sistema de financiamento de 

Dá non1 redacão ao arr. 66 da Lei 
n' 4. ~28. de N · de juiho de /965. 
aiterado pelo Decrezo .. Ler n" 911. de I" 
de ouwbro de 1969. que dzspõe .sobre a 
alienação fiduciárra em garantia. 

Art. I' O an. 66 da Lei n' ~.728. de 1965. alterado pelo 

credito direto ao consumidor. 

As cnticns em gemi não procedem. porque o dinheiro que 

as entidades de financiamento e im·estimento empreStam aos seus 

clientes ~ o mesmo dinheiro que recchcram em captação no mercado 

financeiro. ori<mdo da poupança populao Por isso .; que se diz que "as 

Decreto-Le: n' 911, de 1969. passa a vigorar com a seguinte redação:· - -- - garantias que adoram nas ope:-:zçõ,'S ati'. os assegurom {) bom fim das 
opernções passivas." 

publicação. 

"An. 66 A ahenaç~o fiduci:iria em 

garanu~ transr~re ao creàor o domínio 

resoluvel ; a posse indireta da coisu móvel 

alienaó. independentemente da tradição 

efelJ\'a do be::r. torna.ndo-se o alienante ou 

de\"edor em possuidor direro e depositaria com 

rodas as responsabilidades e encargos que lhe 

incumbem de acordo com a lei civil e penal. 

sal\"o a prisão civil.-

Art. 2" Esta Lei entr:J em vigor na daro. de sua 

Art. 3• Revogam-se as disposições em contr.ino. 

Jl"STIF!C. \Ç.:\0 

A all~nnção fiduciúna em gar.:mtta surgJU no contexto 

jurídico p;uno com a Lei n' ~-728. de 14 de julho de 1965. Em fac: de 

seu texto lacunoso. are porque nasceu de emenda 30 projeto de lei que 

se transformou na chamada_ l.o.Ldo_M_ercad_o_de Capitais. inumeros 

tàrnm as di\'~rgt:ncias jurispmd~'nciais sobre ns demanà3s d::u 

decorrentes. principnimcntc qu:mto ao correto tipo de ação a intenmr 

com VIStas a se obter a execuç~o da propriedade oferecida em garantia 

fiducinria. 

Neste sentido e a liç~o do magimado PAULO RESTIFFE 

NI'TO em sua Garnnti:J Fidu<i:iria. ed. RT. pág. 57: 

"Sem a disponibilidade de meios eficazes de pronta 

satisf::u;ão do crédito. os fimmci::tmentos tomar-se-iam 

uma temeridade. ati:tando a própria liquidez das 

obrigações assumidas pebs financeiros em relação aos 

títulos de sua ohrigaçõo colocados no mercado. E a 

insegurança fatalmente prejudicaria a cnptaç~o de 

necursos de finaneiamc•nro. com rerr:1ç~o na atividade de 

abertura de credito para aquisiç~o de utilidades e bens de 

produç~o.'' 

11 

Mas ha nesse diploma legal um deri:iro grove que pnecisa 

ser eliminado. porque afronta os postulados de proteç~o aos direitos 

humanos. É que o Decreto· Lei n' 911/69 permite a prisão civil por 

divida ao equiparar o deposimrio fiúuci:<nte 30 deposillirio de que trnta 

o art. 1.::!87 do Código Civil. 

Constmn-se um:t int1mc:.:t e sCria di\~crgê-ncia. tnnto entre 

tribunais quanto enrre domrmadorc<. sohre a prisão ch·i! por divida 

controida mediante ohrenç~o d~ credito por meio de alienaç~o 

fiJucnirio. 

O Protossor ~1.\NOEL Gc5NÇ\LVES FERREIRA 

Como o novo instituto caminhava inexoravelmen;e para o rli.IIO. em recente parecer pubi1cado na "'Revista Forense.jul/set/199-!, 

desuso. anre as inúmeros dificuldades enfrenmd~s _pelo~ cr_edore_s para p:\g. 165. conclui: 

recuperar seus haveres. resolveu o Poder Executivo expedir-º J)ecre!<J· 

Loi n' 911. de !969. mdhorando o rc,ro primitivo no c:oncememe ao 

direito mnrerial .: ::tcrescentõlndo regros àe direito proç_~~~al. 

Apesar de sofrer ::tlguns comentârios severos. como 

"resquício do periodo auronmrio-. !~i drnconiana. etc. o faro é que ao 

.. 27. Em vism do ~xposro. poae-se concluir que se 

condun:t perft!itmnente com :CConstirulçâcf{n-rt. 5°. inciso 

LXVII) a possíbiiidoàe da prisão civil. como deposillirio 

infi~l. do alienanre fiJuciano. nos :erinos do arr. 1.287 do 

Código Civil e do arr. 904. par:igrofo único. do Código 
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Processo Civil. ~~nhum:t anconstitucion:lid.o.de macula 

estes precettos 

495 

O processual1sto ADRO,\LDO FURTADO FABRÍCIO 

conrr:1põ~-se a esse posicionom•mo 1:1pud :'v!i111stro Jesus Cosm Limo. 

in ·'Comentanos às Sumulas do STJ 1. oduzindo· 

gnrnmi:~ nfio se cogn:1 dt: ··n~1o resntuiç3o··; pel:l singela e 

bast.:mte r_n7.:1o çie I.JUõ!' o de•. ~dor n:io receb:!:.: 3 coisa das 

mãos do credor. :! so se restmn Oll não J aiguém o que 

desse ::tlgucm se hou\'er receb1do. ·• 

Em exce.lente estudo mtnulodo Alienaç-lo Fiducii>ria em 

Garnntia (RT. ano 8:. vol. 693. p. 88}. JOSE GERALDO DE 

"Tamhom nõn me parece dar qualquer socorro ó J/\('OrliNA R/\BEI.I.O traz a lume a seguinte passagem 

mesmo tese a id;.'I:J. em que se insistiu mtlito. ig:t:almente. 

de que aauel~ que va1 buscar um financiamento. vai "Nas decisõ~s acima mencionadas. da -!' Turma do 

li\'rememe. e t:tmbcm ]1\·rememe anui nn prestaçâo das Superior Trihum:i de Jusnç:t. se esmheleceu que nas ações 

gnrom1as pol"\·entura 0,ig1das em C:lda Oj:'eraç~o de de depósito dcmodas de ai ienaç~o tiduciana se deveria 

credito re::tli7:tdJ ter por exdutd:t commaç~o de pns;to ch·il. Entendeu o 

STJ que a Constitui<;~o. ao permitir a prisão civil de 

A esse propnsuo. parece-me muito oponuno lembrnr deposimrio infi~!. qu1s se referir apenas as obrigações 

que tnd:Js :t.<: r"'"'"o:t"' C:tf"':t7es si'io. sim. li\'res de dispor do concernentes 3os deposnos c!ãss1cos. aquel~s em que o 

seu patrimõn1o e. mdusi,·e. de compromete-lo em deposit:irio. como ensinou TRABt:CCHI. recebe a coisa 

g:arnntil. \l:ts ningu~m é li\'re de comprometer a sua paro gunrd:.r. cons~:~·ar:: rcstimir. Fom disso não cabe a 

liberdudc fisicu a título de garontiu patrimoniul. E prisão civil( ... ). 

msso 1mpormria o extensão da reforçadisstma garnntia dJ 

alien:tçõo fiduciitria. que tem a potencialidade, pelo 

menos. de conduztr ii prisão civil. a toda e qualquer 

espt.'cie de mútuo. como se està a pretender. 

Se a aliem~o fiduci~ria for. como se está querendo. 

ao que p:~rece. nivelada com o penhor. com hipoteca. com 

os demais direitos :=is de garnmia. no sentido de que o 

credor ~ livre de escolher entre qualquer desses institutos 

parn gm·antír-se. se isso um dia for verdade .. entllo ( ... ) a 

gamntia constitucional do veto a pris~o por divida estar.i 

definitiv:unente ='liZioda e sepu!mda.~ 

Na p:lgiila 183 dos mesmos "Coment:iriosn encontra-se a 

se~uinte rr:~nscriç;to: 

"A Constituiç~o da República. no an. 153. § 17. 

proibe a prisão civil por divida.. abrindo duas úniêas 

O Supremo Tribuno!. contudo. com sua força última.. 

fazia pre,·alecer entendimento segundo o qual não ofendia 

a Constituiç!n o dccretoção da prisão civil do devedor 

alienante fiducmme. porque 3 própria ie: o constituia em 

deposit:irio.-

Realmente. asstm ~nt~nd~ a Corte Suprema. pois em 

dwi,fto recente. proferida no !!C -73044. Rdator o Mimstro Mauricio 

Com'<~. cuja ementa foi publ1C:lda no DJ de :0.09 96. decidiu: 

"3 - A pris~o de quem foi declarado. por decisão 

judicial. como depositúrio infiel é constitucionaL seja 

quanto ao dcposno regulamentado pelo Código Civil. 

como no caso de alienação protegida pela clausula 

fiduciilria." 

III 

exceções. que. como tais. se interpretam estritamente. Conquanto chancelada pelo Supremo Tribunal Federal a 

Uma delas é a do "depositilrio infiel", expressão cujo constitucionalidade da pris~o civil por divida contraida com base no 

signific:1do não pode ser senão o que ressalta do an. 1.::!87 instituto da alienação fiduciúria. repugna ao sentimento de 

do Código Civil. e implica a não restituiç:lo dJ coisa ("o solid:tric'dadc humana a extensão da hipotese prevism no art. 1.:!87 do 

deposimrio. que o n~o restituir. quando exigido~). E a Código Civil, por mera ficção legal. Do contràrio. estmiamos 

essa hipótese. e s<i a d:t. que alude o texto constitucionaL regredindo aos tempos primevos. abolido do sistema romano desde a 

insuscetivel de ampliação. Na alienação fiduciário em Le" Poetclia Papilia. de 3:!6 A.C. 
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Como h:l evid~ntc di.;;'licnção JUrisprudcnc-ial sobre o temu. 

cabe ao legislador fa~er o mterprc•taçõo outõntico. dando a nonna 

jurídico. por outr:I norma. sem1Jo e alcance o mais condizentes poss1ve! 

com os valores alberg:.aos pelo sent1menm de proteção da dignidade 

humana. E é ex~mmente este o propóSitO do presente projeto de lei. que 

esperamos ver aprovndo rapidamente pelo Congresso :-<acionaL 

d:> a descri~o d& coisa obJeto ds &llenação e os e.tem~ ::,.:r;Us ... 
J)tmive1S à sua. 1dent1f1c&çio. 

f __ -~ o_ instrumento de ali~ fidue!á.r:ia. tnmtere o dC..C':J..tnio da 
COisu allenãâa.. lnd.e~d.en:tementf' da :ma tr&d.ic;:io. ccnt:ll'l.Wldo o de1'edo: 
a pcsst.tl:-ta em nome ào &dqmrente, secund.o as conclic;Ces cio contra.to. e 
com os resp=t>llldades de depc.sltflrlo. 

I 3f Se. na data do tnstnmlento dr alienr:.cão fid.ud!lrl&. o devedor 
ablda não tiver a .,asse t1& caLU. alienada. o aomnlio ãc:sa. se ua.ustenra 
ao a.dqw.rente. quand.o o <levedar entrar na. sus passe. 

f ol' Se a. coi:s3 allena.d& em prmt!a. nia .se h:!ent1fic por' nW:nerc:s. 
marc:u e sJmJs lndlcado: no r=trumento de allenac;;io t1clud.trtl. cabe 
ao l'f'Cpn.etfl.r1o ftdud&na o onus a prova. centra. t.ereeu"C;. d.& 1dentidade 
dos bens do seu dclm1Il1o que .se enecntram em l'Qder do deYedor. 

. . t 59 !io caso de iDndiJ::c.lJlem~tc d& obrigal;i.o garsntid&. o ~c-
Consigne~se. por oponuno. que n:io 1m necess1dnde de se ttr!o "POde .,.end.er a eom a trr:etrcs e &l)llcar o preço d.a ftZ1àa no 

P&Pmento: do :seu crédito e c1u de5;)eSU ciecmTeD.tes da eooran;s. entre .. 
propor a revogaç~o do ar.. ~o do aludiJo Oecreto-.l.ei n"911/69..Jlor_qu"~·""'do ao devedor o saldo pornntma alllttldo. •• bOlm!r. 

-- t-srseo-~d& vmlia d.& coisa nlo butar 'P&f& ~ o crédito 
a aç~o d(' deposito pode subsistir sem 0 uso da ameaça de prisão civil É ~o PtQlmetli.rlo fiduciário • d_.... n& tanna do -· anterior. o 

· ctendor eon:tmuara. pessoalmente obripd.o & papr o S&ldo Cleted.or &purtdo. 
o que nos ~nsma o junsta ADROAl.OO fURTADO F ,>.BRIC!O citado 1 'I' E nula a c:liUSUl& que au= o =netário flduc!Arlo a n= 

• · c:om- a. coiSA allen&cm c:m. ga.rmua,. x a. div1c1a Jlio fOr paga. no :sec 
'ttndmento. pelo Ministro Jesus Costa L1ma \Opus cit .. p. 18~). 

"Trata-se de f.,culdade. e a omissão de seu exercício 

pelo numr não desnatttm a açilo de depósito. nem a fuz 

catr sob o rito ordindrio. O sistema do Código põe a 
escolha do autor. sempre sob o rito dos artigos 901 a 906, 

ação de depósito com ou sem commaç<lo de prisão ao 

depositilrio infiel"' ("Comentários ao CPC". Forense. v. 

VliL 3' ed .. no !52. p:íg. 185). No mesmo diapasão 

OViDIO BAPTISTA MARTINS: "'A cominação de pena 

de prisão não e essencial a ação de depósito ... " 

("Procedimentos Especiais". Aide ed .. 1969. no 48. pog. 

110) .• 

Sala das Sessões, 13 de março de 1997. _ 
Senador Lauro Campos. 

LEGISLACÃO CITADA 

LEI W 4. ":':!8 - DE lf. m: .rot.RO m; 1965 

Dfset1'Lin::. o 'nÚCa.do !!~ ca~tau e e.ttcbelece mc:c!id:.:s ;:1ara. o .:~:c:a 
ae.'!ent:otvmumz:o 

f 89 o prtnJr.i:eti.rio fi.d.uc1Arto. ou a.quêle que ecu:n::~rsr :a. coisa. J)Odera 
rei:vmcitc:...ta do dnedor ou de ~· no r::s:so do t s• ct!ste art11f0. 

1 9f Apllea.-se & al1ell.Sl;4o t1d.udár1a em garantia o <Usposta nos ar
tiscs 75!, '752. 763 e 802 d.a COdlgo C1V11. no que couber. 

I 10. O devt!dor que aiJenitr~ tJU -der f!m p.ra.ntJa & terceir03. COlS& que 
Jà alienara tJduC1t&.riamente em ~t13.. nca.rs SUJeito à pena. p:mst;:~. 
no art. 111. § ~. UlCJSo I. do Cóttigo Penal. 

:DEC-Rí.To~LEI--N9-9ii-:..:.-DE- i DE 
OUTUIIRO DE 1969 

i 

Alterãã-·reaàÇaa····;to -ã1't:-·s6, -·da·· Lei~ 
' Pnl!~4:·niC7cte 14 de 1ulha ci.e 1965. es

tabelece 'normas de processo sõbre 
alienação fiduciária e dá outras 
j.irovza.enczas. 

Os Mmistrcs da Marinha de Guer
ril, do Exército e da Aeromi.ut!ca Mi
litar, usando das atribu:ções que 

· -lhes ccnfcre o artigo 19 do Ato Ius
titucional n.., 12, de 31 dt.• itgõsto de 
1969, combinado com o ~ 19 do ~rti
go 29 do Ato Institucion:ll no 5. de 
13 de dezembro de 1968, decretam: 

Art. 1'<' O artigo 66. da Le1 ..... . 
. . . . . . . . . . . . . . . ............................. n9 4. 728, de 14 de jull1o c1.: 1965, pas

sa a ter a seguinte redaçno: 
. SeÇ>Io XIV 

Alienação Fltluaon4 ., G<uantta 

!:.,R ]6: Nas obl'lgações ~ t= ~ fi<!ÜciÃr!& de bem 
mõvet. a creàcr tem o dcm:fnto c11. CCJ.&& a1tenacia.. aú s. Uqwc1açáo da 
dlncta. garm1tld&. - • . 

I l' A &llenaç4o ~ em BUant!JL :olmmte se .,..., ... pur escnto 
e seu u:strmnen~ lnUll1co cu ~. qualquer que .seJa o .seu Yalar.' 
cu1a eópiS ~ arqu:tvad& no r:eps10r0 de CtulO!I e d.ocumentos, .sob pena 
de llio V&l.er contra ;ercettcs. amtera o aeKUmte: 

4) a tot&l da d1Vià& ou :nm esttta.atl:va: 
b) o prazo cu a epoca. do ~eniO; 
e) 1 a ta& de Juros. se b.cunr: 

"A.rt. 66. A alien · ção tiduc::l-· 
ria em garantia transrer~ ao 

-crectcr o domínio ,.es.~:uvel e a 
posse ind:reta 1a ~nt:a movei 
alienada, indepeude~temente da 
tradição efetim d.o bem. tornan
do-se o al:en- nte ou devedor Pm 
possuidor direto e dep:-~sit.ano !:oln 
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t'f...das as respcn.subilldaoes e en- · tr:J. terc:iro3, da tde~:tlda.ie dcs 
cargos que lhe incumbem de bens do seu domínio que se t'l1.-
at:ordo com a lei ~i> a t! penaL centram em poder ~io devedor. 

§ 19 A alienação fiduciária sã- § 4«? No cnso de ina'lir:-p!err.~:u-
mente se prova por escrito e seu to da obrigação g· rau~.:cta. a pru·-
1nstrumento. público ou parti- pnet:ir1o Ciduciário ~)Ode vender 
cular, qualquer que seia o s~u 
\'alcr. será obr.gatór: :nen te ar- a coisJ. a terceiros e lplic:Ir u 
q•.livaco, por cópia 'ltl m:crofrlmt!. :t:reço da venda n.o i)a~amen tJ do 
no Re::ii.stro de Tit!lJos e Do- set1 crédito e das jespP.sus dccor
cumentcs do dom:cilio do crrdor, rentes da cobrança, entregando 
sob pena de não ".'aler contra r o devedor o sa.fdo porventura 
terceiros, e conterá, além de ou- apurado, se houver. 
trc:; dados, os seguin:2s: § 59 ~~ o preço da venãa da 

a, o teta! da di v i.:! a cu : ua e:;- cci~a não bastar para pagar o 
timativa; créd to .io proprietário fiduciário 

b1 o local e a d.:.ta cto pag:..·· e despesas, na forma do pará-
mente; grafo a!! ~erior, o devedor contL 

c1 a taxa de JUr::::s. c>s ccm1s- nuará pe:saalmente obrigad-:l a. 
sões cuja cobranca fõr permiti- pagar o saldo 1ecredu·· apurado. 
da e. eventualm::nte. u ::i::üts•!b 
penal _ a e:Úipulação de corre_ 
ç~o mcnet:lna c:cm ,nuic:.u;:w do.5 
ln:!:ces a p 1 ic:i ve:s; 

a) a aescriçao do bem oiJJeto 
da alienação fiducián:l f 03 e!e
mcntcs indispensA,veis à sua iden
tificação. 

§ 29 Se, na data do 1nstru
ment.o -ue alienação üàuc;ã.ria. o 
devedor ainda não fôr prcprietá
rw aa co.sa. ob]eto jo t:outram. 
o dcmmi'o fiduc1ariu 1c~t:t se 
tr::;.ns!enra r o credor no momen
to da aqúisição da nropriedade 
pelo devcdcr, inctepc~dcntel-:It:>!lt:? 
dP quulquer form.aiij:lde poste
rior. 

§ :I? Se a coisa alienada e1-:1 ga
rantia não se identif!ca pm.· 
nlli"TTercs. marcas e sin ::.s intl.!c:l
dos no instrümento ::e a!ienac::!.o 
fiduciãria, cabe ao orcprietário 
fiduciário o õnus da prova, cnn-

§ 69 E nuta a c!:J.u.:;uta que au
toriza o proprietário t'iãucjario a 
!icar com a coisa a.!lenaja em 
g:u·a.n ti·· • se a divida não fôl' pa
ga no seu vencimento. 

§ 7«? Aplica-se à alienação fi
duc:ar:a em garant:a o disposto 
11os artigos 758. 762, ':'63 e 802 do 
Códig'J Civil. no q;1e ·;!>uUe-r. 

§ 89 O devedor que alienar. ou 
der em garantia a tercei!'os, 

coisa que já alienara fiàuciàna
m.;nte em garantia, !icar:i suja to 
à pena prevista no art. 171, § 2", 
inciso I, do Código Penal. 

· 1 9"' Não se aplica tl. alienação 
Uduc!ana o dt::po;;c.J no <.rtlgo 
1279 do Código ;ivil. * 10. A a!Ien::tçao ti.Jnci:'lriu -~m 
g.trantia de ve1culo autC:llútOr, 
clevera. para tms pr·Ji.iator:o.s. 
constar do certificado de R.e~:s
tl·o. a que se retere o artiq;o 52 
do Código N.t:!onal de Tr:in~i-. 
to." 
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Art. 29 No caso de in~~dlln;:::re:lwu
tú on mcr.l nas obngações ~rntra
tu., is g;; ran tidas mer~i.l11 i e :.Jir.r~~H·ão 

fiduciária, o prtprietário fiduc:ir:o 
ou t:reuor po{lcra ven~wr a c~m:;~ a 
terceiro:·, illclependt!th('meu~~ de tci
lão. n·~sta pul.:.hc~:t, a,·at:<.r,:aq pn!v:a 
ou qualquer outra medida judicial ou 
e.ür .• JUult:la!, salvo CllS!JuS.ça:) .. ~.'{
Pl'~;-,SJ. e1:1 cou tr~no prev .s::.J. nc- ~cn
trato, ctevt·udo aplicar :.> preço d:l 
venda no pag:m1cu to de seu cr:;:!lto 
e das ctesp2s.1s dec.~rrcnrcs e ent~·l!· 
gar ao devedor o saldo apar:.do. se 
!1ou;.er. 

§ 19 o cre::ito a qt!e S!'! re:e1·e o prc .. 
sen :e arti;;ro abrange o p:rinc.-ip '11. jU
res €• c·:::missõ:s, além da·~ taxas, 
cliusul:l. penal e correção mor.ctiria. 
quanao express.lmentr:: ~un vencHil1iJ.· 
a.o~ pel s partes. 

§. 29 A mora deccrreri do simp!e:~ 
vcnc::ne:nrc l:J prazo par:.. pJ.g:.'!.meuto 
e ~o:le!·:i ser ccm!)rcvad:J.. por c:~ll t::1 
r:;:s ra:'a axpedida por :n~~rmédio 

de Carr..Crio de Titules c Dc~u;:n ~nt.ns 
ou pcto protesto do titlll0, a criti:rio 
do crc::cr. 

§ 39 A mora e o imtd!mplel-::~:;.to 
de obriga~:;ões contratu: lS garanti:i.J.s 
ror .alienacã.o fiduciári::l, ou a ucor
rênc:a legal ou convencional de al
g m dos casos de a.ntec!p~tct.o de 
VCnc!mento da divid'l. faeultarão ?O 
credor considerar, de p1e:J.o dir~ito, 
vpncid · s tê-das as :>bri;;:1;;ões ct">r.tl':.t
tuais, independentemente de aviso 
ou nct:lil.:~tç;l.o judicial thl extrajuàl-
ciaL : 

Art. 31? O Proprietárb '!?iduciirw r;u 
CT'e•inr. pcder::i requerer ':.Ont.::a O de
Vedor ou terceiro a busca e apreen
~ao do bem allenaelo ~iauctaricimen
te. a qual sera concedida lilmnar
menre. desde que comprovada a tno-

. 
ra ou o inadimplemento do C.eve~or. 

~ 1 o D ::~pacllada. a inicial e e,.:~:
cut~àa a Lmmar, o t'é~l :;e;·a cl:~~in 
p.tra. em trc:. àla:;, apr-:!:;~t!tar ccu
tl!!i t <;!lu uu. se já ~.i ver p.:. ;,:o 4\J •:·;. 
tq;.,are::ta per cano' c o p·e;;'.J lin.an
clacio. requerer a pu.::gaç:i:J de m:.:ra. 

§ 2Q Na contestação só s-e pode.rá 
~·.lc;;ar o p.tg.lmento do ctell.ttl venci
ao ou o cumpnmeuto üas cbr!gaçõe!l 
ccntratu:ll::s. 

~ 3'' Requerida a purg ·çu:J ra: mu 
r:;. tcmpestivament2. o Ju1:~ marrara 
data para o pagamento que deverá 
:;:-r H~!!:.O em pr .. tz-: nua ,.1penor a C.e2 
dias, remetendo, Jutrossim, os autos 
o.o ccntadcr p.ar ~ l!:ilcl).:o c1o üélJiW 
C}:~stente. na forma do ;ut. 2t. ~ seu 
l~!t~ a~rr.1 o prlme:ro. 

§ .;'! CCl1tCSt:J.do ou não o I:C.:.Ildo c 
n~D purtpeia a mura, o Juiz ct~u:1 
scr.tença de pla!lo em cinco di:!~. 
apos o decurso do prazo cie defe~:t. 
in:i<:pei,denten:.cnte da avaliação elo 
bem. 

§ 5'! A sc:n tençJ. do Jtiiz. de que ca .. 
U! ug~avo de mstrumento :;nn ef~1to 
s~;spens1vo uã'J Jmper:Ura a \'enaa 
e:;:.r=t}ucic:ial dO IJ:'tn o~.t&~tl:'ldO arlu
c:ir:ammte e. can!:clidar:i a pmpr!e
ct <!~ e :~ pO!i.S::! p1e1m " ·• ... r·.!:r.:;;·.~ ·u1~ 

maos do propri'at:irio fiduciário. Pre
l'cliCla p~lo. cree1or a 'IC~l~U J'l'llClJ.l, 
aplicar-se :l o disposto ao W-~~~~ VI, 
L: ·•ro V. do Códi;o de Prcces::;o Civil. 

§ 69 A busca e aprP.ensfi.n r.re'lrtsLu 
no prês·:mt:: ariigc const'tui proczsso 
autêncmo e independente de qualquer 
prccectir ... ento posterior. 

Art. 49 ~e o b:::m ali:!na~t., liduc:~l.
ri::nn:;,1te não fõr encontrado ou n::i.:.~ 
I!E! :.eh r na posse do de·'/edor, o ~le-
de r pcd::rá int-~ntar a.:;:lo de dep6si. 
to. nu forma i:rcvist::t no Titulo XII, 
L!'::·o IV, do Có:ligo de Pr~:::c.:so C1-
vil. 
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Art. 5'·' Se o cl·rdcr prcfor;r :·ecor
rer à aç:ío executi,•a ou, se fôr o ~a
so ao e:~::ctttiVCJ ftzc:ll. ,erto f"•:Jlt:U·· 
rnc;cs, ;J. cr:tério do autu:· na flçn.o, 
llcr:.s cio devedor qnmtns bn.:;te:n p:l
rn. a~::"'gurar a execução. 

Pan'tg-: afo único. Não se anlica à 
' all:>n ?.t,tc fictuci:ir:a o jisp~;~:t,J r:o!1 

incises !X. XI e XIII ':lo r.rti""O r42 
• . :0 

ao Có:llgo de Processo f";IYIL 

Art. 61! O nvalistn. ti:'.dor ou tercei
ro Interessado que pagar a ~n·ida do 
ali r:.nante ou dev·edor. se .c;ub .rog-~ rá. 
de pleno d!reito no crédito f na g:l
ran ti!l const;tui:la pel3. !llienaç::lc fi
duciária. 

Arí. 79 Na falência do devedor 3.lie
uarHe, flca assegm·acto .. o c1 l!uor ~u 
pro;;rict:írio fidt!t.:!~: in Ll t!ire•to a:: 
pe:.i:r. n:t fo1·:n.:t pre·. is:a uu Iei. a 
1·~~!itu:ç:b do be1:.1 alien:. do !ict ;.;.c:a
U.!m:mte. 

Pa1·ngr:üo únil.::>. Efet!..-atla J rc~
lltmçüo o proprietário tidm:.:lrio agi
rá na form1 prevista nest:: Decreto
lcl. 

A!·t. 8t:~ O Ccnselllo N:.tcü.t:al dt: 
Trãns:to. no prazo má:.:::mJ de 6U 
dias. a contar da vi:;tmc;a cto prt:scn
'"' D·<>rPto le1. Pxpedira nc~·n1as rl~· 
gulamenta.res relativas à ali~nação fi
uuL:;~r•a a c ve1cu!cs auto tu L•t..;rt:s. 

Art. 9" O prc!;tmte D.::.:r~w- 1ei f:ll
trn!·~ em vtgor. 11 J data :i e su,1 Dub!l
,.n:-nn. apli~nucio--se desd!> 1n:•;o, .Hos 
processos em curso, revogadas as dis
pn.,:co~s em contrc'i.no. 

Brasilia, 
gl:S... ua 
t:.cpúbllca. 

1 de outubro 
In=tcpcnctenc:a 

AUGUSTO H A r.t A N N 
GR'i:tm:WALD 

de 1969; 
e 819 da 

AU!'.tLIO DE LYRA TAVA.U:ES 

W.RCIO DE SouzA E Mt::u.o 

Luís Antônio da Gama e Sil'l:a 
Antõma Detjzm Netto 

(À Comissão de Constituição, Justiça e Gi"<Jdania -
decisão terminativa.) 

PROJETO DE LEI DO SENADO N° 37, DE 1997 

Aumenta o periodo max1mo de percep;Jo 
do seguro-desemprego 

O CONGRESSO NACIONAL decreta: 

Art. 1• O art. 2• da Le1 n• 8 900. de 30 de junho de 1994, 

passa a vigorar com a seguinte redação· 

"Art. 2• O beneflcto da seguro-desemprego sent concedic1o 
ao trabalhador desempregado por um oeríodo mâxtmo varlâvel de 
rres a otto meses. de forma continua oú alternada. a caaa pertodo 
aquisitivo. cu}a duraçao será definida pelo CODEFAT. 

§ t• O beneficio poctera ser retomado a cada novo perlodo 
aquisitivo. observado o d;sposto no artigo anterior. 

§ 2• A detennmaçao do período máximo mencionado no 
caput deste artigo observartt a seguinte relaçao entre o numere 
de parcelas mensais do beneficio do seguro-desemprego e o 
tempo ae serviço do trabalhador nos quarenta e oito meses que 
antecederam a data de dispensa que deu ongem ao requerimento 
do seguro-desemprego: 

r - tres parcelas. se o trabalhador comprovar vinculo 
empregatfcro com pessoa jurid1ca ou pessoa tisica a ela 
equtparada. de no minJmO sers meses e no mãxtmo onze meses, 
no pertodo de referênaa: 

11 - quatro parcelas. se o trabalhador comprovar vinculo 
empregatlcio com pessoa jurídica ou pessoa flslca a ela 

equtparada. ae no mtnrmo aoze meses e no mâx1mo dezessete 
meses. no penoao de referéncta · 

III - anco parce;as. se o trabalhador comprovar vinculo 
empregat1cio com pessoa JUrldrca ou pessoa f!sica a ela 
equrparada de no mim.T.o aezo1to meses e no mé:amo vmte e tres 
meses. no penado de re~erenc1a. 

TV - se;s parcelas. se o trabalhador comprovar vinculo 
empregattcto com pessoa Jurldtca ou pessoa tisica a ela 
eqUiparada. de no mm1mo vmte e auatro meses e no mâxtmo wnte 
e nove meses. no perloao de referénc1a: 

v - sete parceras. se o trabalhador comprovar vinculo 
empregattcio com pessoa JUfldtca ou pessoa tiSica a ela 
ec;urparada. de no mimmo tnnta meses e no máximo tnnta. e cmco 
meses. no perlodo de re.ferenCJa · 

VI - oitO oarr:etas. se o trabalhador comprovar vinculo 
emoregattcto com pessoa jurld1ca ou pessoa fls1ca a ela 
equrparaaa. de no mrmmo tnma e sets meses. no periodo de 
refe~nCJa 

§ 3• A traçaa sg~.:a1 ou suoenor a aumze dias oe trabalho 
se~ haVIda como me! 1.~ --"ar. para os efeitos do paragtãfo 
anrenor. 
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§ 4• o pertodo máxtmo de que trata o cllput podenl ser 
exceocronatmente prolongaao em até âo;s meses. para grupos 
especifie<>s ele seguraoos. a cnrl!no áo CODEFAT. àesàe que o 
gasto adtCJonal representado pOr este prolongamento nilo 
ultrapasse. em cacta .semestre. ae: por cento dO montante da 
Reserv:t Mlnhna ae Uawdez. cte que trata o § 2• do att. g• da Lei 
n' 8.019. áe 11 de abm de 1990. com a redaçaa daás petp srt. 1' 
da Le1 n' 8 352. de 28 ce dezemoro de 1991. 

§ s· Na deterrTIInaçac ao Drolongamento ao periodo maJCimo 
de .oercepçao ao benef:cto ao seguro.cesemDtegO. o COOCFAT 
observara. dentre ou~ras vanavets. a evotuçao geog~fica e 
seronal das taxas de cesemp~go no Pais e o temoo médio de 
cesemprego ae grupos esoectficas ae rraoa/haaores. 

Art. 2' Esta Lei entra e:n v1gor na data de. sua publicação. 

Art. 3' Revogam-se o a:-:. 2' aa Lei n' 8. 900. de 30 ce 1unno . 

de 1994. e demais diSPOSIÇões em contràno 

JUSTIFICAÇÃO 

O ciesenvotvrmento econõm1co em toco o mundo nas últimas 

décadas tem mamfestaao suas ma1s graves c:mtradtções através do 

fenómeno ao aesemprego. Nos oa1ses Que de!êm e1evaco nivel de 

desenvolvimento tecnológtco o aesemprego at1nge taxas multo altas. 

problema que vem senoo enfrentaco. pnnctcatmente. cem uma sefte ae 

poliucas soCiais compensatónas aue. se não resolvem o problema. cnam 

condições para que o trabalhaaor mantenna min1mos padrões ce v1da 

durante os oencdos oe desemprego. Já se ultracassou a casa aos 800 

m1lhões oe desemoregados no mundo e nos paises em 

e estender por mais trés meses o periodo máx1mo de perceoção do 

seguro-desemprego. como forma ae ameniZar o grave prootema soetal 

representado pela pau!anna elevação do oesemprego no Brasil. 

Ao se conceder ma1or orazo de cercepção do beneficio. além 

de garantir. por mais tempo. uma renda mín1ma ao trabalhaaor e sua 

famma. permrte-se Que o desempregado despenda ma1s tempo na 

procura de óutrO emprego no setor formal do mercado de trabalno r com 

carteira de trabalho assmada). Deste modo. dim1nuem as cnances de que 

ele. na tentativa de autenr alguma renoa 1meo1ata. dlreCIOne-se ao 

rnen:ado de trabalho 1r':rmat. cue tem atuaao como s1gnificabvo 

'CC1châo' do desemprego gerado no setor fOrmal. 

Vale ressaltar aue a muaança orocosta vem como1ementar o 

processo de progress:vo aperte1çoamento aa estrutura do seguro

desemprego no Brasil. aue se tem venficaoo desde sua 1mptantac;ãc há 

dU anos. 

Em 1981>. quando o seguro-desemprego foi instituído. seu 

vatar sitUava-se entre 70% e· 150% do salãrio mínimo. o trabalhador 

tinlla que comprovar naver contnbuiao para a Previdência Social durante 

~-36 meses. nos últnncs 4 anos toenooo ce carénc1a1. e Je !~!' SICIO 

assatanaao nos úR1mos 6 meses. O cenefíc1o era cone><OICC em 4-

parcelas mensaas. a caaa cerioao ae 18 meses <cericao aou:smvc. 

No iniCIO de 1990. a 1eg1s1açào foi. oe1a onme1ra vez. alterada 

em prol do traDalhadar. O cerioao de carênCia fo1 reaUZioo oara , 5 

meses. nos útt1mos 2 anos. e o cenodo aautsitiVO ca1u cara 15 meses 

desenvotvtmento. como o Brastl. tei"I'IQ_s -~a~ª-~ q_u~_--ª-_e mantém em nive1s Além disso. o valor mintmo ao benefiCIO aumentou cara 1 satãno min1mo 

cons1deraoos ba1xos. entre outros mot1vos. ooraue temos sa1anos 

baixiss1mos que fazem com aue cestos de tracalho se mantenham 

abertos eo:tvut~de do reduZido custo do trabalnaoor. servindo também 

como um oesestimulo ao desenvotvlmento tecnológiCO. 

A eta!la do desenvolvimento econõm1co VIVida ceio Brasil nos 

úlumos anos tem Mo como uma ae suas pnnc1oa1s caracterisncas o 

s1stemát1co fech?mento de postos de trabalho. Sacemos aue o setor de 

serviÇOS não tem conseguidO absorver os traoatnaaores desempregados 

nos setores pn:nano e secundano. Ass1m. cs setores 1ntormat e 

·subterrâneo· (tráfico de arogas e todo um umverso de auv1dadei Ilegais) 

vêm crescenoo socremanetra no Brasal. cnanco uma econom;a e a!e 

A partir do flnat de 1991. com o acirramento da proc•~mática 

v1ncutada ao desemprego. toram ellmmaoas. e"' carater transncrio. 

impenames resttlçOes ii oercepção do oenefic1o. a fim de possibilitar sua 

maior allranget'lcla. 

Em junho de 1994. com a constatação de aue os níveis de 

desemprego refletiam. em granae oarte o aesemprego estrutural. ou 

seja, ae tongo prazo. a Lei n• B 900 sanoonou. oe certa torma. as 

atteraç6eS tranS:rtónas ifli"itfinmrvtgcr: ·além de ter ampttaao o temoo o e 

pen:epção do beneficiO taue nav1ã s1do temooranameme redUZiao cara 3 

pan:etas mensa1s). AdemaiS. tomou ma1s ftexive1s alguns dlsoosrtiVOS 

~ SOôte ·cniU!Il!tõ.-na-1!11!dlda em que transtenu sua oefinição cara o 
mesmo formas oe oooer a margem oa autcnaaoe e aa acãc ec Estaco 

---conselno DeliberatiVO ao Fundo ae Amoaro ao Traoalhaaor- CODEFAT 
Urge. portanto. aoerie1çoar c aoa:-ato 1nstnuoona1 1ega1 aoaotanao-o a 

Situação do desemoregc au'9 se agrava no oa1s 

O ProJeto de Le1 ora acresentaoo 1nse're--se nesse retevame 

contexto sóoo-econõr:ruco O cu e se oretende. por IntermédiO ao mesmo. 

resDOnSável peta gestão aos recursos dest1naaos ao CusteiO ao seguro. 

Atualmente. 3 definição ~o oeriOdo aCUIS!IIVO e 
responsabilidade do CODEFAT O oeriooo oe carénc1a. oor sua vez. 
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passou a observar a segUtnte relação com o periodo màxrmo de 

percepção do seguro-desemprego: quão matar o penedo em aue o 

trabalhador esteve emcregado (Cenodo oe carénc1aJ. maror o numero de 

parcelas a aue ele faz ,us Nesse esauema o m1mmo ae sets r.""eses ae 

emprego é reouendo e o numero ae oarceras vana entre 3 e 5 

O CODEFAT cede. arnda. prolongar o oeriodo máxrmo de 

percepção do beneficto em até 2 meses. cara grupos especificas de 

segurados. desoe que tal rmcrattva nào comcrometa o eouilíbrTo 

financerro do Fundo de Amoaro ao Trabalhador- FAT 

Vale ressaltar a rmcortâncTa de haver certa flextbtiTOade nas 

condic;ões oe acesso e no periooo max1mo de çercepçêo do cenefícao 

Isto porque o desemprego conJuntural. altamer:te tmponante em oualquer 

economia, é um fenômeno cicllco. já oue acompanha os c:::tos da 

atividade econõmtca do Pais. 

Ass1m. em periooos de crescimento econõmrco e 

consequente excansão da cemanoa de mão-de-ocra. as condrções de 

acesso podem ser ma1s restnttvas e o periodo de oercepção. menor. Em 

períodos recess1vos. o acosto coce ser aplicado. e 1sto sem comorometer 

a disponibilrdade de recursos. 1a que fica sendo passivei acumular 

reservas durante os periodos de ascensão econõmrca. 

O Projeto de Le1 aqw acresentado parte do oressuoosto que 

estas e as demars condições Qerats aue atualmeme regem a srstemática 

do seguro-desemprego são aoecuaoas. cacendo apenas garamtr maror 

proteção ao trabalr:aoor. em v1sta da sttuação dramática cue tem 

caractenzado o mercado de trabatno brasuetro. 

ASSim. propõe-se Que o art. 2c Oa Ler no S 900. Oe 30 de 

JUnho de 1994. seja alteraoo. de forma a elevar o nUmero max1mo ae 

parcelas do seguro-desemprego a aue os trabalnadores fazem JUS. O 

limite mãxtmo pãssana. então. a corresponder ao pagamento de 8 

parcelas mensats. resoe1tando·se a relação entre oeriodo de carência -

que passa a ter como referêncra os últ1mos 48 meses. ao rnvés dé 36- e 

número de parcelas do ben7fieto. 

Vare subltr:thar que. corroborando as assentvas sobre a 
drástrca srtuação do desemprego recente Resolução oo CODEFAT 

(Resolução n•120. de 2t.08.96). erevou o periodo máximo de percepr;:ã_o 

do seguro-desemprego para 7 meses. Contudo. tal elevação é válida 

somente para os trabalhadores do Distnto Federal e das pnncipais 

regiões metropolitanas do Pais e vale apenas até 31 de dezemoro de 

1996. 

Com relação à drsponrorrrdade de recursos para fazer face ao 

aumento do prazo de percepção dO seguro-desemprego. ou seJa. a 

elevação do prazo máxrmo de 5 para a meses. cabe mtormar que tal 

drsponrbilidade ê uma realrdade rrrefutável 

Os últrmos dados drsponive1s (31 de JUlho de 1996) indicam 

que. embora os saldos mensars entre rece1tas e desoesas do FAT 

venham revelando valores negau·,cs. acumulando um déficit de cerca de 

RS 690 milhbes. no pnmerro semestre de 1996. outros elementos 

indicam que a siwação não é preocupante 

Em pnmetro 1ugar. constata~se aue o oatnmômo do Fundo 

corresponde a aproxrmaaamente RS 25 b1lnões. aos cua1s cerca de RS 

15 bilhões estão alocados no BNDES (§ 1' oo art. 239 da Constituição) e 

RS 5 bilhões em oepós·t~s espec1ars em cancos oficrars de crédrto. Os 

RS 5 bilhões restantes. por seu turno. estão aplicados a curta e méd!o 

prazos no Banco Central do Brasrl. 

Tal monta de recursos vem senco alvo ae inúmeras tentativas 

de desvio das firiahdades bâs1cas aue cermearam a constrtuição do 

Fundo. estabeleCidas no art. 239 da Carta Magna do Pais. Cite-se como 

exemplo. os inúmeros empréstimos ao Srstema Ún1co de Saúde e. ma1s 

recentemente. financramentos a Estados e a entrdades por eles 

contrctadas. 

Em segundo lugar. vate lembrar que mais de 20 % da 

arrecadação do FAT vem sendo d>recronado ao Fundo Soetal de 

Emergéncra- FSE. Assrm. a partrr oe 1997. quando o FSE será extinto. 

este percentual voltara a es!ar disponível para o custeio das despesas do 

seguro-desemprego. 

Tendo em vrsta as consrderações aaur mer.C!or.acas. solicito 

o aparo dos nobres colegas à acrovacão do cresente Projeto de Le!. 

Sàla das Sessões, 13 de março de 1997. _ 
Senador Laura Campos. 

LEGISLAÇÃO CITADA 

1 ... ~1 N. 8.900- I>F. 30 UE JUNHO!>!-; Jmt.s 
Dis:púl" sobre o beneficio do scguro-dcsemprego.o.ltern 

dit'õp05itivo do. Lei n. 7.998'11. de ll de janeiro 
de I~)~JO. c dá outru,; provid~ndus 

O Presidcnlc da Hcpt.iblic:a. 

Fa~ s~bc:r QUC o Cona:rc~so N11c:ional dt'crct.:~ c cu !::lnt:lono n !:eguint.c I .:c-i· 

Art.. I' O urt.i~:o 2"' dn Lei n. 7.9mt d1.• 11 de janeiro de 1990. pas..o;a a vi~urar 
com a seguinte rcdaç:io: 

"Art. 2' O pro~:rama do ~c.·J!uru•dl.·~cmprc~:o tem por finulidadc: 

I -prover o.ssistêncin Cinance1ra tcmporliria no trabalhador de.sempre· 
c•do em ''lrt.ude de di .. :- -~sn. t'lcm JUSta ca\l$11, inclusive a indireta; 

II - õluxilinr os trabalhud•lres na bu!=ca de ~mbre~:o. promOYI!ndo. para 
tanto. ac:õcs intcgrndas de oricnt.:1ç:i~.t. recoloc:nçào c qualificnçü1) profiuional." 

Art. 211 O benericio do &efl'Uro·dcst•mprcgo scrU t(lnccdido uo trabalht:dor dt-· 
aempteJado por um pcriodo máximo vari&vel de trCs .a. ctnc:o meses, de forma con· 
tinua ou alternada, a cada pcriodo oQuisit.ivo. cu,.a dur:~ç:io scrã definida pelo 
CODEFAT. 

§ 1• O bencric.io poderã ser rctl')mudo a cada no"() pcriado aquisitivo. obSCI"'· 
vado o disposto no arti~o ont.criol"'. 

§ 2' A detcnninõ~çÃo do pcl"'iodo m3ximo mencionado no '"caput.'" dest.e a:-ti· 
co observará o sc~:tnntc rel.aç:io entre o nUmero de parccl:~s men:r;ais do beneficio do 
seguro-desemprego c o t.cmpo de serviço d:· ·.·abalhador nos t.rmt.a c sc1s meses que 
antecederam • data de dispensa que deu nr c· . ..., ao rcqucrimcntn do :;e~:uro·dcscm· 
prcro: 
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[-três parc~la~. se o Lto.b::tlhador comprovar vinculo cmprcgaticio com pCS· 
soa ju:ridica. ou pcscoa fi:>ica a ela cqulp;u·.,do.. de nn rnimmo :!i<:IS meses e no m:ix•· 
mo onze meses:, no pcriodo de refcri:ncJa, 

II - quutrfl pt&n:du~ • .se o tr11hnlhnd.ur cqmpmvar VU'!CUic:» cmprc~ntic:io cum J)(.'!:l· 

soa jurídica ou pessoa Ci.sica a ela cquiJ)u.rada, de no minimo doze mcs<:~ c no mli· 
ximo vinte e trés meses, no periodo de referência; 

. III- Cinco• ~mrccla .... ~c\' tr:1l•11lhudnr compn.Jvllr \'mculo cmpri.'RIILICIO Ct'lm pc:t· 
$Oll JUI"IIhcu ou PC~S4•11 ~1:-ll~'ll :1 ,•b •'tltHpurndn. de nn nun1mo v1ntc e 'IUtH.ru mcsc~ 
nn per111d11 de rd~~:n!nt•m. · 

• _!i :1" /1. Craç:itJ h:ual llU $Upcrior 1t ~uin-zc ~i~~~ dc- trubnlho scró havida como 
mcs IRLI'J:rnl. paru uM c( cu.,,,:. _ .. i,, par11~erllfu nntcranr 

§ 4~ O per1od~ md:umn d~· l.lUC tr•tn o "cltpUt." poderá ler exccpcionalml!n· 
Le p~lu~~:~~o cm ntc d(lut mo.''"'•:ot, pura ~rupoA c~p~·c•fu:o!l. de SCKUI"fld<~:-~, o c:ritcno 
do <.:Ot>I-.I·A:r. dc~d(• que o );:l~t.• adu.::mnal n:prc.scntudo por ctote prolongamento niio 
uiLrnpns.'~e. cm cada SCrflt"lltrc-. d.:-z pllr cento da·mnnltlntc da Reservo Mm1ma de Lt· 
quadc:t, ~c-·qu~ trat.ft o§ 2'l da arttlt'll gv da Lei n, 8.019'::1• de 11 de 11bril de 1990. com 
n rcdm;;no dtuu• pt.•l11 tlrLit:tl I"~ .h l.t•i n, R :l!i21:'1• de :.!)'!de· rirxcmhru de HJ9t. 

~ ?' Na dcLenninacão do.> orolon~tamento d~ penodo mriximo de pe~peào do 
bencfu:•o do s~;~uru·descmpr~l!'(l. o t:UOEFhT obser\'llra. denLre outras vnr1&vei.s, a 
cvoluçuo J:t_'(IJ:t"nflc::~ t.• :\etart::~l da~ t:l:ca.s ck dc~cmprt•l:'n no Pai~ c o tempo mcidio de 
dc~c•npn,•J:o cic J:rupos c~pC','1i;.•,,,; dl• Lr;lhalhadt~rl·~ 

Art. :r-- Esta l..t.·i cnt.r>~ tm \'11:'01" no data de :sua publicação. 

ILurnnr Francc;,- Prcs1d~ntc da RepUblica. 

Marcelo Pimcntcl. 

LEI N~ 8.352. DE 28 DE DEZEMBRO DE 1991 

l J1spt\f• suhro• ~~~ ,/•:o;tNinlhilldõJdJ•s finan· 
,.,.,,,.,.rio F11n•l•' li•· Amrmro mÍ 'l"rtrbalh•dor 
tf'A 't'J (' d11 IJUtr.U:o;IITIWioli•nt'W.'> 

O PRESIDF:NTE DA HE!'UBI.ICA 
Faço sah<'r que o Conj..'!n~sso Nacional d~crcta e eu sancion.o 

a seguinte lt•i· 

b) dt• nnqüt•nl<l por <.'t.'ntn dus valon•s pagus a Utulos de 
abono. nos t(•rmos do art. ~ da Lt·i n~· 7.998. df" 11 de janeiro de 
1990. nos do1.c• mrscs anteríort•s. atualizados na f<.>rma ~te\·ist.a 
na alinra anwnor. 

§ 3~ Ü~ rt'<"Ur!'>HS da r~s(•rva miníma de liquidez. SOmente 
poderão s:t•r aplü-:ulns t•m titulo:-> ,ln 1\•souro Nacitmal. por in· 
tcrmêdio do Banco Central du Brasil. 

§ 4~' Nu t.'x(•n·lcio de 1H91. us aulicaçt'Jes da par<.'t>la das dis
ponibilidade·~ finane<.•iras Qut• C!..XCt"dtorem o valor da reserva 
mínima dt• liquidrz t•m dt.•P<>sito~ €':-IJJ('t.'i:;tis no BanL·o d<.> Brasil 
S.A. st•rão nn nwnt.antl' minimo dt• Cri2'.W.UOU.OOO.OOO,OO (du:ecn· 
tos c vintt.• hilhtw~ d,• t'TUJ.t.•iros). 

§ 5!' 0~ tlt•pt)SilUS t•Spt~t.·iais Ól' qUl~ trata l) t•apU( Ót"Sle ArtÍ· 
go serán rcmum~rados. nn mm imo p(•los mesmos crité-rios e pra· 

zos aplicados aos ·dc.•p<lsitc)s das disponihilid .• uh·s dn caixa do 
Tcsuuro Nacional. conrurm(• disposto no art. 5? da IA!i n! 
7.862(:11, eh.• :JO eh· outuhru ,J,. UJH~. t.·om a n•dóJç:'lu dac..Ja pelo art.. 
8~ da Lei n~· ts.l771·11. dt• 1:' dt.• março dP ~~~1. ou. da sua ausén· 
cia. pt~la rcmum!raçãn mt>diu diãria EJa.,;a pelos Utulos do Tesou· 
ro Nacional. acrcsC'iclos. c.·m ambos os ca~os. d<- juros de- cinco 
por ct•nto ao antl t·akulmlos pro mw clit•. 

§ 6~ O n .. •sultado da r<.>mum•racão das disponibilidades fi
nanceira:; d<.• qu~ trata rsu· artigo constituirá rec("ita do 1-.. AT ... 

···································································· 
Titulo IX • 0.1:s D•SDos•cões ConstllUCion~•s Ge111is : 

(Art. 239) 

-Ai{. 235. A arrecaaação Clecorreme aas eontnbu1ções oara c Programa Cle 1n1egraçilo 
Sooal, cnaCio oe!a Le• Comptememarn • 7. de 7 t:le setemoro de 1970. e cara o Programa de 
Formação dO Patnmõmo ao SeMdor Publtco ct'lat:IO Pl!'l3 Ler Com01~memar t'l ' 8, de 3 de 
t:~ezembro Cle 1970. cassa. a partrrda orom1..1rgação t:lesta ConstituiçãO. a fmanoar. nos termos que 
a 1e1 dcspuser. o programa CIO seguro-cesemPfeçO e o aoono Cle ~ue trata o§ 3' !:leste artJQO 

§ 1.• Oos l'eC&li'SOS menoonados no caaur oeste anrgo. pelo menos euarema por cento $el'ào 
Clestrnados a lmanttar programas de oesenvo~v~memo econõm1co. alr.IVI!'S do eanco Naoonat ae 

__ ~lv_r_~emo __ §_eon6maco e Soaat. com cntenos t:le remuneração oue 11'\es preservem o vator 

Art. 1:· O •rt. 9~ da Lei n~ ~.019' 11 • d<• li de abril d• 1990, 
pa:ssa a vigorar com a se-guinte.• r~·dar;ão: 

.. Arl. 9~ As disponihilidad~s fmanc~·iras do lo~AT po· 
derâo S(.>r aplicadas em utulos do Tesouro Nacional. por in· 
termédio do Banco Ct•ntrul úo Brasil. C" <'ln depósitos espe·· 
ciais. n•munt•rados t.' diSJHIIli\•t•i~ para itlH'liiat.;l movinwnta· 
çâu, nas instit.uÍ<;'~}t':-i fin:mt.'<.•Ír;.ts ofh.·iab fc.•dc.•rai:-o d\• qut.• 
tr:ttot o art. l!'1 da l.,•i 11~' 7 .~JHXl~l. th• 11 dt• )am•irn dt• I~!JO. 

§ 2.• Os patnm6mos acumutaCios de Programa ce Integração Socrat e Cio Programa oe 
FonnaçAo do Pa1rimón•o do Servidor Públ1eo s.ào Pf'I!'Servaoos mantendo-se os cntf:nos Cle saQue 
nas SJtuaçOe's prevtstas nas te1s espec1f1cas com exeecâo ca ret1raaa oor motrvo oe casamento 
hcando vedaca a C!rstnt::turçã~ oa arrecacsa~o o e Que trata o catJUt oeste antgo. Para Clepostto nas 

-- Con1i.lnCiiViCiUa!SãõS p3rtlcp3:nleS 

§ I~' l'~tn·ela das dis11onihilidudc•s financ.·;•ira,:o; du FAT 
~·on:-otitut 01 n•st•rv~l munnHI d(• liquidt·~. dc•stln.ada a a.taran· 
tir. t•nt 1t•1npu huhil. os n•t.·ursos nt•n•ssarios :tu pago.1mcnto 

dMr'<i(!Sp(•sas n!fcrcnl<.!s ao Pro~rama do .Sc~uro·Desem· 
prego e dCJ Abcmo de que trata o art. 239 dª Const~t_u~ç_ão 
•'edcral. 

§ 2? O montante da reserva estabelc<.:ida no parâgrafo 
anterior não podl.' S('T inferior ao malor dentre os seguintes 
valores: · 

r -· a dift>rcnça posiuva, no cxerdcio financeiro em 
curso. cntn· o produto da arrc>cadação das contribuições de 
que tratá o art. ~39 da Constituição Federal e o montante 
global dos pagamentos efetuados por conta das dotações 
orçamentarias p<1ra atender as despesas com o Programa 
do Scguro·llt•s<.•mprcgo, <:;om o Abono Salarial e com o Fi
nancio:unL•nto d<" Pro~::ramas de Desel\volvimento Êcoi'lômi~ 
co a car~o do BN DES. cush•ados pC'la refC"rida a 7 recada· 
ção: 

I J - o n·sultado <.ia adic;ão: 

a) dos valnn•s pagos a titulas dr benefícios do seguro· 
dcscmpn•v;o no~ st•is rn(•::;cs :.mtt~nor{'~. atualizados mCs a mês 
pcl3 vari:;l(:.'to dn lncii<.'t.' Nadon.al d<.• Prc<;os ao Consumidor. cal· 
culad() ll<'lil Fundaco'm instituto Bra:sil(•iro eh• G'('ografia e Es· 
tatistica (IB(iEJ. ou na sua au:-;ioncia. l)(•ia variuçáo d(> .indice de
finido prlu \on~,~Iho Dt•lihf>rativo do Fundo d(lo Amparo ao 1'ra· 
balhador (C<Hit•fall. nos L<.•rmns Oo inciso IX do art. 19 du I..ci n':' 
7.998. dt• 11 dt• \.i.IIH'ITO dt• Hts{), t• 

§ 3.• Aos empregados que perceoam oe empregaoore:s oue c.ontnbuem Para o Programa de 
!nleg~o SOCial ou para o Programa de Formação do PatnmOn1o ao Servidor Ptibl•co. ate do1s 

=â~J~~~ ~~~&b?~~~::nfo~e:i~eJ:ftka~-=~a~i:~~:~!~l~sS:~~r;i~ :~:~~~~ 
dos releridos programas. ate a data Cla promutgação desta Constduu;:ao. 

§ 4.• O f1nanoamento ao seguro-Ciesemprego recebera um:~~ eontnbu!Çllo ao•c;onal da 
empresa CUJO indlc:e ele rotat1vrdade da torça ae tratlatno superar o inC!CI!t ml!'d10 Cla rotabvKI8Cie ao 
setor. na forma estaDe!eCIOa por let. 

(À Comissão de Assuntos Sociais 
decisão terminativa) 

A SRA. PRESIDENTE (Emília Fernandes)_ Os projetas 
serão publicados e remetidos às comissões competentes. 

Sobre a mesa, projeto de resolução que será lido pelo Sr. 
1° Secretário em exercício, Senador Nabor Júnior. 

É lido o seguinte 

PROJETO DE RESOLUÇÃO N° 32, DE 1997 

Modifica d!sDOsrtN'os csas Resoluções. nOs 9G. de 1S89& 69, de 
1995._ do _Senado f~ral,_ sstabe~~ nüiiOS limites ele 
drSJ)ÕnelloS oom adiVIdi pljblica. - -

O Sf.NAOO ftDI'RAL resolve' 

Art. I" O art. 31) da Resolução n° 96. de 1989. passa a vi~rar 
com ~ seguinte rec;taçã~ ~ 
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... An. 3". ·······································-·······........------..-... -... --=-··"'"·.--· · 1989 a União tem recebido tratamento diferenciado. não obstõlnlc o 
••••••••••••••••••••••••••••·•-•M••~~•••••••~•··••a••••__......,...,__,..,,.,.,.._,, __ ,,,,,,,, _____ ,.., .. ,,,__.,,,-•• ---·;· 

11 • o dí~nd10 anu:1i m:nimo com élS amorri7.:1ções. juros é 
demais encargos de rodas 3s opernções de crCdito. ,ià conrrntru:las e a contnmlr. 
acrescido. ainda. dn ... alar del.'Ído. vencido e não pa~o. não podem exceder a 
~ de Poupança Re:al. ou doze por cenro d:l Receita Liquida Real. o qne 
for menor. 

§ 1" Entende·~ como Receita l.iquidõl Real. para os efeitos 
desta Resolução. a rece1ta re::alizada no,; doze meses amenares ao més 
imediat:Jmente :mtenor aquele em que se esti\'er apur.mdo. excluidôls as 
rcce~tos prD\'OIIic:nte; de operações de c:tidito. de alienação de bens. de 
ttansferências volunt:lrias ou doações recebid:ts com o fim especifico de 
atender despes:~s de :apit3L as tr:msferCncialô aos Estados e aos Municípios por 
pan icipações. consmucianais e legais. na arrecadação de tributos de 
compelêncía da União. 

§2° P:lrn ns efeitos desta Resolução. entende-se: 

1 -como Margem de Poupança Re•l. o valor da Receita Real 
Uquida. deduzida a Despesa Corrente L1quída. amalíz:Id:l man~namente. 

11 - como Despesa Corrente Liquida.. o valor das despesas 
reali23das nos doze meses anteriores ao mes imed1ammenre anrenor âquele em 
que se estiver apurando. exc:luid:ts as referentes ao pagamento de juros e 
demais encargos das dividas ocomdas nos referidos do7.e meses e as 
transferências aos Estados e MunicJpiOS. 'lOr p:~.nicip.1ções consritucicmais e 
legaís. na anecadação de tributos de competência da Uniào. · 

Art. Z' O inciso 11 do art. 3' da R"'olução n' 69. de 1995. 
passa a vigorar com a seguinte redação: 

~reconhecido esforço do Senado cm disc1plinar a mate na pós C onsnnnntc de 
1988. Assim. de acordo com a nonna VJgente. embora a Umão tenha como 
teta a sua Margem de Poup:mça RC3L o governo reder.~.l não esra sujeito. como 
as demais esferas de governo ao teto arual de 16°0. Ademats. no cálculo da 

R.eceíta Liquida são acrescic:Ws os ··encargos e amcnlz.1ções da divida ftmdada 
pagos". Com efeito. o que deveria ser limitado. cunosõ'lmente. passou a ser o 
próprio limite! 

Por outro lado. enquanto p.1.ro os Estados :>ão. correramente. 
excluidas de suas Receitas Liquidas as trnnsrtrincias consmuc1onnis para os 
Municipios. o mesmo não ocorre com o trnramemo conferido ao governo 
fedem!. Ora. salta aos olhos que esse cntcrio potenciaii7.a. de modo anificial. 
tanr:o a capacidade de endividamento e como a de pagamento da União. 
Nesse sentido. estamos propondo um conceito de Receua Liquida Real para a 
União anãlogo ao utilizado tanto para os Estados e Municlpios. como para a 
própria União. confonne Lei Complemenrar n<~8:!.'95 que. nos tennos do an. 
169 da Constiruir;ão Federal. estabeleceu o limite max1mo de 600,ô das 
referidas Receitas parn pa~mento de pessoal am·o nos 3 niveis de g:overno 

Assim sendo. a administrnção pública direm no Brnsii passaria 
a dispor de. no mâ:'(into. 608/o das Rec::ett<lS Liquidas Re<lis para dispCndios com 

pessoal arivo e 12% para o serviço de divida fundada. Ponanto. no mimmo 
28% das referidas rec:e1tas seriam destinados ao financi:unenro de outros 

despesas de eusreio (m:mmcnçàOtexpansào da maqmna administranva. por 
exemplo) e capital (basicamente invesnmentos e mversões financetr.lS ). Isto 
certamente confq!ur.tria um conjunto de par.imerros inusitados aos 
aammtsnad~ pUblicas e. seguramente. connibuma para melhorar a alocação 
e a distnõuiçio das teeeitas governamentais. 

Em suma. as novas redações propostaS aos dispositivos 
referidos neste Projeto de Resolução vem. portanto. corrigir uma grave 
d!Siorçi,,- ntf rratamerno--diferet~ctaao q-ue- o--senãao- terif ·aado-ao -governo 

11 
d. • d" 

1 
. . . -~rcdi:i'al. em relação aos Estados. ao Distrito Federal e aos Mtmicipios, no que 

. • 0 tspen 
10 anua ma."nno co~ as amomzaçõcs. JUI'OS e tange aos limites de endividamento e do estabelecimento de suas capacidades 

dema1s encargos de todas as operações de c:tidno.Jà contr.llados e a <OIIIr.ltM. de d d" ·•-- fundada <• fi. d 1 
incl 

· · · . · d 
1 

d . - . papmento e lVI~ s. o34;10 esS&tS~ m runenta mente. as razões 
USive o onpnano o parc:e :rmento e debnos rcbnvos ãs c:omnbuições 

que me lewrnm a ~tar aos ilustres pares o mod~o Projeto. 
sociais de que ttarnm os ans. 195 ~ 239 da ConSit!Uição Federal. e do Fundo 
de Gar.mtia do T cmpo de SCMço :. FGTS. acrescido. ainda. do valor devido. 
vencido e não pago. n.;o podcra e.ceder a M3rj!em de Ponpllltça Real. ou ~ 
por cento da Reeci.Ja Uquida Real. o que for menor. 

Art. 3" Esta Resolução entra cm VIgor na data de sua 
publicação. 

Art. 4" ReY0t;3111-se as disposições em contr:irio. 

JUmFICAÇÃO 

O Projeto de Resolução. que ora submetemos à consideração 
desta Casa. pmpile a ndoção do timite de doze por cento da Receita Uquida 
Real como teta para os dispêndios com a amoni2açilo. os juros e os demais 
encargos financeiros da divida pública. nos trõs ni110is de gowmo. Ou seja. 
mantém-se a Mal]= de Poupança Real de cada esfera de 1!0'-emo como 
parãmettO do endividamento publico. mas limita o fl11•o dos serviços 1 l~ó. 

Em primeiro lugar. cabe destacar que esta proposição 
unifonniza os limites de dispêndios eom a di\ida pública. ao CS!tlbelccer o 
mesmo teto. tanto para a União. como para os Esrndos. o Distrito Feder.!! e os 

.. Municipios. bem como para SU:lS rcspecm-as autarquias. Como se sabe. desde 

Sala das Sessões, 13 de março de 1997. _ 
Senador Lauro Campos. 

LEGISLAÇ.\0 CITAD.\ 

RaCILUÇÃO N' H, OE 1111 

•·••·•••·•••···•·•••···•···•••········•••··························•·· 
Alt. ~ M opeqc6M de crtd6to mtemo • exaemo de natureza finanoen da Uniio c a. suas 
........ • 1 cana11110 cse p.nba peil Unila ODSet'Vvlo cs seogwntes llmlles: 

1 ... o .......,..0101* dll aperaçOa realaacSU no exeraao finanCetCO anuat nAo POdera 
._-0W~Droa&~com ..:avos eamo~tiUÇI3esaadivdll ~. ~ evoncivel 
no-·.....,...._..~ I!I::IMICICIO 110 eQUIVIIMH • dR lXl' cen10 aa nteecta iQwda raa~: 

li .. o~ IIIUIII mtximo. CCimCIItetldll""' ~· ac:ossón01Cietoes:aasoper8Ç!OeS. ..... __. . ...-vem.~-· 
f 1• ~ parNCIIitl_.. rnl...,. 01 .mtoa dd8 Raolor;:ia. • recou ntakZICia nos áca_....,...,....__. ........ IICIIftndO.exáWISIIUm:eas ~de 

opetiiQ6el de cRieMO. dt ........-o-DenL 

12" ~ DDf ....,...n oa ..,.._,..rui . .,.,. cstltettOSdalll Reso6ui;Ao. o v.aor48 rec:eda 
tklakil:d~â~Dàaaa.,_..~ paoue~~CtaC~C~.taoos~eoas~aa 
dhlm tuadeaa IJIIIOL 

5 ,. 01.,.._ Uliliadoa _. o dac:uio di reet:, • .,. ...... rnt • da ll'lafOetft ae poupança rut 
Sllto Dll'a60G&óal ~ maaasdll Unilo e at ~ -: autaiQU&e. aos aoze meses an1enOfM. ao 
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mes quase es11ver aPtJranao. e comgJdos mesa mes_ peta 111d1Ce cte Preços ao eonsurn.aor fi PC} ou 
per OtJU'O lnciiCII que v1er a su!lStltt.ll•lo. aootanoo-se como oata-case o a1a pnme•ro ae c:aoa mês. 

§ o~• Na o ser:. o computadOs no IIm~ e aelinrao no 1nC1so U ao caPlJt oeste art1go os otSI)I!IXliOS com 
as ooe111ções Qanilnuaas peta um~o. ccmratad~ ate a aata desta Resolução 

§ s• Quando o tomaaor aas operaç6es ae crécltto a oue se ~tere o Põlr.IQralo amenor atrasar. por 
ma1S de trmta di~. o pagamento do .serv•ço oa a•v1da exauKla nos termos ao paragralo antenor, sera o 
respectrvo vator. cem os acresomos corresponQemes. computaao para eterto da apu~o do 11m1te 
der~tdo no 1noso u ao caput deste an~go 

§ 6- A Unilo 00Cle13 ptertl!!ar ao Senado Feoeral oue as garam•as preStaaas a oetermm~a 
aut.art~u1a, I!Jt'ldaçio ms11lu'da e mantaaa 0010 poder publico fecterat ou empresa em oue a Unr~o. d1reta 
ou mdtretameme. detenha a ma1ona do caattõll soaat com d1rerto a voto, não se1am çampw.aaas p;;~r.a 
efettos aos hmrtes lnQtc::aacs neSie an~qo, Gesde oue comprove oue: 

, I -; a opcnçAo aeo creditO e destmaaa a f!llaoe~ar projetes de mvesumentos cu a rolagem da 
da'llda !XIbl&ca: e 

11 - o ente gararrbdo possua capaooade de Mnrar os comoromiSSCIS assumidos. 

§ 1" Os podidOS a Que se retere o par.u~rato antell()r serão encam1nnaaos ao Senado Feaeral. 
O'!!VIOamente InstruidOS com· 

1 - Ck)cUmentaçã-o haOd a comorovacão aa caoac:Jaa~ ae ca~amento oa autal'tlwa, ftmdação 
ou II!'Tlpn!$8: 

,I • iel c• .~e lutonze a ccncessào ae CJ&rant•a n.ao tamputaoa nos Imutes cesta ResoluçJ!o. 

m - compmv~o da •nCiusào ao oro1e1o no orçamento ae •nvest1mentos aas emoresn soo seu 
controle De•n como na &e• ao l)lano p1unanua1 e na Let oe D1retnzes Orçamentanas. 

§ s- E.lcetWim-se dos 11mrtes prevrstcs nes1e arttgo a em.ssao oe t1lulos aa divida DOilheõl federal 
Oestuwda a fin1nc.ar o programa oe retorma agrana e o rei•nanaamemo da div.aa externa garantida 
peto,Tesouro Nac:o::at. d~':iCie cac autonuoas ~s te•s orçamentanas 

§ 9- A concessao Ct! r..Jr<:!rma do Tesouro Naaona• tm operaç.ão a e creditO 1ntemo e externo 
depandera: 

I - do o~ em o a e garantias sufae~entes para o pagamento de quatquer oesemootso que a 
União possa wa lalerse cnamaaa a lionrar a garant•a·. 

11 - Que o tomador n~o esteta 1naaamptente com a Uruão cu com as entidades controladas pelo 
pocJer publiCO fecJe1411: 

III - que o Estado. c 01~nlo Federal ou o Muruc•c•o demonstre' 

a) o cumonmenco 00 4ISPOSIO no art 212 da Constrtu~eáo e no an 3B paraorafo ur~reo qo Ato das 
~ CQnst!lucron;ls Transg(!nas· _ 

lJ) o pleno exer=ao (!;~ competênoa tnootana que lne contere a Constltua~o. 

RESOLUÇÃO W' 69, OE 1995 

Oisp6e .,_ n oper~ d• ef'lldrto tnt.mo • e:rtt.rno doa Ea1~os. do Diatnto F~al. das 
MunidptOS • d• 1111ft n:spocavn Mlt•rqu •. n. 1ncluslft conec-s.ao d1J9aranmrs. sctn~ i•mrae. • 
condlc;6n de IIUUI~ •• da ouu.as ~-· 

······································· 
Cõlpitulo 11 

DOS UMITES DAS OPERAC:ÓES DE CREDITO 

O Senado Federal resol\·e 

Art. t• E consmwdo -o Comttê do Senado Federai para as Comemorações 
do 4'" Centenan<tcia Morte do Padre Jose de Anchleta.. Apostolo do Brasil. 

~ 1 o O Comitê e composto por três Senaciores e três servidores do Senado 
federal. desag:nados por Ato do Prt:Sldeme 

§ 2° O Comitê org.aruzara as miciativas do Senado Federal para u 
comemonçóes da efemeride referida no capm e coordenara sua panicipaçio nas dem.ais 
aiwidades realizadas rio Pa~s.- no ãno de 1997 

Art. r E autorizada a reaitzação de concurso de monografias e de JOrnada 
de estudos comemoranva. a ter lugar no Estado do Esptrito Santo. onde se encontra 
sepultado o Padre Anctueta. em São Paulo e:ou no Senado Federal 

~ 1• O vencedor do concurso de monografiaS teta seu trabalho publicado 
pelo Senado Federal. em coleçào companvei com sua natureza 

§" 2" Poderão ser confendas ate dez menções honrosas a concorrentes do 
concurso de monograõas 

* 3'" O Re~rulamento do concurso de monowafia ser.i estabelecido pelo 
Comitê constlt~tdo no ArÕgo I o -

Art. 3.. Os custos ae transporte. alo.iamento e ali~entação para a 
parrieD~ção de Senador~. servidores e convtdados do Senado Federal nas ativid;rLes 
pronK·vtdas ou patrocnad:s pelo Comitê. bem ass~m as .. deaws despesas decorrcrneslif~ 
Resoluçio correrão a conta das dotações orçamentarias do Senado Feder:! ~-W" 

Para1U~fo imJt:o A pamopar;ào referida no t:aput e considerada de 
rd.:vante mteresse pubüco e não sera remunerada a qua.lquer utulo 

_An. 4.. A Oiretona..Geral provera o ComitC: dõ necessario apoio 

administr«avo a seu iune~onamento 

Art. s- Esta Resolur;ào entra em V1gor na dau. de sua publicação 

JUSTIFICAÇÃO 

O ano de 1997 ve realizarem-se duas comemorações Importantes para a 
nacionalícl'<ie brasiie1ra· os amversanos de morte de do1s jesuitas cuja açio foi 
fundamental para nossa história - o Padre Jose de AnclUer:a e o Padre António Vieira. A 
consc1tnc:ia cultural do nosso País orgulha-se de atnbuir eie'o·ado reconhecimento aos 
proc:c:res de sua iustona. Tal espirita encontra-se mesmo lançaao em letras perenes. no an 
21 S da Constituição Federal. 

O Padre Jose de Ar...:hieu teVe sua vida confundida com os primeiros passos 
Art. 3" As QPet'lll~ de credito reahzaam;. pelOS estaaos. pelo Distnto Federal. pelos Mun1ei~os e por formadores do Brasil. a quem dedicou sua vida e obra. Seguidor das primeiru boras de 
suas respee~Na!'õ aut:'lf'lltn:t<>. Hn um f'XerciClo, não poderão excec~er o momante c as aesoesas de -·~saruõ liiicio ae l:õiõla:-filnâiâot da Compmhia de Jesus. de C!uefn era parente. .Ancbieta 
capdal fixadlr.i: na I~ On;"''mf'ntana anual alrresoonaente. ressatvaaas as autonzadas mea1an1e- ~dos veio para 0 Brasil na comitiva de Dom Duarte da Costa. em 15~3. Quarenta e quatro anos 
~~ ~~ ,;:~~=~=.sa. aprovaaas pelo Poder Leg1s1at1vo. por matona depois faiecta. nas terras do Espirita Santo. em simbiose cam a naçto cujas bases ajudara 

§ 1• Para efeito do drspoSlo neste an~go. entende-st poroperacàc ae creddo realiZada em um 
exer=ao ~ montamt ae hllera~o contratualmente preVI~O para o mesmo exen:aao. 

§ '1:- OS monlantes com liberaçao P!'eV1S1a para exeraoos futuros selio deduzidos das despesas 
da Cl;ldll dos re:;peQIVOS exe-n:taos para eterto de ventlcaçào ao umlte fixaao neste ilf11ÇO. 

(À,Comissão de Assuntos Económicos) 

A SRA .. PRESIDENTE (Emília Fernandes)_ Os projetas 
serão publicados e remetidos às comissões competentes. 

Sobre a mesa, projeto de resolução que será lido·pelo Sr. 
1° Secretário em exercício, Senador Nabor Júnior. .. 

É lido o seguinte 

PROJETO DE RESOLUÇÃO N° 33, DE 1997 

Crtu tJ Cumuf! elo Senado Ferlr:rai para as 
r:nmtmroraçóe~> dn -1" ( "entelJaTIO da Mone 
do Padre .}m;l! Je Am:h1c1a. Aposroio do 
Bl'a.çzl, t! da m1:.ra.o:-pmvuiimctas. 

a lançar. Panici'!'Ou da epopeia da evang:~o do Novo Mundo ponugu.Cs. fundou o 
coJCgio de Piratininga. em tomo do qual stll'giu a cidade de São Paulo. entendeu-se como 

- pot.U;OS com os mchos. enfim. cnc:amou precocemente a brasilidade e:mergeme. ·li seu 
elogio fiinebre. no erepüsculo do seculo 16. regisuou o e;Jitcto que o acompanha atê boje 
e que exprime a gr:!tidio.do oosso povo a esse santo bomem: ApOStolo do Brlsit. 

O Serwio Federal. como casa que reUne a repre:seru.açio dos Estados. pode e deve 
associar-se is comemoBÇães nacionais pdo jubileu de falecunem:o do Bem-Avemurado 
Padre .\nehieta. pramovendo e apmando ações que destaquem e rcgisuem sua. vida. sua 
obra e sua proteÇão ao País que ajud-ou a tbnnar. Nada. mais justo que se pr~ com o 
alto pauoanio do Senado. a anoilise e a ponderação da ação <l;e Ancbiem. SCJ• sob a forma 
de concurso de monografia. seja peia organização de um seminário que congregue 
colegas. estudiosos. analistas e mesmo criticas da açio missionaria e do papel fomwior 
das ordens religiosa!. no alvorecer da naaonalidade 

A devoção pUblica e o reconhecimento por pane da lgre,s& Cat:ólica slo not6rio~ 
associação instituetonai do Senado traz contribuiçlo que. sem mesclar questões do EStaqo, \ 
com as de natureza. privada. da expressão a uma faceta preeiosa do nosso povo. com 
destaque para o Estado_ d9 Espirilo ~ante .. q~e abriga os restos do homem atJO exemplo 
de vida o faz fone candidato a canomzação 

Estou ceno de qu~ esía~V;;n~m o apoio dos meus i!usues p:Ues_ que 
se associaram a homem~ ~~19' Á~óstolo do ~rasil 

Sala das Sessões, 13 de março de 1997. 
Senador José lgnácio •. Ferreira, PSDB _ ES. 

(Às Comissões de Educação e Diretora) 
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A SRA. PRESIDENTE (Emilia Fernandes) - O 
projeto será publicado e remetido às Comissões de 
Educação e Diretora. 

A SRA. PRESIDENTE (Emilia Fernandes) - O 
projeto será publicado e remetido às Comissões de 
Educação e Diretora. 

A SRA. PRESIDENTE (Emilia Fernandes) - A 
Presidência recebeu a Mensagem n2 77, de 1997 (nº 
295/97, na origem), de 12 do corrente, encaminhan
do, nos tennos do inciso 11 do art. 72 da Lei n2 9.069, 
de 1995, o demonstrativo das emissões do Real re
ferentes ao mês de janeiro de 1997, as razões delas 
determinantes e a posição das reservas internacio
nais a elas vinculadas. 

A matéria vai à Comissão de Assuntos Econô
micos. 

A SRA. PRESIDENTE (Emilia Fernandes) -
Passamos à lista d3 oradores. 

Concedo a palavra ao nobre Senador Abdias 
Nascimento, primeiro orador inscrito. 

S. ExB dispõe de 20 minutos para o seu pro
nunciamento. 

O SR. ABDIAS NASCIMENTO (PDT-RJ. Pro-
nuncia o seguinte discurso. Sem revisão do orador.) 

"por menos que conte a história 
não te esqueço meu povo 
se Palmares não vive mais 
faremos Palmares de novo" 

José Carlos Limeira 
Sr'! Presidente, SI% e Srs. Senadores, sob a 

proteção de Olorum, faço uso da palavra. 
Amanhã, 14 de março de 1997. Ontem, 14 de 

março de 1847. São passados cento e cinqüenta 
anos. Mas não poderia deixar de compartilhar, neste 
plenário, Srlls e Srs. Senadores, a lembrança da 
data de nascimento daquele que foi uma das mais 
poderosas vozes de denúncia e de alerta sobre a in
fâmia da escravidão, instituição que por quase qua
tro séculos subjugou e humilhou os africanos e seus 
descendentes no Brasil. 

Refiro-me a Antônio de Castro Alves, também 
chamado, pela força e lucidez da sua poesia revolu- . 
cionária naqueles tempos tão adversos - qua se · 
prolongam até os nossos dias, com outros aspectos 
-corno o "Poeta dos Escravos". 

Castro Alves é seu nome registrado pela Histó
ria. Poeta, condoreiro e um ativo personagem da 
campanha abolicionista. Mais que isso: forjou em 
versos a fala oculta e revoltada do africano escravi
zado e, por que não dizer, do próprio povo brasileiro. 
Povo, aqui, .no sentido mais pleno, puro e mais subli-

me, ou seja, livre das elites e expurgado dos explo
radores. 

Castro Alves não se deixou iludir pela extinção 
do tráfico de escravos, estabelecida pela lei de 
1850. Sabia que a ambição escravocrata não seria 
contida por um ato legal. Foi de fato um bardo sensí
vel ao seu tempo e aos tempos vindouros. Numa 
conjuntura em que o capital era forçado a se desviar 
do tráfico para a indústria; em que as forças liberais, 
monitoradas pela Inglaterra, produziram uma guerra 
contra o Paraguai, em parte motivada pela necessi
dade de conquistar mercados e formar consumido
res, retardando o salto para o progresso e para a de
mocracia, Castro Alves continuou pregando suas 
idéias libertárias e ajudando o Brasil a encontrar seu 
verdadeiro. futuro de liberdade e igualdade. 

O "Poeta dos Escravos" não foi poeta de ver
sos prosaicos carregados de eloqüência floreada, 
muito menos representou um devoto da piedaclà, 
corno alguns dos nossos eminentes críticos literários 
tentaram qualificá-lo. Pelo contrário, no célebre e 
consagrado poema "Navio Negreiro", em que narra 
os horrores vividos pelos africanos nos tumbeiros 
durante a travessia do Atlântico, ele nos impõe uma 
dramática reflexão sobre a condição humana e nos 
força a tocar a carne viva da barbárie do homem 
contra o homem. Não havia em Castro Alves a indi
ferença ou o oportunismo na sua luta desassombra
da em favor dos africanos. Aliás, esse poema "Navio 
Negreiro• evoca o fato histórico de todos conhecido 
no início deste século, ocorrido no Rio de Janeiro, 
quando o marujo negro João Cândido comandou a 
chamada "Revolta da Chibata". Tinha como objetivo 
pôr fim à imolação, ao zunir dos chicotes nas costas 
dos marinheiros negros, castigo comum aplicado pe
los oficiais brancos mesmo depois da abolição, tor
nando mais imp~ssionante ainda a desgraça negra 
condenada por Castro Alves durante a escravidão. 

A pena de Castro Alves escreveu contra a hu
milhação: aquela pena deu voz e alma a um povo 
escravizado e considerado, na contabilidade social 
dos dominadores, como semoventes; aquela pena, 
no auge do romantismo, conseguiu o que os escrito
res da elite brasileira, engessados nos critérios do 
movimento europeu, não conseguiram captar, por
que só construíam personagens negros idiotizados e 
desprovidos de humanidade. Esses escritores foram 
também escravocratas, mesmo que não tivessem 
escravos. Não possuíam o gênio de Castro Alves, o 
vôo de condor da sua poesia. Mas ele não se deixou 
perverter, nem influenciar. qxou de maneira definiti
va e inexorável a sàga e o p:, ·sado de um JY-''!O que, 
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na lágrima, no suor e no sangue, ergueu as estrutu
ras deste País. 

· Quando hoje campeia a indiferença do Estado 
• e de setores da nossa sociedade em relação às nos-

sas crianças, podemos afirmar, sem nenhum radica
lismo ou força de expressão, que um crime de lesa
humanidade está acontecendo às vistas de uma na
ção insensibilizada pelo consumismo. Não posso 
deixar de lembrar essa poesia de Castro Alves, inti
tulada "A Criança·, tão bem retratando a ausência 
de perspectivas para a criança brasileira, notada
mente em seu verso final: 

Que tens, criança? O areal da estrada 
Luzente a cintilar 
Parece a folha ardente de uma espada 
Tine o sol nas savanas. Morno é o vento. 
À sombra do palmar, 
O lavrador se inclina sonolento. 
É triste ver uma alvorada em sombras, 
Uma ave sem cantar, 
O veado estendido nas alfambras. 
Mocidade, és a aurora da existência, 
Quero ver-te brilhar. 
Canta, criança, és a ave da inocência 
Tu choras porque um ramo de baunilha 
Não pudeste colher 
Ou pela flor gentil da granadilha? 
Dou-te um ninho, uma flor, dou-te uma 

palma, 
Para em teus lábios ver 
O riso - a estrela no horizonte da alma. 
Não. Perdeste tua mãe ao fero açoite 
Dos seus algozes vis, 
E vagas tanto a tatear a noite. 
Choras antes de rir ••. pobre criança!... 
Que queres , infeliz? ••. 
-Amigo, quero o ferro da vingança. 

Mas há outros motivos para a extraordinária 
permanênciá da obra de Castro Alves. Ele se une a 
uma legião de escritores negros, comprometidos 
com a causa da liberdade nas Américas e na África. 
São poetas, mas, sobretudo, guerreiros que usam a 
palavra corno arma para questionar consciências, 
mudar atitudes, mexer nos corações e na essência 
de seres humanos, tendo como paradigma a origem 
de um povo, na sua expressão mais profunda - a 
sua africanidade. 

Avultam no continente africano vozes altamen
te celebradas corno Leopoldo Senghor, do Senegal; 
Agostinho Neto, de Angola; Noêmia de Sousa, de 
Moçambique; Wole Soyinka, da Nigéria, Prêmio No
bel de Uteratura, e muitos outros dignos de serem 
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mencionados. Na diáspora africana, o mesmo acon
tece, tanto em número corno em qualidade. Poetas 
do porte de um Aimé Cesaire, da Martinica, que é 
patrimônio da humanidade; Nicolas Guillén, de 
Cuba; Laugston Hughes e lmamu Baraka, dos Esta
dos Unidos. O Brasil está presente nessa breve cita
ção com um número invejável de poetas afro-brasi
leiros, contemporâneos e do passado: Gonçalves 
Dias, Cruz e Souza, Carlos Assunção, Solano Trin
dade, Eduardo de Oliveira e tantos outros. 

Poderia, Sr. Presidente, Srls e Srs. Senadores, 
para cada período da nossa história, citar escritores 
negros comprometidos com a mesma luta de Antô
nio de Castro Alves. Entretanto, em função da perti
nência do tema, não posso deixar de destacar, para 
a informação dos ilustres colegas, que até a década 
de 1970, por conta do racismo e do preconceito, 
este País ainda não havia produzido uma geração 
de escritores negros. Até então, o que tínhamos 
eram exceções, escritores negros isolados, solitá
rios, perdidos num mar de branquidão, corno se fos
sem, em cada época, mosca no leite das palavras. 

Mas para meu orgulho, para minha alegria e, o 
que é mais importante, para a tonificação da cultura 
brasileira, vi surgir, a partir dos anos 70, a primeira 
geração de escritores afro-brasileiros. São mais de 
120 jovens afro-brasileiros, na maioria organizados 
em grupos como o Quilombhoje Literatura, çle São 
Paulo; o Grupo Negrícia, do Rio de Janeiro; o GENS 
- Escritores Negros de Salvador, e outros mais do 
Rio Grande do Sul, de Minas Gerais, de Pernambu
co, de Mato Grosso, do Maranhão ... 

Mulheres negras e negros brasileiros escrito
res, corajosamente rompendo o círculo da marginali
zação e, de forma contundente, exercendo a pala
vra, a um só tempo, corno instrumento de luta, corno 
meio de expansão do combate ao racismo e da 
transformação da sociedade. É a fala de um povo 
com a sua própria voz. São autores e autoras auto
ras que se apropriam da norma culta e a submetem 
às razões da efetividade, da solidariedade, da emo
ção, ·da dignidade e da esperança da comunidade 
afro-brasileira, construindo uma sintaxe que nenhum 
autor branco poderia criar ou expressar. 

Eu dou meus parabéns a esses meu irmãos de 
raça e de literatura. Estamos juntos nesta luta, pois 
sei da importância de nos expressarmos com inde
pendência nesta arte, deitando por terra as barrei
ras, as muralhas do mercado editorial brasileiro, as
sim como as restrições da mídia para com os escri
tores negros que não se curvam às tácitas exigên
cias que lhe são impostas. Continuem escrevendo 
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sobre e para o nosso povo, sobre e para o po\io 
afro-brasileiro, sem utilizar a metáfora que engana, 
deforma e anestesia a realidade cruel, que é o pão 
de cada dia do povo de origem africana neste País. 

Ao celebrarmos os 150 anos de nascimento do 
poeta e abolicionista Antônio de Castro Alves, cele
bramos também a continuidade de uma luta que es
pero seja compromisso de todos nós, a fim de erra
dicarmos o preconceito, as injustiças e o racismo no 
Brasil. 

Axé! 
O Sr. Sebastião Rocha - Senador Abdias do 

Nascimento, permite V.~ um aparte? 
O SR. ABDIAS DO NASCIMENTO- Com mui

to prazer. 
O Sr. Sebastião Rocha - Em primeiro lugar, 

manifestamos a imensa satisfação de estar aqui no 
Parlamento Brasileiro e, sobretudo nós, do PDT, de 
ter V. ExB como companheiro nesta Casa. Congratu
lo-me com V. Ex- sobretudo pelo tema que aborda 
com tanta profundidade e com tanto conhecimento. 
Temos conversado várias vezes, nesse curto perío
do de sua presença ac:;!.li no Parlamento, e V. ExB 
tem colocado, não com mágoa, mas como reconhe
cimento, que o nosso País não lhe ofereceu oportu
nidade de ser professor de Cultura Negra. E os Es
tados Unidos o fizeram. Senador Abdias do Nasci
mento, como Parlamentar, como cidadão, manifesto 
que comungo dos ideais que V. Ex& tem defendido e 
que soube expor de forma muito presente e muito 
destacada mediante o discurso da tarde de hoje. 
Conte com o nosso apoio integral na sua luta pelo 
combate à discriminação racial, à discriminação que 
sofrem as minorias, e pela busca de melhores condi
ções de vida. Saiba V. ExB que sou seu aliado em 
todas essas lutas. Acredito, como afirmou V. Ex!',· 
que o Brasil tem um rescaldo de racismo, que deve 
sàr eliminado completamente. A presença de V. Ex& 
neste Parlamento C4:!rtamente fará com que conquis
tas cada vez maiores sejam obtidas nesse sentido. 
Era isso que tinha a dizer. Muito obrigado. 

O SR. ABDIAS ~SCIMENTO - Agradeço a 
V. Ex!' pelo aparte e~ ao Sr. Presidente que seja 
incorporado ao meu discurso. -' 

V. ExB tocou num ponto muito sensível: a nos
sa educação racista. A nossa educação, todo o sis
tema educativo do Brasil é racista, Por essa razão, 
eu nunca poderia ser um professor universitário nes
te País. Este é um fato que quero assinalar. foi o 
exílio que me permitiu assumir- cheguei exilado aos 
Estados Unidos - como ·Professor•Trtular a Cadeira 
das Culturas Africanas -do Novo Mun<'io. 

Pretendo debater muito esse assunto na Co
missão de Educação, presidida pelo nosso ilustre 
colega, Senador Artur da Távola, do Rio de Janeiro. 
Precisamos escoimar esse ranço escravocrata que 
ainda permeia os nossos currículos, que ainda per
meia a contratação de professores, que ainda per
meia a entrada de alunos afro-brasileiros. 

Lutarei aqui, sem descanso e sem pausa, por 
isso. O Brasil, repito, foi construído exclusivamente 
com o braço, com o suor e o sangue dos nossos an
tepassados escravizados, razão pela qual não pode 
.continuar sendo monopólio das elites deste País. 

V. Ex& tocou num ponto muito importante, por
que realmente é um assunto da maior gravidade. 
Nunca poderemos erradicar o racismo enquanto não 
o fizermos no nosso sistema de ensino. É por aí que 
começa o verdadeiro combate ao racismo. 

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

Durante o discurso do Sr. Abdias Nas
cimento, a Sra. Emília Fernandes, Suplente 
de Secretário, deixa a cadeira da presidên
cia, que é ocupada pelo Sr. Ronaldo Cunha 
Uma, tfl Secretário. 

O SR. PRESIDENTE (Ronaldo Cunha Uma) -
Concedo a palavra ao Senador Artur da Távola por 
permuta com o Senador Humberto Lucena 

O SR. ARTUR DA TÁVOLA (PSDB-RJ. prc,. 
nuncia o seguinte discurso. Sem revisão do orador) 
- Sr. Presidente, Sras e Srs. Senadores, dedico este 
meu modesto discurso à Bancada baiana nesta 
Casa e também a todos aqueles que lutam contra a 
discriminação racial. 

Amanhã,. dar-se-á o sesquicentenário do nasci
mento de Castro Alves, tema que foi objeto, aliás, de 
um feliz discurso, abrindo esta sessão, do Senador 
Abdias Nascimento .. 

Castro :Alves nasce a 14 de março de 1847, em 
Cachoeira; no inter:ior da· Bahia, numa fazenda, em 
uma pequena e modesta casa. Vai, em 1984, para 

. Salvador, ·onde seu· pai, médico, instala sua clínica. 

. Em ·1859,. aos doze.anos, morre-lhe a mãe, o- Clé
lia; Ele .é,, portanto, ,órfão de mãe aos doze anos. o
Ciélia,.pessOa fraca dos pulmões, .fraca de constitui
ção, marcou· desde aí um traço que acompanharia a 
vida de Castro Alves e também .a sua morte. prema
tura, aos .vinte. e quatro anos, .bem como a saga de 
sua família. Veremos -mais adiante que poucos anos 
depois morre-lhe o pai, e mais adiante, já na juven
tude, um ·seu irmão, após perturbações psfquicas, 
.morre muito· moço, igualme.:·te. 
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Em 1860, aos treze anos, Castro Alves já é um 
poeta e já se destaca em declamações tão ao gosto 
da moda, sendo que, um ano depois, 1861, ele de
clama em público a sua primeira poesia. 

Aos quinze anos, o pai casa-se novamente e 
vai para o Recife. Lá, Castro Alves vê publicada, aos 
quinzes anos, a sua primeira poesia. 

A passagem de Castro Alves pelo Recife mere
ce uma pequena observação neste momento: Recife 
era, à época, um dos centros culturais importantes 
do Brasil. Era. como é até hoje. Em Recife, quase 
coetâneo de Castro Alves, está a figura de Tobias 
Barreto, fundamental na fonnação do pensamento 
brasileiro. Tobias Barreto foi um homem que apren
deu alemão no Recife de cento e cinquenta anos 
atrás e que tripulava o pensamento, a filosof.a, a reli
gião com enorme facilidade num local distante, ab
solutamente, dos grandes centros onde se fazia o 
pensamento. Talvez por isso mesmo Tobias Barreto, 
que viria a ter adiante certa rivalidade com Castro 
Alves, é um dos grandes pensadores deste Pafs. 

Mas o pai casa-se de novo no Recife - chamo 
a atenção para a fonnação da sensibilidade poética. 
o que deve haver-se aprofundado no espfrito sensr
vel do jovem Antonio de Castro Alves a perda da 
mãe, o contato prematuro com a morte, as viagens 
sucessivas e, ao mesmo tempo, algo que lhe correu 
paralelo a vida inteira: o sucesso que já fazia a esse 
tempo, seja como declamador, seja corno poeta ini
ciante, aos quinze anos publicando, no Recife, a sua 
primeira poesia. 

Em 1863, aos dézesseis anos, faz Castro Al
ves uma tentativa, como tudo em sua vida, precoce: 
a de entrar para a Faculdade de Direito do Recife, 
uma d~ escolas mais acatadas e mais antigas den
tre as escolas de fonnação de juristas no Brasil. 

Ele é reprovado e, nada obstante, prossegue a 
sua ação, orientada pela veia poética, pelo estro ma
ravilhoso e, efetiVamente, por um domfnio verbal ab
solutamente precoce para um jovem de dezasseis 
anos. 

Aliás, o ano de 1863 é marcante na vida· ele 
Castro Alves: está com dezasseis anos quando es
tréia, no Recife, urna companhia portuguesa dé tea
tro, a Companhia Dramática Coimbra. Dá-se, então, 
algo comum às paixões da época: Castro Alves 
apaixona-se pela atriz principal da companhia dra
mática. E, aqui, o que é espantoso, a recfproca pas
sa a ser verdadeira - aquele menino de dezasseis 
anos, cabelos morenos, olhos enormes, alto, esguio, 
o corpo levemente curvado, bonito a seu modo, fa
moso pelas suas diatribes, pelos seus debates, pe-
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las suas discussões, acadêmicas e não acadêmicas, 
e a atriz portuguesa, que então encanta o Recife da
quela época. Eugênía Câmara, o seu nome, nome 
que marcaria os passos de Castro Alves até pratica
mente o úhimo ano de sua vida, vida que se esvai 
muito rapidamente aos vinte e quatro anos. 

A esse tempo, 1863, com dezasseis anos, ain
da acontecem dois fatos na vida de Castro Alves. 
Um, Uterário: ele publica o seu primeiro poema de 
corte amoroso, chamado "Meu Segredo", no qual 
alude, na dedicatória, com reticências, a uma mulher 
que evidentemente seria, ou era. Eugênia Câmara; 
também dá-se, nesse ano, a sua primeira hemoptise 
- Castro Alves tem o primeiro indicio de fraqueza 
pulmonar aos dezasseis anos. A mãe morrera-lhe, a 
tradição da famOia enferma, a tuberculo_se, a doença 
do século. O poeta, o tribuno já, o declamador tem 
sua primeira hemoptise, seu contato com a morte, 
aos dezesseis anos - contato com a própria morte, 
porque contato com a morte já tivera quando lhe 
morre a mãe. 

No ano seguinte, 1864, com perturbações 
mentais, suicida-se o irmão de Castro Alves, José 
Antônio, o que representa outro travo na ascensão 
de urna vida vocacionada para o êxito, para o brilho, 
como a de Castro Alves. Ele escreve, então, a essa 
época. os poemas ·o Tisico". no qual já se vê como 
tuberculoso, e "Mocidade e Morte•, que passo a ler 
para os Srs. e as s..-s Senadores: 

ares; 

res. 

MOCIDADE E MORTE 
"Oh! Eu quero viver, beber perfumes 
Na flor silvestre, que embalsama os 

Ver minhalrna adejar pelo infinito, 
Qual branca vela narnplidão dos ina-

No seio da mulher há tanto aroma. •• 
Nos seus beijos de fogo hã tanta vida.:. 
-Árabe errante, vou donnir à tarde 
À sombra fresca da palmeira erguida. 
Mas urna voz responde-nie sombria: 
.Terás o sono sob a lájea fria. 
Morrer ••• quando este mundo é um pa-

rafso, · · 
E a alma um cisne de, douradas plu

mas: 
Não! o seio da amante é um lago vir-

gem .•• 
Quero boiar à tona das espumas. 
Vem! f?rmosa mulher- C8]'1lélia pálida, 
Que banharam de pranto as alvoradas. 
Minhalma é a borboleta, que espaneja 
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O pó das asas lúcidas, douradas ••. • 

Segue o poema que, infelizmente, o tempo não 
me permitirá ler em totalidade, e também as novas 
regras da Casa, possivelmente, não permitam que 
seja publicado no Diário do Congresso. 

O poema termina assim: 
"Adeus, pálida amante dos meus so

nhos! 

los! 

los. 

pa ..• 

Adeus, vida! Adeus, glória! amol1 ane-

Escuta, minha irmã, cuidosa enxuga 
Os prantos de meu pai nos teus cabe-

Fora louco esperal1 fria rajada 
Sinto que do viver me extingue a lam-

Resta-me agora por futuro- a terra, 
Por glória- nada, por amor- a campa. 
Adeus, arrasta-me uma voz sombria 
Já me foge a razão na noite fria! •.. • 

Este é um poema dos dezassete anos de Cas
tro Alves: a altissonância dos versos, o domínio efe
tivo do idioma, o estilo condoreiro que se avizinhava. 

Por que condoreiro? Condoreiro porque a um 
veio do Romantismo chamou-se de poesia condorei
ra, de vez que se lhe atribuíam identificações com o 
vôo do condor. É uma poesia alta, é uma poesia de 
grandes clamores, é uma poesia que voa pela ampli
dão e que se caraderiza exatamente por essa visão. 

À essa época, apaixonado por Eugênia Câma
ra, então, podemos ver a presença do amor, a pre
sença da morte, a presença da literatura, a presença 
do Direito, ao qual nunca dedicou, efetivamente, 
mufu:a .:.:socupação, mas que seguiu, depois, em 
São Paulo,""§ tentativa de formar-se advogado. 

Ele escreve, então, influenciado por Eugênia 
Câmara, atriz, por quem se apaixonara, o seu pri
meiro e predominante texto dramático, a peça "Gon-
zaga•. · 

Essa peça. é lida e recebida com muito êxito 
por toda a inteledualidade do Recife do seu tempo. 
Aí, ele já estava na Bahia, após a morte do irmão 
que se suicidara. ' 

Em 1865, aos dezoito anos, forma amizade 
com um outro grande poeta, Fagundes Varela, poeta 
típico do Romantismo, que cantou como poucos a 
floresta brasileira. Ele não chegou ao indianismo de 
Gonçalves Dias, mas, como era do ternário românti
co, cantou a natureza. 

O Romantismo se caraderiza, dentre uma sé
rie de outras características, por exaltar a natureza. 

Os românticos foram os primeiros ecologistas da 
História. Fagundes Varela, aliás, possui um dos 
mais belos poemas do idioma português, a meu ver, 
modestamente, que é o "Cântico do Calvário", escri
to quando da morte de um seu filho. 

Castro Alves escreve, declama e se afasta de 
Eugênia de castro por um tempo. Arranja uma na
morada chamada ldalina - namoro breve, fugaz, 
sem maiores conseqüências. 

Já aqui, aos dezoito anos, começa esse Castro 
Alves libertário, que se caraderizaria depois por ser 
o titular de algumas das principais lutas de seu tem
po: contra a escravatura, contra o abuso, a violência, 
os inomináveis vilipêndios que se fizeram contra a 
raça negra, do tempo da escravidão em diante. 

Ele começa a esCrever o livro ·os escravos•. 
É um tempo de debates, é o tempo do fervor 

dos dezoito anos, é o tempo do encantamento, 
quando outra morte marca a sua família: a morte do 
pai. Estamos em 1866 e, à essa época, ele polemiza 
com Tobias Barreto, na Faculdade de Direito do Re
cife, outro gênio do pensamento brasileiro, e então 
liga-se, em profundidade, para ele definitivamente a 
esse tempo, com Eugênia Câmara. 

Vive com Eugênia Câmara, 1867, 20 anos. 
Acaba o drama Gonzaga. Escreve aí aquele seu fa
moso poema "Sub Tegmine Fagi", no qual temos a 
marca de um outro aspedo da poética e da precoci
dade de Castro Alves. O contato com a natureza 
mesclado ao problema do ser, ao problema exist
encial, que o caracteriza. 

"Sub Tegmine Fagi", - infelizmente também 
não poderei lê-lo na totalidade -diz o seguinte: 

ta .•• 
Amigo! O campo é um ninho do poe-

Deus fala, quando a turba está quieta, 
Às campinas em flor. 
- Noivo - Ele espera que os convivas 

saiam ... 
E· nalcova onde as lâmpadas des-

maiam 
Então murmura- amor-
Vem comigo cismar risonho e grave ••• 
A poesia -é uma luz. •• e a alma- uma 

ave ... Querem- trevas e ar. 
A andorinha, que é a alma - pede o 

campo. 
A poesia quer sombra- é o pirilampo ••• 
Pra voar ••• pra brilhar. 
Meu Oeusl Quanta bele;;a nessas tri

lhas ••• 
Que perfume .-as doces maravilhas, 
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Onde· o vento gemeu! 

Que flores, douro pelas veigas belas! 

... Foi um anjo coa mão cheia de estre-
las 

Que na terra as perdeu. 

E segue o poema, tão bonito, no qual Castro 
Alves canta a beleza da natureza e se identifica em 
profundidade, sobretudo com esta clareza de seus 
textos, nada obstante à erudição dos mesmos, e até 
aquilo que alguns consideravam defeito, que poderia 
ter sido - não concordo - um excesso verboso nos 
seus poemas, isso seria um defeito hoje em dia, ja
mais ao seu tempo, jamais ao tempo do romantismo,· 
jamais ao tempo dele que esteve praticamente entre 
o romantismo e o realismo. E, de certa forma, ele 
trata os temas realistas, como a escravidão, a Repú
blica, a liberdade, a justiça, que são temas que o 
realismo, de certa forma, trouxe para o debate políti
co, Castro Alves trata através do veio· romântico, 
através do sentimento poderoso, impregnante de 
sua poesia Uma poesia marcada exatamente pela 
seiva desse sentimento; sentimento este que o imor
taliza juntamente com as teses por eles defendidas. 

1868 - 21 anos. Maioridade. Viaja rapidamente 
para o Rio de Janeiro. Tem uma carta para José de 
Alencar, que o apresenta a Machado de Assis; am
bos o saúdam como uma espécie de gênio que sur
gia. A passagem pelo Rio é rápida, em 1868. E em 
março daquele ano ele está em São Paulo. Em São 
Paulo, a famosa Faculdade de Direito. 

Ele viaja com Eugênia Câmara. Os dois estão 
enamorados. A vida de ambos é uma vida de pai
xão, ciúme, brigas, dificuldades, rompimentos, retor
nos. Tud&-isso vive Castro Alves na mais completa 
intensidade. 

Terceiro ano da Faculdade de Direito. Matricu
la-se na Faculd;:~.de de Direito São Paulo. 

Faço aqui um parênteses para aludir ao que 
me parece interessante na trajetória de Castro Al
ves. Existisse,· à sua época, o marketing e nenhum 
"marketólogo" teria, digamos assim, traçado para al
guém um caminho, em 24 anos, tão interessante 
como o que Castro Alves, intuitivamente, tocado 
pelo vento da sua inspiração, seguiu. Ele é da Facul
dade de Direito da Bahia; ele é da Faculdade de Di
reito do Recife; ele é da Faculdade de Direito de São 
Paulo. Brilha na Bahia; debate com Tobias Barreto 
na Faculdade do Recife e, em São Paulo, comanda 
movimentos que saíam então daquela Faculdade, e 
que eram movimentos libertários, que, em pouco 
tempo, absorveram-no e, de certa forma, o transfor-

maram numà espécie de liderança por' ·sua capaci
dade declamatória, pela pujança e beleza de seus 
versos e pela enorme capacidade de identifiCar toda 
aquela verve com os sentimentos políticos mais 
atualizados e libertários de seu tempo - repito - a 
luta pela liberdade, a luta contra a escravatura, a 
luta pela implantação da justiça. a antevisão dos 
ideais republicanos que começaram, exatamente, a 
medrar nas faculdades de Direito do século passa
do, lugares onde, por alguma forma, se tinha o pen
samento da contemporaneidade de então, discutido, 
debatido, e que significavam a elite do pensamento 
da época. 

Esse ano de 1 á6a, portanto, é um ano de de
clamações, de sucesso pessoal, em São Paulo, e, 
ao mesmo tempo, de brigas. É o ano do rompimento 
com Eugénia Câmara, seguido de uma depressão 
muito forte por parte de Castro Alves. 

E aqui uma outra dualidade interessantíssima 
na sua personalidade. Na vida de ação era o vence
dor. Na vida de ação era o poeta, o declamador, o lf
der inconteste da juventude de seu tempo - ou um 
dos líderes; na vida privada, já estava marcado pela 
tuberculose desde os 13 anos, quando teve a pri
meira hemoptise; estava marcado pela morte prema
tura de seus pais e de seu irmão, perdido nas trevas 
da insãnia; estava marcado, ele também, pela certe
za de que tinha uma saúde frágil. A saúde frágil; um 
corpo frágil numa mente elevada e numa sensibilida
de de alta exaltação. A depressão da separação 
com Eugênia Câmara lhe é difícil suportar. E é aqui 
que se dá, nesse ano de 1868, o episódio que viria 
marcar possivelmente a aceleração de sua morte. 
Numa caçada, em São Paulo, caçadas essas que 
fazia Castro Alves, inclusive como forma terapêutica, 
a terapêutica de seu tempo, num pequeno acidente, 
ao pular um valão, a arma.que lhe ia junto ao corpo 
dispara no seu pé. Ele é imediatamente atendido na 
fazenda próxima. O fato é que, dessa bala que se 
aloja no seu pé, a saúde dele começa a tomar-se 
mais combalida. E aos 22 anos, em 1869, rompido 
com Eug~nia Câmara, famoso por seu discurso, au
tor de poesias de valor incontestável, de urna obra 
vastíssima, ele vai ao Rio em busca da saúde, por
que a ferida do pé não se lhe cura. E ali, então, tem, 
sem anestesia, a amputação do seu pé. O detalhe 
da não-anestesia se dá, não para traçar um panora
ma doloroso ou "sentimentalóide" em tomo de Cas
tro Alves, dá-se porque os médicos da ocasião con
sideravam perigoso, para alguém já afetado nos pul
mões, o uso do clorofórmio, então vivendo seus pri
meiros momentos de uso na medicina. O clorofórmio 

'· 
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pareceu, aos médicos, que poderia agravar-lhe a en
fermidade pulmonar, razão pela qual Castro Alves 
se submete a uma amputação do pé sem anestesia, 
de nenhuma forma. 

Isso se dá em junho de 1869, no Rio de Janei
ro. Ele está com a idade de 22 anos. Aí, ocorre um 
momento muito especial da vida de Castro Alves. 
Passado pelo sucesso, passado pelo sofrimento, 
destroçado pelo amor, rompido com Eugênia Câma
ra. Já no Rio de Janeiro, a companhia de Eugênia 
Câmara apresenta-se no teatro de tá, e Castro Alves 
comparece para vê-ta, talvez por última vez, a mu
lher que marcou a sua vida de amor. E, desta ruptu
ra que ele pressente definitiva, quando a vê no tea
tro, ele já combalido e eia a seguir a sua vida, escre
ve Castro Alves um dos seus poemas mais belos e 
sentidos, o poema "Adeus•, que lerei em parte para 
os Srs. Senadores, já que o tempo não me permite a 
leitura completa e o poema realmente é enorme, 
além de bonito. 

Esse poema conduz da seguinte forma: 
"Vi de repente o passado 
Erguer-se em face de mim ... 
A rir •.. a rir, éomo espectro, 
De uma ironia sem fim. 

A orquestra, as luzes, o teatro, as flores 
Tu no meio da festa que fulgura 
Tu! sempre a mesma! a mesma! Tu! 

meu Deus! 
Não morri neste instante de loucura •.. 

Quebra-te pena maldita 
Que não podes escrever 
A horror de angústias e mágoas 
Que então me viste sofrer. 

A mesma fronte que amei outrora! 
O mesmo riso que me vira um dia! 
O mesmo olhar que me perdera a vida! 

A mesma , a mesma, por quem eu 
morria! 

Que saudades que eu tenho do passado, 
Da nossa mocidade ardente e amarite! 
Meu Deus! Eu dera o resto da existência 
Por um momento assim ... por um ins-

tante. 

Mas não! entre nós o abismo 
Se estende negro e fatal ... 
-Jamais! - é palavra escrita 
No céu, na terra , no vai. 

Eu -já não tenho mais vida! 

Tu- já não tens mais amor! 
Tu- só vives para os risos. 
Eu -só vivo para a dor. 

Tu vais em busca da aurora! 
Eu em busca do poente! 
Queres o leito brilhante! 
Eu peço a cova silente! 

Não te iludas! O passado 
Pra sempre quebrado está! 
Desce a corrente do rio •.. 
E deixa-o sepulto lá! 

Viste-me ... E creste um momento 
Quinda me tinhas amor! ... 
Pobre amiga! Era lembrança, 
Era saudade .•. era dor! 

Obrigado! Mas na terra 
Tudo entre nós se acabou! 
Adeus! ••. É o adeus extremo ... 
A hora extrema soou. 

Quis te odiar, não pude - Quis na 
Terra 

Encontrar outro amor. - Foi-me impos
sível. 

peito 
Então bendisse a Deus que no meu 

Pôs o germe cruel de um mal terr~vel. 

Sinto que vou morrer! Posso, portanto, 
A verdade dizer-te santa e nua: 
Não quero mais teu amor! Porém mi

nhalma 
Aqui, além, mais longe, é sempre tua. 
E assim, um ano depois ... 

O Sr. Ronaldo Cunha Lima - Permite-me 
V.EY-.4 um aparte? 

O SR. ARTUR DA TAVOLA- Permito, com. 
muito prazer. Apenas o meu tempo terminou e estou 
encabulado por ter invadido ..• 

O SR. PRESIDENTE (Geraldo Melo) - Devo 
registrar que, por maior que seja o deleite e o encan
tamento com que a Casa ouve o pronunciamento do 
nobre Senador Artur da Tavola, o seu tempo já está 
esgotado há mais de cinco minutos. No entanto, V. 
ExA tem assegurado o tempo necessário para con
cluir. 

O SR. ARTUR DA TAVOLA- Isso me impedi
ria de dar o aparte, Sr. Presidente'? 

O SR. PRESIDE! 'TE (Geraldo Melo)- Fica in
teiramente a critério de \i . >:xl'. 
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O SR. ARTUR DA TAVOLA- Então, com mui
to prazer, ouço o aparte do nobre Senador Ronaldo 
Cunha lima. 

O Sr. Ronaldo Cunha Lima - Senador Artur 
da Tavola, embebecido- seria o termo exato- com 
o pronunciamento que V. Ex' faz nesta tarde. Temos 
até a impressão que estamos não num plenário de 
uma Casa Legislativa, mas numa Academia de Le
tras, onde V. Ex- pontifica com o seu talento, com a 
sua cultura, com a sua inteligência, com os seus co
nhecimentos. Fala V. Ex', e isso é o motivo maior da 
minha intervenção, lamentando interromper tão boni
ta locução, algo que me toca, me toca profundamen
te pela sensibilidade •.. 

O SR. ARTUR DA TAVOLA- Pelo poeta que 
v. Ex' é. 

O Sr. Ronaldo Cunha Lima- Muito obrigado. 
É porque V. Ex' fala de um poeta pelo qual nutro 
~refunda admiração, corno nutro admiração por 
1men:ros outros poetas, pela poesia condoreira, pela 
poes1a social, pela poesia romântica de Castro Al
ves, pela sua história bonita, marcada por sentimen
tos e instantes, os mais variados, a revelar o seu ta
lento, os seus amores, as suas disputas, as respos
tas nos debates, que eu chamaria heróicos, a que V. 
ExB se referia, no instante em que ele respondia a 
Tobias Barreto:·- Sou hebreu, não beijo as tranças 
de Botifá"; no instante em que saudava a vida corno 
um todo, estabelecendo critérios novos para a poe
sia, que mais ~rde poderia ser copiada e imitada, 
quando escrevia que estamos em pleno mar, abrin
do as velas, ao que entre as fadas virações mari
nhas; ao abrir perspectivas até para o campo da 
poesia, permito-me dizer que foi em função da leitu
ra de Castro Alves, desses detalhes que V. Ex& des
taca com tanta precisão, que parti também para ou
tros momentos ~e poesia e, permita-me dizer: todos 
cantam a sua terra, eu também vou cantar a minha 
Chegar até um outro poeta extraordinário, único, tal
vez, na sua opÇão científica, no instante em que op
tou pelo mundismo, na poesia, que foi Augusto dos 
Anjos. Aquele que procurou, como se fosse uma au
tobiografia, descrever os conceitos da difiCuldade fi
losófica das suas próprias concepções. Dizer, por 
exemplo, na agonia de filósofo que ele se sentia: 
"Consulto Phitahotp; leio o obsoleto Rig-Veda e 
ante obras tais, não me consolo. O inconsciente ~ 
assombra e eu nele rolo com eólia fúria do arrnatan 
inquieto. Assisto agora à morte do inseto, a todos os 
fenômenos do solo que parecem realizar, de pólo a 
pólo, o ideal de Arrnaci Anaximandro de Mileto. No 

hierático a:eiOpãgõ heterogéneo das idéias, percorro 
como um gênio, desde a alma de Haeckel à alma 
cenobial, rasgo_s dos mundos, o velar espesso e, em 
tudo, igual a Goethe, reconheço o império da subs
tância universal". E esse império da substâooia uni
versa~ é a poesia que V. Ex' traz. Acima de tudo, é a 
cultura que marca a sua presença neste instante. 
Muito obrigado. 

O SR. ARTUR DA TAVOLA-Obrigado, Sena
dor, pela qualidade e pela beleza do seu aparte. 

A seis de julho, morre Antônio de Castro Alves, 
a seu pedido, junto de uma janela, para ver o sol. 

O Sr. Josaphat Marinho- Permite-me V. Ex& 
um aparte? 

O SR. ARTUR DA TAVOLA- Com prazer, Se
nador, se a Mesa mo permitir. 

O Sr. Josaphat Marinho -Senador, permita o 
aparte rápido. Quero apenas dizer a V. Ex& que Cas
tro Alves, conquanto nascido na Bahia e ali sempre 
relembrado, é, como V. ExA o demonstra, um poeta 
nacional. É por isso que, neste momento, creio que 
posso dizer, em nome da Bahia, que em nome dela 
V. Ex:Afala. 

O SR. ARTUR DA TAVOLA- Muito obrigado, 
Senador. 

O Sr. Josaphat Marinho- E fala juntando os 
dois grandes aspectos do pensamento e do senti
mento de Castro Alves: o lírico e o homem voltado 
para as questões de seu tempo, para os problemas 
sociais, para o drama da escravidão e da falta de li
berdade. v. exa o exalta com grande propriedade, 
que, para mim pelo menos, não há o que acrescen
tar, senão louvar a beleza de sua oração. 

O SR ARTUR DA TAVOLA- Muito obriga
do,Senador. 

E assim concluo, Sr. Presidente, agradecendo 
a V. Ex& a paciência e a tolerância, a dizer que, 150 
anos depois do nascimento de Castro Alves, aqui 
está vivo no coraçãq do seu povo, do seu Pars e 
mais atual do que nunca, porque quem toca os te
mas etemos, atual, será também eternamente. 

Muito obrigado, Srs. Senadores, pela atenção. 

DOCUMENTO A QUE SE REFERE O 
SR. ARTUR DA TÁVOLA EAf SEU Dis
CURSO: 

.-
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MOCIDADE E MOR'TE 

E peno a.iato o porto 
Imeaso. nebula&o. o ~<m~>ro noite 

Clwzwlo - El<rDida<!e. -
LAU&IKI>O. 

Lt:l#ialc o~ni s,.nuua. vo• ch'~ntf'tllt. 

o.ucn. 

OH! EU QtJEII.O viver. beber perfumes 
Na flor silvesue, que embalsama os ares; 
Ver minh'alma adejar pelo infinito, 
Qual branca vela n'amplidão dos mares. 
No seio da mulher bá tanto aroma .•• 
N05 seus beij05 de fogo bá tanta vida .•• 
- Arabe errante, vou dormir à tarde 
Ã sombra fresca da palmeira erguida. 

Mas uma voz responde-me sombria: 
Terás o sono sob a lájea fria. 

Morrer. . . quando este mundo é um paraíso. 
E a aima um cisne de doumdas pluma3: 
Niol o seio da amante é um lago virgem ••• 
Quero boiar à tona das espumas. 
Vem! formosa mulher- camélia pálida, 
Que banharam de pranto as alvoradas. 
Minh'alma é a borboleta, que espaneja 
O pó das asas lúcidas, doumdas ..• 

E a mesma voz repete-me terrive!, 
Co.m gargalhar sarcástico: - impossível! 

-Eu sinto em mim o borbulhar do gênio. 
Vejo além um futuro radiante: 
Avante! - brada-me o talento n'alma 

POESIA I ESPUMAS FLUTUANTES 

E o eco ao longe me repete - avante! -
O futuro. • • o tutoro. . . no seu seio ••. 
Entre louros e baaçãos dorme a glória! 
Após - um nome do universo n'alma, 
Um nome escrito no Panteon da b.istória. 

E a mesma voz repete funerária: -
Teu Pantcon - a pedra mortUária! 

Morrer - é ver extinto denUe as névoas 
O fanai, que nos guia na tormenta: 
Condenado - escutar dobzes de sino, 
-Voz da morte. que & morte lhe lamenta
Ai! morrer - é trocar asucs por cirios, 
Leito macio por esquife imundo, 
Trocar os beijos da mulher - no visco 
Da larva err.mte DO sepulcro fundo. 

Ver tudo findo. • • só na lousa um nome. 
Que o viandante a perpassar consome. 

E eu sei que vou morrer. . . denuo em meu peito 
Um mal terrivel me devora & vida: 
Triste Ahasverus, que no fim da esuada, 

S6 tem por braços uma c:r'.IZ erguida. 
Sou o cipreste. qu'inda m::1111o flórido. 
Sombra de morte no :amai encerra! 
V"IVO - que vag& sobre o chão da morte, 
Morto - eDUe os vivos & vagar na tem. 

Do sepulcro escutando tmte grito 
Sempre, sempre bmdando-me: maldito! 

E eu morro, ó Deus! na &urora da exist&!ci~ 
Quando a sede e o desejo em nós palpit& ••. 
t-i aos l!bics o dour&do pomo, 
Mordi no fruto podre do Asf&ltita. 
No triclfDjo d& vid& - novo Tlntalo -
O 'Vinbo do viver ante mim pUS& ••• 
Sou dos conviva da. legenda Hebraic:a. 
O 'stilete de Deus quebra-me & taça.. 

e. que até minba sombra e ine:~:orável, 
Morrer! morrer! soluça-me implacável. 

Adeus, pálida amante dos meus sonhos! 
Adeus, vida! Adeus, glória! amor! anelos! 
Escuta, minha irmã, cuidosa enxuga 
Os prantos de meu pai nos teus cabelos. 
Fora louco esperar! fria rajada 
Sinto que do viver me extingue a lampa •.. 
Resta-me agora por futuro - a terra, 
Por g!Ona - nada, por amor - a campa. 

Adeus! arrasta-me uma voz sombria 
I á me foge a razão na noite fria!. .. 

-SUB TEGMINE FA.GI 

A MELO WOaAIS 

Dleu parle dans le c41me plus hour 
qw dtms la tempête. 

Dtu:~ nobú hut: otia let:lt. 

AMIOOI 0 campo é o ninbo do poeta •.. 
Deus fala. quando a turba está quieta, 

, ÀS campinas em flor. 

Voafuo 

- Noivo - Ele espera que os convivas saiam ..• 
E n'alcov& onde as lâmpadas desmaiam 

Então murmura - amor -

V em comigo cismar risonho e grave .•. 
A poesia- é uma luz ... e a alma- uma ave .•. 

Querem - trevas e ar. 
A andorinha, que é a alma - pede o campo. 
A poesia quer sombra - é o pirilampo ... 

: P'ra voar ••. p'ra brilhar. 

Meu Deus! Quanta bc'..,...a nessas Ui!bas ••. 
Que perfume nas doce. -,aravilbas, 

Onde o vento ge:;. · 
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Que flores d'ouro pelas veigas belas! 
. . . Foi um anjo co'a mão cheia de estrelas 

Que na terra as perdeu. 

Aqui o éter puro se adelgaça .•• 
Não sobe esta blasfémia de fumaça 

Das cidades p'ra o céu. 

E a Terra é como o inseto friorento 
Dentro da flor azul do fi=~.-.~. 

Cujo cálix pendeu! ... 

Qual no fluxo e refluxo, o mar em vagas 
Leva a concha dourada. . • e traz das plaga• 

Corais em turbilhão, 
A mente leva a prece a Deus - por pérolas 
E traz, volvendo após das praias cérulas, 

- Um brilhante - o perdão! 

A abna fica melhor no descampado ... 
O pensamento indómito, arrojado 

Galopa no sertão, 
Qual nos estepes o corcel fogoso 
Relincha e parte turbulento, estoso, 

Solta a crina ao tufão. 

Vem! Nós iremos na floresta densa, 
Onde na arcada gótica e suspensa 

Reza o vento fera!. 
Enorme sombra cai da enorme rama •.. 
S o Pagode fan~tico de Brama 

Ou velha catedral. 

Irei contigo pelos ermos - lento -
Cismando, ao pôr do sol,. num pensamento 

Do nosso velho Hugo. 
- Mestre do mundo! Sol da eternidade! ... 
Para ter por planeta a humanidade, 

Deus num cerro o fiJcou. 

Ao...longe, na quebrada da colina, 
Enlaça a trepadeira purpurina 

O negro mangueiral! .•• 
Como no Dante a pálida Francesca 
Mostra o sorriso rubro e a face fresca 

Na: estrofe sepulcral. 

O povo das formosas aman1is 
Embala-se nas balsas, como as Willis 

Que o Noru imaginou. 
O antro - fala ... o ninho s'estremece ... 
A dríade entre as folhas aparece ... 

Pã na flauta soprou!. .. 

Mundo estranho e bizarro da quimera. 
A fantasia desvairada gera 

Um paganismo aqui. 
Melhor eu compreendo então Virgílio ... 
E vendo os Faunas lhe dançar no idilio, 

Murmuro crente: - eu vi! -

Quando penetro na floresta triste. 
Qual pela ogiva gótica o antiste . 

Que procura o Senhor, 
Como bebem as aves peregrinas 
Nas ânforas de orvalho das boninas, 

Eu bebo crença e amor! ... 

E à tarde, quando o sol - condor sangrento -
No ocidente se aninha sonolento, 

Como a abelha na flor ... 
E a lu:z: da estrela trêmula se irmana 
Co'a fogueira notuma da cabana, 

Que acendera o pastor, 

A lua - traz um raio para os mares ... 
A abelha - traz. o mel. . . um trena aos lares 

Traz a rola a carpir ... 
Também deixa o poeta a selva escura 
E traz alguma estrofe, que fulgura, 

P'rêl legar ao porvir! ... 

Vem! Do mundo leremos o problema 
Nas fôlhas da floresta, ou do poema, 

Nas trevas ou na luz ... 
Não vês?, . . Do céu a cúpula azulada. 
Como uma taça sobre nós voltada, 

Lança a poesia a flux! ... 

Boa Vista, 1867. 

ADEUS 

Je te bannls de ma m~moiu~ 
Re.rte d'un amour in.rorsé. 
Mystérleuse et sombre histoire 
QUi -doirirítm daiiS ie oa.ssi! . 
Et toi qut, jadis. d'une amft! 
Portas la forme et /e dow: nom, 
L"instant suprime oU je t"oublie. 
Doit être ce/ui du pardon. 

A. DB MUSSET. 

ADEUS! P'ra sempre adeus! A voz dos ventos 
Chama por mim batendo contra as fragas. 
Eu vou partir. • . em breve o oceano 
V ai lançar entre nós milhões de vagas ... 

Recomeço de novo o meu caminho 
Do lar deserto vou seguindo o trilho ... 
Já que nada me resta sobre a terra 
Dar-lbe-ei meu cadáver. • • sou bom filho!. .. 

Eu vim cantando a mocidade e os sonhos, 
Eu vim sonhando a f'licidade e a glória! 
Ai! primavera que fugiu p'ra sempre, 
Amor - escárnio!. • . lutulenta história! 

Bem vês! Eu volto. Como vou tão rico .. . 
Que risos n'alma! que lauréis na frente .. . 
Tenho por c'roa a palidez da morte, 
Fêz-se um cadáver - o poeta ardente! 

Adeus! P'ra sempre adeus! Quando alta noite, 
Encostado à. amurada do navio ... 
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As vagas tristes. . . que nos viram juntos 
Perguntarem por ti num beijo frio, 

Eu lhes hei de contar a minha história. 
Talvez me entenda este sofrer do inferno 
O oceano! O oceano imenso e triste, 
O gigante da dor! o Jó eterno! 

Fazia um ano. Era o dia 
Do fatal aniversário. . . 
Ergui~me da cova escura. 
Sacudi o meu sudário ... 
Em meio aos risos e à festa 
E às gargalhadas da orquesta, 
Que eu tinha esquecido., enfim, 
Tomei lugar!. . . Solitário 
Quis rever o meu Calvário 
Deserto, tredo. sem fim! ... 

Sabes o que é sepultar-se 
Um ano inteiro na dor . .. 
Esauecido, abandonado, 
Se.;_ crença, ambição e amor ... 
Ver cair dia ... após dia. 
Sem um riso d'alegria ... 
Sem nada. . . nada. . . Jesus! 
Ver cair noite após noite. 
S.:m ninguém que nos acoite . .. 
Ninguém., que nos tome a Cruz?!. .. 

Ai! não sabes! nunc::t o saibas!.. - . 
Pois bem: imagina--o só •.. 
E então talvez compreendas 
A lenda escura de J ó. 

II 

Mon co~ur. encare plein d'elle. e"ait sur :cn Yiltllt 
Et ne la trouvau plus. 

Porém de súbito acordou do ergástulo 
O precito, que ali jazia há pouco •.. 

E o pensamento habituado às ·trevas 
Atirado na, luz ... - pássaro louco! 

Vi de repente o passado 
Erguer-se em face de mim. : . 
A rir. . . a rir, como espectro, 
De uma ironia sem fim. 

A orquestra, as luzes, o teatro, as flores 
Tu no meio da festa que fulgura 
Tu! sempre a mesma! a mesma! Tu! meu Deus! 
Não morri neste instante de loucura ..• 

Quebra-te pena maldita 
Que não podes escrever 
A horror de angústias e mágoas 
Que então me viste sofrer. 

A mesma fronte que amei outrora! 
O mesmo riso que me vira um dia! 
O mesmo olhar que me perdera a vida! 
A mesma, a mesma., por quem eu morria! 

Que saudades que eu tenllo do passado, 
Da nossa mocidade ard]OnJe ~ e am:mte~! 
Meu Deus! Eu dera o resto de existência 
Por um momento assim. . • por um instante. 

-Mas não! entre nós o abismo 
Se estende negro e fatal ... 
- Jamais! - é palavra escrita 
No céu, na terra, no vai. 

Eu - já não tenho mais vida! 
Tu - já não tens mais amor! 
Tu - só vives para os risos. 
Eu - só vivo para a dor. 

Tu vais em busca da aurora! 
Eu em busca do poente! 
Queres o leito brilhante! 
Eu peça:; a cova ~!lente! 

Não te iludas! O passado 
P'ra sempre quebrado está! 
Desce a corrente do rio ... 
E deixa-o sepulto lá! 

Viste-me. . . E creste um momento 
Qu'inda me tinhas amor! ... 
Pobre amiga! Era lembrança, 
Era saudade. . . era dor! 

Obrigado! Mas na terra 
Tudo entre nós se acabou! 
Adeus! . . . ~ o adeus extremo •.. 
A hora extrema soou. 

Quis te odiar. não pude. - Quis na terra 
Encontrar outro amor. - Foi-me impossível. 
Então bendisse a Deus que no meu peito 
Põs o germe cruel de um mal terrível. 

Sinto que vou morrer! Posso. portanto, 
A verdade dizer-te santa e nua: 
Não quero mais teu amor! Porém minh'alma 
Aqui, além, mais longe, é sempre tua. 

Rio de Janeiro. 17 de novembro de 1869. 



516 ANAIS DO SENADO FEDERAL Março 1997 

Durante o discurso do Sr. Artur da Ta
vota, o Sr. Rona/do Cunhá Uma, 1~ Secretá
rio, deixa a cadeira da presidência, que é 
ócupada pelo Sr. Geraldo Melo, 1e Vtee-Pre
sidente. 

Durante o discurso do Sr. Artur da Ta
vota, o Sr. Geraldo Melo, 1g Vice-Presidente, 
deixa a cadeira da presidência, que é ocu
pada pelo Sr. Antonio Carlos Magalhães. · 

O SR. PRESIDENTE (Antonio Carlos Magalhães) 
- A Mesa não pode deixar de se pronunciar, após o 
discurso do Senador Artur da Távola, para dizer que 
essa homenagem prestada pelo eminente Senador 
do Rio de Janeiro representa o pensamento de todo 
povo brasileiro. Ninguém, talvez, com vida tão curta, 
tenha tido vida mais intensa em favor dos grandes 
ideais, que na sua época representavam os ideais 
de libertação dos escravos, os ideais de liberdade. 
As suas odes ainda hoje ecoam em todas as partes 
do País, porque Castro Alves ainda é um poeta 
atual. 

Lírico e ao mesmo tempo, com um nacionalis
mo verdadeiro no seu peito. Castro Alves não pode 
deixar de ser reverenciado em todas as casas do 
povo do Brasil. E hoje o Senado, com a sua oração, 
Senador Artur da Távola, participa dessas homena
gens, que poderiam até ser maiores, na medida em 
que a liberdade que hoje existe no País foi cantada 
há tanto tempo pelo grande poeta baiano. 

Daí por que quero me associar às suas pala
vras. E, como o Senador Josaphat Marinho bem afir
mou, V. Ex" falou pela Bahia, pela sua terra e, so
bretudo, pelo Brasil. 

Concedo a palavra ao Senador Humberto Lu
cena 

O SR. HUMBERTO LUCENA (PMDB-PB. Pro
nuncia o seguinte discurso.) - Sr. Presidente, S~ e 
Srs. Senadores, o Senhor Presidente da República, 
Fernando Henrique Cardoso, visita a Paraíba, no 
próximo dia 21·, com a finalidade de anunciar em
preendimentos da maior importância, nas áreas da · 
educação e de recursos hídricos. : 

Aproveito a oportunidade para encaminhar um 
apelo a Sua Excelência: que inclua, em seu pronun
ciamento, a sua decisão polf1ica de autorizar, corno 
autorizou, o Dr. Fernando Catão, Ministro-Chefe da 
Secretaria de Assuntos Regionais, a proceder aos 
estudos finais com vistas à transposição das águas 
do rio São Francisco para o semi-árido nordestino, 
beneftciando particularmente os Estados de Per
nambuco, Paralba, Rio Grande do Norte e Ceará. 

Há poucos dias, o Sr. Ministro Fernando Catão 
reuniu a Bancada da Paraíba, no seu gabinete, aqui 
em Brasília, e durante algum tempo nos fez um rela
to do que viria a ser esse investimento que, no Go
verno do ex-Presidente Itamar Franco, segundo se 
sabia, chegaria a um custo de cerca de R$2 bilhões 
ou mais. Agora esse custo seria apenas de R$1 bi
lhão. 

É importante salientar também que, ao invés 
de se voltar, como se voltaria, inteiramente para a ir
rigação, o projeto vai, sobretudo, assegurar água de 
beber aos homens e aos animais, numa zona cons
tantemente castigada pelas intempéries da seca. 

O projeto que está delineado tem este concei
to, Sr. Presidente: 

Objetivo: 

Aumento da segurança hídrica no 
semi-árido setentrional, área mais crítica de 
ocorrências de secas plurianuais no País. 

Características: 
Garantir melhor utilização da água ar

mazenada pelos grandes açudes construí
dos e planejados - Orós e Castanhão, no 
Ceará; Coremas e Boqueirão, na Paraíba; 
Santa Cruz e Armando Ribeiro, no Rio Gran
de do Norte. 

Maximizar a sinergia hídrica (ganho de 
água das próprias bacias beneficiadas pela 
redução da evaporação e das perdas nos 
açudes). Ganho de 45%: 1 m/s bombeado do 
São Francisco gera 1 ,45 rnls nos açudes, 
dando um ganho total de 22m/s com o bom
beamento de SOm/s. 

Redução da vazão de transposição de 
150 m/s para 60mls, minimizando impacto 
na geração hidrelétrica da CHESF e elimi
nando qualquer impacto na Bacia do São 
Francisco. 

O SR. PRESIDENTE (Antonio Carlos Magalhães} 
- Permita V. Ex!' que eu prorrogue a Hora do Expe
diente por 15 minutos, para que V. Ex" possa con
cluir o seu discurso e os tres oradores que estão ins
critos possam pronunciar-se por cinco minutos. 

O SR. HUMBERTO LUCENA - Muito obriga
do, Sr. Presidente. Prossigo. 

Uso múHiplo da água, inclusive com a 
alocação de uma parcela da vazão para fins 
ecológicos, beneficiando o meio ambiente, em 
lugar de um projeto voltado prioritariamente 
para a irrigação, como disse há pouco. 

Maior abrangência em área - seis tre
chos de obras com menor vazão em lugar 
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·de dois trechos corn elevada tlescargas -
beneficiando uma população de 6,3 milhões 
de pessoas. 

Projeto politicamente viável e mais fa
cilmente financiável pela maior inserção re
gional, inclusive completando outros proje
tas previstos como o Proágua, Planos de In
tegração Hídrica dos Estados, etc. 

Como se vê, Sr. Presidente, o objetivo e as ca
racterísticas do projeto estão aí bem definidos, e a 
abrangência dos estudos necessários é a seguinte: 
cartografia (aerofotogrametria), estudos de viabilida
de (anteprojeto), inserção regional do projeto, estu
dos de impacto ambiental, projeto básico trecho Ca
brobó.Jati, etc. 

Sr. Presidente, Sr«s e Srs. Senadores, segun
do nos assegurou o Dr. Fernando Catão, Ministro
Chefe da Secretaria Regional, as dificuldades que 
havia com relação à elaboração e execução desse 
projeto estariam sendo, do ponto de vista político, 
superadas notadamente em relação a Minas Gerais, 
à Bahia, a Sergipe e ao próprio Pernambuco, tendo 
em vista o atendimento de certos pleitos que lhe to
ram feitos pelos respectivos Governadores e demais 
lideranças daquelas unidades federadas. 

O que há, na verdade, é a necessidade impe
riosa de fazer com que as águas do São Francisco, 
que hoje beneficiam, de modo especial, os Estados 
da Bahia, Sergipe, Alagoas e parte de Pernambuco, 
possam chegar também, dentro do possível, para 
atender às carências hídricas de Pernambuco, da 
Paraíba, do Rio Grande do Norte e do-Ceará E esse 
projeto tem uma grande virtude: vai ao encontro das 
águas que estão paradas nas grandes bacias dos 
açudes construídos a partir de 1932 pelo então Mi
nistro José Américo de Almeida. As águas armaze
nadas no Nordeste, no Sertão, no Gariri, no Curima
taú, é abundante, mas não tem servido, como deve
ria servir, às fiÍ1alidades econômicas e sociais para 
as quais foram represadas. 

Portanto; é um projeto integrado que, sem dú
vida, há de contar com o apoio indiscriminado de t~ 
dos os Senadores e Deputados. 

No caso específiCO da Paraíba, pedimos, desta 
tribuna, ao Senhor Presidente da República que Sua 
Excelência, em sua visita, dê ênfase à realização 
desses estudos e procure anunciar sua decisão de 
executar, ainda no seu Governo, essa obra que fará 
com que o Govemo de Sua Excelência se equipare, 
em tennos de desenvolvimento regional do Nordes
te, ao Govemo do ex-Presidente Juscelino Kubits
chek de Oliveira, um dos maiores estadistas deste 

País, que, na verdade, com a criação da Sudene, 
através do incentivo fiscal, começou a criar uma 
nova mentalidade nessa sofrida região do País. ' 

Sr. Presidente, s..-s e Srs. Senadores, é bem 
verdade que o Senhor Presidente da República, Fer
nando Henrique Cardoso, também vem anunciar a li
beração das verbas que serão alocadas para o pros
seguimento da construção do Canal Coremas-Mãe
DAgua, a cargo do Governador do Estado, e que vai 
assegurar a irrigação de dezenas de milhares de 
hectares na Várzea de Souza, um velho sonho do 
nosso saudoso Senador Antonio Mariz, ex-Governa
dor da Paraíba. 

Deixo, portanto, esta tribuna, Sr. Presidente, 
congratulando-me com o Senhor Presidente da Re
pública e com o Sr. Ministro Fernando Gatão pela 
realização urgente desses estudos da transposição 
das águas do rio São Francisco e tenho certeza de 
que o Senhor Presidente da República levará adian
te o seu propósito de executar essa obra, para a re
denção do Nordeste. · 

Peço, ao terminar, que V. Ex-, como ilustre ho
mem público da Bahia, de renome nacional, dê tam
bém a sua contribuição para que a transposição das 
águas do São Francisco venha a se tomar uma rea
lidade não apenas para os nordestinos, mas para to
dos os brasileiros. 

Muito obrigado. 
O SR. PRESIDENTE (Antonio Carlos Magalhães) 

- Com a palavra o senador Josaphat Marinho. 
O SR. JOSAPHAT MARINHO (PFL-BA. Pro

nuncia o seguinte discurso.) - Sr. Presidente, s..-s e 
Srs. Senadores, relembra-se na Bahia, nesta sema
na, a morte, há cirJCO anos, de Irmã Dulce. 

Homenagens lhe estão sendo prestadas pela 
mais apropriada forma, que é de dar relevo à obra 
que imaginou, criou e desenvolveu. Homenagens di
versas se estão realizando com a participação de 
toda a sociedade. 

Nessas reuniões, acentua-se a importância das 
Obras Sociais Irmã Dulce, a começar pelo valioso 
trabalho no Hospital Santo Antônio. Nascida a insti
tuição no recanto do quintal de um convento, dali ela 
marchou, com sua tenacidade, para a instalação de 
uma obra social talvez incomparável no Brasil. 

Depois de haver desenvolvido um esforço pes
soal hercúleo, ela pôde encontrar o apoio da socie
dade e, por meio dele, dar à instituição as instalaçõ
es adequadas. 

Hoje, o Hospital Santo AntOnio é, no gênero, 
modelar. Modelar peit ·• '1]anizaçã.o, mas modelar, 
sobretudo, por ser um .. "abelecimento de portas 
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abertas à população carente. Basta que se assinale 
que hoje funciona com quase mil leitos oferecidos à 
população pobre e com todos os serviços comple
mentares de consultas, de pesquisa laboratorial, de 
cirurgia, de assistência alimentícia. 

Além desse hospital, integrando as Obras So
ciais, funciona, no Município de Simões Filho, o 
Centro Educacional Santo Antônio, freqüentado por 
515 crianças; uma parte em internato e outra parte, 
em semi-intemato. 

Esse é o serviço que Irmã Dulce criou e desen
volveu. A sociedade baiana, afinal, foi ao seu encon
tro e em boa parte com a ajuda do empresariado ela 
pôde deixar a notável instituição que hoje contínua 
servindo a Bahia, sob a supervisão dedicada de Ma
ria Rita Pontes. 

Conheci Irmã Dulce quando a instituição era 
modestíssima. Secretário da Fazenda, admirava a 
tenacidade com que ela ia à procura das verbas que 
lhe houvessem sido destinadas, de maneira que pu
desse, até para garantir o funcionamento da institui
ção no fim de semana, obter os recursos necessá
rios ao seu denodado esforço. 

Hoje, a Bahia relembra a morte da admirável 
freira falecida há cinco anos. Creio mesmo que não 
se deve falar estritamente em caridade, cuidando 
das obras de Irmã Dulce. O que ela desenvolveu foi 
um trabalho de missionária, um trabalho de alguém 
que se dedicou a servir ao próximo e lhe prestou os 
serviços que pôde até quase à hora de morrer. Irmã 
Dulce prestou serviço social, vigilante no seu senti
mento de solidariedade humana Não era apenas a 
religiosa: era a mulher integrada na sociedade, com 
um enorme espírito disposto a servir, sobretudo aos 
economicamente carentes. 

A satlia, relembrando-a hoje, não recorda ape
nas obra de caridade, presta homenagem a quem 
soube ser fiel à solidariedade humana. 

O SR. PRESIDENTE (Antonio Carlos Magalhães) 
- A Presidência se associa às homenagens póstu
mas que o Senador Josaphat Marinho presta, pela 
Bahia e pelo Senado, à Irmã Dulce, no aniversário 
de sua morte. 

É do meu dever salientar que essas obras a's
sistenciais têm um grande valor na Bahia, ainda 
hoje, e que a figura de Irmã Dulce contíl')ua presen
te. O apoio do Presidente da República de então, 
José Samey, nosso Senador, foi valioso, diria indis
pensável para que ela pudesse realizar esse traba
lho. Daí por que a essas homenagens tenho certeza 
de que o Presidente da República da época e o Se
nador de hoje se associa com muito carinho. 

Concedo a palavra ao nobre Senador Ney 
Suassuna. 

O SR. NEY SUASSUNA (PMDB-PB. Pronun
cia o seguinte discurso. Sem revisão do orador.) -
Sr. Presidente, Sr's e Srs. Senadores, anteontem fa
laníos sobre a necessidade da transposição das 
águas do São Francisco e ontem falamos sobre a 
importância da municipalização. Falamos sobre isso, 
Sr. Presidente, Srs. Senadores, porque há uma ver
dadeira enxurrada de prefeitos do interior a Brasília 
pedindo recursos para os seus municípios. 

Estamos nos aproximando, mais uma vez, de 
um período, de um ciclo de seca no Nordeste - to
dos os institutos têm mostrado e falado sobre isso -
e mesmo nesta época de chuva há municípios que 
não têm um pingo dágua. Por exemplo: um dos pre
feitos que vieram à Capital foi o de Barra de São Mi
guel da Paraíba, Prefeito Pedro Pinto, que disse que 
há 12 anos não chove em seu município. Ele tem 
um neto de 9 anos que nunca viu chuva na vida. 
Nem as cascavéis, pois lá é uma região de cobras, 
sobreviveram. 

Essa é a situação de urna região que está pre
cisando de água urgente e veja que não começamos 
o período de secas. Por isso, uso a tribuna para re
forçar o pedido que hoje fez o nosso Presidente do 
PMDB da Paraíba, Senador Humberto Lucena, a ne
cessidade da transposição das águas do São Fran-
cisco. É questão de humanidade. · 

Precisamos dar água para beber aos homens e 
aos animais, antes mesmo de proveito agrícola. 
Aquela região está definhando por absoluta falta de 
água 

Muito obrigado. 
o SR. PRESIDENTE (Antonio Carlos Magalhães) 

- Concedo a palavra ao Senador Lúcio Alcântara. 
O SR. LÚCIO ALCÂNTARA (PSDB-CE. Pro

nuncia o seguinte discurso. Sem revisão do orador.) 
- Sr. Presidente, Sr-s e Srs. Senadores, na minha 
vivência parlamentar como Deputado Federal e Se
nador, tenho tido oportunidade de ver numerosos 
chefes de Estado e Ministros virem aqui para visitas 
protocolares e apresentarem seus pontos de vista. 

Ontem chamou-me a atenção, particularmente, 
nas palavras do Presidente da França, Jacques Chi
rac, tudo aquilo que a França tem de bom e de gran
de: a sua participação na construção da História da 
humanidade, a sua cultura, o seu estilo, a moda, a 
arquitetura, a pintura, a escultura, a ciência política, 
a tradição de liberdade, igualdade e fraternidade; a 
Revolução Francesa, o Código Napoleônico, as 
suas estreitas vinculações com o Brasil que datam 
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da era colonial - estão aí o Maranhão do nosso Pre
sidente José Samey, lembrando a presença da 
França com a Cidade de São Luís; o Rio de Janeiro, 
também com a presença forte da França, tanto no 
Período Colonial como posteriormente; a organiza
ção do nosso Exército, baseado na missão francesa; 
a fundação da Universidade de São Paulo, que deve 
muito também aos franceses e assim por diante. 

Eu iria tomar muito desta tarde baiana, em que 
reverenciamos Castro Alves, grande poeta das pra
ças, da mensagem política, da poesia condoreira, e 
a caridade ou espírito missionária de Irmã Dulce. 

Mas o que me chamou a atenção mesmo, nas 
palavras do Presidente Chirac, foi o seu prágmatis
mo. Ele foi absolutamente objetivo quando colocou, 
em primeiro lugar, a necessidade de uma reaproxi- · 
mação entre o Brasil e a França, que se dá no plano 
cultural, político e comercial, no intercâmbio entre os 
dois países. Segundo, quando colocou claramente, 
inclusive com dados muito importantes, a significa
ção da União Européia no comércio mundial. Ouvi
mos aqui que: 

"Com quinze Estados-membros e 350 
milhões de habitantes, a Europa é o maior 
mercado do mundo e o mais aberto. O seu 
PNB iguala-se à soma dos PNBs dos Esta
dos Unidos e do Canadá. • 

Pergunta ele: 
"Sabiam os senhores que a União Eu

ropéia importa duas vezes mais do que toda 
a América do Norte? Sabiam que ela é de 
longe o primeiro doador de auxílios à Améri
ca do Sul e o seu primeiro parceiro comer
cial?" 

Confesso que eu não sabia. Foi preciso ouvir 
ontem o -discurso do Presidente Chirac para tomar 
conhecimento desses dados .. 

Por fim, diz ele: 

"Sejamos ambiciosos! Vamos nos dar 
as mãos e correr juntos rumo ao nosso Mu
ro! Gostaria de lançar aqui uma proposta 
que já discuti com o Presidente Fernando 
Henrique Cardoso: a organização de Uf!'lB. 
reunião de cúpula já para o final de 1998, 
que reúna pela primeira vez na História os 
Chefes de Estado e de governo da América 
Latina e da Europa. Esta reunião vai preen
cher uma verdadeira lacuna, criando uma 
estrutura de incentivo que dará força, coe
são e projetas comuns às nossas relações 
políticas, culturais e econômicas. Esta reu
nião de cúpula deverá ser a primeira etapa 

de um processo inovador, pragmático e vo
luntário. Será o marco fundador de uma 
nova e ambiciosa parceria. Gostaria sincera
mente que já no final de março se cOmeças
se a organizar esse evento tão importante." 

E único! Será o primeiro. Portanto, é imperioso 
e necessário que a diplomacia brasileira, que o Go
verno brasileiro, que os empresários brasile!ros 
atentem para essa realidade, no momento em que 
nós estamos nos defrontando com graves dificulda
des de acomodação na economia internacional. 

Li nos jornais e tenciono obter logo mais esse 
documento, cuja leitura o Ministro Francisco Domei
las recomendava, um estudo feito pelo Embaixador 
Paulo Tarso Aecha de Lima em que ele localiza, 
com precisão, os obstáculos e as dificuldades que o 
Brasil vem enfrentando na sua inserção na econo
mia internacional, particularmente .•. 

O SR. PRESIDENTE (Antonio Carlos Magalhães. 
-Fazsoaracampainha.) · 

O SR. LÚCIO ALCÂNTARA- Já concluo, Sr. 
Presidente. Particularmente as barreiras que exis
tem para a exportação e colocação dos seus produ
tos. 

Quero, então, chamar a atenção, aqui, para 
e5se discurso que o Presidente Jacques Chirac pro
nunciou no Congresso Nacional, que tem o sentido 
de alerta ao Brasil, ao povo brasileiro, ao Governo 
brasileiro, à diplomacia brasileira, aos empresários 
brasileiros, para que se voltem, também, para a 
União Européia, que é uma grande oportunidade de 
afirmação da nossa condição política, econômica e 
cultural. 

Muito obrigado. 
O SR. PRESIDENTE (Antonio Carlos Magalhães) 

- Com a palavra o Senador Nabor Júnior, último ora
dor inscrito. 

O SR. NABOR JÚNIOR (PMDB-AC. Pronuncia 
o seguinte discurso.) - Sr. Presidente, Sr's e Srs. 
Senadores, o Acre enfrenta uma situação de calami
dade que se agrava dia a dia, um quadro deveras 
preocupante e, até mesmo, dramático. O Senador 
Aaviano Melo para lá se deslocou no dia de ontem e 
vem dando conta da evolução do problema. Segun
do S. ex-, hoje a cidade de Rio Branco, Capital do 
Estado do Acre, está com mais de 60 bairros - ou 
seja, quase 50% da sua área física- comprometidos 
pelos altos níveis atingidos pelo rio Acre. 

Também o Município de Sena Madureira en
frenta uma situação gravíssima, já com 80% de suas 
terras embaixo dágua Outras cidades, além de Rio 
Branco e Sena Madur<>. -.. também foram atingidas 
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pelas inundações dos rios ·qu~ as servem: o ·envira, 
na cidade de Feijó, e o Purus, flagelando os Municí
pios de Manuel Urbano e Santa Rosa. A cidade de 
Tarauacá, de onde sou originário, também está en
frentando momentos de dificuldade com o transbor
damento do rio que lhe dá o nome. 

A gravidade da situação em todo o Estado do 
Acre já é do conhecimento da Casa, Sr. Presidente, 
Sr'ls e Srs. Senadores, que ouviram os relatos feitos 
por mim, no cumprimento do dever de representante 
do povo acreano, com a cobrança de efetivo apoio 
por parte do Governo Federal. Esse veemente apelo 
foi endereçado em primeiro plano à Secretaria de 
Assuntos Regionais, dirigida pelo Ministro Fernando 
Catão, que, em resposta, começa a desenvolver 
ações de socorro às populações vitimadas pela vio
lência das águas. 

A situação se afigura tão desesperadora que 
precisamos acionar todas as forças vivas desta Na
ção, principalmente seus mais importantes veículos 
de comunicação com a sociedade. Portanto, além 
de reiterar a urgência do apoio do Governo Federal, 
dirijo um dramático apelo aos empresários e profis.. 
sionaís da imprensa, a começar pelo Dr. Roberto 
Marinho, Diretor-Presidente das Organizações Glo
bo, para que ele oriente a TV Globo, o jornal O Glo
bo, e as rádios afiliadas à sua rede, no sentido de 
desenvolverem urna campanha em favor dos flage
lados pelas enchentes do Acre. 

A sensibilidade e a solidariedade da população 
brasileira sempre afloram em situações como essa 
Todos estamos lembrados de que, em 1988, quando 
ocorreu urna enchente semelhante, a população bra
sileira mobilizou-se e - respondendo à campanha 
feita pela televisão, pelo rádio, pelos jornais- enviou 
muitas tõiieiBdas de alimentos, que se mostraram 
fundamentais no socorro às pessoas atingidas pelas 
inundações ocorridas naquele ano no Estado do 
Acre e que agora, desgraçadamente, se repetem. 

Daí o pedido que formulo, em nome de todo o 
povo acreano, ao Dr. Roberto Marinho. E, no mesmo 
contexto, venho pedir também a V. ExD, Sr. Presi" 
dente Antônio Carlos Magalhães, amigo pessoal ~o 
Dr. Roberto Marinho, que interceda junto a S. s• em 
favor da realização dessa campanha, a nível nacio
nal, para socorrer as comunidades acreanas atingi
das pelas inundações, que já somam mais de cem 
mil pessoas nos diversos municípios do meu Estado. 

Muito obrigado a V. Ex-. 
O SR. PRESIDENTE (Antonio Carlos Magalhães) 

- A Presidência enviará o ciscurso de V. ex-, com o 
apelo, para que também as OrgiK'Iizações Globo parti-

clpeill desSé grande movimento nacional em favor 
do seu Estado. 

O SR. PRESIDENTE (Antonio carlos Magalhães) 
-A Presidênçia recebeu o Ofício n2149, de 1997, de 11 
do corrente, do Presidente da Câmara dos Deputa
dos, através do qual consulta esta Casa sobre a via
bilidade de realização de urna sessão solene do 
Congresso Nacional, no dia 9 de abril próximo, às 11 
horas, no plenário do Senado, em homenagem pós
tuma ao ex-Ministro Mário Henrique Simonsen. (Di
versos n11 4, de 1997 -CN) 

Em votação. 
As Sr'ls e os Srs. Senadores que o aprovam 

queiram permanecer sentados. (Pausa.) 
Aprovado. 
Será cumprida a deliberação do Plenário. 
O SR. PRESIDENTE (Antonio carlos Magalhães) 

- Esgotado o tempo destinado ao Expediente. 
Passa-se à 

ORDEM DO DIA 

Item 1: 

PROJETO DE RESOLUÇÃO tf' 30, DE 1997 

(Em regime de urgência, nos termos do 
Requerimento n11 187, de 1997 -art. 336, b) 

Discussão, em turno único, do Projeto 
de Resolução n2 30, de 1997 (apresentado 
pela Comissão de Assuntos Econômicos 
como conclusão do seu Parecer n2 84, de 
1997), que autoriza o Estado de São Paulo 
a emitir Letras Financeiras do Tesouro do 
Estado de São Paulo - LFTP, cujos recur
sos serão destinados ao giro da Dívida Mo
biliária do Estado, vencível em março de 
1997. 

(Poderão ser oferecidas emendas à 
matéria até o encerramento da discussão.) 

A Presidência esclarece ao Plenário que pode
rão ser oferecidas emendas até o encerramento da 
discussão. 

Sobre a mesa, emenda que será lida pelo Sr. 
111 Secretário, Ronaldo Cunha Urna. 

É lida a seguinte: 

EMENDA N!! 1-PLEN 

Emenda ao Projeto de Resolução 
Nl!30, de 1997 

Dê-se a atrnea a do art. 2!1 do projeto a seguin
te redação: 
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a) quantidade: a ser definida na data 
de resgate dos títulos a serem substituídos, 
mediante a aplicação da Emenda Constitu
cional n2 3, deduzida a parcela de 36,98%. 

Justificação 

O Projeto autoriza emissão de títulos públicos 
do Estado de São Paulo para giro da dívida mobiliá
ria vencível em março de 1997, e tramita em regime 
de urgência por requerimento das lideranças, a partir 
de solicitação do Banco Central. 

Embora o ilustre Relator tenha recomendado a 
dedução da parcela de 2"k, sob alegação que outros 
Estados sistematicamente foram beneficiados por 
um percentual de rolagem de 98%, entendemos que 
o Parecer Dedip/Diare-97/179, do Banco Central, 
deve ser observado ao tomar por referência a orien
tação da Resolução n2 69/95, que fixou limite da Re
ceita Líquida Real para pagamento de amortizações, 
juros e demais encargos de dívidas externas; refi
nanciamento de dívidas junto ao FGTS; e outros pa
gamentos que especifica; ficando a diferença desti
nada ao resgate da dívida mobiliária 

Mediante a urgência imprimida à matéria, em
bora tramite a CPI dos precatórios, que trata da dívi
da pública, e descobre "montagens• para o desvio 
do dinheiro público nos procedimentos de colocação 
dos títulos públicos conforme disciplinado na Reso
lução n2 565, de 20-9-79, do Banco Central, previsto 
no Projeto em tela, acredito que o Senado deve ter a 
cautela de observar na espécie os parâmetros técni
cos estabelecidos pelo Executivo, neste projeto, 
através do Banco Central, que se reportam ao fun
damento da Resolução n2 69/95 do Senado Federal. 

Sala das Sessões, 13 de março de 1996. - Se
nador Ernandes Amorim, PPB- RO. 

O SR. PRESIDENTE (Antonio Gar1os Magatlães) 
-A emenda vem devidamente justificada. 

Concedo a palavra ao nobre Senador Waldeck 
Omelas, Relator da matéria, para proferir parecer 
sobre a emenda, em substituição à Comissão de As
suntos Econômicos. . 

O SR. WALDECK ORNELAS (PFL-BA Para 
emitir parecer. Sem revisão do orador.) - Sr. PreSi
dente, Sr«s e Srs. Senadores, a emenda permite-me 
trazer à consideração deste Plenário o comentário 
que já tive oportunidade de fazer na Comissão de 
Assuntos Econômicos. 

Na verdade, a análise, que é procedida pelo 
Banco Central - e devo liminarmente dizer que a ro
lagem dessas letras, segundo o próprio Banco Cen
tral, não inclui as correspondentes a precatórios -, 

dá-se com. base na Resolução n2 69 do Senado. 
Acontece que esta Casa, através da Resolução n2 

100, já aprovou o termo de protocolo existente entre 
o Estado de São Paulo e a União. Neste momento, 
autorizados pelo próprio Senado, os Estados vêm 
firmando termos de renegociação de suas dívidas. A 
União vem assinando com os Estados, e esses con
tratos virão posteriormente a esta Casa para serem 
apreciados em caráter terminativo, conforme resolu
ção recentemente aprovada 

- · Adotamos, na Comissão, o percentual de 98% 
para a rolagem das letras de São Paulo, que tem 
sido o critério adotado pela Comissão. 

Do ponto de vista formal, haveria espaço para 
uma amortização da ordem de 36,98%. Mas todos 
sabemos que os Estados estão renegociando a sua 

·dívida junto à União exatamente em função de não 
disporem de capacidade de amortização. 

No que concerne à Resolução n2 100, o Sena
do reconheceu uma condição de pagamento do Es
tado de São Paulo com relação à sua dívida consoli
dada Tanto assim que, no projeto de resolução que 
estamos apreciando - e confio que seja aprovado -, 
o art. 32 diz: 

•o exercício da autorização concedida 
por essa resolução só será realizado caso 
não seja implementado o Protocolo do Acor
do, firmado entre o Estado de São Paulo e o 
Governo federal, autorizado nos temos da 
Resolução n2 100 do Senado Federal, de 19 
de dezembro de 1996. • 

Em síntese, quero dizer que estamos adminis
trando, na verdade, um ritual de transição, porque 
estamos aprovando essa rolagem. Mas as rolagens 
(!tlevãmrufaprovai'pam este semesrre- são as -últi
mas que serão aprovadas por esta Casa com rela
ção a títulos mobiliários, porque todos esses trtulos 
estarão sendo substituídos, dentro desse acordo, 
pelo prazo de 30 anos, com juros de 6% ao ano. 

Ainda ontem, os jornais noticiaram que o Poder 
Executivo vai mandar ao Congresso um crédito su
plementar da ordem de 60 bilhões, que é o montante 
da divida dos Estados, para, exatamente, fazer essa 
recomposição. 

Portanto, Sr. Presidente, Sr"s e Srs. Senado
res, o parecer é contrário à emenda 

O SR. PRESIDENTE (Antonio Carlos Ma' 'láes) 
- Passa-se à discussão, em conjunto, do pr-.~Jeto de 
emenda, em tumo único. 

O SR. PEDRO ~!MON - Sr. Presidente, peçc 
a palavra para discutir. 
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o SR. PRESIDENTE (Antonio canos Magalhães) Sr. Presidente, podemos ter aS nossas diver-
- V. EJ(§ tem a palavra. gências, mas respeito V. Ex- e creio nos seus me-

O SR. PEDRO SIMON (PMDB-RS. Para discu- lhores propósitos em fazer uma administração para 
tir. Sem revisão do orador.) -Sr. Presidente, não es- _---~~()raro Senado- e é preciso melhorá-lo. 
tou entendendo. Temos uma CPI instalada -eestõu Digo-lhe de coração, uma das coisas boas que 
chegando agora de Goiás. Compareci, naquele Es- o Senador José Samey deixou na sua administração 
tado, a uma reunião muito bonita, em que inaugura- foram os Avulsos. Sabemos o que será votado, esta-
ram as fotografias do Dr. Ulysses e do Dr. Tancredo mos marcando, conhecemos. Nenhum Senador 
na sede do partido. Comparecemos a um programa pode fugir, pode dizer que não sabia que haveria 
da Rede Globo, e a pergunta dos telespectadores sessão deliberativa. Se não estiver presente é por-
era uma: "E vocês, Senadores? E vocês, Senado- que não quer; se estiver aqui e votar, tem de saber o 
res?" Referiam-se aos precatórios. que está sendo votado. 

Ontem, na reunião presidida pelo Senador Ber- Consta dos Avulsos: sexta-feira - amanhã: 
nardo Cabral - aliás, quero mencionar, com toda sessão não-deliberativa; segunda-feira: sessão não-
sinceridade, o raro brilho com que S. Ex- preside a deliberativa; terça~feira: "Altera dispositivos do De-
Comissão, a sua alta competência-, verificamos que creto-lei tal; Estende 0 benefício do seguro-desem-
se pode dizer o que se quiser da testemunha, mas prego; Solicita a retirada do projeto tal... •. Está tudo 
competente ele é. Depois de um tempo, ele disse: · aqut. 
"Esse negócio dos títulos é um problema deSse ta- De repente, a sessão é deliberativa e vai-se 
manhozinho, comparado ao resto que está aí!" Ou d 
sejá, eStamos pegando a ponta do lceberg: · · · · · · votar questão referente a tftulos, e o Brasil está e 

olho arregalado para o Senado para ver o que vai 
De repente, estou aqui, Sr. Presidente, as co- acontecer. 

missões se instalaram e eu nem sabia - sou suplen-
te na Comissão de Assuntos Econômicos - que ha- Creio que o Presidente, as Uderanças e a Co-
via reunião. A Comissão de Assuntos Econõmicos missão de Economia devem-se reunir para ver corno 
reuniu-se ontem, votou a matéria e não sei quando é que vamos fazer daqui por diante, para que essas 
se votou a urgência. coisas não se repitam, para que os Senadores sai

bam o que vão votar, o que está acontecendo. 
A grande festa, perdoem-me a sinceridade, 

mas eu diria que a grande vitória, 0 grande mérito Sr. Presidente, quero dizer-lhe, do fundo do co-
dos dois anos do Presidente Samey no Congresso é ração, na melhor das intenções - estou falando para 
isto que está aqui: os Avulsos. Eles nos diferenciam ajudar o Senado, a minha Casa que eu amo e que 
da Câmara dos Deputados. · quero preservar, que só vim porque creio que é mui

to grave o fato de, em meio a uma CPI, estarmos vo-
Viajei para Goiânia hoje e, de lá, eu iria para tando essa matéria. 

Curitiba, porque constava dos Avulsos que hoje não 
haveria sessão deliberativa. De repente, minha Se- t apenas isso, Sr. Presidente. 
cretária me telefonou e disse que haveria sessão de- Muito obrigado. 
liberativa para a votação de títulos - para variar, de O SR. PRESIDENTE (Antonio Carlos Magalhães) 
São Paulo! -Quero dizer a V.~. Senador Pedro Simon, e ao 

Não sei, Sr. Presidente, sinceramente não sei! Senado que esta Casa votou o requerimento de ur-
Estamos com o foco em cima de nós. Dizem que gência. E V. ~ também o fez ontem, porque esse 
não debatemos, que não discutimos. requerimento de urgência foi aprovado por unanimi-

Quero bater palmas para os Srs. Senadores dade, tendo em vista a importância da matéria a ser 
pela competência, pela cultura, mas não sei de nada analisada. E por solicitação dos Srs. Uderes foi feita 
que vamos votar agora, não tomei conhecirnenfo, a sessão hoje, para que houvesse o quorum, em 
não sei do que se trata, não me deram chance, não virtude de que amanhã provavelmente não haveria. 
sabia que essa matéria seria votada agora! Entro nu. Então, dada a urgência e a gravidade desse 
Quero dizer que, se eu votar, estarei votando sem assunto e o prazo estabelecido inclusive para o van-
conhecer a matéria. cimento de vários desses títulos, como o de São 

Não era para haver esta sessão deliberativa. Paulo, do dia 15, votamos ontem o requerimento e o 
Se verificarmos nos Avulsos de ontem, quinta-feira, incluímos na Ordem do Dia de hoje, com o assenti-
leremos: "sessão não-deliberativa". E isso já era manto de todos os Uderes. Não foi uma deliberação 
uma tradição no Senado. exclusiva da Mesa. Foi a Mesa atendendo a todos 
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os Líderes. E o requerimento de urgência foi votado 
ontem, com o apoio de V. Ex!'. 

A matéria foi votada na Comissão de Assuntos 
Econômicos, tem parecer escrito em avulsos que es
tão sobre a mesa dos Srs. Senadores. O desconhe
cimento, evidentemente, foi um pouco talvez da as
sessoria de V. Exll, mas não quero dizer isso. 

O SR. PEDRO SIMON -Mas V. Exll pode citar: 
uma omissão do Senador Pedro Simon. Assumo a 
responsabilidade pela omissão, porque consciente
mente não votei. 

O SR. PRESIDENTE (Antonio Carlos Magalhães) 
-Mas V. Ex!' estava no plenário, até pensei que V. 
ExB ia falar. 

Com a palavra o Senador José Serra, Presi
dente da Comissão de Economia, para dar um es
clarecimento. 

O SR. JOSÉ SERRA (PSDB-SP. Para um es
clarecimento.) - Sr. Presidente, creio que seria im
portante fazer alguns esclarecimentos a respeito. do . 
encaminhamento feito pela Comissão de Assuntos 
Econômicos para este Plenário. 

Sr. Presidente, devido ao processo normal de 
negociações políticas nesta Casa, a Comissão de 
Assuntos Econômicos foi constituída somente na 
terça-feira à noite. 

O que aconteceu foi o seguinte: vários proces
sos que já vinham tramitando estavam paralisados 
no âmbito da nossa Comissão. Nós, no momento 
em que tomamos posse, convocamos uma reunião. 
da Comissão para o dia seguinte, inclusive indican
do relatores. Havia questões pendentes que deve
riam ser equacionadas até o final desta semana, es
pecificamente com relação aos projetas aqui em 
exame. O. Senador Omelas, Relator de vários deles, 
teve a oportunidade de explicar o assunto. Vou reto
mar a explicação. 

Sergipe e São Paulo, estão em vias de concluir 
o processo de' renegociação de suas dívidas, confor
me Resolução deste Senado. Nessa renegociação, 
esses Estados já não mais emitirão dívida mobiliária, 
não rolarão mais suas dívidas. Elas serão trocadas 
por outros títulos, junto ao Governo Federal, de ,30 
anos. 

Acontece que, contrariamente a essa expecta
tiva essa renegociação não foi concluída, o que obri
ga agora a proceder-se a uma rolagem das dívidas 
que vencem na semana que vem. 

O SR. PRESIDENTE (Antonio Carlos Magalhães) 
- Peço aos Srs. Senadores que prestem atenção ao 
pronunciamento do Presidente da Comissão de As
suntos Econômicos, para que se possa elucidar a 

matéria, principalmente o Senador Pedro Simon, 
parà que ele não seja omisso no caso. 

O SR. JOSÉ SERRA - O que aconteceu en- · 
tão? Se não autorizássemos essa rolagem na sema
na que vem, os Estados de São Paulo e Sergipe te
riam que desembolsar do seu caixa montantes enor
mes em relação às suas disponibilidades orçamen
tárias, montantes que, na verdade, entrariam na re
negociação das suas dívidas. 

Portanto, o exame desses processos é urgen
te. O parecer do Banco Central, Senador Pedro Si
mon, em ambos os casos, independentemente dos 
percentuais renegociados, é favorável. Trata-se de 
um parecer elaborado com mais detalhes e mais cui
dados que os anteriores. 

Indiquei como relator um senador especialmen
te preparado para as questões econômicas: o Sena
dor Waldeck Omelas. E ontem, na Comissão, fize
mos uma reunião de uma hora e meia, oportunidade 
em que discutimos várias questões. As objeções to-. 
ram devidamente esclarecidas, a partir de explicaçõ
es, do debate, do esclarecimento. 

Além disso, estamos com outros projetas de 
urgência que se referem a financiamentos para pro
jetas de desenvolvimento nos Estados do Ceará, do 
Tocantins, da Bahia e do Paraná São projetas de fi
nanciamento de uma agência alemã de desenvolvi
mento que, no caso especifiCO da Bahia e do Para
ná, na verdade, são doações. São projetas de finan
ciamento do Eximbank japonês para o metrô de For
taleza e para a recuperação rodoviária do Estado do 
Tocantins. Todos são projetas prioritários que foram 
negociados por mim mesmo quando Ministro do Pla
nejamento. Acompanhei esses projetas desde o seu 
inicio. 

Foram analisados exaustivamente; são nego
ciações que vêm ocorrendo há anos. Estão para ser 
assinados, na semana que vem, na reunião de Bar
celona do Banco lnteramericano. Portanto, tínhamos 
até o final da semana para fazer isso. Tivesse a Co
missão sido constituída antes, não haveria esse pro
blema. Em todo caso, quero insistir: são projetas 
cuja análise técnica foi feita cuidadosamente. Acom
panhei-os quando estava no Executivo. O de São 
Paulo e o de Sergipe, não se referem a precatórios. 
Trata-se de processos normais, que aqui não têm 
sofrido objeções - rolagem, inclusive, na margem de 
98%. Particularmente, penso que não deveríamos 
manter esse critério para o futuro, mas exatamente 
porque acredito nisso é que temos que apressar a 
renegociação de dí·<'~ru; entre Estados e União. A 
partir dessas renegoc>~. "es, cessarão emissões de 
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dfvida mobiliária em Estados, pelo menos, e, no fu
turo, em Municípios. Pessoalmente - é minha opi
nião pessoal- é um instrumento que Estados e Mu
nicípios não devem ter. Eles devem endividar-se, 
para investimento, junto ao Banco lnteramericano, 
Caixa Econômica, Banco Mundial, etc, por meio de 
empréstimos contratuais. Essa é a forma mais sadia. 
Mas, agora, não permitir essa emissão significaria 
que a parte que vai ser renegociada e que vai ficar 
para 30 anos teria que ser paga na semana que 
vem, o que é evidentemente inexeqüível. 

O Sr. Humberto Lucena- V. ExJI me permite 
um aparte? 

O SR. JOSÉ SERRA - Pois não, Senador 
Humberto Lucena. 

O Sr. Humberto Lucena- Apenas lembro a V. 
Ex- e, tendo em vista o assunto, o exemplo da 
União, que rola diariamente a sua dívida. Emite títu
los diariamente, que são colocados no mercado fi
nanceiro. Avalie: se criarmos problema com a emis
são dos títulos da União, como é que seria paga a 
dívida interna, se não há recursos fiscais? 

O SR. JOSÉ SERRA - Evidentemente, se não 
há rolagem, tem-se que pagar com dinheiro de cai
xa. 

Agora, o importante também, Senador Lucena, 
é que nesse caso, será a última mesmo, porque a 
dívida mobiliária de Sergipe, de São Paulo, de todos 
os Estados será trocada por outros títulos. Inclusive, 
não teremos mais que autorizar essa matéria no fu
turo. E isso acho ótimo, pois haverá um esquema de 
renegociação. Não haverá dívida nova nessa rnaté-
ria. 

O problema é que fomos surpreendidos pelos 
fatos de a negociação não haver sido concluída, e a 
Comissão-não estar formada, o que é de nossa res
ponsabilidade. 

Muito obrigado. 
O SR. PRESIDENTE (Antonio Carlos Magalhães) 

- Com a palavra o Senador Lauro Campos. 
O SR. L,AURO CAMPOS (Bioco/PT-DF. Pro

nuncia o seguinte discurso. Sem revisão do orador.). 
- Sr. Presidente, gostaria de justificar o voto que da-
rei em seguida. : 

Tenho seguido uma jurisprudência que impus a 
mim mesmo, qual seja a de tentar opor-me a essa 
rolagem de dívidas que vai acabar, temo eu, rolando 
o País consigo ladeira abaixo. 

Manifestei-me contra todo e qualquer tipo de 
endividamento externo, na Comissão de Assuntos 
Econômicos; manifestei-me contra também a rola
gem, por exemplo, da divida do Estado de Alagoas e 

não tive med.o da solidão, porque em, muitas dessas 
vezes, o meu voto foi solitário. Votei sozinho, votei 
contrariamente e continuo, portanto, a me posicionar 
da mesma forma. 

Estamos como dois carros descontrolados, em 
rota de colisão. A dívida pública interna e a dívida 
pública externa, a díVida dos Estados e Municípios 
estão em rota de colisão. 

Agora, vamos passar a federalizar as dívidas 
estaduais e, para isso, R$60 bilhões serão emitidos 
pela União. Depois, a União extemalizará a dívida 
pública interna, como aconteceu no século passado 
e tem acontecido ao longo de nossa história. 

Desse modo, então, o desastre é fatal, a coli
são é fatal, se não pusermos cobro a esse processo 
de endividamento. 

Quero lembrar que, respondendo à pergunta 
do Senador Ney Suassuna, ontem foi dito, na Co
missão Parlamentar de Inquérito, que as LFTs para 
pagamento de precatórios são a poota do lceberg, 
porque em relação também à dívida pública e, Ob
viamente, em relação à dívida externa, talvez irregu
laridades tenham sido cometidas, de acordo com a 
testemunha de ontem à tarde, o proprietário de um 
dos bancos mais ativos nessas negociatas de venda 
e de colocação de títulos no mercado para o paga
mento de precatórios. 

Não poderia, num momento desses, concordar 
com mais esse acréscimo do endividamento de um 
dos Estados mais suspeitos. Portanto, quero apenas 
registrar o meu voto contrário a essa proposta de 
endividamento crescente. 

O SR. PRESIDENTE (Antonio Carlos Magalhães) -
Concedo a palavra ao Senador Jader Barbalho. 

O SR. JADER BARBALHO (PMDB-PA. Pro
nuncia o seguinte discurso. Sem revisão do orador.) 
- Sr. Presidente, Srls e Srs. Senadores, em primeiro 
lugar, desejo registrar que a Presidência da Casa 
está apenas a cumprir uma decisão do Plenário. Tal
vez fosse dispensável esta observação da minha 
parte. 

Quero apenas justificar a minha assinatura no 
requerimento de urgência. Fi-lo depois de ponderar 
sobre a solicitação do ilustre Líder do Governo e de
pois da assinatura dos demais Líderes, na tentativa 
de demonstrar que não havia por-parte da Uderança 
do PMDB nenhuma boa vontade para que esse as
sunto deixasse de tramitar. 

Mas, Sr. Presidente, depois de cónhecer o pa
recer do Senador Waldeck Omelas, que fez .um es
forço de boa vontade, juntamente com a Comissão 
de Assuntos Econõmicos, não posso deixar de re-
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gistrar a forma como este assunto está sendo trazi
do para o plenário do Senado. Faço-o, Sr. Presiden
te, para que não fiquemos na mesma situação em 
que atualmente nos encontramos com relação aos 
precatórios e, de modo particular, às obsetvações 
do Banco Central do Brasil que, ao final dos parece
res relativos ao caso de São Paulo e de Sergipe, faz· 
a mesma ressalva que fez em relação aos precató
rios, ou seja, que a palavra final era do Senado Fe
deral. 

Causa-me profunda estranheza que o Governo 
do Estado de São Paulo tenha remetido sua solicita
ção para o Senado Federal apenas no dia 13 do 
mês passado - há menos de um mês, portanto" -, 
quando o protocolo deveria ter sido implementado 
desde o final do ano passado. 

Também quero chamar a atenção do Senado 
em relação ao parecer do Banco Central, do dia 07 
de março, que diz: 

"Saliento que, considerando o critério 
estabelecido no art. 27 da citada Resolução, 
o Estado possui margem de resgate, sendo 
indicado o pen:entual de 63,2% para a rola
gem pleiteada. • 

Mais adiante, o parecer ressalta a necessidade 
de que o protocolo firmado para a rolagem de dívida 
com o Estado de São Paulo seja observado. E insis
te, em todas as manifestações, que a rolagem não 
deve ultrapassar esse pert:entual. 

O Relator da matéria, ilustre Senador Waldeck 
Omelas, procura, mantendo um critério adotado em 
relação a outros Estados, rolar praticamente toda a 
dívida do Estado de São Paulo, sem atender. ao per
centual estabelecido no parecer do Banco Central. A 
situação §.mais grave em relação ao Estado de Ser
gipe, de que trata o projeto segui11te. 

Entendo que o que existe, neste momento, por 
parte do Senador Waldeck Omelas é um ato de pro
funda boa vontade. 

Não é de hoje essa desconsideração para com 
o Senado da -República por parte de determinadas 
entidades, não só Governos Estaduais, como até o 
Governo Federal, pois já tivemos caso de rolage,m 
de dívida da União, de renegociação internacional, 
onde tínhamos que aprovar naquele dia, ou então 
era impossível, recordo-me bem. 

Repito: considero que isso seja uma desconsi
deração para com o Senado da República, que fica 
praticamente impedido de fazer uma avaliação mais 
criteriosa, reduzindo-nos à condição constrangedora 
de, face à exigüidade do prazo, simplesmente chan
celarmos a solicitação. É a situação em que nos en-

centramos, compreendendo a posição de boa vonta
de do Relator, compreendendo a argumentação do 
Senador José Serra, que representa São Paulo, e 
que nos reivindica aprovação, porque o Governo Fe
deral concluirá, juntamente com o Governo de São 
Paulo, o acordo anteriormente firmado e autorizado 
desde dezembro do ano passado. 

Antecipo-me, Sr. Presidente, em relação ao 
Estado de Sergipe, porque se fala em inadimplência 
do Governo. Isso é o que diz o parecer do Banco 
Central, chamando a atenção do Senado de que o 
Governo está inadimplente; chama a atenção do Se
nado à denúncia no Tribunal de Contas em relação 
às contas da Assembléia Legislativa do Estado de 
Sergipe. -

Quero, portanto, fazer estas ressalvas, com
preendendo a posição do Relator face à exigüidade 
do tempo e justificando a razão pela qual acabei por 
subscrever o requerimento de urgência. Mas isto 
não me impede, nesta hora, de chamar a atenção do 
Senado em relação às manifestações do Tribunal de 
Contas da União. 

Ressalvo, mais uma vez, que compreendo a 
posição do Relator, que procura, num gesto de boa 
vontade, considerando o protocolo existente, contor
nar uma que aí está. 

Todavia, quero ressaltar que foi dessa forma 
que nós fomos levados à questão dos precatórios. 
Sempre a urgência; sempre era necessária a urgên
cia. Trazia-se o requerimento ao plenário e nós, líde
res, acabávamos sendo constrangidos a votá-lo. 

O Banco Central; hoje, por sua vez, justifica 
com muita razão, de certa forma, que chamava a 
atenção no parecer. Apesar de ser obrigação do 
Banco Central dar parecer conclusivo, não o fazia, 
que é o que faz aqui, remetendo ao final para o Se
nado. Em lugar de dizer que o Estado não preenche 
as condições, faz as obsetvações e, ao final, ressal
va que o problema é do Senado Federal .. 

Quero fazer essas observações, Sr. Presiden
te, para que fique registrado que, se o Senado vier a 
aprovar essas rolagens, isso será num gesto de mui
ta boa vontade para com os Estados de São Paulo e 
Sergipe. 

O SR. PRESIDENTE (Antonio Carlos Magalhães) 
- Com a palavra o Senador Gilberto Miranda. 

O SR. GILBERTO MIRANDA (PFL-AM. Para 
discutir. Sem revisão do orador.) - Sr. Presidente, 
Srs. Senadores, em primeiro lugar, eu gostaria de di
zer que o Presidente da Comissão agiu corretamen
te ao tentar, de qualq• •er maneira, votar essa maté
ria no dia de ontem. 
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Como tivemos uma solenidade i:om a presença 
do Presidente francês, Jacques Chirac, a reunião se 
estendeu para além do horário previsto, passando 
das 14h:30 min. 

Devo dizer que a matéria foi amplamente dis
cutida na Comissão, tendo sido aprovada pela una
nimidade de seus membros. Quero ressaltar, tam
bém, que se trata de uma situação, como explicou o 
Senador José Serra, transitória, porque o Senado já 
aprovou a mudança da dívida de São Paulo, como 
também a de Sergipe, para 30 anos. Não tendo sido 
possível o fechamento de todos os acordos, faze
mos isso transitoriamente. 

Senador Jader Barbalho, com relação a Sergi
pe, o Banco Central enviou o ofício - que foi coloca
do fora de ordem nos avulsos, e creio que por isso 
V. Ex- não viu -, informando que aquele Estado está 
adimplente. 

A Comissão votou corretamente, e a Presidên
cia está certa ao colocar.a matéria em votação. Já fi
zemos isso. É rolagem normal, não tem nada a ver 
com precatórios. Se não fizéssemos, os dois Esta
dos estariam penalizados. 

Peço a aprovação, porque tenho a certeza de 
que foi bem analisado e bem relatado pelo Senador 
Waldeck Omelas. 

O SR. PRESIDENTE (Antonio Carlos Magalhães) 
- Para discutir, concedo a palavra ao Senador José 
Eduardo Outra. 

O SR. JOSÉ EDUARDO OUTRA (Bloco/PT
SE. Para discutir. Sem revisão do orador.) -Sr. Pre
sidente, Sr"s e Srs. Senadores, quero registrar, de 
antemão, meu voto favorável. 

Contudo, pedi a palavra para dizer que nós, da 
Oposiçã_g, temos, necessariamente, de estar alertas_ 
ao Regimento. Não é uma questão de ordem, mas 
não posso deixar de fazer o registro, primeiro, de 
que não foi consenso dos líderes, porque a üderan
ça do Bloco não foi consultada, embora possivel
mente até concordasse; segundo, o Regimento foi 
ferido em alguns aspectos. Na sessão de ontem, fo
ram aprovados seis requerimentos de urgência, 
quando o Regimento fala que, em cada sessão, só 
dois podem ser aprovados. A partir daí, começi:t o 
desrespeito. Um outro a mais foi feito quanto à ur
gência tipo B - agora analisada -, que prevê a entra
da da matéria, na segunda sessão ordinária subse
qüente, depois de aprovado o requerimento de ur
gência. Portanto, nesta não poderia entrar. Já ocor
reram casos semelhantes. Porém, parto do princípio 
de que estamos em uma Casa política, e, caso haja 
consenso, pode-se relevar algumas questões regi-

mentais. Certamente que essa interpretação, ape
nas por ter sido reiterada, não poderia ser usada 
como jurisprudência, porque não há jurisprudência 
para casos regimentais. 

Reitero que não fomos consultados e que até 
assinaríamos a favor da urgência para os casos de 
São Paulo e Sergipe, em função dos aspectos já le
vantados pelo Senador José Serra. Aliás, o caso de 
São Paulo, pelo Regimento, nem precisaria de re
querimento de urgência, porque vence no sábado -
se não me engano-, dia 15. Então, poderia ser in
cluído. 

Apenas esclareço que a Oposição está atenta 
a essas questões regimentais, esperando que este 
episódio de hoje não venha a ser usado futuramente 
como justificativa para, em outras ocasiões onde 
não haja consenso, se atropelar o Regimento. Muito 
obrigado. 

O SR. PRESIDENTE (Antonio Carlos Magalhães) 
- Concedo a palavra ao Relator Senador Waldeck 
Omelas, para discutir. E logo após a manifestação 
de S. ex-, passaremos à votação. 

O SR. WALDECK ORNELAS (PFL-BA. Para 
discutir. Sem revisão do orador.) - Sr. Presidente, 
Sr"s e Srs. Senadores, eu quero me manifestar ple
namente com a questão do prazo. Tanto no parecer 
relativo ao Estado de São Paulo quanto no de Sergi
pe, registrei que o prazo com que a solicitação foi 
apresentada ao Senado não é condizente com· a im
portãncia do assunto e apenas a necessidade do 
Estado e o limite imposto pelo vencimento, em 15 de 
março de 1997, no caso de São Paulo, e 20 de mar
ço, no caso de Sergipe, justificam o exame da maté
ria nessas condições. 

o __ -- ~-"!Uclo· faço ql!~ _dia ~ssillalar que a aná
lise em regime âe urgência-naõsignifieà que tenha 
sido feita superficialmente. Eu não daria parecer fa
vorável se o Estado de Sergipe não estivesse adim
plente com o sistema financeiro. Rz contato telefôni
co com o Chefe do Departamento da Dívida Pública 
do Banco Central que, após verificar no CAOIP, co
municou ao meu gabinete que o Estado estava 
adimplente. Até a hora da reunião da Comissão, não 
chegou a carta do Presidente do Banco Central, por
que a diretoria se encontrava em reunião. Mas, na 
Comissão, ficou acertado que esta matéria só pode
ria ser votada em plenário se chegasse a comunica
ção oficial do Banco Central, o que efetivamente já 
ocorreu, e por despacho do Presidente do Senado 
foi juntada ao processado, embora nos avulsos te
nha sido juntada ao processado de São Paulo e não 
ao de Sergipe. 
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Quero chamar a atenção do Plenário destá 
Casa para reafirmar o que foi amplamente discutidó 
na Comissão de Assuntos Económicos. O Banco 
Central - quero sugerir ao Senador José Serra que 
faça gestões junto ao Banco Central a esse respeito 
-, que nesses dois casos foi extremamente meticulo
so, não se deve restringir apenas a analisar em face 
da Resolução n2 69, mas deve adicionar também co
mentários em relação à renegociação que está sen
do feita aos protocolos que já estão firmados e apro
vados pelo Senado Federal, e que virão para cá ou
tra vez quando se tomarem contratos. 

De maneira que, de consciência tranqüila, 
aconselho ao Plenário que aprove essas duas rola
gens, porque não existe qualquer problema em rela
ção a elas. 

O SR. PRESIDENTE (Antonio Carlos Magalhães) 
- Encerrada a discussão. 

Em votação o projeto, sem prejuízo da emen-
da. 

O SR. JADER BARBALHO - Sr. Presidente, 
peço a palavra. 

O SR. PRESIDENTE (Antonio Carlos Magalhães) 
- Concedo a palavra ao Senador Jader Barbalho 
para encaminhar a votação. 

O SR. JADER · BARBALHO (PMDB-PA. Para 
encaminhar a votação. Sem revisão do orador.) - Sr. 
Presidente, numa primeira etapa, o voto é de lide
rança. Votarei contrário, Sr. Presidente, em que 
pese este assunto, em nível da minha Bancada, ser 
!ibera·.:io. Não há absolutamente nenhuma recomen
dação. Agora, como Senador e como Líder, terei 
que votar, e vo1arei contra. Apesar das explicações 
dadas, que entendo como um gesto de profunda boa 
vontade do Relator, Senador Waldeck Omelas, a 
análise feita-rio caso de São Paulo não me dá abso
lutamente segurança para votar favoravelmente, in
clusive pelas observações qi.Je o Senador acaba de 
fazer. Existe aind_a urna análise da progressão da di
vida de São Paulo nesse trabalho. Não me sinto, 
portanto, à vontade para votar. Assim, meu voto 
será contrário, Sr. Presidente. · -

O SR. HUGO NAPOLEÃO - Sr. Presidente, 
peço a palavra. " 

O SR. PRESIDENTE (Antonio Carlos Magalhães) 
-Com a palavra, o Senador Hugo Napoleão. 

O SR. HUGO NAPOLEÃO (PFL-PI. Para en
caminhar. Sem revisão do orador.) -Sr. Presidente, 
não há razão para promover encaminhamento de 
votação, uma vez que a Liderança do PFL vai lou
var-se nas explicações suficientes e plausíveis do 
eminente Senador Waldeck Omelas. Por isso, a re-

comendação é o voto positivO para o presente proje
to de resolução. 

O SR. SÉRGIO MACHADO - Peço a palavra, 
Sr. Presidente. 

O SR PRESIDENTE (Antonio Carlos Magalhães) -
Com a palavra o Senador Sérgio Machado. 

O SR. SÉRGIO MACHADO (PSDB-CE. Para 
encaminhar. Sem revisão do orador.) - Sr. Presiden
te, o PSDB recomenda o voto "sim", porque tanto o 
de Sergipe quanto o de São Paulo dizem respeito a 
uma rolagem de dívida, cujo acordo, já aprovado e 
não assinado, representa uma rolagem por 30 anos. 
Então, esta será a última rolagem, e é importante 
para que não crie problemas financeiros para os 
dois Estados. 

O SR. PRESIDENTE (Antonio Carlos Magalhães) 
- Em votação o projeto. 

Os Srs. Senadores que o aprovam queiram 
permanecer sentados. (Pausa.) 

Aprovado, contra os votos dos Senadores Lau
ro Campos e Jader Barbalho. 

Em votação a emenda, que tem parecer con
trário. 

Os Srs. Senadores que a aprovam queiram 
pennanecersentados.(Pausa.) 

Rejeitada. 
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, Senador Renal
do Cunha Lima. 

É lido o seguinte: 

PARECER N2 86, DE 1997 
(Da Comissão Diretora) 

Redação final do Projeto de Resolu
ção n2 30, de 1997. 

A Comissão Diretora apresenta a redação final 
do Projeto de Resolução n2 30, de 1997, que autori
za o Estado de São Paulo a emitir Letras Financei
ras do Tesouro do Estado de São Paulo- LFTP, cu
jos recuiSOs serão destinados ao giro da dívida mo
biliária do Estado, vencível em março de 1997. 

Sala de Reuniões da Comissão, 13. de março 
de 1997.- Antonio Carlos Magalhães, Presidente 
- Ronaldo Cunha Um"l. Relator- Geraldo Melo
Carlos Patrocrnlo. 
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ANEXO AO PARECER N2 86, OE 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 N2 , DE 1997. 

Autoriza o Estado de São Paulo a 
emitir Letras Financeiras do Tesouro do 
Estado de São Paulo - LFTP, cujos recur
sos serão destinados ao giro da divida 
mobiliária do Estado, vencível em março 
de 1997. 

O Senado Federal resolve: 
Art. 12 É o Estado de São Paulo autorizado a 

emitir Letras Financeiras do Tesouro do Estado de 
São Paulo - LFTP, cujos recursos serão destinados 
ao giro da dívida rnobiliária do Estado, vencível em 
março de 1997. 

Art. 211 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 a apli
cação da Emenda Constitucional n2 3, deduzida a 
parcela de 2% (dois por cento); 

b) modalidade: nominativa-transferível; 
c) rendimento: igual ao das Letras Financeiras 

do Tesouro - LFT, criadas pelo Decreto-Lei n2 

2.376, de 25 de novembro de 1987; 
d) prazo: até cento e vinte meses; 
e) valor nominat R$1 ,00 (um real); 
f) características dos títulos a serem substituí

dos: 
SE LIC 

Titulo Vencimento Quantidad8. 

521825 15-3-1997 165.974.610.027 

g) preVisão de colocação dos tttulos a serem 
emitidos: 

SE LI C' 

Colocação Vencimento Título 

Art. · 3" O exercício da autoiizaçãó ·concedida 
por· esta resolução só será realizada caso não seja 
implementado o Protocolo de Acordo firmado entre o 
Estado de São Paulo e o Governo Federal, autoriza
do nos termos da Resolução do Senado Federal, n!! 
100, de 19 de dezembro de 1996. 

Art. 42 O prazo máximo para o exercício desta 
autorização é de duzentos e setenta dias contado a 
partir da sua publicação. 

Art. SI! Esta resolução entra em vigor na data 
de sva publicação. 

O SR. PRESIDENTE (Antonio Carlos Magalhães) 
- Aprovado o projeto, e estando a matéria em regime 
de urgência, passa-se à imediata apreciação da re
dação final. 

Em discussão a redação final. (Pausa.) 
Não havendo quem peça a palavra, encerro a 

discussão. 
Em votação. 
Os Srs. Senadores que a aprovam queiraon 

permanecer sentados. (Pausa.) 
Aprovada 
A matéria vai à promulgação. 
O SR. PRESIDENTE (Antonio Carlos Magalhães) 

-ltem2: 

PROJETO DE RESOLUÇÃO tfl31, DE 1997 

(Em regime de urgência, nos termos do 
Requerimento n!! 188, de 1997 - art. 336, "B") 

Discussão, em turno único, do Projeto 
de Resolução n!! 31, de 1997 (apresentado 
pela Comissão de Assuntos Econômicos 
como conclusão do seu Parecer n!! 85, de 
1997), que autoriza o Estado de Sergipe a 

·emitir Letras Financeiras do Tesouro doEs-
tádo-de Sergipe c-~(FSE, cujos recursos se-
1ãõ~destil'lados ao giro da. Ofvida Mobiliária 
.dº--E~c!Q. y_encível no 111 semestre de 1997. 

(Poderão . ser -oferecltfas . emendas à 
matéria até o encerramento da discussão.) 

Em discussão o projeto, em turno único. 
Concedo a palavra ao Senador José Eduardo 

Outra. 
. O SR. JOSÉ EDUARDO OUTRA (Bloco/PT-

17-3-1997 15-3-2002 52t824 SE. ParaêiiSCUtir~ semcreVíSãô-do orador.)- Sr. Pre
. - ··sidente, Srlls e Srs. Senadores, vou votar favoravel-

h) forma de colocação: através de ofertas pú- mente a este item, mas quero chamar a atenção dos 
blicas, nos termos da Resolução n11 565, de 20 de Srs. Senadores para alguns aspectos que envolvem 
setembro de 1979, do Banco Central do Brasil; as Letras emitidas pelo Estado de Sergipe, em 1993. 

I) autorização legislativa: Lei n11 5.684, de 28 de Há quem tenha procurado, inclusive, desqualifi-
maio de 1987, e Decretos n!!s 29.526, de 18 de ja- cara Comissão Parlamentar de Inquérito, dizendo 
neiro de 1989 e 30.261, de 16 de agosto de 1989. que essa Comissão serve apenas para dar palan-
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que, para brigas entre Senadores de Santa Catarina, 
São Paulo ou de Pernambuco contra os respectivos 
Governadores. Em função desse clima que se esta
va criando contra a CPI, não tomei qualquer iniciati
va, por enquanto, no sentido de se ampliar o raio de 
investigação desta referida CPI. 

Foi noticiado na Folha de S.Paulo que o Ban
co Central estaria investigando a negociação dos tí
tulos de cinco Estados, entre eles os do Estado de 
Sergipe. Na reunião de ontem da CPI, foi aprovado 
o requerimento do Senador Romeu Turna, endere
çado ao Banco Central, para saber da veracidade 
dessa infonnação, e, caso fossem verídicas, solici
tando informações a respeito dessas investigações 
em relação a esses Estados. 

Estamos discutindo um projeto de resolução 
que estabelece a emissão de títulos para rolagem de 
dívidas oriundas de títulos do Estado de Sergipe. 
Quero registrar que o atual Governador não tem 
nada a ver com a forma como foram negociados os 
títulos emitidos em 1993 pelo Estado de Sergipe. 
Esses títulos não foram emitidos para pagar preeató
rios; foram emitidos pouco antes da proibição esta
belecida pela Constituição e emitidos para investi
mento. 

No fim do ano passado, o Senador Antonio 
Carlos Valadares foi indicado Relator para rolagem 
de uma parcela dessas dívidas e encaminhou um re
querimento ao Governador Albano Franco, solicitan
do uma série de infonnações a respeito das nego
ciações daqueles títulos feitos em 93 e 94 e sobre 
onde foram investidos aqueles recursos. Entre essas 
informações, que poderão ser consultadas na pró
pria publicação do Senado, existem alguns dados 
que deveriam merecer atenção dos Srs. Senadores, 
particulai'I'TlSllte dos membros da CPJ. 

Há uma relação de alguns títulos negociados, 
que totalizam R$45 milhões, com o valor nominal, o 
valor bruto, o valor líqüido, o deságio e o comprador. 
Eis os compradores, no lote de 29 de novembro: 
Boasafra, FMJ, . Banco Fonte, Split, Banerj, Banco 
Econômico etc. 

Os dados relativos a essa negociação também 
nos chamam a atenção. Primeiro, é o ágio. Pof 
exemplo: a Split comprou, em 6 de setembro de 94, 
títulos com vencimento em 20 de novembro de 97, 
um lote no total de R$2.940.000,00 em títulos. Pa
gou o valor líqüido de R$2,35 milhões, com um de
ságio de R$904.295,00, num valor bruto de aproxi
madamente R$3 milhões, o que representa um de
ságio de cerca de 30%. O Boasafra e Banco Fonte 
também compraram com deságio de cerca de 30%. 

Lembro-me de que o Senador Roberto Re
quião, quando do depoimento do dono da Split, per
guntou se ela tinha alguma vinculação com o Banco 
Econômico. Vemos, aqui, um lote de valor bruto de 
R$3.435.488,00 comprado pelo Boasafra, em 
30/09/94, pelo valor líqüido de R$2.358.639,00, e 
teve um deságio"de R$1.076.794,00, o que mantém 
a média de cerca de 30% de deságio. 

O que me surpreende, no entanto, é que o 
Banco Económico, no dia 26/09/94, ou seja, três 
dias antes da compra desse lote com um deságio de 
30% pelo Boasafra, comprou um lote com o valor 
bruto de R$7.999.000,93 e pagou exatamente 
R$7.999.999,93, com deságio zero. 

Eu não entendo de mercado, mas sei que exis
tem Senadores que estão mais envolvidos nesse as
pecto. No entanto, estranho o motivo por que, com 
três dias de diferença, a Boa Safra compra um lote 
de títulos de Sergipe com cerca de 30% de deságio 
e o Banco Econômico compra um lote maior, com 
vencimento posterior, com deságio zero. 

São alguns elementos que, aliados às informa
ções requeridas pela CPI ontem, através de requeri
mento assinado pelo Senador Romeu Tuma, de pos
síveis investigações que o Banco Central estaria fa
zendo acerca da negociação dos títulos de Sergipe, 
poderão talvez orientar, contribuir e até justifiCar um 
possível requerimento de ampliação das investiga
ções da CPI. 

Quero de antemão alertar que não vou inicial
mente apresentar o requerimento de ampliação, até 
para que não se diga que é mais um Senador que 
quer iniciar uma briga política com o governador an
terior ou o atual porque é oposição etc. Mas os nú
meros, Sr. Presidente e Srs. Senadores, têm que no 
mínimo deixar os Senadores com a pulga atrás da 
orelha, porque é muita coincidência. As mesmas 
corretoras e os mesmos tipos de operação. 

Dito isso, Sr. Presidente, volto a regil;rtrar que 
naturalmente a responsabilidade não é do atual Go
vernador do Estado, pois não foi S. Exl' quem emitiu 
os títulos. Mas quero deixar este registro e, como se 
trata de rolagem, voto a favor. 

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, com os votos contrários dos Sena

dores Lauro Campos e ..lc. -·r Barbalho. 
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O projeto vai à Comissão Diretora para a reda
ção final. (Pausa.) 

O SR. PRESIDENTE (Antonio Cartos Magalhães) 
• Sobre a mesa, parecer da Comissão Diretora, ofe
recendo a redação final, que será lido pelo Sr. 12 Se
cretário, Senador Ronaldo Cunha Lima. 

É lido o seguinte: 

PARECER N2 87, DE 1997 
Da Comissão Diretora 

Redação final do Projeto de Resolu
ção n2 31, de 1997. 

A Comissão Diretora apresenta a redação finál 
do Projeto de Resolução n2 31, de 1997, que autori
za o Estado de Sergipe a emitir Letras Financeiras 
do Tesouro do Estado de Sergipe- LFTSE, cujos 
recursos serão destinados ao giro da dívida mobiliá
ria do Estado, vencível no primeiro semestre de 
1997. 

Sala de Reuniões da ComiSSão, 13 de março 
de 1997.- Antonio Carlos Magalhães,- Ronaldo 
Cunha Uma, Relator - Geraldo Melo - Carlos Pa
trocínio 

ANEXO AO PARECER N2 87, DE 1997 

Faço saber que o Senado Federal aprovou, e 
eu, , Presia2nte, nos tennos do art. 48, item 
28, do Regimento Interno, promulgo a seguinte 

RESOLUÇÃO N!! , DE 1997 

Autoriza o Estado de Sergipe a emi
tir Letras Financeiras do Tesouro do Es
tado de Sergipe - LFTSE, cujos recursos 
serão destinados ao giro da dívida mobi-

-liárla do Estado, vencível no primeiro se
mestre de 1997. 

O Senado Federal resolve: 
Art. 12 É o Estado de Sergipe autorizado, nos 

tennos da Resolução n2 69, de 1995, do Senado Fe
deral, a emitir Letras Financeiras do Tesouro do Es
tado de Sergipe- LFTSE, cujos recursos serão des
tinados ao giro da dívida mobiliária do Estado, vencí-
vel no primeiro semestre de 1997. " 

Art. ê.2 A emissão deverá ser realizada nas se
guintes condições: 

a) quantidade: a ser definida na data de resga
te dos títulos a serem substituídos, mediante aplica
ção da Emenda Constitucional n2 3, deduzida a par
caia de 1,43% (um vírgula quarenta e três por cen
to); 

b) modalidade: nominativa-transferível; 

c) rendimento: igual aó dasTetrcis Financeiras 
-do Tesouro- LFT, criadas pelo Decreto-lei n2 2.376, 
de 25 de novembro de 1987; 

d) prazo: quatro anos; 
e) valor nominat R$1.000,00 (um mil reais) 

CETIP; 
f) características dos títulos a serem substituf

dos: 
CETIP 

Título Vencimento Quantidade 

N 20-3-1997 71.166.000 

g) previsão de colocaÇão e vencimento dos tí-
tulos a serem emitidos: · 

CETIP 

Vencimento -Título Data-Base 

20-11-2001 N 2Q-3-1997 

h) forma de colocação: através de ofertas pú
blicas,· nos tennos da Resolução n2 565, de 20 de 
setembro de 1979, do Banco Central do Brasil 

i) autorização legislativa: Leis n!!s 3.194, de 30 
de junho de 1992 e 3.785, de 12 de novembro de 
1996. 

Art. 32 O exercício da autorização concedida 
por esta Resolução só será realizada caso não seja 
implementado o Protocolo de Acordo firmado entre o 
Estado de Sergipe e o Governo Federal, autorizado 
nos tennos da Resolução n2 1 08, de 1996, do Sena
do Federal. 

Art. 42 O prazo máximo para o exercício desta 
autorização é de duzentos e setenta dias contado a 
partir da sua publicação. 

Art. 52 Esta resolução entre em vigor na data 
de sua publicação. 

O SR. PRESIDENTE (Antonio Cartos Magalhães) 
-Aprovado o projeto e estando a matéria em regime 
de urgência, passa-se à imediata apreciação da re
daçãofinal. 

Em discussão a redação final. (Pausa.) 
Não havendo quem peça a palavra, encerro a 

discussão. 
Em votação. 
As Sr's e Srs. Senadores que a aprovam quei

ram permanecer sentados. (Pausa.) 
Aprovada. 
A matéria vai à promulgação. 
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O SR. PRESIDENTE (Antonio Carlos Magalhães) 
-ltem3: 

PROJETO DE RESOLUÇÃO N2 28, DE 1997 

(Em regime de urgência, nos termos do 
Requerimento n2 189, de 1997- art. 336, "b") 

Discussão, em tumo único, do Projeto 
de Resolução n2 28, de 1997 (apresentado 
pela Comissão de Assuntos Econômicos 
como conclusão do seu Parecer n2 82, de 
1997), que autoriza o Governo do Estado da 
Bahia a contratar operação de crédito exter
no junto ao Kreditanstalt ffir Wiedraufbau -
KtW, no valor equivalente a treze milhões e 
quinhentos mil marcos alemães, sendo doze 
milhões e quinhentos mil marcos alemães a 
título de empréstimo e um milhão de marcos 
alemães como contribuição financeira, desti
nando-se os recursos ao financiamento par
cial do Projeto de Saneamento Básico do 
Estado da Bahia, Fase 11, a ser executado 
pela Companhia de Engenharia Rural da 
Bahia- CERB. 

(Poderão ser oferecidas emendas à 
matéria até o encerramento da discussão.) 

Em discussão o projeto, em turno único. 
O SR. LAURO CAMPOS - Sr. Presidente, 

peço a palavra para discutir. 
O SR. PRESIDENTE (Antonio Carlos Magalhães) 

-Com a palavra o Senador lauro Campos. 
O SR. LAURO CAMPOS (Bloco PT-DF. Para 

discutir. Sem revisão do orador.) - Sr. PresidentE:, 
srms e Srs. Senadores, mais uma vez e de forma in
cansável e repetitiva, quero manifestar a minha posi
ção contra.todo e qualquer endividamento de que o 
Brasil seja o aparente beneficiário e a vítima final. 

Existe, como todos sabem, uma pletora de di
nheiro com diversos nomes, ldle money, dinheiro 
ocioso, dinheiro volátil, num capitalismo cêntrico, 
que não encontra aplicação lá e que mais uma vez 
se canaliza para os países pobres. São empréstimos 
sedutores, são sereias quase irresistíveis, prazos · 
longíquos, juros baixos. A pílula é dourada, açucara,
da, mas a história registra que no final desse proces
so, o ópio da dívida externa acaba corrompendo as 
entranhas do País. Existem diversos exemplos. Já 
me referi anteriormente a dezenas deles. Perderam 
tudo, inclusive a sua soberania devido à dívida ex
tema, como dizia o grande Meiji, que esteve à frente 
da Revolução Capitalista no Japão, a partir de 1868. 
Essa é minha justificativa por votar contrariamente a 
mais esse empréstimo externo. 

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 qu :ir> .• • 

permanecer sentados. (Pausa.) 
Aprovado, com voto contrário do Senador lau

ro Campos.· 
O projeto vai à Comissão Diretora para a reda

ção final. (Pausa.) 
O SR. PRESIDENTE (Antonio Carlos Magalhães) 

- Sobre a mesa, parecer da Comissão Diretora ofe
recendo a redação final, que será lido pelo Sr. 12 Se
cretário, Senador Ronaldo Cunha Uma. 

É lido o seguinte 

PARECER N" 88, DE 1997 
(Da Comissão Diretora) 

Redação final do Projeto de Resolu
ção n2 28, de 1997. 

A Comissão Diretora apresenta a redação final 
do Projeto de Resolução n2 28, de 1997, que autori
za o Governo do Estado da Bahia a contratar opera
ção de crédito externo junto ao Kreditanstalt ffir Wie
draufbau - KtW, no valor equivalente a OM 
13.500.000,00 (treze milhões e quinhentos mil mar
cos alemães), sendo DM 12.500.000,00 (doze milhõ
es e quinhentos mil marcos alemães) a título de em
préstimo e DM 1.000.000,00 (um milhão de marcos 
alemães) como contribuição financeira, destinando
se os recursos ao financiamento parcial do Projeto 
de Saneamento Básico do Estado da Bahia, Fase 11, 
a ser executado pela Companhia de Engenharia Ru
ral da Bahia- CERB. 

Sala de Réuniões da Comissão, 15 de março 
de 1997.- Antonio Carlos Magalhães, Presidente 
- Ronaldo Cunha Uma, Relator- Geraldo Melo -
Carlos Patrocínio. 

ANEXO AO PARECER N2 88, 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 o Estado da Bahia a contra
tar operação de crédito externo junto ao 
Kreditanstalt für Wiedraufbau - KfW, no 
valor equivalente a DM 13.500.000,00 (tre
ze milhões e qu. ·'w!ntos mil marcos ale-
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mães), sendo DM 12.500.000,00 (doze mi
lhões e quinhentos mil marcos alemães) 
a título de empréstimo e DM 1.000.000,00 
(um milhão de marcos alemães) como 
contribuição financeira, destinando-se os 
recursos ao financiamento parcial do 
Projeto de Saneamento Básico do Estado 
da Bahia, Fase 11, a ser executado pela 
Companhia de Engenharia Rural da Bahia 
-CERB. 

O Senado Federal resolve: 
Art. 12 É o Estado da Bahia, nos termos da 

Resolução n2 96, de 1989, restabelecida pela 
Resolução n2 17, de 1992, ambas do Senado Fe
deral, autorizado a realizar a operação de crédito 
externo, com garantia da União, junto ao Kredi
tanstalt für Wiedraufbau - Ktw, no valor equivalente 
a DM 13.500.000,00 (treze milhões e quinhentos mil 
marcos alemães), sendo DM 12.500.000,00 (doze 
milhões e quinhentos mil marcos alemães) a título 
de empréstimo e DM 1.000.000,00 (um milhão de 
marcos alemães) como contribuição financeira. 

Parágrafo único. Os recursos referidos neste 
artigo destinam-se ao financiamento parcial do Pro
jeto de Saneamento Básico do Estado da Bahia, 
Fase 11, a ser executado pela Companhia de Enge~ 
nharia Rural da Bahia - CERB. 

Art. 22 A operação de crédito externo a que se 
refere o artigo anterior tem as seguintes característi-
cas: 

a) valor do financiament.o:. DM 12.500.000,00 
(doze milhões e quinhentos mil marcos alemães), 
equivalente a R$8.396.562,50 (oito milhões, trezen
tos e noventa e seis mil, quinhentos e sessenta e 
dois reais e cinqüenta centavos), a preços de 29 de 
novembro de 1996; 

b) contribuição financeira: DM 1.000.000,00 
(um milhão de marcos alemães), não reembolsáveis 
nos termos contratuais; 

c) garantidor. República Federativa do Brasil; 
d) juros: 4,5% a.a. (quatro vírgula cinco por 

cento ao ano) fixos, sobre o saldo devedor do princi
pal, a partir de cada desembolso; 

e) juros de mora (sobre o principal e juros): :3% 
a.a. (três por cento ao ano) acima da taxa de des
conto do Deutsche Bundesbank; 

f) comissão de compromisso:. 0,25% aa. (zero 
vírgula vinte e cinco por cento ao ano), contado a 
partir de três meses após a data de assinatura do 
contrato; 

g) destinação dos recursos: financiar a execu
ção do Programa de Saneamento Básico e Irrigação 

do Oeste da Bahia na sub-região de Santa Maria da 
Vitória e nas Regiões do Nordeste, lrecê e Piemonte 
da Diamantina; 

h) condições de pagamento:. 
- do principat. em trinta parcelas semestrais e 

consecutivas, vencendo-se a primeira em 30 de ju
nho de 2002 e a última em 30 de dezembro de 2016; 

- dos juros: semestralmente vencidos, em 30 
de junho e 30 de dezembro de cada ano; 

- da comissão de compromisso: semestral
mente vencida, em 30 de junho e 30 de dezembro 
de cada ano, vencendo-se a primeira parcela junta
mente com os juros. 

Art. 32 A contratação da operação de crédito 
externo a que se refere o art. 12 deverá efetivar-se 
no prazo máximo· de quinhentos e quarenta dias 
contado da data da publicação desta Resolução. 

Art. 42 Esta resolução entra em vigor na data 
de sua publicação. 

Art. 52 Revogam-se as disposições em contrá-
rio. 

O SR. PRESIDENTE (Antonio Carlos Magalhães) 
-Aprovado o projeto e estando a matéria em regime 
de urgência, passa-se à imediata apreciação da re-. 
dação final. 

Em discussão a redação final. (Pausa.) 
Não havendo quem peça a palavra, encerro a 

discussão. 
Em votação. 
Os Srs. Senadores que a aprovam queiram 

permanecer sentados. (Pausa) 
Aprovada. 
A matéria vai à promulgação. 
O SR. PRESIDENTE (Antonio Carlos Magalhães) 

-Hem4: . 

PROJETO DE RESOLUÇÃO ffl27, DE 1997 

(Em regime de urgência, nos termos do 
Requerimento n11 190, de 1997-art. 336, b) 

Discussão, em turno único, do Projeto 
de Resolução nll 27, de 1997 (apresentado 
pela Comissão de Assuntos Económicos 
como conclusão do seu Parecer n2 81, de 
1997), que autoriza a República Federativa 
do Brasil a contratar operação de crédito ex
temo no valor de trinta bilhões, oitocentos e 
vinte milhões de ienes, equivalentes a du
zentos e sessenta e oito milhões de dólares 
norte-americanos, junto ao Export lmport 
Bank of Japan - JEXIM. 

(Poderão ser oferecidas emendas à 
matéria até o encerramento da discussão.) 
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A Presidência esclarece ao Plenário que pode
rão ser oferecidas emendas ao processo. 

Em discussão o projeto, em turno único. (Pausa) 
Não havendo quem peça a palavra, encerro a 

discussão. 
Em votação. 
Os Srs. Senadores que o aprovam queiram 

permanecer sentados. (Pausa.) 
Aprovado. 
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. 1º Secretário, Senador Renal
do Cunha Uma. 

É lido o seguinte 

PARECER N2 89, DE 1997 
(Da Comissão Diretora) 

Redação final do Proieto de Resolu
ção n2 27, ele 1997. 

A Comissão Diretora apresenta a redação final 
do Projeto de Resolução nº 27, de 1997, que autori
za a República Federativa do Brasil a contratar ope
ração de crédito externo no valor de Y 
30.820.000.000,00 {trinta bilhões e oitocentos e vinte 
milhões de ienes), equivalentes a US$ 
268,000,000.00 (duzentos e sessenta e oito milhões 
de dólares norte-americanos), junto ao Export lmport 
Bank of Japan - JEXIM. 

Sala de Reuniões da Comissão, 13 de março · 
de 1997.- Antonio Carlos Magalhães, Presidente 
- Ronaldo Cunha Uma, Relator- Geraldo Melo -
Carlos Patrocínio. · 

ANS<O AO PARECER Nº 89, 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 N2 , DE 1997 

AUtoriza a República Federativa do 
Brasil a contra1ar operação de crédito ex
temo no valor ele Y 30.820.000.000,00 
(trin1a bilhões e oitocentos e vinte milhões 
de ienes), equivalente a US$ 268,000,000.00 
(duzentos e sessen1a e oito milhões de 
dólares norte-americanos), junto ao Ex
port lmport Bank of Japan - JEXIM. 

O Senado Federal resolve: 
Art. 12 É a República Federativa do Brasil auto

rizada a contratar operação de crédito externo, no 

valor de Y 30.820.000.000,00 (trinta bilhões e oito
centos e vinte milhões de ienes), equivalente a US$ 
268,000,000.00 (duzentos e sessenta e oito milhões 
de dólares norte-americanos), junto ao Export lmport 
Bank of Japan - JEXIM. 

Parágrafo único. Os recursos advindes da ope
ração de crédito referida neste artigo destinam-se ao 
financiamento parcial do Projeto de Trem Metropoli
tano de Fortaleza- METROFOR. 

Art. 22 As condições financeiras básicas da 
operação de crédito são as seguintes: 

a) credor. Export lmport Bank of Japan - JE
XIM; 

b) valor. Y 30.820.000.000,00 (trinta bilhões e 
oitocentos e vinte milhões de ienes), equivalente a 
US$ 268,000,000.00 (duzentos e sessenta e oito mi
lhões de dólares norte-americanos); 

c) juros: a maior taxa que prevalecer na data 
em que cada desembolso ocorrer, entre: {i) Japane
se Long-Term Prime Lending Rate e (ii) Fiscallnves
tment and Loans Program Rate, acrescido de 0,2% 
(zero vírgula dois por cento); 

d) comissão de crédito: 0,25% a.a. (zero vírgula 
vinte e cinco por cento ao ano) sobre o saldo não de
sembolsado do financiamento, contada a partir de ses
senta dias após a data da celebração do contrato; 

e) despesas gerais: as razoáveis, limitadas a 
0,1% (zero vírgula um por cento) do valor do finan
ciamento; 

f) juros de mora: 1% aa (um porcento ao ano) 
acima da taxa operacional; 

g) prazo total: doze anos e meio; 
h) catência: três anos; 
i) coná/ÇÕeS de pagamento: 
- do principal: em vinte parcelas semestrais, 

consecutivas e iguais, vencendo-se a primeira três 
anos após cada desembolso; 

-dos juros: semestralmente vencidos; 
- da "Commitment Charge": semestralmente 

vencidos, sendo a primeira parcela após a emissão 
do Certificado de Autorização; 

- das despesas gerais: após a emissão do Certifi
cado de Autorização, mediante ~o. devendo 
ser pagas em reais, exceto aquelas incorridas no exte
rior que só possam ser pagas em moeda estrangeira. 

Art. 32 O exercício da autorização concedida 
por esta Resolução fica condicionado à comprova
ção da existência de dotações orçamentárias sufi
cientes para a cobertura do ingresso de recursos ex
temos previstos, bem como para pagamento dos en
cargos provenientes da operação, de suas despesas 
administrativas e para . contratação da emprasa 
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responsável pelo monitorainento do processo licita
tório a ser realizado com recursos do financiamento 
referido no art. 12. 

Art. 42 É a União autorizada, em caráter excep
cional, a ressarcir ao Export lmport Bank of Japan 
das despesas relativas a viagens e diárias ligadas à 
negociação e implementação do contrato de finan
ciamento de que trata esta Resolução. 

Art. 52 A autorização concedida por esta Reso
lução deverá ser exercida num prazo de quinhentos 
e quarenta dias, contado da data de sua publicação. 

Art. 52 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 
de urgência, passa-se à imediata apreciação da re
dação final. 

Em discussão a redação final. (Pausa.) 
Não havendo quem peça a palavra, encerro a 

discussão. 
Em votação. 
Os Srs. Senadores que a aprovam queiram 

permanecer sentados. (Pausa.) 
Aprovada. 
A matéria vai à promulgação. 
O SR. PRESIDENTE (Antonio Carlos Magalhães) 

-Item S: 

PROJETO DE RESOLUÇÃO N2 29, DE 1997 

(Em regime de urgência, nos termos do 
Requerimento n2 191, de 1997 - art. 336, "b") 

Discussão, em turno único, do Projeto 
de Resolução o2 29, de 1997 (apresentado 
jl!:lla Comissão de Assuntos Econômicos 
como conclusão do seu Parecer n2 83, de 
1997), que acrescenta dispositivos à Reso
lução n2 96, de 1996, do Senado Federal, e 
dá outras providências. 

(Poderão ser oferecidas emendas à 
matéria até o encerramento da discussão.) 

Em discussão o projeto, em turno único. (Pausa.) 
Não havendo quem peça a palavra, encerro a 

discussão. 
Em votação. 
Os Srs. Senadores que o aprovam queiram 

permanecer sentados. (Pausa.) 
Aprovado. 
O projeto vai à Comissão Diretora para a reda

ção final. {Pausa.) 
O SR. PRESIDENTE (Antonio Carlos Magalhães) 

- Sobre a mesa, parecer da Comissão Diretora ofe-

recendo a redação final que será lido pelo Sr. 1!! Se
cretário, Senador Ronaldo Cunha Lima. 

É lido o seguinte 

PARECER N2 90, DE 1997 
(Da Comissão Diretora) 

Redáção final do Projeto de Resolu
ção n2 29, de 1997. 

A Comissão Diretora apresenta a redação final 
do Projeto de Resolução n2 29, de 1997, que acres
centa dispositivos à Resolução n2 96, de 1996, do 
Senado Federal, e dá outras providências. 

Sala de Reuniões da Comissão, 13 de março 
de 1997.- Antonio Carlos Magalhães, Presidente 
- Ronaldo Cunha Uma, Relator- Geraldo Melo -
Carlos Patrocínio. 

ANEXO AO PARECER N2 90, 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 N2 , DE 1997 

Acrescenta dispositivos à Resolu
ção n2 96, de 1996, do Senado Federal, e 
dá outras providências. 

O Senado Federal resolve: 
Art. 12 Acrescenta arts. 22 e 32 à ResoluÇão o2 

96, de 13 de dezembro de 1996, do Senado Federal, 
com a seguinte redação, renumerando-se os demais: 

"Art. 2.!! Autorizar a União a prestar ga
rantia na operação de que trata o art. 12." 

• Art. 32 Autorizar a União, em caráter 
excepcional, a efetuar o pagamento de des
pesa de que trata o inciso 11 do art. 42 da Re
solução n2 82, de 1990, do Senado Federal, 
incorridos pelos credores da operação de 
crédito a que se refere o art. 12." 

Art. 22 Acrescentar alínea e ao art. 22, em nu
meração origirlal, da Resolução n2 96, de 1996, do 
Senado Federal, com a seguinte redação, redenomi
nando-se as demais alfneas: 

"Art. 22 •••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 

e) taxa de administração (worfd bank 
fee): equivalente a US$209,996.00 (duzen
tos e nove mil, novecentos e noventa e seis 
dólares norte-americanos); · 

Art. 32 Alterar a redação das alíneas e, g e j, 
em sua denominação original, do art. 22, em sua nu
meração original, da Resolução n2 96, de 1996, do 
Senado Federal, que passa a ser a seguinte: 
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"Art. 22 ................................................. . 

e) comissão de crédito: 0,25% a.a. 
(zero vírgula vinte e cinco por cento ao ano) 
sobre a parcela não utilizada do financia
mento, contado da Accrual Date; 

g) juros de mora: 1 o/o a.a. (um por cen
to ao ano) acima da taxa operacional; 

D condições de pagamento: 

- da taxa de adnVnistração (wortd bank 
fee): a primeira parcela, de US$70,000.00 (se- . 
tema ITil dólares norte-americano), após a 
enissão do Certilic:ado ele' Autorização; a segun
da parcela, de US$ 70,000.00 (setenta mil dóla
res f10r1e.american), doze meses após a data 
do primeiro desembolso; e o saldo, vinte e qua
tro meses após a data do primeiro deserrilolso; 

Art. 411 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 
de urgência, passa-se à imediata apreciação da re
dação final. 

Em discussão a redação final. (Pausa.) 
Não havendo quem peça a palavra, encerro a 

discussão. 
Em votação. 
Os Srs. Senadores que a aprovam queiram 

permanecer sentados. (Pausa.) 
Aprovada. 
A matéria vai à promulgação. 
O SR;-PRESIDENTE (Antonio Carlos Magalhães) 

-Item 6: 

PROJETO DE RESOLUÇÃO N2 26, DE 1997 

(Em regime de urgência, nos tennos do 
Requerimento n2 192, de 1997- art. 336, "b") 

Discussão, em turno único, do Projeto 
de Resc1ução n11 26, de 1997 (apresentado 
pela Comissão de Assuntos EconômicoS' 
como conclusão do seu Parecer n!! ao, de 
1997), que autoriza a contratação de opera
ção de crédito externo, com garantia da Re
pública Federativa do Brasil, no valor total 
de dezoito milhões de marcos alemães, de 
principal, entre o Estado do Paraná e o Kredi
tanstalt für Wlederaufbau - KfW, destinada ao 
financiamento, parcial, do Projeto Proteção da 
Roresta Atlântica no Estado do Paraná. 

... (Poderão ser oferecidas emendas à 
matéria até o encerramento da discussão.) 

Em discussão o projeto, em turno único. 

O SR. OSMAR DIAS - Sr. Presidente, peço a 
palavra para discutir . 

. O SR. PRESIDENTE (Antonio Carlos Magalhães) 
-Concedo a palavra a V. ExB. 

O SR. OSMAR DIAS (PSDBIPR. Para discutir. 
Sem revisão do orador.)- Sr. Presidente, Srls e Srs. 
Senadores, falarei rapidamente, apenas aproveitando a 
oportunidade para cortlU1icar ao Governo do Paraná 
que estamos aprovando essa doação do KFW, o Banco 
oficial do Governo alemão, da ordem de 18 milhões de 
marcos alemães, correspondentes a US$11 ,850 milhõ
es, o que exige uma contrapartida do Governo do Esta
do no montante de US$7,7 milhões. 

Digo que desejo comunicar ao Governo do Para
ná, porque recebi esse projeto para relatar e ninguém 
parece ter tomado conhecimento de que o Senado o es
taria aprovando, nesta .sooana, na Comissão de Assun
tos Econômicos e, hoje, no Plenário do Senado Federal. 

Não sei se, por estar havendo uma preoolpaÇão 
do Governo do Paraná muito intensa em relação à CPI 
dos Títulos PúbrJCOS, notadamente com o problema do 
Banestado, cujos diretores, ao que parece, serão convo
cados para depor naquela Comissão, talvez, todo o Go
verno esteja concentrado em selecionar as explicações 
que daJá à CPI, havendo, portanto, se desinteressado 
por um projeto que doa 18 mlhões de marcos alemães 
ao Estado do Paráná a fim de implementar ações na 
Mata Atlântica, o que interessa também a todo o País. 

Era o comunicado que gostaria de fazer, Sr. 
Presidente. 

O SR. PRESIDENTE (Antonio Carlos Magalhães) 
-Continua em discussão. (Pausa.) 

Não havendo mais quem deseje usar da pala
vra, encerro a discussão. 

Emvotação. . 
Os Srs. Senadores que o aprovam queiram 

permanecer sentados. (Pausa.) 
Aprovado. 
O projeto vai à Comissão Diretora para reda

ção fin'll. (Pausa) 
O SR. PRESIJENTE (Antonio Carlos Magalhães) -

Sobre a mesa, parecer oferecendo a redação final que 
será lido pebSr. 12 Secrelário, Sera:lorRorekb Q.rilaüra. 

~ lido o seguinte 

PARECER N291, DE 1997 
(Da Comissão Diretora) 

Redação • ""' do Proieto de Resolu
ção n!! 26, de 199';. 
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A Comissão Diretora apresenta a redação final 
do Projeto de Resolução n2 26, de 1997, que autori
za a contratação de operação de crédito externo, 
com garantia da República Federativa do Brasil, no 
valor total de DM 18.000.000,00 (dezoito milhões de 
marcos alemães), de principal, entre o Estado do 
Paraná e o Kreditanstalt für Wiederaufbau - KfW, 
destinada ao financiamento, parcial, do Projeto P":;,
teção da Aoresta Atlântica no Estado do Paraná. · 

Sala de Reuniões da Comissão, 13 de março 
de 1997.- Antonio Carlos Magalhães, Presidente 
- Ronaldo Cunha Lima, Relator - Geraldo Melo -
Carlos Patrocínio. 

ANEXO AO PARECER Nº 91, 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 N2 , DE 1997 

Autoriza a contratação de operação 
de crédito externo, com garantia da Re
pública Federativa do Brasil, no valor to
tal de DM 18.000.000,00 (dezoito milhões 
de marcos alemães), de principal, entre o 
Estado do Paraná e o Kredltanstalt für 
Wiederaufbau - KtW, destinada ao finan
ciamento, parcial, do Projeto Proteção da 
Floresta Atlântica no Estado do Paraná. 

O Senado Federal resolve: 
Art. 12 É a República Federativa do Brasil auto

rizada a conceder garantia à operação de crédito a 
que se refere o art. 22 desta Resolução. 

Art. 2º É o Estado do Paraná autorizado a contra
tar, comÕKreditans1alf fürWJederaulbau- KIW, opera
ção de crédito externo com as seguintes características: 

a) donatário: Estado do Paraná; 
b) doador: Kreditanstalf für Wlederaufbau - KfW; 
c) garantia: República Federativa do Brasil; 
d) natureza da operação: doação externa; 
e) natureza jurídica do donatário: pessoa jurídi-

ca de direito público intemo; • 
f) valor da operação: equivalente a até DM 

18.000.000,00 (dezoito milhões de marcos alemães); 
g) finalidade: aportar recursos para o Proj~o 

da Aoresta Atlântica no Estado do Paraná, a ser 
executado pelo Estado. 

Art. 32 O prazo máximo para o exercício desta 
autorização é de quinhentos e quarenta dias. 

Art. 4º 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 
de urgência, passa-se à imediata apreciação da re
dação final. 

Em discussão a redação final. (Pausa.) 
Não havendo quem peça a palavra, encerro a 

discussão. 
Em votação. 
Os Srs. Senadores que a aprovam queiram 

permanecer sentados. (Pausa.) 
Aprovada 
A matéria vai à promulgação. 
O SR. PRESIDENTE (Antonio Carlos Magalhães) 

- Esgotada a matéria constante da Ordem do Dia. 
Sobre a mesa, requerimento que será lido pelo 

Sr. 1 º Secretário, Senador Ronaldo Cunha Lima. 

É lido o seguinte 

REQUERIMENTO Nº 193, DE 1997 

Senhor PresiderJ!~, 
Na qualidade de Presidente da Comissão Es

pecial, criada através do Requerimento n2 555196-
SF, destinada a acompanhar in loco, os atos, fatos 
e circunstâncias que envolvem a tragédia da clínica 
Santa Genoveva, no bairro de Santa Tereza, bem 
como nas demais casas geriátricas do Rio de Janei
ro, requeiro de Vossa Excelência a prorrogação do 
prazo da Comissão por mais 30 (trinta) dias com 
base no art. 76, § 1 ~ alínea a do Regimento Interno 
do Senado Federal. 

Justificação 

Em decorrência de ter sido interrompido o prazo 
para que a relatória completasse o seu trabalho, em 
razão da convocação do Congresso Nacional para de
liberar matérias especificas, se faz rrister a prOrroga

ção ora proposta. para que neste prazo possamos 
concluir de maneira satisfatória o que nos foi proposto. 

Assim, esperamos ser aprovada a presente 
prorrogação. 

Sala das Sessões, 13 de março de 1997.- Se
nadora Benedita da Silva, Presidente da Comissão. 

ASSINATURAS AO PEDIDO DE 
PRORROGAÇÃO DO PRAZO DA COMis
SÃO ESPECIAL MISTA, . CRIADÁ ATRA
VÉS DO REQUERIMENTO N2 555196-SF, 
PARA ACOMPANHAR lN LOCO A TRAGÉ
DIA DA CÚNICA SP GENOVEVA. 

Senadores- Sebastião Rocha- José Branco 
- Romero Jucá - Lucídio Portella- José Alves 

O SR. PRESIDENTE (Antonio Carlos Mágalhães) 
-Em votação. 



Marçol997 ANAIS DO SENADO FEDERAL 537 

Os Srs. Senadores que o aprovam queiram 
permanecer sentados. (Pausa.) 

Aprovado. 
Será cumprida a deliberação do Plenário. 
O SR. PRESIDENTE (Antonio Carlos Magalhães) 

- Concedo a palavra ao nobre Senador Romeu 
Tuma por cinco minutos, nos termos do art. 14 do 
Regimento Interno. 

O SR. ROMEU TUMA (PSL-SP. Pronuncia o 
seguinte discurso. Sem revisão do orador.) - Sr. 
Presidente, Sr4s e Srs. Senadores, novamente ve
nho a esta tribuna para expor aos nobres repre
sentantes dos Estados meu ponto de vista sobre 
questões nacionais e que afetam diretamente a posi
ção dos Estados no contexto da Federação. 

Hoje, contrariamente às manifestações que te
nho feito ao longo do desenrolar do mandato outor
gado pelo povo de São Paulo, venho expor tudo 
quanto foi feito nos últimos dois anos na área de in
fra-estrutura, setor de transportes, desde o início do 
atual Governo, quando Ministro o Deputado Federal 
Odacir Klein e Secretário Executivo, Alcides Salda
nha, atual Ministro interino, desde já, há sete meses. 

Inicialmente, há que se cientificar sobre a ado
ção de nova estrutura organizacional daquela Pasta, 
o que ensejou uma perfeita adequação às novas ne
cessidades de regulação e fiscalização de conces
sões, além da criação do Departamento de Hidra
vias, com a incumbência prioritária de possibilitar a 
implantação de rede viária fluvial, aproveitando a 
imensa possibilidade existente.no território nacional. 

A reorganização implantada possibilitou a reali
zação de recadastramento dos funcionários do Mi
nistério, afulos e inativos. Concluindo-se pela exis
tência de mais de 15 mil pagamentos mensais inde
vidos a servidores falecidos, herdeiros inabilitados 
etc., além de uma série de irregularidades que, já 
em vias de solucionar, trará uma economia de 
R$120 milhões ao ano ao Erário público. 

Isso na área administrativa 
O importante e fundamental, Srªs e Srs. Sena

dores, é tudo quanto já foi realizado na atividade-fim 
do Ministério dos Transportes: as rodovias, ferrovias, 
portos e hidrovias. 

Certo é que a lenta deterioração da malha ro
doviária nacional, para pronta normalização dos gra
ves problemas existentes, exigiria investimentos 
imediatos da ordem de R$2 bilhões, mi-ssão impossí
vel de realizar em curto prazo, considerando basica
mente que o Fundo Rodoviário Nacional, cujo valor 
era destinado integralmente à manutenção das rodo-

vias, foi cat")celado por dispositivos contidos na 
Constituição de 1988. 

Mesmo assim, na consideração dos novos ru
mos que a modema administração pública exige, foi 
priorizada a restauração das vias existentes, evitan
do-se a construção de novas, mas, na impossibilida
de do atendimento imediato de toda a malha, bus
cou-se, com õtimos resultados iniciais, a parceria 
com a iniciativa privada e com os próprios Governos 
Estaduais. 

Nesse sentido, a outorga de concessões a em
presas particulares já atingiu um montante de mil quilô
metros e com meta já definida de concessão de mais 
seis mil quilómetros dentro dos próximos três anos. 

Ocorreu também a delegação aos Estados do 
Rio Grande do Sui, Santa Catarina e Paraná, de cer
ca de cinco mil quilómetros de rodovias, para manu
tenção às próprias expensas daquelas unidades da 
Federação. Prevista está ainda a delegação a outros 
Estados de um total de mais seis mil quilómetros 
nos próximos dois anos. 

Ora, ilustres Srs. Senadores, de um total de 55 
mil quilómetros da malha rodoviária federal, restará 
pouco menos de 40 mil quilómetros sob a responsabili~ 
dade direta da União. É um avanço significativo que, 
somado às outras ações que ainda citarei, haverá de, 
a médio prazo, viabilizar a conservação e manutenção 
do restante em condições satisfatórias, possibiUtando o 
trãnsito dos usuãrios e a circulação das riquezas den
tro de parâmetros aceitáveis de segurança e rapidez, 
aUXIliando também a diminuir o famoso "Custo-Brasil". 

Mas, e as ferrovias, Senadores? A Rede Ferroviá
ria Federal encontrava-se sucateada, com locomotivas, 
vagões, ferrovias e sistemas obsoletos, selvidores des
motivados. Urgia que fossem adotadas providências sa
neadoras e que houvesse uma rápida inversão de wllo
sos recursos e capitais que a União não possuía e não 
teria dentro de prazo que se pudesse divisar. 

Novamente, chamada a iniciativa privada, via pro
cessos licitatórios de âmbito internacional, compareceu 
e hoje mais de 80"k das ferrovias nacionais já estão 
sendo dirigidas por organizações particulares, desone
ranclo o Estado de recursos wltosos que certamente 
haverão de ser carreados para outros setores que exi
gem investimentos imediatOS, incii.ISive na área social. 

Sr. Presidente, solicito que seja considerado 
corno lido todo o meu pronunciamento, que é uma 
homenagem ao Ministro Alcides Saldanha, que vem 
sendo, ao longo destes últimos dois meses, cons
trangido com a sua provável substituição. Não pode
mos deixar de homen~ ·?-ar esse homem, que, du
rante o Governo do Sena, 'r Pedro Simon, também 
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deu sua contribuição ao Estado do Rio Grande do 
Sul. Portanto, deixo registrada a minha homenagem 
ao Ministro dos Transportes, Alcides Saldanha. 

Muito obrigado. 

DISCURSO DO SR. SENADOR RD
MEUTUMA 

Os por1Ds brasileiros, implantados e dirigidos pela máqui

na Estalai desde que se tem notícia, estavam necessi1ando recur

sos que, igualmente, não seriam investidos pela União. Na globa

lização da economia, onde a redução dos custos portuários se 

toma o alicerce do bom poder de barganha frente às pujantes 

economias que disputam o comén:io mundial, já estava o País a 

perder terreno na competitividade dos preços de seus produtos. 

A incidência maior do alto custo, sem dúvida, estava, e ain
da está, no alto preço de nossas tarifas portuárias que_ ajudam a 
inviabilizar nossos produtos no mercado intemacional. 

Hoje, ainda em função de política firme e até agressiva no 
setor portuário, o Governo Federal, através do Ministério dos 
Transportes, deu início à implementação dos processos de arren
damentos de áreas, inslalações portuárias e raestruturação das 
compenhias de docas para o papel de autoridade portuária 

O arrendamento de terminais portuários ensejará o investi
mento de centenas de milhões de reais, pela iniciativa privada, 
dentro dos próximos anos. A esteduafl23ção e municipalização de 
outros portos já está sendo implantada. 

Sinteticamente, Senhores Senadores, nobres repre
sentantes dos estados federados, toi dado início ao um processo 
revolucionário nunca dantes visto em qualquer área da adminis
tração púbfica; sem greves e sem perturbações mas com denodo, 
perseverança e dedicação à causa púbfica. 

Tornei conhecimento e tenho lido as colunas da Imprensa 
Nacional que anunciam, dia-a-dia, no bojo de reforma ministerial 
que viria a acontecer, a apreserrtação de diversos candidatos ao 
cargo de Ministros dos Transportes, ocupado, interinamente, mais 
que bom todos os interinos assim o fossem; por Alcides Salda
nha, gaúcho da cepa, que pelo Senado Federal já passou; pela 
Preteitura de sua cidade na1al, também; que, como Deputado Fe
deral também deu sua participação; que, como Secretário de Es
IBdo no RiO Grande do Sul ajudou a engrandecer o governo do 
nobre Senador Pedro Simon e que, agem corno Ministro de Esta
do dos Transportes, vem de dar contribuição decisiva ao Governo 
do Excelentíssimo Senhor Presidente da República, sem alardes, 
mas com seriedade; sem a vaidade de "estar" Ministro, mas com 
o esforço próprio do estadista singelo e firme. 

Firme e decidido, com decisões próprias que têm auxiliado 
a alicerçar a política de transportes do Governo Federal não só no 
âmbito da Federação, mas, também, no contexto da integração 
com os demais países da América latina, especialmente aqueles 
que integram o Meroosul, for1alecendo os laços que nos unêm. A 
hidrovia dos rios Paraná/Paraguai; a ponte que liga São Borja a 
Santo Thomé, cuja conclusão será obtida com seis meses de an
tecipação; a integração com a Bolívia e Peru através da Ugação 
Cárceres/San Mathias/CochabambaiArica; possibilitando a liga
ção bioceãnica Atlântico/Pacífico. 

Mas não só isso! Foi dado prosseguimento e encerramento 
do processo de privatização da rede ferroviária federnl; estão sen
do estadualizados os metrós urbanos, inicialmente com a passa
gem às administrações estaduais e municipais dos complexos 
instalados em Belo Horizonte, Recife, Fortaleza, além de tralati
vas que objetivam a to1al cessão das demais unidades. 

A estadualização dos poros, em lutição da i:feCisio . oo 
Conselho Nacional de Desestatização, já se toma realidade. 

As nonnas para licitação de novas linhas de õnibus já as
Ião implementadas. 

A efetiva participação do Ministério dos Transportes junto à 
Comissão de Orçamento do Congresso Nacional, com funcioná
riOs do Gabinete do Ministro prestando infocmações e assesso
rando os senhores Deputados e Senadores, contribuiu para uma 
aproximação entre Legislativo e Executivo. 

A busca incessanla de recursos oblidos eri1 lonlies exlemaS 
propiciou o alavancamento do inicio da reslalr.lção de mil1ares de 
quil0me1rosde rodovias emtldo o país, além da di~ da Fernão 
Dias e BR-116, oblas essas de expressão e inleglação nacionais. 

Que bom seria para a República tennos Ministros Interinos, 
mas permanentes, do Jaes de Alcides Saldanha Talvez já tivesse 
despertado o Brasil do "berço esplêndido". 

Milhas homenagens ao Ministro Alcides Saldanha. tenho 
certeza que o Sr. Presidente da RepúbfiCa reconhece seu traba
lho e sua importância nes1a revolução que está implantando na 
área de transporte. 

O SR. PRESIDENTE (Antonio Carlos Magalhães) 
-Concedo a palavra ao Senador Hugo Napoleão. 

O SR. ABDIAS DO NASCIMENTO - Sr. Presi
dente, peço a palavra para uma corrunicação inaãlá.vel. 

O SR. PRESIDENTE (Antonio Carlos Magalhães) 
-Após o Senador Hugo Napoleão, V. Ex- falará para 
satisfação do Plenário. 

O SR_ HUGO NAPOLEÃO (PFL-PI. Pronuncia o 
seguinte discurso. Sem revisão do orador.) - Sr. Presi
dente, Srls e Srs. Senadores, assomo à tribuna na tarde 
de hoje para trazer um" assunto que muitas vezes pode 
paiecer n!petitivo mas que é de extrema gravidade. Tra
ta-se da seca no meu Estado, o Estado do Piauí. 

Houve chuvas e tem havido chuvas esparsas, 
mas são meros veranicos. Na verdade, a seca é gra
ve e, em vários Municípios, quase que metade da 
safra de grãos já foi perdida - Municípios grandes, 
como São Raimundo Nonato, como São João do 
Piauí, Municípios da importância de Piracuruca, no 
norte do Estado, e tantos outros na região de Campo 
Maior, como Cocai de Telha e Sigefredo Pacheco. 

Enfim, lamentavelmente, sarros obrigados a regis
trar e a pedir que haja um verdadeiro mutirão, um muti
rão das autoridades Federais, Estaduais, Municipais, 
mutirão dos empresários, dos trabalhadon!s, da classe 
política, dos Parlamentares Federais, Estaduais e Muni
cipais. Penso que já devemos preparar-nos para isso. 

Digo isto com muito sofrimento, porque temos 
presenciado sucessivas secas. Inclusive quando fui 
Governador do meu querido Estado, lamentavelmente, 
assisti também, no ano de 1983, uma brutal seca. 

Esse mutirão, para o qual convido a todos, não é 
absolutamente originário de uma situação repetitiva. Em 
alguns setores da sociedade brasileira, pensa-se que a 
seca é indústria quando não o é; a seca é sofrimento, a 



Março 1997 ANAIS DO SENADO FEDERAL 539 

s-.a · reduz o Produto Interno Bruto, a seca traz o 
desemprego e traz infelizmente a fome. 

Se o Governo do Presidente Fernando Henri
que Cardoso quer, como já demonstrou, que o País 
transponha os umbrais do terceiro milênio em condi
ções e em situação social positiva, com a redução 
substancial do analfabetismo, das endemias rurais, 
das doenças que tanto, lamentavelmente, grassam 
no Brasil, haverá de tomar uma posição definitiva 
com relação a esse grave problema. 

Recordo-me, aliás, de que, quando era Ministro 
de Estado das Comunicações, no Governo do Presi
dente Itamar Franco, o Presidente foi ao Nordeste, 
foi a Teresina e lançou o Programa de Frentes Pro
dutivas de Trabalho, que deu resultado. 

Quando foi Ministro do Interior, o meu saudoso 
amigo Mário David Andreazza tomou para si a tarefa 
e a incumbência de organizar propriamente a Defe
sa Civil e fazer frentes de serviço, para que açudes, 
barragens, barreiras e aguadas fossem uma realida
de em todo o território nordestino. 

Já o Projeto Mafrense, que instituí quando fui 
Governador, construiu barragens e, simultaneamen
te, propiciou a construção de outras tantas em diver
sos pontos do território piauiense. 

Vou passar à Mesa, requerendo a V. Exl que 
faça transcrever nos Anais aquilo que estou pensan
do, o objeto da minha preocupação no presente mo
mento com a seca que assola o território do Piauí. 

Era o que tinha a dizer. 

DOCUMENTO A QUE SE REFERE O 
ORADOR EM SEU PRONUNCIAMENTO: 

"ENCONTROS DO PIAUÍ- RESGATE DA ESPERANÇA" 

É com proftnla 1ristem que venho a osta tribuna para re
produzir o EIOCTdas allições do povo Píauiense que, nesta rnornen-
10, esgarça-se na dor do ftagelo da soca. Melada da safra agrfcola 
está perãlda, segundo dados govemamenrais, publicados na edi
ção da última terça-feira, (11-3-97) do jomal Meio Norte. As chu
vas dos últimos áliiS. não afastaram os nefastos efeitos da estia
gem, seguida de venariCos nos prólcimos meses, conforme previ
são dos serviços meteorológicos. 

Participando ·com R$ 4,8 bãhões do PIB nacional, acima 
apenas dos R$ 3,9 bilhões do pequeno Sergipe, o Estado do 
Piauf é considerado um dos mais pobres da região Non:losta, em
bora tenha grandes po1ancialidades. Essa situação fica mais gra
ve com a persistência da seca quehoje cobre de Norla a Sul do 
Eslado, com intensidade variável. 

Apesar das últimas chuvas esparsas, hé meses que inclem
ente seca davasla as lavouras e as espemnças dos agricl6:lres 
piauienses. Mesmo que a chuva persisla, l8rernos urna seca verde, 
sendo irreversíveis os efaiiDs P9MIISOS e danosos da estiagem 
Pert:eb a se a aflição no rosiD do povo, na queda de produção que, 
em algunS rmri:ipios, chega a 90 por cento da outrora esperada 
colheita de arroz e 10 a 20 por cen1o na produção de milho. 

As levas de faminiOs iniciam a marcha da agonia em dira
ção aos cen1ros urt:Janos. Acontacern também os tristas desloca-

menti>s das migrações para o centro-sul do País. Os campos fi
cam desertos ii petrificados. A fonte dos olhos é a única vertente 
destes tempos de flagelo. 

É um quadro desolador. Surrealista para um Pais que pre
tende ingressar no terceiro mHênio com a extinção de algumas 
das suas mazelas, entre alas a concentração do desenvolvimeniD 
regional no centro-sul, processo que hoje se reverta, graças aos 
esforços do Governo Fernando Heorique Cardoso e da intrépida 
inlc:iativa de empresálios privados que buscam novos mercados. 

Este ano, a seca chegou de forma inesperada e bem atfpi
ca ao Piauí. Municípios como São Raimundo NonaiD, São João 
do Piauí, no Sul, CXX1Siderados grande produiDres de grãos, vivem 
o desespero. Picos, Simões e Paulistana, no sudesla e Cocai da 
Telha, Sigafredo Pacheco, Nossa Senhora de Nazaré e Piracuru
ca, na região Nor1B, para citar apenas estes, dão como perdida a 
safra agrícola. Colhe-se a dor, a desesperança da seca. 

De acordo com dados governamentais e de lideranças do 
interior, a safra do Piauí registra as seguintes perdas: 

Médio Pamaiba-anoz36,5%, milho415%, feijão 16,5% e 
mandioca 23,1% 

Valença anoz 59%, mil1o 60%, feijão 38,8% e mandioca 48% 
Baixões agrfcolas piauiensas (incluindo Picos, São João do 

Piauí e Paulislana) anoz 57%,!111lho 53,9%, 1eijão 44,4% mandio
ca 27,3% e algodão 41,6%. 

Alto e Médio Gurguéia - arroz 30%, milho 26,6%, feijão e 
mandioca 16,8%. 

Campo Maior- arroz 55,6%, milho 39,8%, feijão 41,8% 
BeriDifnea - fncluindo parte dos cerrados) - arroz 58%. 

milho 44%, feijão 24% e mandioca 18% 
Completa-se o oanário dessa situação drástica pelo fa1D da 

seca ocorrer no período de floração das lavouras e no final do in
verno, razões que deixam dúvidas quanto à possibilidade de re
plantio, mesmo que as chuvaS reiDmem, regulannenla. 

Qual a conseqOência da seca? Mais fome. Redução do 
PIB. Menos emprego. Maior sofrimeniO. Multiplicação da pobram. 

Como sempre pauiBI minha vida, neste momen1D de an
gllstia, conc1amo a IOdos, buscando urna solução para es1a cala
midade da naturem. Não só para enfrentar os periodos não chu
IIOSOS, mas na elabomção de altemafivas e soluções para os pro
blemas graves do Piauí, ~stou~ a c;óação do que se pode 
cienomlnar •EnaiOtiQS do Piauí- Resgata da Esperança•. 

Estão alllllifados a iniBgrar esse gnnle mutirão destmdo a 
idanllicar soluções psa siluaQi5as não só arnergenciais cano a àlal 
seca mas. lambám, dotar o estado e a adrt* istla,;ão 8Siadual de um 
prograna de a,;ão, voaado para as melas de mécio e longo pram;. . 

O "EnconiJOS do Piauí - Resgala da Esperança", nada 
mais é do que a junção de esforços de emprasérios, traballado
res; senadon!s, depulados federais, estaduais, prefQilos e verea
dores num único projeiD: aponlar os caminhos e soluções para o 
Piauí, den1ro de uma ·visão de desenvolvimento e crescimento 
eoonõmk:o regional a nacional. 

Senhoras e Senhoras Senadores 
o sofrimeniD náO tem partido. As lágrimas do desespero 

não têm 'cor: Acima·d& IOdas as pasSiveis e evontuais divergên
cills estão os intereSses do Piauí. "Encontros do Piaui" será tma 
paU1a ou aganda supraparfidária de discussões e encaminharnen-
10 de soluQÕeS, inlllgrada por políticos, ~ traballado
res. lideres comunitários, prefeitos, vereadores. Seu objelvo me
dialo e imadiaiO é mostrar as altemalivas e caminhos para o 
Piauf, dianle da falia de ação da administração estadual. 

Particularmente na questão da seca, esloU encaminhando 
aos Ministros da Agricultura e do PlanejameniO e ao Conselho da 
Comunidade Solidária pedidos de reiviná!C8ÇÕ9S destinadas a mi
norar a allição dos flagaladcn. · estancar as lágrimas do abando
no e devolver esperanças aos<. ·stiados. 
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A médio e longo prazos, c:leve!oos prossegúr nas gest5es ;.no 
às agências govemamen1ais in1emas e externas que rnosb'em intenls
SEJ em financiar projeb; de desenvclvirnerl pam. o Plaul. Na inicialilla 
privada, vamos susci1ar no ~ mais arldacioso as voota
gens qua o Piaullmt Com lllCUISOS naturais que podem Dná-10 1m 
dos grandes celeiros de grâiJs do Brasil, o Piaul deve tan"bém deSper
tar a vocação desefM:llvinenl das suas rr«:ro-regiões 

Quando Governador do Piaul, conVicto de que uma das al
ternativas con1ra a seca é pemnizar rios e riachos, constJUI as 
barragens de Lagoa do Bl.lriti, no rio Longá, de Poços, em lfaUeifa 
e de Campo Largo. Foram iniciadas as obras da barragem de Pe
lróniO Portella que será inaugurada nos próximos dias. 

Com os olhos mais distantes, programei ou, em alguns ca
sos, iniciei as obras de construção das barragens de Jenipepo, 
PetróniO Portella, ~ Alegre, Melquldes, Pedra Redonda. 
Acauã e Salgadinho. Essas obras integravam um ambicioso prtJjeiD 
denominado de Mafrense, lançado pelo Decreto rf' 5.406;de 13 de 
maio de 1983, prevendo a exi!CUÇão de uma série de ObraS hldricas 
que tinham os seguintes objetivos: preparar o Piaul para os dias de . 
seca, armazenar água para a produção e para o consumo humano 
e perenizar os riOs, permitindo assin inigação das lavouras de arroz 
e nilho. lnfelizrnenta, esse projeto foi abandonado. 

Retornemos, agora. nossa confiança, sem Omites, cerb de 
que, superadas as dificuldades, surgirão as soluções que nos le
varão a dias de bonança. 

Façamos nossa pam. Deus fará a dele. 
Era o que tinha a dizer. 
Senador Hugo Napoleíio, Lfder do PFL 
O SR. PRESIDENTE (Antonio Carlos Magalhães) 

-v. exa será atendido. 
C<n:edo a palavta ao Senador Abclias Nasci i191"1t0. 
O SR. ABDIAS NASCIMENTO (PDT-RJ. Pro

nuncia o seguinte discurso.) - Sr. Presidente, Srls. e 
Srs. Senadores, não sei se é maior, na denúncia 
que venho trazer neste momento ao Senado e à Na
ção, a vergonha ou a indignação de que me sinto 
possuído. O que trago ao conhecimento desta Casa, 
em nome da consciência negra do País e da própria 
honra nacional, é um escândalo mais clamoroso do 
que esses das CPis a que o Congresso Nacional já 
está habituado e para os quais a opinião púbi"ICa come
ça a ficar calejada e anestesiada, pela rotina da impuni
dade. Não se trata ele uma síndiome de caça às bruxas. 
Chamo para o caso a atenção do próprio Senhor Presi
dente da RepUblica que, sociólogo de profissão, deve 
conhecer aquela advertência reiteradamente form.Jiada 
pelo sociólogo maior deste país, o saudoso mestre 
Guerreiro Ramos, ele que, além das cinco alienações 
catalogadas pelo marxismo, há uma out1a. mais ~ 
mais corruptora e mortalmente perigosa para a inde
pendência ele um povo: a alienação culturaL 

José do Patrocínio, o grande tribuno ele minha raça 
neste País, tinha. como o velho Rui Bamosa. o gosto das 
frases retumbantes. É dele esta advertência histórica: 

"quando imaginarmos que um sistema po
lítico chegou ao último degrau da decadência e 
da peJVersão, não nos iludamos: ele sempre 
achará algum degrau a mais para clescer". 

Sr. Presidente,. Srls. e Srs. Senadores, no mo
mento em que forças poderosas levaram o honrado 
Presidente da República a alienar os mais intocáveis 
patrimônios da República, a vender a indústria side· 
rúrgica, a vender a Vale do Rio Doce, maior provín· 
cia mineral do planeta, a vender o próprio litoral do 
Pafs, ao entregar ao corso estrangeiro a navegação 
costeira, pensamos que não havia mais nada a ser 
dado ou vendido. 

Quando banqueiros e agentes financeiros do 
Governo estão envolvidos em peculatos e concus
são com o dinheiro do povo, pensamos que nesses 
escalões se esgotavam as suspeitas de corrupção -
essa corrupção antológica da vida brasileira, sobre a 
qual vale a pena lembrar o humor cruel do Brigadei
ro Eduardo Gomes no famoso discurso de lança
mento de sua candidatura presidencial, nos idos de 
45, a respeito exatamente da administração da 
Companhia Vale do Rio Doce. Transcrevo: 

"Comeram o doce, beberam a água do 
rio e deixaram o vale na caixa", exclamou o 
então candidato da UDN. · 

Hoje, ainda não sabemos nem se vão deixar o 
vale na caixa. 

O escândalo que venho denunciar, Sr. Presi
dente, vai mais longe e mais fundo. Apesar de con
ter também. como na denúncia do Brigadeiro, a 
crueldade de uma anedota: depois de venderem as 
riquezas materiais do País, não tendo mais o que 
vender, estão vendendo as datas de nossa história, 
numa transação que envolve nominal e comprova
damenté pelo menos três Ministros de Estado, seus 
assessàres e secretários, como passarei a historiar 
e nominar, declinando também as cifras em jogo. 
Elas somam R$2.118.000,00. Não será uma quantia 
muito grande para parceiros tão ilustres, mas é !1\Ui~ 
to pouco para a mercadoria oferecida à venda:. a 
alma da Nação, sua história, ·sua cultura. sua honra. 

Vamos aos fatos. Como sabe o Senado, o Go
verno criou, ainda na gestão do honrado Presidente 
Hamar Franco, a Comissão Nacional do V Centená
rio do Descobrimento do Brasil, que passou a inte
grar, com um órgão do governo português, a Comis
são Bilateral Executiva para as Comemorações do V 
CeÕtenário da Viagem de Pedro Álvares Cabral. 

Para a Comissão brasileira, foram indicados 
três nomes dos mais representativos da nossa cultu
ra: o Comandante Max Guedes, especialista em His
tória Naval; o historiador Francisco lglésias, titular da 
Cadeira de História da Universidade Federal de Mi· 
nas Gerais, membro do Instituto Histórico e autor de 
obra respeitável; e o mestre Gerardo Mello Mourão, 
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profei>sor de História das Américas em várias univer
sidades do continente, com uma obra poética inseri
da na epopéia das navegações, considerada por 
poetas como Ezra Pound e Robert Graves, como a 
mais alta contribuição da Língua Portuguesa à litera
tura deste século. 

Era, como se vê, uma Comissão do mais. alto 
nível que se poderia conseguir em nosso País, com 
o Professor lglésias, representando o Ministério da 
Educação; o Comandante Guedes, representando a 
Marinha; e o poeta Gerardo Mello Mourão, repre
sentando o Ministério da Cultura. Nenhum deles ti
nha qualquer remuneração, e os projetes que even
tualmente apresentaram eram contribuições ad ho
norem ao serviço público. 

A partir não se sabe de que data, o atual Minis
tro da Cultura parece ter dissolvido a Comissão. Ao 
que se sabe, seus membros, depois de contatos e 
compromissos com a Comissão Bilateral de Lisboa, 
foram despedidos ou ignorados pelo Ministro de Es
tado, que, se tinha poderes para isso, não tinha o di
reito de dar um tratamento pouco respeitoso a no
mes como o do Prof. lglésias e do poeta Mello Mou
rão, representativos de valores culturais muito supe
riores aos títulos de um eventual burocrata. E não ti
nha, sobretudo, o direito de substituir aqueles emi
nentes brasileiros por uma aventura suspeita. 

Não é outra coisa o surgimento de uma empre
sa privada, chamada "Editora Index", que toma a si 
o projeto das Comemorações, programando uma lu
xuosa edição em seis volumes, com 1.824 páginas, 
sobre a História do Brasil, do descobrimento até 
nossos dias. A idoneidade dos autores do texto, em
bora nenhum deles tenha relevância maior no uni
verso r~.,. nossos historiadores, pode ser discutível. 
Mas o que é indiscutível é a estranha presença de 
três Ministros de Estado como Presidentes do Con
selho de Honra deste empreendimento comercial à 
custa dos cofres públicos. 

No folheto distribuído pela empresa Eãrtora ln
jex, que, de resto, não tem maior tradição no mundo 
editorial, figuram os três membros do chamado "Con
selho de Honra" da empresa: o Exr'rl2 Sr. Ministro ~ 
Relações Exteriores Luiz Felipe lampreia, o Exr'rl2 Si. 
Ministro da Cultura, Francisco Weffort e o Exm2 Sr. Mi
nistro da Educação, Paulo Renato de Souza. 

O SR. PRESIDENTE {Antonio Carlos Magalhães) 
-(Faz soar a campainha.) 

O SR. ABDIAS NASCIMENTO - Não posso 
terminar, Sr. Presidente? 

O SR. PRESIDENTE (Antonio Carlos Magalhães) 
- Poder, pode, mas já deveria ter terminado, EJcll, 

"pois ·passaram-sé dois minutos. Mas V. Ex- continua 
com a palavra. . 

O SR. ABDIAS NASCIMENTO - Muito obriga
do, Sr. Presidente. 

Poder-se-á supor que esses graduados funcio
nários do primeiro escalão do Governo são apenas 
membros de um Conselho de Honra, não são execu
tivos da empresa e, pois, não receberiam salários ou 
lucros. Mas logo abaixo da nominata dos Srs. Minis
tros, integrantes do Conselho de Honra, vem a relu
zente nominata do Conselho Executivo. São, assim, 
executivos de uma empresa privada, sustentada por 
dinheiros do Tesouro Nacional, no montante de dois 
milhões, cento e dezoito mil reais, os seguintes ser
vidores públicos - executivos também dos Ministé
rios a que servem: 

Dr. José Álvaro Moisés, Secretário de Apoio à 
Cultura, do Ministério da Cultura; 

ProP Aspásia Camargo, Secretária-Geral do 
Ministério do Meio Ambiente; 

Dr. Carlos Alberto Xavier, Assessor Especial 
do Ministro da Educação; 

DeptJta.go Fá})ig _t:ek:lmann, SEl(;l'etário do Meio 
Ambiente do Estado de São Paulo; 

Dr. Sérgio Bruni, Diretor do Jardim Botânico do 
Rio de Janeiro. 

_ . O projeto, intitulado "Terra Brasilis - Brasil -
1500/2000 - 500 Anos de História", está orçado, 
como dito acima, em dois milhões, cento e dezoito 
mil reais. As fontes do investimento vêm da chama
da "Lei Rouanet" - aparelho incorporador de recur
sos de incentivos fiscais, oriundos da empresa priva
ela. Nem a lei nem os tribunais consideram esses re
cursos como capital privado: são dinheiro público, 
subtraído à Receita Federal. 

Os nomes dos Srs. Ministros de Estado e de 
seus colaboradores, secretários e assessores, ficam 
em posição não apenas embaraçosa, ma~ nitida
mente aética, diante dessa evidência: servem de 
instrumento de lobby explícito, para a angariação de 
incentivos fiscais, isto é, de dinheiro subtraído à Re
ceita Federal junto às empresas privadas. 

Para que não se diga que a empresária astuta, 
uma S~ Cristina Ferrão, teria metido os nomes dos 
Ministros de Estado à revelia de S. Ex-s, ela repro
duz, em seu folheto de publicidade, xerox das cartas 
em que todos eles recomendam o negócio e aceitam 
a inclusão no quadro do Conselho de Honra. Apenas 
o Ministro Lampreia, com habilidade diplomática, 
louva o projeto, mas não se compromete explicita
mente a participar do é: ·iode fachada O Ministro 
da Educação, em sua ca. · de sete linhas, diz ex-
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pressamente que está "de acordo em participar do 
Conselho de Honra do Projeto". E o Ministro da Cul
tura, Sr. Weffort, diz, numa redação de mau gosto:• 
em resposta a seu gentil convite para participar do 
Conselho de Honra do Projeto: "Tena Brasilis," ve
nho agradecer e manifestar o meu acordo em inte
grar o referido Conselho". 

A redação do Secretário de Apoio à Cultura, do 
Ministério do Dr. Weffort, não é melhor que a de seu 
chefe. O distinto funcionário aceita •com prazer" o 
"distinto convite" para ser Executivo da empresa. 

A empresária da Editora Index, Sr' Cristina 
Ferrão, ferrou todo o mundo. Exibe xerox das cartas 
de apoio de Ministros de primeira e de segunda clas
se do ltamaraty, do Embaixador Murtinho, que se 
identifica como "Assessor Especial do Ministro de 
Estado da Cultura•, do Sr. Armando Sérgio Frazão, 
que assina como Diretor-Geral do Departamento 
Cultural do Ministério das Relações Exteriores, e de 
um vago Sr. Alexandre Gueiros, que se diz Secretá
rio Executivo da Comissão Nacional do V Centenário 
do Descobrimento do Brasil. Mais longe ainda vai o 
atual Embaixador do Brasil em Portugal, Sr. Jorge 
Bomhausen, que, numa carta de redação rococó, 
faz questão de "colocar" (sic) a Embaixada do Brasil 
•ao inteiro dispor" do negócio da Sr' Ferrão. 

Estes, Srs. Senadores, são os inconvenientes 
éticos do projeto em que uma empresa esperta ban
ca o nome de tres Ministros de Estado, envolvidos 
talvez apenas num descuido ou numa ingenuidade, 
especialmente os Srs. titulares da Cultura, da Edu
cação e do Meio Ambiente, que permite a figuração 
do nome até do Secretário-Geral de sua Pasta no 
quadro de executivos que vão levantar dinheiro para 
uma empreitada duvidosa. 

Os vexames culturais desta História do Brasil da 
Editora Index são ainda mais graves. Como homem 
público, denuncio a solerte armação financeira do pro
jeto. Como professor titular de cadeira universitária e 
sobretudo como negro, repilo a inépcia do texto que se 
propõe, em seu "Plano Geral", exposto no prospecto 
de apresentação. Não há uma palavra sobre a cultura 
negra, a não ser a promessa de uma referência à mú
sica no Brasil, uma referência, de resto, inexata, ao da
tar o aparecimento do "sarnba" no País. 

Não há um parágrafo sequer, no Plano Geral, 
sobre as dimensões da contribuição étnica dos afri
canos na formação do povo deste País, sobre o hor
ror da escravatura ou sobre as lutas dos negros pela 
liberdade. Não se fala das revoltas malês, na Bahia, 
na Revolução dos Alfaiates, no levante do Mara
nhão, não menciona Ch~ei. em Minas Gerais, na dis-

seminação das repúblicas quilorrtlolas em todos os 
territórios do País, parecendo haver apenas uma 
passagem de duvidoso tralamento, como costuma 
fazer a história colonialista, sobre a epopéia do Zum
bi dos Palmares. 

Os nomes dos grandes negros que honraram a 
vida púbf1ca deste País, sua literatura, suas artes e sua 
inteligência, não são sequer mencionados. O Plano Ge
ral da obra também se omite no capítulo das lutas inter
nas e externas pela liberdade no Brasil, na construção 
de sua economia, da qual se dizia, já no séc. XVII, que o 
Brasil era o açúcar, e o açúcar era o negro. Como de
pois, as minas eram os negros. O café era o negro. E 
assim por diante. Não consta, no Plano Geral, a guerra 
contra os invasores holandeses, as revoluções nordesti
nas de 1817 e de 1824, ou a Guerra dos Farrapos. 

É preciso lembrar que, segundo o historiador 
militar Cláudio Moreira Bento, do Rio Grande do Sul, 
a primeira vez em que aparece a palavra "Pátria" 
num documento histórico neste País, é na carta do 
negro Henrique Dias ao general holandês. É tam
bém numa carta daquele capitão negro que aparece 
pela primeira vez, em documento escrito, a palavra 
"exército" no Brasil, para denominar os terços arma
dos do povo negro. 

O Plano Geral do livro patrocinado pelos altos 
funcionários do Governo tem urna referencia ao teatro 
no Brasil. Mas ignora o Teatro Experimental do Negro, 
que eu mesmo fundei, como um meio de expressão de 
nossa raça silenciada pela opressão cultural, e que le
vou, aos palcos do País, inclusive no Teatro Municipal 
do Rio de Janeiro, peças fundamentais da dramaturgia 
de nossos tempos, de Eugene ONeil a Albert Camus e 
alguns autores de língua portuguesa. Também não 
menciona o Teatro Popular criado por Solano Trinda
de, que integrou o folclore à cena brasileira 

Não, Sr. Presidente; em nome de minha gente, 
em nome da consciência negra deste País, estamos 
decididos a não permitir mais que se continue escre
vendo uma falsa História do Brasil. É, neste caso, 
que hoje denuncio, esperando esclarecimentos dos 
Srs. Ministros de Estado envolvidos na impostura, e 
aguardo, em nome dos negros deste País, dos afro
brasileiros, que somos a maioria da Nação, que os 
Srs. titulares das Pastas da Cultura, da Educação, das 
Relações Exteriores e também do Meio Ambiente 
prestem a esta Casa as explicações que nos devem. 

Muito obrigado, Sr. Presidente. 
Axé. 

DOCUMENTO A QUE SE REFERE O 
SR. ABDIAS NASCIMENTO EM SEU PRo
NUNCIAMENTO. 
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Aprovacões Oficiais 

Comissão Bilateral Executiva para as 
Comemorações do 5° Centenário 

da Viagem de Pedro Álvares Cabra! 

Comissão Nacional 
do V Centenário 

do Descobrimento do Brasil 

Ministério da C;1ltura 
Lç!i Federal de Incentivos à Cultura 

~linistério da Educação 

:Vtinistério do l\ 1t:io Ambiente 

Cons~lho de Honra 

E.=o Sr. Mini>tro d:!s ~•bo;ões E.'terio~ Luiz Felipe Lampreia.. 
Exmo Sr. Momstro da Cultura Fr:mcisco \Voffon. 

Exmo Sr. J1inistro da Educação Paulo Reruuo Souza 

Conselho Executivo 

Dr. Jose AtVarc Motses. Set:retirio de .... paio i CultWil do Ministêrio da Cultur.L 
Prof: Lesley BetheJ. Brasilianim d3 l:nivcrsid:ld.e de Oxford.. 

C.:oJmanciante Max Justo Guedes. Di reter d.o Sertiç:o ae Oocumencçlo da Marinha.. 
Dr .Séntio Bruni. Oiretor do Jardim Boti.nico do Rio de Janeiro. 

Prot:a Aspasm C.:unargo. S1:1;:ewí& Geral do Ministério do Mtio Ambiente.. 
Dr. Carlos Alberto Xavier .• ~sscssor Especial C10 Ministro da~ 

De;tUwlo Fábio Feidm:m. Secrewio de Meio Ambiente do Estado de Slo Paulo. 

3. As Publicações e CD-RO:I-1 

• MC.iulnc: l e li· Publk;at;6es e CD-RO~i t':etendcm apresemar um p:uorama. 
alnogcue da eu !tara bruileir.L vista =•es do desenrolar de sua hislória. de 
sua ~ e de sua economia cni'aliz:ando l:iõ r.u.nifcstiÇ6c:s wlunis ci=dc o 
Bzuil pré-úbr.llino até as dias de hoje. 

• llcsem"'h.-c:remos müu:ias:aacme esta camsa tr:'ljaária pen:orridr. desde 
..as dos Oescobrinr.c:ul .r: o limiw do ano 2.000, cam o apoio de ae:acs 
'f · ''("tale elaborados para este t1m e cm ria icoaopafJ& IXIIDSÔ\o'llllente 

-- """cuidadosasd<çOo. ioduindo ~de ... de ..... 
docwnatms im;lon:t.mcs c iDCdi1os.. t;OIDO a pria:in. pmi!ura de lllUsica 
iadipa dr:scoben:a ft'n" pur DOSSOS p::sqwsldoles. 

o"-s-. Cemen:irio do Oescobrimcmo ao Brasil amstimi--se em. ama~ 
ünic::l c especialmente prcfiCUD. para a difuslo intensa da cuJtura brasileira ao cxrerior e. 
porque não. mous do nunca. no Jriprio BAsii. 

Ofaecemnos ao gnnde pUblico uma caidaàosa com.piWçlo de todos os faros. 
~ ocorridos .oesteS jOO ;nas de hisl:ória. expn::ssos de fonaa piCCisa e rielmeDtc 
ilustrados. l"t'UUtidos em 6 volumes cuidadoslmente editados de ICCXdo com o projdo 
editorial definido a seguir. 

Es!as publica;óes ..,.irio de bue doounemaloos demais pmjeoos c .mdodcs 
progmn:tdos pebs illltoridades bnsileins • ~ devendo. aindo. sr:r de paodc 
vai~ par;1. todos que vicmn a se inter=SU pelo lema. çamo par aempJo ~ 
jDmõlli$taS. cso;rirorcs c cswdmtcs... na pais c no c.ucriar. Essa ê uma elas raz6cs p:!a qual 
U puàlic.:~;çCcs serâo bnç.iu:i3s j;i a. partir de 1998. ameeipando-sc is CCIID31Di aç4es da 
;mo_.2.000. 

Os trabalhos fiarão a :um de estUdiosos.. hisaoriadotes. critieos de me e 
cientistizs do BI'3Sil c de Ponupt.-que aiU.IÇão em conjunto sob a """"' ' ; e a 
~ilicbd: d3 Editora Index c dcverio reunir. em seis ~umes. os dados e 
1nfcnnar;~ ma1s atuaiizados sobre o Brasil desde o dcscabrimemo. a saaa 
apresenwi_,s o::omo um pmorama. aora.ngemc da. cultura bl'15ilcin.. 

A equipe de C~o~iistas eom:zr.i cam dois pontos de apoio. um. ao R.io de: 
hnciTa. o~cic func:ioaan. o escriwrio princi'9a.f do projcw. cuidando dos IClbaJbos· 
realizados no 81"3Sil. e outrO em Lisboa. es~e dedicada aos =udos c paqWsu 
prcgr.utt:ldas JX1r.t PortugaL de:na1s patses da Euro1,:11. e Estados Unidos. Os doi~ 
escntonos estarão li2:1.àos oei:a tntemct. ia.cditando a Ctlrnuni=çio imediata e a 
penn;tnC~te troe:~ de dados e· mrbrmaçõcs. bem .:orno para o ajuste c a. coa~~ 
te:noi .1c dos c:lcmcmus 1cono~icos a serem reunidos. 

Os ~oiumc:s licl.·eric ser esuutUrac:ios le\~ao ~m cansider.lç~ a h1stana da 
.:Ultur:l bras1ie:::~. :ttml.'e:;. .los .::c:us bistórico-ooiiucos :: .l e..-oluç;lo cc:onõmica. SOCial : 
::u-..ist:\::1 .la na.:.io cm gesc.:.i>) :: tr.msforrr.:~.do ce:-m:lncnteS. EsQ. Ut::ioignzdo ~ 
.::;,oni~o)r :.l."':l ~ '-e> i um e. ·4uc -se :nc:r:-;-:-.ara tJe :Jírig1r ~ teqt:lpc: de espca:uistu 

vàw:alados 110 seu co.&tcúOO especifico. pe:m1Dn40 assim que os aab1JbDs pass1111 
~par:úolamcme. 

A ~ enirc os diversos segmentos c temas. bem ccmo a uaif'ormicf.tc do 
tralUDc2lto a ter dsdo ., conjunto do projcw Ct<.::ar.i .a cargo de um coardaaldar pL o 
qual wi usistido pelo Consdho E><cutivo. 

Pnlctst f:dltoripl 

l .. fgmUUOj 

Cokçlo de luxa. em papel ccOJChé da mais alia qualidodo. -
ctua. acabament9 com estojo .abrigando os seis volumes. ~ ele 
6.000 cumplares da col~. total 36.000 lil.'I'O). Esta Ciç:IID 11 
-...,..,. num DI:UOO """" IS publícaçóes desse ........ - O 
BruiL 

Fomwo da pigiaa: A4 (210 mm. x 297 mm) 

Noimoto de P>ginas : C= de 30. págiau por - ..., 
toW de 1124 páginas para a colcçlo de 6 voWmes. 

n~ : de :oo imqens por volwne. SOlido 1.200 ._. 
para a colcção de seis volumes. 

lmpn: · "'o : fm 4 cores. 
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W .. Conteúdo Prnmtnirico e Coorden11.çjg Sugyric!• 

Cocxdcnadora - Mm""b C.UU.iro da Cunha • Pn>f.a da USP e 
umlmentc dirige a Qdcira de antropoJogia n& tiniversidad~e de 
Chieago ( coaiirmado ). 

Conrtúdo • .-\nlececlentl!1. O Bf1.Sif Prê·CabAlino. O Bruil 
NataraJ. índios. ane. costumes. ce:àmi= .. e a Ungua. As 
na"-eg.açõcs ponuguesas. o T ru;do de Tordesilhas. 

Volam.e:l 

C~ar • Jorse C~Juto ·Prof. Da Umvusid.ade delis* 
t conrirmado 1, 

Conreudg • .-\ C.:~loniZ:J.cjt' do Brasil nos ie:Ui!,)S XVI e XVII. A 
cconom~o• ~ ,, s.astelna J.dmmastrat:\o. A (:::tploraçlo o:!.ll P:~.u 
8rJ.SII c., Cir:ltl tb. C.&~ de \~uQf. 

Volame.3 

Coordenador .. Cllm. ~1a.'C. Justo Guedes .. Din:tor do s~~iço de 
[)l)l:umcnta~ da Marinha. ( contirmado ). 

Conteúdo - O Ciclo do Ouro .. As Bandeiras. :lS Minas Gerais. 
~'Wo Grosso c Goiis. 

Volamt4 

Caonlen:u!or- Prof. Umor Rohloff do Manos 1. a confirmar 1. 

Conteúdo • A abcnura dos Portos. .:r. independência e o lmperio 
Bruiiciro. o Ciclo do C<1tt. 

Volame:S 

Coordenador • Prof. ·Josê Murilo de C~n:alho ( a c:onfirm:u- 1· 

.Con!CUdo • A República Velha. !889. 1930. 

Volurue6 

Coorden:u!or- Prof. Paulo Miccclli. Din:tor e Prof. t.'N!CA.'.!P 
(confirmado). 

Conteúdo: De·!930 ate :t ::tuali&de. As questt5t:S das frontel::zs 
soluc:icn:adas d.e:'initivouncnte. A inàustrialização no sec:uto XX. 

IV-OCO-BOM 

Em do~ \Ciumes • .:cm tir.t.gem de 6.000 exempiares c:.da. ser.l 
programado de forma interatl\o'& c editado em itipcr.tex.to. 
podendo rocbr em :unbie:u:s MS·DOS. Wiua'ows ou .\tfacrnrosh 
Sd.fnmnmg com resumo Qe toda históri:t.. e linguagem simples. 
em ponugui.s e ingtCs. 

Y.:J.n.s..reão ~a fntm1et 

Ser.i criad.:l uma home .. p:1ge n3 Internet contenci.o tod.ols as int'Ormaç:Oes insc:ncias 
!'lO pro.u:to • .;om smtes~s u:t:~cils :ta tbnna de híper•texto. -e :ntegm ;cm :~cesso v ii 

··np··. qu.: se ;onstituiri num dos m::üs import::m~s J.CC:".'OS sobre o BrasiL a se:r 
.:~nstrUIOll p:arail!i:unente :1.0 de:ien\'Ol\·imentcicz pesquisil.S c :1 !ibera.:;:lo dos te~tOs e à01 

:.:cno!fr:nia p:lra im!)ressão. o -site'' .:;er.\ o~c.:sao num ··~e:--.:idor- bmlle!ro ..:ont3ncio 
.::;:n :nn '"miror·· n~s Est:t.los C;.tiC"s..: =::'1 t>onu~:ü. ~ar:1ntanao assnn -mouor r.lt)lÚa c 

·.:cnft:lDihC::rJe ;:'::Oi:. ~ J.t:~so il 'C:lr:!; :~··-~:tas I! :lo ex.ter:or. · 

4. Os Estudos e Pesquisas • Plano Gel'lll" 

Os alUdes • pesquisas a ,...,.. ·desea.wMdas deveolo adatar como piaDo pra1 o 
seauinte quadra simélico c:om o ......,., da$ tanas e sub-temas a --abanladcl ao 
loqo eles trabolhos: · 

. -lu.--1:0 .. ~~·= -c.op.u. -- ·-... -
r=., su..ocw /:=.. """" - """"' - r.iciweo -· -.. .. A-c---
bl 1§001!700 

- 1-1 ~ 
""'"""' ;:: I ·--olc6Jauitai 

Oonnn.a 
I I Padrt 

,I - i AntOnio 
I'ICI~ot! ~ \'w:wa 

I 

ç) 1~00:1800 

. ...... I ·- I l.i&rnND I 
l'IIII'CII"-. ... l <.m.o. .» j ,!>r,l\o2 
PllraaeJ: ii<- """"' tnu:a:..:; Mmct.x.\11 
II..N.:w .. :. cm~lillli ........ 

a--,._ 

"'""• r_,. .\t~ - c ......... c......., ollio* 
a~ ,_ -

1176SI 

J!l JI00/1900 

·- - I ..._ 
IACOJI~n:. 

....... _ 
1Juc1wo!Yl• 

~~ "''_,. """"'"" 111t9J - :~·""" ·-· A--..:lii(JJZ!1 dll~~ 

tl ~-( ...... _ 

Março 1997 

T- - - .... -c- ""'- ~ I :"':"""' ·- - ·-T- -.,.._ -
.._ 

"""'" c-. - ... _ -... -
T- ·- ,_ ..... -- :a:--· --· -.... . 

lc-- n ... , 

~~ 
...,_ -

T-
I !·-1 i \fiaica ·--l ~lllh:Ji 

~~-~ -· ~~~ 
Uarn'-::t --
I i 

-(.~4t ! o,-· 

I·~ ...... 
~fW'bCC• -..... 
I 

r- ~ .... J.~ ·--Pa.lrcklk 1::::-·· c-• 
!l.hWtciU --

I -· --· -
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' ' '"''-· Fun~ ..... _,.. """""' u """"' ....... Ci\.lodc> 
c:.. .c 

o l'l:dtl.•lt 
ln:t.wdn 

(Neta de> LÍO\ll~ 

"""""" S..1rtSCt".:1 

l
c~ ..... I""""'~ 
dto:~ t..wu.. 

1-
R·~onaai:IS· I ilC:tu'Sir.'.' IK17m81r.~ 
fi'!(' ~~JmOlft'lll.' 

! ".t~.:na.m 4~ lmu, . ..J,W ! 
'\Wtllic:u.• !nu.: .... ~~o.• 
~:Jit.:J• llu,v 

•n•~"'l' 

= C'Uflli).:U 

1 ,,~,b : ! ..,.,.... 

' I I 
' ' ! : . 
: ' ! 

~~~u~ ........ 
~QI.It.: ... J 

e) J900t!OOO 

......... ' I 1 i l-1 ' 
,,_ ,,.,,_.. r.- , .... -' i : -· i'runc~o:.a ~ ,n,~o:.s ~= 

I 
',aw~ , .... -· R.qlublt;a lnR!mrt:ll.:t ......... .. .. - .. 

i"'"" ·- ~ 

I ....-........ , 

\:.: """"""'" I ·-, __ 
..., 

~~~ .... ... -~ 
lmc - -\:'CI'd&:~ - ...... -1m•.- ...... --.,_, 

""' -- - """" -,. ........... r 
_.,.. 

~ 
::a. C"""'"'· I -......... ... -!L G.actl.t I l ·- ' I I 
JIIS&:dlfiO '"""" : ,!• !'loloclct· 1 rc:aao- ikKa "'-a • u.r...a --'"'m ! Das I""""'· ·- r.- ..... -·- i ... ~radlsor ,_ 1-- -'-'u 64 l •nGqctn M.BMGCif& i -T__, 

' fJIC~ ·- -.. 1---..-. 
I I 

...L i ! I 

l::::rrt::: as in:.t11uiç~es que j:i :na.rnfeswam seu apoio 30 proJeto podem ser ciladas :K..,_,, ' 
Minascério ~Cultura.. ~uscu imperial e demais ~1useus 
Minister:o das Re!:!.ções E."'(ter".ores 
:\iínistC:no do M~eio-Ambientc e Jardim Botânico do Rio de Janeiro 
funcb;olo Gt:túiio Vanr::as 
C"oie;:to P:ll'ticul.1r Orl: .. :t.S e Bragança 
lnslíwto Histór1co e Gc::ogr:~fico Br:.slleiro 
Acadc:mia Ponuguesa de Hiitúria. 
Rc,.ai &uni.c.: Gardens K~w • L~o.,ncires 
B:nish ~1useum • Loncire) 
Cnivers1d:lde de Coi~hester. ingi:Kcrr.J. 
Ltnh:crsidade fc:.:icr~i ..!o Rio de J.1nctro:: \1uscu :-tac~onat 
Arqulvl) Rt.:::.i ~ H .. ~!:mci.1. • Ha1a 
Trop:ci ~~u~~.:m • .3..c::stercinm 
~an.ro~ Arus .\.1a:;:5:-r:t . -i.:":1S(etci:l."":": 

'-".:sa ~taur:c1o c~ ~.li i:.:.:. • &ia1a 
: l3tl't!:Oleca ~e Ja:.;.ue:..;,~:c:.. t;:-:~.,,=- • :o~-.t.~~~.l 

\1.:.ic.::u..:a hr.:1~~!:1:.: :..: -:-Jm t (: .. b::l., h.Jr:mt::.~ ~crt,:~n.:u 

:5. Cronogr.ama Fisico-Fiaanceiro de P:ttrocioio 

Comroaetues de Ca(8- lRS •m I~ 
I 

1, 1,TOTAL 
19'1'11 

I I I I 
Pabl&caedes. c C~t I I I I 

I r 
f"~a.-soc..,....~c~ I!:... I ... ... "" I 

-._ 
I I 
r I 

r CUUL ~ o.ertoe:L aJIIOCt:U<&CCiraiiK :'i 
'"'' 

, .. ·j .... 
I I I 

rru,.:a....::oa ~"-"M.:.acaQDial ~t-=-:.JQOd !!.""i 1 ... .., ,;. 

I I I I 
PnJtUO.~-~cKIO:C. »c..Jota:D ~011111 '"I " i "" 

I I r 
T ecal• P•IIYt.M.Mt c CD-ROM --'as.IJ ' I uatt ISZ.ll! 

I I 
\.".U..."..W -=cDUlol !.C1 R'*ltiC ·RS' !ILOO 

' I UZ3IIj ...... uu•1 :-z-
~ ~e(l().~•·~n:SO tir:r.canL 
Va~«to~Wt I!Ken(n.O te: I~S, • KJ. • ;tS900,00 • I -=I ....,I """! ,.! _,.,., I 

(11udn ~·IR. IDOs.&~ 40$ RSio»(Rt;&ln~' , ... ...., ........ IOIOUUl 3Zi;J-t.· 

~-~:i·-=-~~ : 
... tecatáft.-.1dlÜI:IIMio--lc .... u.. 1 IIS11L101 ~ .....,., -..... 

I I ! I 
r l ' 
r I I I 

S. Cronogr.una Físico-financeiro de P::urocinio por cotas 

!=.ICron...~ Fisi;.>Finur.ccno jXlrcoa. 
~-~ .:lilaóidu cm • cow, de !tSS29.!00.00 cada. a;JOS :a"Zpl~ da 
-Lti Rgeaft" pda cog tem •m sgsm rfniy~ de BS2Q! '.:!'" 

~~ 
I I, C-.poaet~U~tleCeuco -(RS .Ut 19971 

I r I 
P'abltca(óes c C~OM I I 

' ' ' I 
~AICJOC•IO.~c~ I" . .....,I ao\ "I 

I ' 
I I I 
I I ! 

T"""'· ~ Ofcnoct.. ICOaOp:IU.I c CU!:J".OS. I:' i 1 
.., 

! I 
~PIVCI t>atic.cacxwn ü.upucHc:Wa 36.0001 .I lo= -I I ' P:.:~ll. III'~. ptOC.:;: .lQIWft IJo =·~ IZ.OOOI "I "'' .... i I 

l ; ! 
T e~.aj • PullhncMs e CO.R0:\1 -tRS•nla i i """"I RS;j.';,:li 

! 
I I ! ! 

\ .aor I<IW triC.CI'IC"o \..III ii.~· RS~ ?i" ~:.r~.uo ! j oulU:.''ll lUlU . .., 
• "'.ae.iull.:W.:S6~ •• :a~n~n l'in .... ~ .. 

I ' ' : 
( •u• cfa"• apes. a •PIICKio da La JleAact • ' I RS67m:i ... ...,, 
P:tn eaanmn ••• r.IUta'tf'U. I i ! i 

I ' : 
•. !t.,: :OWtnC::Ii\0\.0 NM.r .... 'l- iUj~f ~···:·:.n tiUI:z•m !Ui!''!'t:.il 

·-".:...:o.:~~ . .o.J.~··rnmsn :i!'1~~cm~ ! ; ! 

' 
C.ur. cleu•a ~lJI .apiJCacãu d.a l.c1 R~ar' • , ; IWl.O!'i! RSi'U%j 
oan t111orens 11nallftnll 

I TOT.U. 
1-

I 

"' 

"" 

·= ,., .. , 
"' " 

I 
asJ~ !Wlt. 

~Q;Olwl '"'·" 
....., ........ 
A.$11 ~ :.n• 

' 
' as.&l.aJ\ I'H •• 
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..i .'it:liiiOTa 
("'ruunu. 1-i:rrà.u 
P~Skitnr~ dn ErJiwm hui4~Y 
RJufk Janttrm .. JU 

Brasli:a. Jt no,,.,.m.;ro~ 1996. 

TIW o pra:u fiz ncehi..la em meu Vabma~ rw /tama1fll)' no 

Ulwrn• dia 1: tk 1'10\-rmbto. ucasuJo em qw puck lt'JIJt4r C:OIIhec:rmrmn. mato) 

aproprndtzlo. tio pro]tto .. Tt!TTrt Brasdt:, * Brastl • I $00 ~000: JOO anos ~ 

Ht~ ··. data editoru. 
frtzliJ..w. :ü projeto consutmte é tMt grwflk aü.:ant.:e é 

crtrtatrtOUe apuiara nus ~os dl: difu• da r."Uitura inmllr:ITa. 1'0! mno da .~ntt 

de t\'l'IUM Pftlgia~Dlios t /tm(,:amttuOS lk Jilros e CIJ.RVM.t. 

A na.aznu da INDEX. mUI!C:~ mnJ apoto peuoal ~- esrou 

CurriJaúneme. 

e-.1-...:--z-~ 

~.::l=:" •. :-. .:.:.:mr.rar. 
·~. ·:.(.!r.;,.UI.J • • 

MDIISTERIO DA EDtiCAC .i.O E DO O !iS PORTO 

Bmdia. 05 de mvarmt'O de 19% 

• Recebi sua c:aru de 30 de setembro c me a;nuso em. ~ & 1enUl 
ofcru. c1os sers volumes do cBrísd-HoLand~1l. ediçlo muito boaita. bem como do pro)cto 
c Tcn-a Brasilisllo ~de acocdo o:~.n P*Lic:i.par do Ccnsdho de Hom& do proJetO, aa ceneza. 
de que õl aüçlc de ÜVfOS e do CD tlOM viria ~ ~ 1&ama ~ biblia~ll. ~ ~ 
Brasil. E a viqcm da. exppsaçiO prevista no pro~etO, por di\~ ~-sem dir\.-.àa. v1.1 
contribuir pata que os~ ttnbam ut:l.:l V1sio paDOrimie&. mmm nca. SCibR DOU& 

fcnn~ cconó:n1c:a c eultural. 

llma $Q. 
CRISTJSA FERR.i0 
~~~c:ue-E."t:~:\'il ::::t. Edítor.l. ~-.-:..:~·. 
;., R.ic Branco:. M:' Gr : Mr:
.::c90-i03 -Nó .Jr;:: ;:s,."":c:ro • it! 

Atencaosamcnte. 

B MINISTÉRIO. 
I!§ DA CUilURA 

Em. 18 de dezt:mt:n de: 1996 

Prezada Senhora. 

Em respom a seu gcmi.l convite para panicipar do Conselhc 
de Homa do projete '"Te:ra. Brasilis ... venho agradecer e manifestar o meu aconic 
em integrar a referido Conselho. 

Aprovcito a o~o para CUill]lrimenlar a Edilora Index pek 
projem. que. pela ab~la dos tomas e pelo amplo a!= em termos <i< 
públic:o. cen:uneme 1rará importarne coruribuição para o melhor conhecimento do 
lústór'.o e da cullura brasilel:a. ,indo assim enriquecer a programação do \' 
Cenren3rio do Descobrimento do Brasil. 

·nma. Sr:~. 
CRIST!l-•A rERR.~O 
Eó.i•oJo::lCt:x 
~ ..... R:o ~rance . .!.S. Gr. :-o; 
RJO Do J.•SE!ROcRJ • :oOQ()"J": 

lima. Sra. 
Crislmafen:!o 
Presidecle -E.,ecutiva da Edilora Index 
Av.Rio Branca. no4S.Gr. 1707 
20Q90.003 • !Uo de Jancirc/RJ 

Atenciosamente. 

~~~RT 
Ministro àe ~:iultura 

Bruilia. 12 de setembto de . 

Senhora Presidente·E:c.ccuuva.. 

Recebi com prazer seu éonvite e e com grande sati.sfi1ção que aceito . 
distimo ccn ... -ite para integr.ll' o Conselho E.:tecutl1o'O do Projeto "Temi Brasilis .... 

Em bre'.'e. estarei inàieandc nomes de :wtorcs que podcr1o colaborar 
par.1 a edição do .. ·ciume 3 do Ciclo do Café. 

Ao ensejo. cumprimento--a com apreço e distinta cans~deraçio. 
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Lisboa, 04 de novemi>ro de 1996 

Prezada. Senhora. • 

Tenho o prazer de: dirigir·mc: z Vossa Senhoria parz a.gwieeer·lhe 
a. vtsl.ta. que, junur.-.c:ntc: com o Scnhur JUüo Heiibom. representante da E.~C Empresa de 
Markcung Culwr.!l. rc:alizou.a esta Embaixada. no dia 22 de outubro passado. com o 
objeavo de apresentar o ptoJc:tD "Tem Brasilis t:ma Leitura Cont~rinca do Nosso 
P:wado .. , jâ inchudo na programação oficial ap:ovada pela Conussão !-racional pzra. u 
Comemorações do V Ceotenario do Descobnmcruo do Brasil. 

Gostaria. de subünlur o cr.orme valor (\Ue atnbuo a essa tniciativa 
"CUJO c:zm:~ multidiscipünar pemutira apresentar. no Brasil e cm vartos ouuos pllSC$. um 
amplo panorama. r.ia Cultura Bruüeira.. mediante o desenvolvimento da SU& bísmria c da 
~ ecoaomia Aspecto que me pareceu d.:L nwor reievim:ia ê a ;m:oeupaçlo ccaswu:e 
de desj:lenar. no exterior. a idêia de um runsmo c:ulrurai no Brasil. a panD' de pontes 
culturais com os cúercntes come:a.os b:stóricoS :Ormadores da nacionalidade brasileira. 
Nesse senudo. não poderia dOxar de colocar est& Embaixada ao seu inteiro dispor para 
dar apozo .u prov1dincias que se fizerem nc:cessarias em PortUgal durante o periodo de 
dcsenvoivunc:nto do proJetO. 

Formulando votos para o pleno Cxito da. menCJonada iniciativa., 
aprovctto a opor.ut'llCiade para apr~cntar·lhe a. garmtia da &!ta estlm.l c dislima. 
constden.çio • .:om que me subsercvo. 

!lustnsstma Senho1 :t 
Cnsuna Fcrriu 
Prc:stat:me Executr. a 
EdltOril. lnde.x 

de Vossa S~ona. 

"'' RJo Br~o . .::. Gr 1707 
RJo de Jam:uo. R.!. :~090..003 _ 

CTE.'G!·lf;.~JN':l ~} J /95 

Ilz&. Sra. 
Cr:.st:.na Fe-=:-.io 
Preside~~e-:xecu~:.va da ~~de~ E~itora 

Av. R~c Bracco, 45, Gr ~ 707 

~o de Jane~rc, ~ 

Tenho a qr~ta satis!a;ão de ac~sar o receb~~ 
~o ele seu fax de 20 de ncvembro do c:u::ente. no qu~l _se :e.fc 
ao ~roje~o de pub!ica;io ~e um eoleçio de liv:os, em se~s vo_ 
mes, de autores =Fasileiros, como par~e das co=emorações de 

Ce~ee~i:io do ~escobrirner.to de Brasil. 

2. A esse :es';)eito, e:J::';)re-me informar a v. 
q~~ o M~n~ste:i~ ~a C~~~~ra :ouva a i::.e~ativa dessa E~it::~ 
ve ec~ =~•~o entus~as~ o p:-oje~o an~~c:.ado, c~r.f~ante na ~~a-

::.:::~:q:. 

ric a c::e;.ie. 

2. Espero que seja possi:·J'el reeeber, em bre•te, 
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Durante o discurso do Sr. Abdias Nas
cimento, o Sr. Antonio Carlos Magalhães, 
Presidente, deixa a cadeira da presidência, 
que é ocupada pelo Sr. Lucídio Portel/a 4!! 
Secretário. 

O SR. PRESIDENTE (Lucídio Portella) - Con
cedo a palavra à Senadora Marina Silva, para um co
municação inadiável, pelo prazo de cinco minutos, nos 
termos do art. 14, inciso VIl, do Regimento Interno. 

A SRA. MARINA SILVA (PT-AC. Para uma co
municação inadiável. Sem revisão da oradora.) - Sr. 
Presidente, Srªs e Srs. Senadores, mais uma vez eu 
me reporto à dolorosa situação em que se encontra 
o Estado do Acre, onde já temos um total de mais de 
20 mil pessoas atingidas pela enchente e que estão 
alojadas em abrigos improvisados pela Defesa Civil, 
que, neste momento, na figura do Cel. Carvalho 
Neto, tem se esforçado para dar algum tipo de res
posta às inúmeras necessidades sofridas por aquela 
população. 

O número de famílias desabrigadas, removidas 
e reunidas pela Defesa Civil em alojamentos, esco
las, no Parque Agropecuário do Estado do Acre é de 
2.256; temos ainda 2.600, que saíram por conta pró
pria, abrigadas em casa de amigos ou parentes e 
mais de 1.218 famílias instaladas em barracos im
provisados pela Defesa Civil. 

A situação é de muito sofrimento. Há proble
mas de saúde como diarréia, leptospirose, hepatite, 
sem falar na angústia de ter-se de alimentar essa 
população adequadamente. 

As pessoas atingidas pela enchente, em sua 
grande maioria, vivem em bairros da periferia, traba
lham como diaristas e só têm meios de sobrevivên
cia na meéida em que podem dispor de ofertas de 
trabalho como limpadores de quintais, vendedores 
de pipoca, enfim, atividades informais. 

Como a cidade está alagada, é impossível a 
prática dessas ·atividades; portanto, essas pessoas 
ficam sem nenhuma renda, o que obriga o Poder 
Público a oferecer algum tipo de apoio, principal
mente cestas básicas. 

Tivemos uma intervenção inicial da Defesa Ci
vil quando o número de pessoas desabrigadas era 
cerca de dois mil. O socorro que chegou ao local é 
insuficiente para atender ao número de familias atin-
gidas pelas enchentes. · 

O Rio Acre transbordou, o nível de suas águas 
se elevou a 17,60m, fato jamais registrado naquela 
região. Mais de 60 bairros, densamente povoados, 
foram atingidos pelo alagamento, por isso, o deses
pero é muito grande. Essa é a situação da capital. 

Dramático e triste é o que ocorre nos Municí
pios de Santa Rosa, Tarauacá, Manuel Urbano e, 
principalmente, Sena Madureira. Neste, mais de 
80% do município está sob as águas. Temos, inclu
sive, o comovente relato da prefeita de Sena Madu
reira que pede socorro, visto que está sem as míni
mas condições de dar qualquer tipo de atendimento 
à população. 

Tive informações do Chefe de Defesa Civil, Dr. 
Sanguinetti, de que foram enviados R$300 mil para 
socorro emergencial da população de Sena Madu
reira. A Defesa Civil, por intermédio de sua autorida
de federal, sobrevoou o município citado, mas não 
teve sequer condições de aterrissar, pois não exis
tem pistas de pouso, nem a mínima possibilidade de 
se fazer algum contato, alguma comunicação via aé
rea com o município. 

Preocupamo-nos com o destino da população 
ribeirinha, porque não dispõem de escolas, de abri-
99S públicos para alojarem-se. Com certeza, muitas 
delas estão abrigadas em barracos improvisados, 
em terra firme, no meio da floresta, o que não possi
bilita sua visualização pelos aviões que sobrevoam a 
região. 

Sr. Presidente, Srªs e Srs. Senadores, a situa
ção, como falei anteriormente, é dramática, e exige 
uma ação de emergência por parte do Governo Fe
deral. Queremos seja dado ao Acre o mesmo trata
mento que foi dispensado aos desabrigados de Mi
nas Gerais. Já estamos há mais de uma semana 
com esse quadro doloroso, e as respostas ainda têm 
sido insignificantes para as nossas demandas, prin
cipalmente na área de saúde, alimentação e aloja
mento. Faltam colchões e cobertores. 

Tenho a informação de que já foram enviadas 
15 toneladas de medicamentos, o que é positivo. 
Segundo o próprio Ministro Antônio Kandir, temos 
disponíveis aqui na Defesa Civil 60 toneladas de 
medicamentos; porém, o avião que faz o transporte 
só tem condição de levar 15 toneladas a cada võo. 
Mas é fundamental que esses medicamentos che
guem à região, para que sejam distribuídos a todos 
os municípios carentes. 

O Coordenador da Defesa Civil do Acre me fez 
entender que hoje eles já estão com problemas para 
alojar essas pessoas: a capacidade dos órgãos pú
blicos e as próprias barracas do Exército, da Defesa 
Civil, já não dão mais conta .. 

O SR. PRESIDENTE (Lucídio Portella) - Sena
dora Marina Silva, chamo a atenção de V. Ex!' para a 
expiração de seu prazo. 
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A SRA. MARINA SILVA - Estou concluindo, ' 
Sr. Presidente. 

Entrei em contato com o Governador do Distri
to Federal, Cristovam Buarque, para fazer um apelo 
no sentido de que nos socorresse com algum apoio 
da Defesa Civil do Distrito Federal. 

E, de pronto, na pessoa do Coordenador da 
Defesa Civil do GDF, Adverse Baby, encaminhou 
para o Estado do Acre cerca de 10 rolos de plástico 
preto, cada um medindo 100X6 metros. Segundo 
Adverse Baby, esse material é sufiCiente para abri
gar milhares de fammas. A técnica das barracas já 
não é mais utilizada nesses casos. Com essa ajuda, 
teremos condições de abrigar um número muito 
maior de pessoas do que utilizando as barracas da 
Defesa Civil nos moldes tradicionais. 

Também estou enviando um convite a OrA Ruth 
Gardoso para que faça presente a figura do Governo 
Federal, por intermédio do Comunidade Solidária, ou 
na sua pessoa ou de alguém que a represente. 

É fundamental que as pessoas do Acre não se 
sintam tão isoladas, porque, no momento, estamos 
nos sentindo como se não fizéssemos parte do Bra
sil. Sr. Presidente, gostaríamos que a Primeira
Dama atendesse ao nosso apelo e comparecesse 
ao Estado do Acre no sentido de coordenar as açõ
es de socorro para aquelas populações que estão a 
sofrer as agruras de urna enchente que não temos 
como nos precaver para enfrentá-la. Elas acontecem 
de forma devastadora, não hâ controle. O Rio Purus 
está represando o Rio Acre e não temos as mínimas 
condições de realizar uma ação preventiva no senti
do de evitarmos essas enchentes. 

Con_çluindo, Sr. Presidente, quero dizer que a 
ação da Bancada Federal, até o presente momento, 
tem se revelado quase que individual, de cada Par
lamentar. Em conversa com o Senador Nabor Jú
nior, sugeri que realizássemos urna ação conjunta, 
que formássemos urna espécie de Comitê dos Par
lamentares do- Acre para atuarmos em conjunto. De 
pronto o Senador Nabor Júnior aceitou, assim coma 
o Deputado Ronivon Santiago e aqueles que e~o 
presentes em Brasma amanhã se reunirão aqui rio 
Senado Federal, para desenvolver urna ação con
junta em defesa do interesse da população e tentar 
pelo menos diminuir o sofrimento daqueles que já 
perderam suas casas e até entes queridos. 

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

O SR PRESIDENTE (Lucídio Portella)- Tem a 
palavra o Senador Leomar Quintanilha, por cessão 
do Senador José Eduardo Outra. 

. ·· trSR. LEOMAR QUINTANILHA (PPB-TO. 
Pronuncia o seguinte discurso.) - Sr. Presidente, 
Sr4s e Srs. Senadores, era do meu desejo iniciar 
nesta tarde a discussão de um terna da maior signifi
cação, da maior importância, cujo debate já corre de 
forma paralela, não só na sociedade brasileira como 
também em outros países. Devo, contudo, registrar 
a preocupação pelo fato, para que a questão que 
vou abordar nesta oportunidade seja realmente de
batida nesta Casa e no Congresso Nacional, foro 
mais legítimo para discussão de matérias que envol
vem a sociedade brasileira. 

No preâmbulo de. Constituição do Brasil, os 
Constituintes de 1968 pediram a proteção de Deus 
para promulgar a carta Magna que acabavam de 
votar em nome do póvo brasileiro. 

V. ~. Sr. Presidente, invoca todos os dias o 
nome do Senhor para instalar os trabalhos desta 
Casa. 

Sr4s e Srs. Senadores, quero iniciar meu pro
nunciamento sobre um terna que chama a atenção 
de todos, lembrando as palavras de Dom Estevão 
Bittencourt, teólogo da Arquidiocese do Rio de Ja
neiro: "estão mexendo com Deus•. 

Sim, gostaria de trazer ao plenário desta Casa 
o terna da reprodução artificial de animais e, possi
velmente, de seres humanos, num futuro muito pró
ximo, terna esse que passou a ter as atenções mun
diais a partir da produção de um clone de urna ove
lha em Edimburgo, capital da Escócia, há poucas 
semanas. 

As experiências do professor lan Wilmut, do 
Instituto Roslin, na capital escocesa, ganharam as 
manchetes dos jornais de todos os países no início 
de março, e as fotografias e as imagens de uma 
doce e cândida ovelha, a "Dolly", como ficou conhe
cida invadiram os lares de todas as nações. lmedia
t~nte os pesquisadores norte-americanos do 
Centro de Primatas do Oregon anunciaram a produ
ção de dois clones de macacos, para demons_trar 
que não eram apenas os britânicos que consegumn 
fabricar animais. E o que é pior, anunciavam- talvez 
com orgulho - a clonagem dos animais mais próxi
mos da cadeia biológica do homem! 

Sr. Presidente, Sr4s e Srs. Senadores, não sei 
como cada um dos senhores reagiu a essas notí
cias· não sei como cada membro de suas famílias 
e~rou essa perspectiva de se produzir clones hu
manos dentro de dois ou três anos. 

O que sei, Sr. Presidente, é que a minha rea
ção pode ser tradu. •;1 pela maior p~pação 
quanto à possibilidade • o homem, rna1s urna vez, 
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sobrepor-se às leis da natureza, transfonnando-se 
no único senhor do destino biológico de todos os se
res e manipulador da evolução da espécie humana. 

Neste momento, as quase duas mil empresas 
que financiam experiências semelhantes às do Prof. 
lan Wilmut tratam de zelar pelos investimentos que 
já reanzaram e que, segundo cálculos modestos, su
peram a casa dos 20 bilhões de dólares. Querem 
demonstrar que a clonagem de animais e plantas 
será benéfica para a humanidade na medida em que 
possibilitará a melhoria genética das espécies, multi
plicando as possibilidades de maior produção de ali
mentos, por exemplo. 

Ressaltam, também, as experiências que estão 
sendo feitas pela empresa Alexion, dos Estados Uni
dos, que pesquisa a alteração da estrututa genética 
de porcos com o objetivo de produzir corações, fíga
dos e outros órgãos compatíveis com os órgãos hu
manos, a fim de auxiliar na busca de soluções médi
cas para enfennidades que afetam o ser humano. 

Já se fala na possibilidade de cuta de doenças 
como o câncer ou a Aids por meio da engenharia 
genética e até mesmo do controle das células que 
comandam o tempo de vida do ser humano, possibi
litando assim experiências sobre a morte genetica
mente programada. 

Ao lado dessas promessas mirabolantes, rep
resentantes da comunidade científica internacional, 
alguns de renome indiscutível, ressaltam os avanços 
da ciência e da tecnologia que serão alcançados 
com o desenvolvimento de experiências pata a pro
dução artificial de seres animados. 

E, por isso, pedem que não se condene a clo
nagem da .ovelha escocesa de fonna precipitada, 
diante da polémica que se criou em tomo do tema 
perante a possibilidade concreta de produção de se
res humanos em laboratório. 

Citado pela imprensa, o Prof. James Watson, 
um dos ganhadores do Prêmio Nobel pela descober
ta do DNA, o código genético, afirmou que •o cientis
ta de ponta não pode pensar muito em custos so
ciais ou aspectos éticos, pois, se ele refletir muito, 
não avança•. : 

Não posso concordar com pensamentos como 
esse, Srls e Srs. Senadores. Ao contrário, creio, de 
fonna finne e absoluta, que os aspectos éticos e mo
rais devem preceder qualquer discussão sobre a 
possível fabricação artificial de seres humanos, 
como de resto, devem preceder qualquer posiciona
mento e iniciativa de governos e organizações espe
cializadas. Creio, de forma firme e absoluta, que os 

aspectos éticos e ·momis devem sar corrsiàetados 
quando se avança no campo científico e tecnológico. 

Não poderei aceitar, jamais, a posição daque
les que pretendem que a ciência prevaleça sobre a 
ética, que a tecnologia prevaleça sobre a moral. Ao 
contrário, penso que se deve buscar o desenvolvi
mento cientifico e tecnológico no setor "da engenha
ria genética, mas nunca, repito, às custas de princí
pios éticos. 

As notícias divulgadas explicaram a clonagem 
da ovelha Dolly de fonna bastante simples, que pas
so a repetir, ressalvando, no entanto, os cuidados 
que se deve observar em todas as simplificações de 
conceitos complexos como esse. 

Aparentemente, o Prof. lan Wilmut: 
a) extraiu o núcleo inteiro de uma célula de 

mama de uma ovelha, descartando o resto da célu-
la; · 

b) retirou o núcleo de um óvulo não fertilizado 
de uma segunda ovelha; 

c) no óvulo não fertilizado - já sem o seu nú
cleo original - da segunda ovelha, o cientista inseriu 
o núcleo da célula da primeira ovelha. O óvulo hos
pedeiro aceitou o núcleo como se fosse seu e come
çou a se dividir normalmente para formar um feto, 
como se tivesse sido fecundado por um espennato
zóide; 

d) o Prof. Wilmut colocou o óvulo assim a!tera
do no útero de uma terceita ovelha e do processo 
nasceu "Dolly", um clone igualzinho à primeira ove
lha "Dolly" manteve todo o código genético contido 
no núcleo retitado da célula mamária da primeita 
ovelha. 

Estava fabricado o clone de uma ovelha; esta
va recriada uma ovelha exatarnente igual à ovelha 
matriz. 

Srls e Srs. Senadores, imaginemos agora que 
a mesma experiência se repita com seres humanos 
e dentro de poucos anos os labomtórios estarão em 
condição de fabricar clones de seres humanos, pro
gramados para realizar tarefas específicas e obe
dientes a comandos determinados. 

Estará a humanidade preparada para um salto 
tão grande na história da civilização? Ou estaremos 
possibilitando que organizações, como as do tráfico 
de drogas, por exemplo, organizem seus exércitos, 
espalhando-os pelos quatro cantos do mundo? 

Pensar nessas possibilidades é fantasiar sobre 
o futuro? 

O professor Bruce Hílton, pesquisador do Cen
tro Nacional de Biotécnica dos Estados Unidos, afir
mou recentemente que "não duvido que a clonagem 
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de ufn ser humano não esteja sendo tentada em ai
. gum canto escuro de alguma universidade desco
nhecida". 

As autoridades mais responsáveis da comuni
dade mundial também pensam da mesma forma e 
por isso o Papa João Paulo 11 denunciou a possibili
dade de se fazer a clonagem humana, afirmando 
que •o ser humano tem direito a nascer de forma na
tural e não em laboratórios". 

O Presidente Bill Clinton, dos Estados Unidos, 
suspendeu a concessão de fundos federais a qual
quer pesquisa que leve à manipulação de embriões 
humanos e solicitou a uma comissão especial que 
apresente, até junho próximo, um relatório sobre a 
pesquisa biogenética e as biotecnologias em geral. 

A Organização Mundial de Saúde, órgão das 
Nações Unidas, anunciou, por sua vez, que cientis
tas e professores de ética vão se reunir para estudar 
medidas que evitem a clonagem de seres humanos. 

E no Brasi~ Sr. Presidente, corno o tema da 
clonagem está sendo colocado? 

Quais as providências do Governo e da socie
dade em geral para evitar a clonagem humana? 

Seriam suficientes os limites estabelecidos no 
projeto pioneiro apresentado a esta Casa pelo Sena
dor Marco Maciel e que se transformou na Lei 8.974, 
de 1995? Os dispositivos dessa lei, sancionada para 
disciplinar •o uso das técnicas de engenharia genéti
ca e liberação no meio ambiente de organismos ge- · 
netica.'11ente modificados", bastam para prevenir a 
clonagem de seres humanos em nosso País? Como 
estão as el'Cperiências de engenharia genética em 
entidades como a Embrapa ou as Universidades de 
São Paulo e. de Brasília, por exemplo? Até que pon
to as exigêfiéias do desenvolvimento científico e tec
nológico do Brasil devem prevalecer sobre os aspec
tos éticos da clonagem e seus desdobramentos? 

Sr. Presider)~. as questões se sucedem e as 
perguntas não encontram respostas convincentes. 

As informações que recebi nesses últimos dias 
demonstram, SrBs e Srs. Senadores, que vários se- . 
tores estão se movimentando em torno da questãQ 
da clonagem de animais e da engenharia molecular 
de plantas medicinais. 

Sabemos, por exemplo, de experiências da 
Embrapa que buscam criar clones bovinos, ainda 
este ano, visando a aumentar a produção de carne e 
leite e melhorar geneticamente o rebanho nacional. 
Sabemos, também, que as Universidades de São 
Paulo e Brasília, entre outras, estão pesquisando o 
assunto, e os cientistas de organizações como a 

Fundação Osvaldo Cruz, do Rio de Janeiro, já se 
debruçaram no estudo do tema 

A iniciativa mais importante, no nosso enten
der, surgiu no âmbito da Comissão Nacional de Sic
segurança, órgão ligado ao Ministério da Ciência e 
Tecnologia. Os 18 especialistas brasileiros integran
tes da Comissão reuniram-se aqui em Brasília nos 
dias 6 e 7 de março para analisar a Lei Marco Ma
ciel. 

Os professores e cientistas da Comissão de 
Biosegurança chegaram a algumas conclusões 
preocupantes e entre elas a constatação de que a 
Lei Marco Maciel proíbe a manipulação de células 
germinais, ou seja, células embrionárias com capaci
dade reprodutiva, mas não tratou das experiências 
com clones, exatarnente aquelas que permitiram o 
surgimento de Dolly, na Escócia. 

O professor de Biotécnica da Universidade de 
Brasília, Wolnei Garrafa, é integrante da Comissão e 
em suas colocações à imprensa informou que a Co
missão discute o assunto tecnicamente, mas "preci
samos de um debate político mais amplo". 

A Comissão, aliás, sugeriu a elaboração de um 
Código de Ética de Manipulações Genéticas e, ain
da, a criação de um Comitê Nacional de Bioética. 

É nosso ponto de vista, S~s e Srs. Senadores. 

Precisamos, urgentemente, de um debate ~lí
tico amplo sobre a biogenética em nosso Pafs. Um 
debate que tenha a participação da sociedade civil 
brasileira e da nossa sociedade científica, e que 
conte com a participação dos representantes do 
Executivo, do Judiciário e, em especial, com a nossa 
participação parlamentar, pois é o Congresso Nacio
nal o grande foro da discussão dos temas da nacio
nalidade. 

Por isso, Sr-5 e Srs. Senadores, resolvi colocar 
hoje o tema das experiências biogenéticas perante o 
Plenário desta Casa e requerer à Presidência do Se
nado Federal as providências necessárias para a 
convocação de um Seminário sobre Manipulações 
Genéticas a realizar-se no Congresso Nacional e 
com o objetivo de discutir e analisar os diversos as
pectos e conseqüências dos avanços cientfficos ob
tidos com a clonagem de animais. 

O seminário deverá discutir os aspectos éticos, 
científicos e tecnológicos, e também culturais da ma
téria. Servirá de base para a adoção das medidas 
que se fizerem necessárias para disciplinar as pes
quisas científicas que possam levar à criação de se
res humanos artificiai< "X>r meio de manipulações 
biogenéticas. 
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Tenho certeza, Sr. Presidente, que a Presidên
cia da República estará interessada em participar do 
seminário para prestar ao povo brasileiro as informa
ções sobre a política que pretende executar em ma
téria de biogenética. Os diversos ministérios, em es
pecial o da Ciência e Tecnologia, também deverão 
se fazer representar nesse evento. 

O Poder Judiciário, igualmente, também estará 
interessado em seguir os debates, coletar as infor
mações e dar a sua contribuição para uma eventual 
adoção de novas normas jurídicas disciplinadoras da 
matéria. 

Estou convencido, ainda, da importância da 
participação de representantes da Igreja, da Ordem 
dos Advogados e outras representações da socieda
de civil, inclusive da própria imprensa brasileira, que 
tem divulgado com a maior correção, até o momen
to, todas as informações sobre a possibilidade de 
clonagem de seres humanos no futuro. 

Sr. Presidente, Sr"s e Srs. Senadores, o Con
gresso Nacional não pode ficar a reboque do debate 
de um tema tão importante para a sociedade e, por 
isso, antes de se pensar na apresentação de qual
quer projeto de lei ou algum outro tipo de providên
cia parlamentar, creio que é do interesse de todos 
os Sr. Senadores obter maiores e mais profundas in
formações sobre o assunto, participando dos debé.i
tes que se produzirão no.seminário. 

Diante disso, reafirmo a certeza do apoio de V. 
Ex-, Sr. Presidente, para a realização do seminário 
aqui proposto. 

Quero expressar, também, a certeza de que 
apoio e a participação de todos os parlamentares 
são essenciais para o êxito do seminário. 

Encaminho à Mesa Diretora o requerimento so
licitando a realização do Seminário sobre Manipula
ções Genéticas no Congresso Nacional. 

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

· DOCUMENTO A QUE SE REFERE O 
SR. LEOMAR QUINTANILHA EM SEU 
PRONUNCIAMENTO: , 

INDICAÇÃO N" ,DE 1997 

Senhor Presidente, 
Nos tem1os do art 224 e seguintes do Regimento lntamo 

do Senado Federal, requeiro a Vossa Excelência a realização de 
um Seminário pobre Manipulações Genéticas, a ser pfOITlO\Iido 
pelo Senado Federal, com a participação de representantes do 
Poder Executivo, do Poder Judiciário, da comunidade científica 
brasileim e da sociedade civil. 

Justlfloaçào 

As pesquisas sobre clonagem desenvolvidas pela comuni-' 
dada científica intamacional têm trazido grande preocupação. so
bretudo em seus aspectos éticos e morais. O assunto tem domina
do a imprensa e provocado raações enérgicas em todo o mundo. 

O Seminário que se propõe sobre Manipulações Gené~ 
deverá discutir e analisar, deSde o ponto de vista da moral e da 
ética, aspectos ligados ao desenvolvimento cientifico e tea!Ológi
co e questões relacionadas com a reprodução artificial biocelular 
de animais e biomolecular de plantas. Em especial, deverá deba· 
ter a possibilidade de clonagem de animais e até mesmo de seres 
humanos no futuro em nosso País. 

Entre os objetivos do evento deverá estar incluída, ainda, a 
apresentação do estágio em que se encoc 1bam pesquisas e expe
riências realizada por Univefsidades e oontros de pesquisas na
cionais, além de entidades especializadas. 

O 5eminário sobre Manipulações Genéticas deverá pr!Jdu
zir, também, a análise sobre a legislação brasileim existente o 
propor medidas concrel3s para discipfinar a reafização de expe
riências biocefulares no BraSil. 

Sala das Sessões, 13 de março de 1997.- Senador Leo
mar Qulntanllha. 

O SR. PRESIDENTE (Lucídio Portella) - Sena
dor Leomar Quintanilha, a Mesa aguarda a formali
zação do pedido de V. Ex-, na forma regimental. 

Concedo a palavra ao Senador Pedro Simon. 
(Pausa.) 

Concedo a palavra ao Senador Sebastião Ro
cha. (Pausa.) 

Concedo a palavra ao Senador Jonas Pinheiro. 
O SR. JONAS PINHEIRO (PFL-MT. Pronuncia 

o seguinte discurso.) - Sr. Presidente, Sr4s e Srs. 
Senadores, como decorrência da política de abertu
ra e de liberalização da economia, das carências es
truturais e deformações do sistema tributário nacio
nal, temos defendido que o setor agrícola brasileiro 
ainda necessita de um amplo apoio para que possa 
melhor e mais rapidamente liberar-se da dependên
cia da intervenção estatal e ajustar-se ao processo 
de competição a que está cada vez mais exposto. 

Assim, entendemos que os agricultores brasi
leiros, sobretudo os localizados nas chamadas re
giões de "fronteira agrícola", no Centro-Oeste e Nor• 
te, ainda dependem fortemente do apoio governa· 
mental, principalmente para o escoamento de suas 
safras e a garantia de receber pelos seus produtos 
um preço que assegure a rentabilidade de suas ex
plorações. 

Entretanto, somos testemunhas das enormes 
limitações e dificuldades que vem enfrentando o Go
verno Federal para manter, com recursos oriundos 
do Tesouro Nacional, uma política de financiamento e 
apoio à comercialização agrícola, especialmente a Po
lítica de Garantia de Preços Mínimos, dentro dos me
canismos traálcionalmente adotados, de EGF e AGF, 
ou seja, de empréstimo e aquisição da produção. 
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Essas limitações e dificuldades, por outro lado, 
têm provocado um grande esforço no sentido de 
buscar opções aftemativas de mecanismos de apoio 
à agricL:Itura, mais ágeis, transparentes e menos de
pendentes de recursos governamentais. 

Como resultado desse esforço, surgiram dois 
mecanismos: o 'Prêmio para o Escoamento de Pro
dutos', conhecido como PEP, e o 'Contrato de Op
ção'. 

Em realidade, são dois mecanismos de equali
zação de preços para o escoamento dos produtos 
agrícolas, através de bolsas de mercadorias ou lici
tação, com contratos de futuro ou opções, a serem 
acionados quando o preço de mercado estiver infe
rior ao preço mínimo fixado. 

O 'Prêmio para Escoamento de Produtos' -
PEP -já foi utilizado com grande sucesso para a ga
rantia de preços mínimos do trigo da safra recém
encerrada. Desonerou o Governo Federal da neces
sidade de formar estoques do produto e viabilizou o 
escoamento da produção direto do produtor para os 
compradores tradicionais do produto. 

Com isso, em vez de o Governo Federal gastar 
os escassos recursos das operações oficiais de cré
dito para adquirir o produto e, depois de arcar com 
despesas de tributos, comissões, armazenagem, en
tre outras, ter de revendê-lo a preços inferiores ao 
custo, assumiu logo a diferença entre os preços de 
garantia e os de mercado, impactando o orçamento 
apenas pela diferença entre aqueles dois valores. 

Esse mecanismo, além de diminuir a interfe
rência direta do Governo Federal no mercado, pro
porciona também a substituição de importações pela 
produção nacional. 

E, no momento em que se colhe a safra de mi
lho do Centro-Sul e os preços de mercado estão 
abaixo dos preços mínimos, o Governo Federal, com 
o uso desse instrumento, passa a ter melhores con
dições para ajudéÍr a abastecer os Estados consumi
dores de milho no Nordeste, com produtos oriundos 
das Regiões Cehtro-Oeste e Norte, assim como de 
outros Estados do próprio Nordeste, como Barreiras, 
na Bahia, e Balsas, no Maranhão, por exemplo. 

O 'Contrato de Opção' é outro mecanismo que 
o Governo Federal deve privilegiar, para sustentar 
os preços de milho e arroz neste ano;. Trata-se de 
um mecanismo muito difundido nos países de agri
cultura mais desenvolvida e que, certamente, vai 
ajudar o agricultor brasileiro a ter um contato mais 
estreito com o mercado, pois, a exemplo do PEP, 
chega ao produtor através de leilões em bolsas de 
mercadorias. 

Seu objetivo principal é dar um seguro de pre
ços ao produtor, válido para a época da entressafra. 
Com isso, retira-se do produtor a insegurança de es
tocar parte de sua produção para aguardar uma me
lhora nos preços de mercado, pois o contrato dá-lhe 
a opção, mas não a obrigação, de vendê-la para o 
Governo na data de sua expiração. 

Embora represente somente urna garantia de 
preços e não um empréstimo à estocagem, vai per
mitir alavancar facilmente esse tipo de crédito junto 
ao sistema nacional de crédito rural, como, por 
exemplo, através de EGF/SOV, Empréstimos do Go
verno Federal na modalidade 'sem opção de ven
da' ,já que o 'Contrato de Opção' é que dá ao produ
tor a garantia da venda ao Governo Federal. 

As vantagens do 'Contrato de Opção' para o 
Governo Federal são duas: viabiliza a sustentação 
de preços agrícolas, mesmo em situações de escas
sez imediata de recursos para AGF - Aquisições do 
Governo Federa,! e, por vencer na entressafra, per
mite que o Governo Federal promova leilões de re
compra desses contratos. Possibilita ao produtor, se 
assim este preferir, o recebimento da diferença entre 
os preços de mercado e o garantido no contrato, 
com economia de recursos do orçamento das opera
ções oficiais de crédito. 

Na prática, com· esses mecanismos, o Governo 
Federal estará comprometendo parcelas menores 
de recursos do orçamento para assegurar as dife
renças de preços de mercado e os preços mínimos, 
urna vez que não terá que adquirir a produção e ter 
esses recursos restituídos em prazos longos e im
previstos. 

Com a adoção desses mecanismos, poder-se
á viabilizar a subvenção a cerca de 2,5 milhões de 
toneladas de produtos agrícolas na próxima safra, 
ao passo que, pelo mecanismo tradicional de com
pra de produtos diretamente pelo Governo Federal, 
se poderá viabilizar a aquisição de apenas 300 mil 
toneladas, tendo em vista o elevado volume de re
cursos demandados e as limitações orçamentárias. 

Assim, Sr. Presidente, S~s e Srs. Senadores, 
ao ocuparmos esta Tribuna, estamos defendendo e 
pleiteando ao Governo Federal a implementação do 
'Prêmio de Escoamento da Produção - PEP' e do 
'Contrato de Opção', sobretudo a sua ampliação, 
para que possa atender plenamente às Regiões 
Centro-Oeste e Norte, principalmente Mato Grosso, 
onde as condições para o escoamento da produção 
são mais complexas e limitadas e, conseqüentemen
te, os preços alcançadc '10 mercado para os produ
tos agrícolas são mais ba.. '· 
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Entrétanto, Sr. Presidente, sabeiTiOs 'qüe, ·pára -
o Governo Federal implementar e ampliar esses no
vos mecanismos, faz-se necessário alterar dispositi
vos na Lei n2 8.427, de 27 de maio de 1992, que dis
põe sobre a subvenção econõmica nas operações 
de crédito rural, pois essa Lei não faculta a aplica
ção nesses mecanismos de recursos do Tesouro 
Nacional, como subvenção. 

Neste particular, Sr. Presidente, ao analisar
mos o impasse, pareceu-nos oportuno e válido que 
o Congresso Nacional aprovasse a inclusão na Me
dida Provisória n2 1.512-7, de 14 de fevereiro de 
1997, de dispositivos específicos para dar ao Gover
no Federal as condições para expandir esses meca
nismos de intervenção e de apoio governamental, 
com a urgência requerida 

Justificamos esse procedimento pela urgência 
demandada, pelo fato de a colheita já ter começado, 
com a expectativa de se ter uma grande safra. E se 
o Governo Federal não tiver meios suficientes para 
sustentar os preços, a nível de produtores, principal
mente de milho e arroz, poderá, inclusive, ficar com
prometido o pagamento das dívidas securitizadas a 
partir de 1995, com graves reflexos negativos para o 
setor. 

Nosso entendimento, Sr. Presidente, é o de 
que essa inserção é perfeitamente compatível e coe
rente com o teor dessa Medida Provisória. 

Entretanto, Sr. Presidente, Sr-B e Srs. Senado
res, esse não foi o entendimento do Partido· Comu
nista do Brasil do Brasil - PC do B, que, por não 
concordar com a inclusão deste dispositivos na Me
dida Provisória n2 1.512-7, de 14 de fevereiro de 
1997 - e sem razão - impediu que essa Medida Pro
visória fosse votada pelo Congresso Nacional, pela 
impossibilidade de um acordo partidário. 

Isso, Sr. Presidente, aconteceu hoje na sessão 
do Congresso Nacional, quando estávamos apre
ciando a medida provisória. 

Assim, Sr. Presidente, Srls e Srs. Senadores, 
ao apresentar ao Plenário essas considerações, 
apelamos aos nossos pares para que dêem o im
prescindível apoio ao Governo Federal para vi!!l>ili
zar as condições legais para a concessão e eipan
são do "Prêmio para o Escoamento de Produtos -
PEP" e dos "Contratos de Opção", para possibilitar 
uma maior segurança aos agricultores brasileiros, 
pela sustentação dos preços agrícolas. 

O SR. PRESIDENTE (Lucídio Portella) - Tem 
a palavra o Senador Guilherme Palmeira. (Pausa) 

Tem a palavra o Senador Ney Suassuna (Pausa) 
Tem a palavra o Senador Ademir Andrade. 

A P~Sõdênéia: aViSá a·v. EX";· ~e!la::\~r, que a 
sessão será encerrada às 18h30111in. V. Ex" tem 24 
minutos. 

O SR. ADEMIR ANDRADE (Bioco/PSB-PA.) -
Pronuncia o seguinte discurso.) - Sr. Presidente, 
Srls e Srs. Senac;tores, usarei não mais que cinco 
minutos. Darei ainda oportunidade ao Senador Wal
deck O melas, que quer fazer uso da palavra. É ape
nas um registro que desejo fazer. 

Os laços que ligam o Brasil a Portugal são mui
tos e fortes. Superada a fase colonial há mais de um 
século e meio, restaram as ligações culturais, co
merciais e até mesmo as afetivas. O idioma comum 
nos aproxima, e a história nos une de forma indisso
lúvel. 

Por isso é que não surpreendeu a notícia, di
wlgada pelo jornal O Globo no último dia quatro, de 
que o Primeiro-Ministro português, Antonio Guterres, 
que já esteve aqui nos visitando neste Congresso 
Nacional, encaminhou à União Européia, em sua úl
tima reunião em Bruxelas, na Bélgica, proposta no 
sentido de que turistas brasileiros possam, sem ne
cessidade de visto, permanecer por seis meses em 
qualquer país europeu membro daquele bloco. Hoje 
o prazo máximo de pennanência naqueles países é 
de dois meses, exceção feita, naturalmente, a Portu
gal. 

Além disso, a proposta do Primei~inistro 
português, encaminhada aos parceiros de Portugal 
na União Européia, por intermédio do Secretário de 
Assuntos Europeus, Antonio Seixas da Costa, prevê 
mais facilidades para a concessão de vistos de tra
balho ou de residência a brasileiros por parte daque
les países. 

Os portugueses também desejam estender 
essa mesma condição aos cinco países africanos 
que falam o nosso idioma O Primeiro-Ministro Anto
nio Guterres considera que •um complemento indis
pensável à integração européia está no relaciona
mento de Portugal e da Europa com os países de 
língua portuguesa•. 

A proposição ainda depende, evidentemente, 
de negociações nas reuniões da União para a revi
são do Tratado de Maastrich, que trata da circulação 
de pessoas no continente. Mas, segundo o jornal O 
Globo, o Secretário Seixas da ·eosta avisou que a 
União Européia terá que aceitar a livre circulação de 
brasileiros e africanos lusófonos ~ que Portugal 
aceite um acordo europeu de tratamento de cidadã
os de países de fora do continente. 

Temos aí, Sr. Presidente, uma atitude profun
damente elogiável de parte do governo português, 
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que certamente nos beneficiará muito, caso a postu
lação seja bem sucedida. Aprovada a proposta lusa, 
a vida dos homens de negócios que tiverem que ir à 
Europa ficará muito mais fácil. Estudantes e cônju
ges de europeus também ganharão. Do mesmo 
modo, os turistas brasileiros poderão conhecer as 
maravilhas do Velho Continente com muito mais 
tranqüilidade. 

Mas quero ir mais além, Sr. Presidente. Acredi
to que a diplomacia nacional, com sua reconhecida 
competência, deveria somar esforços aos do gover
no português no sentido da aprovação da medida, 
de tão bons resultados para nós, cidadãos brasilei
ros. Pelos meios ao seu alcance, o ltamaraty deve· 
lutar para que a iniciativa portuguesa tenha sucesso. 

Por último, Sr. Presidente, Sr!ls e Srs. Senado
res, quero reiterar o meu aplauso à iniciativa do go
verno português. Renova-se com ela, como não po
deria deixar de ser, toda uma tradição de amizade e 
cooperação que sempre engrandeceu nossos po
vos. 

Era esse o registro que tinha a fazer, e esperar 
·que tenha sucesso a reivindicação do primeiro-mi
nistro português. Muito obrigado. 

O SR. PRESIDENTE (lucídio Portela)- Com a 
palavra o Senador Jefferson Péres. (Pausa.) 

Com a palavra o Senador Osmar Dias (Pausa.) 
Com a palavra o Senador Casildo Maldaner. 

(Pausa.) 
Com a palavra o Senador Romero Jucá. (Pau-

o Rio Salitre nessa parte é quase qúe pratica
mente um filete onde operam várias bombas dágua. 
E, por conta dessa situação, a Companhia de Eletri-. 
cidade do Estado da Bahia, a Coelba- veja V. Ex-, 
Sr. Presidente -, teve que desativar a linha de ener
gia para reduzir o consumo de água. Logo em segui
da, no baixo rio Salitre, numa extensão de 20 quilO.. 
metros, dispõe-se de água devido a uma série de 
barragens construídas no leito do rio. A Prefeitura de 
Juazeiro bombeia sempre a água de jusante para 
montante - não água do Rio Salitre, mas do Rio São 
Francisco. Essas barragens foram construídas na 
época do Ministro Mário Andreazza. 

Sr. Presidente, ocorrei"Tl. dois aspectos. Primei
ro,. é que se manifesta a questão do conflito da 
água. Aprovamos e foi sancionada a lei de recursos 
hídricos. Quero fazer um apelo ao Ministério do Meio 
Ambiente para que agilize, com a urgência necessá
ria, com a prioridade de que precisam e que mere
cem tanto o rio São Francisco quanto o rio PamaJba, 
que banha o Piauí de V. ex-, a implantação dos co
mitês de gestão de recursos hídricos das duas mais 
importantes bacias hidrográfiCas do Nordeste. Se a 
água é a variável crítica, se vemos na bacia do São 
Francisco a disputa pela água provocando até crime 
de morte," não se entende por que se adia a criação 
do comitê de recursos hídricos. 

A lei já autoriza, isso pode ser feito até por de
creto. Já existe urna base de mobilização em tomo 
dessa questão na região, porque existe a Ceivasf. 
Temos uma entidade governamental, a Codevasf, sa.) 

Com a palavra o Senador Ronaldo Cunha que pode, inclusive, assumir a condição de agente 
Lima. (Pausa.) de bacia. 

Com a palavra o Senador Waldeck Omelas. Eu gostaria de ressaltar que o projeto sobre o 
(Pausa.) --' · _ __ _ _ __ Comitê de Gestão, em tramitação nesta Casa e 

O SR. WALDECK ORNELAS (PFL-BA. Pro- oriundo da Comissão Especial do São Francisco, 
nuncia o seguinte discurso. Sem revisão do orador.) acaba de ser remetido à Comissão de lnfra-Estrutu-
- Sr. Presidente, S,.s e Srs. Senadores, o programa ra exatamente para ser adequado a.esta nova Lei de 
de televisão dedicado à economia rural, Programa Recursos Hídricos. Isso porque tinha sido apresen-
Giobo Rura!, no último domingo, apresentou uma tado antes que a Lei de Recursos Hídricos fosse 
belíssima reportagem sobre o Vale do Salitre, aprovada 
afluente à marçêlll direita do Rio São Francisco à ai- No entanto, não há necessidade de esperá-la. 
tura da cidade baiana de Juazeiro já no submédio do O Executivo pode fazer isso mediante ato da sua 
São Francisco por conseguinte. competência Por conseguinte, quero deixar registra-

A reportagem destacou as três áreas do rio. O do o meu apelo, que vem em nome de vidas huma-
alto Rio Salitre, no município de Campo Formoso, nas que têm sido ceifadas e que.se impõe pela na-
onde a população de Lage dos Negros pratica ainda cessidade de preservar os recursos hídricos do rio 
urna irrigação rudimentar com base na técnica de São Francisco. 
inundação. Depois, o rio mergulha sob a terra, apa- De outro lado, quero me referir aos projetes de 
rece mais adiante a ar no médio Rio Salitre regis- irrigação. Justo no rio Salitre, existe o projeto de irri-
tram-se, inclusive, graves acontecimentos com mor- gação que é a grande ~ '"liração do povo de Juazei-
tes humanas provocadas pelo conflito da água. ro, no norte da Bahia, q;.. . ·.rai completar o pólo de 



556 ----------:=-ANAIS DO SENADO FEDERAL Março 1997 

Juazeiro/Petrolina, o chamado 'Projeto Grande Saii~ 
tre, que terá uma área útil irrigável da ordem de 29 
mil 209 hectares. 

Sr. Presidente, já foram feitos os levantamen
tos aerofotogramétricos, de solos, a classificação 
das terras, o estudo de impacto ambiental, o ElA, e 
o respectivo RIMA, o cadastro fundiário, o estudo de 
viabilidade técnico-econômica, social e ambiental e 
o projeto básico de engenharia Todos os estudos já 
foram realizados, todas as etapas já foram vencidas. 
O projeto de irrigação do Salitre implantado, quando 
estiver em plena operação, vai gerar uma receita 
bruta, com base na fruticultura e na horticultura, da 
ordem de R$220 milhões ao ano. 

Trata-se, por conseguinte, de um projeto de 
viabilidade demonstrada e que deverá ser imple
mentado já com base em novos critérios de explora
ção económica dos projetes de irrigação. Não custa 
salientar, ressaltar, sublinhar mais uma vez que o 
Pólo Juazeiro-Petrolina, ao qual se integra e vem 
complementar, se constitui no mais pronto e acaba
do exemplo dos pólos de irrigação, dos pólos agroin
dustriais do Nordeste, um êxito reconhecido. O Pólo 
Juazeiro-Petrolina representa hoje um dos mais im
portantes pólos econômicos da região Nordeste, 
com a grande vantagem de ser interiorizado porque 
é beneficiado pelas águas do rio São Francisco. 

A implantação do Projeto Salitre poderia se dar 
já, portanto a partir de 1997. E neste caso se esten
deria até o ano de 2003, prevendo-se, no entanto, o 
início da produção agrícola já em 1999. 

Tudo isso, contudo, Sr. Presidente, SrBs e Srs. 
Senadores, se já existem todos os estudos, se já 
existem todos os projetes, não significa nem assegu
ra que-venhamos a ter o projeto implantado de acor
do com esse cronograrna. Muito ao contrário, tenho 
estado sempre preocupado com a política de irriga
ção do Nordeste. Não temos um único projeto novo 
apresentado 'ao Banco Mundial ou ao BID, não exis
te um único projeto em tramitação no pipeline das . 
negociações dessas agências multilaterais com o 
Governo brasileiro. Isso é preocupante, porque, se é 
verdade que os projetes em implantação têm q_ami
nhado a ritmo muito lento, o fato é que eles já estão 
se esgotando. De repente, vamos ter o DNOCS, a 
Coclevasf e a própria Secretaria de Recursos Hídri
cos paralisados em termos de implantação de proje
tes de irrigação, o que é muito grave, porque a irri
gação já se demonstrou como urna das alternativas 
e uma infra-estrutura fundamental para a competitivi
dade do Nordeste nessa era da globalização. Não 
se tomam, contudo, as medidas necessárias para 

modernizar o moei elo de inigação que é praticado nu 
Brasil, que segue ainda um tom assistencialista, não 
tem um caráter económico, não tem preocupação 
com a competitividade, e com isso se empurra com 
a barriga, dilatam-se os prazos e deixa-se para de
pois a geração dos empregos tão fundamentais para 
o Nordeste brasileiro. · 

Não exagero ao dizer, Sr. Presidente, que, em 
matéria de irrigação, no Nordeste, estamos marcan
do passo, não estamos avançando, e isso é extre
mamente preocupante. É preciso que novos projetes 
sejam apresentados para financiamento. 

Sabemos que a negociação desses projetos 
demora entre o mínimo de 12 e o máximo de 24 me
ses, em condições normais de tramitação. Por isso, 
é preciso que, o mais cedo possível, projetes como 
o Salitre, projetes como o Baixio de lrecê, projetos 
como Pontal Norte e Pontal Sul, em Petrolina, sejam 
encaminhados ao Banco lnteramericano de Desen
volvimento, cuja equipe técnica já possui conheci
mento deles, já existiram entendimentos prelimina
res, mas é preciso que haja a formalização para que 
se possa avançar com a irrigação no Nordeste. 

Quando defendo a irrigação no Nordeste, não 
estou pretendendo ver recursos públicos escassos 
jogados no ralo, ao contrário, advogo, defendo que 
se adote o sistema de concessões públicas para a 
operação do sistema de irrigação, que se cóbre a 
água, que se cobre a luz, que se exija do colono, da 
empresa que ocupa a área, o lote, que realmente 
produza, que realmente plante e, sobretudo, que 
haja um plano de produção em cada perímetro para 
que se possa ter urna política de comercialização 
adequada, para que se possa incorporar tecnologia 
capaz de conquistar o mercado que, na área de fruti
cultura, é da ordem de US$60 bilhões/ano, mas em 
relação ao qual o Brasil participa com míseros e 
pouco representativos US$125 milhões. 

É preciso que se adote, por conseguinte, uma 
visão econômica para a política de irrigação do Nor
deste. Essa é a contrapartida que ofereço, quando 
venho à tribuna mais urna vez cobrar que se imple
mente efetivamente a política de irrigação do Nor
deste, e que é de importância fundamental para o 
desenvolvimento da Região, possuidora de 45 mi
lhões de habitantes e que enfrenta o problema da 
pobreza, mas que não quer mais ser atendida com 
políticas assistencialistas; quer políticas estruturais 
de combate à pobreza E política estrutural de com
bate à pobreza é a geração de empregos, é a eleva
ção do nível de renda da população. 
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Por isso, Sr. Presidente, ao registrar aqui o 
quadro do Rio Salitre, que foi tão bem, numa hora 
oportuna, apresentado pelo Programa Globo Rural. 

É preciso que se faça um projeto de irrigação 
do Salitre e que se retome toda a política de irriga
ção do Nordeste e que se implante o comitê de ges
tão dos recursos hídricos, para que esses conflitos 
de água, que sabemos são conflitos que sempre vão 
se ampliar com o passar do tempo, possam ser evi
tados, possam ser corrigidos, e sobretudo possam 
ser prevenidos em favor do desenvolvimento da Re
gião Nordeste e do País. 

Muito obrigado, Sr. Presidente. 
O SR. PRESIDENTE (Lucídio Portella)- Tem 

a palavra o Senador Júlio Campos. (Pausa) 
Os Srs. Senadores Odacir Soares, Regina As

sumpção e Lúcio Alcântara 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, Srls e Srs. Senadores, forçoso convir que o 
trato reSPeitoso, devido ao funcionalismo público, e 
o relacionamento harmônico com outros poderes da 
República não constituem, decididamente o forte do 
atual governo. 

Muito pelo contrário, não há quem não situe, 
nesses domínios de extrema vulnerabilidade, o flan
co exposto, o calcanhar de Aquiles do governo Fer
nando Henrique Cardoso. 

Quem se dá o trabalho de acompanhar o noti
ciário da imprensa, anotando a freqüência com que 
nele comparecem determinados assuntos, já terá 
observado que os jornais ocupam-se quase que dia
riamenu3 da descrição dos rescaldos de pequenas e 
grandes fogueiras, ateadas pelo azedume ou pela 
inabilidade de homens do governo, seja ao anunciar 
medidas que fustigam o funcionalismo público, seja 
ao emitir apreciações incabíveis sobre o comporta
mento do Judiciário. 

No que diz reSPeito ao legislativo, raro é o dia 
que não se registram, na mídia ou nos Plenários da 
Câmara e do Senado, críticas acerbas à intensidade 
legiferante das Medidas Provisórias. ' 

Para comprovação do que acabo de aduzir, 
Senhor Presidente, passo a comentar o conteúdo de 
algumas matérias jornalísticas recentes, que recortei 
por me terem parecido bastante graves para que as 
deixemos passar em brancas nuvens. 

O primeiro recorte, extraído de O Globo, de 26 
de fevereiro próximo passado, descreve a reação 
veemente do Presidente do Supremo Tribunal Fede-

ral, Ministro Sepulveda Pertence, à proposta difundi
da pelo Governo, como balão de ensaio, no sentido 
de estender a todo o funcionalismo o reajuste 
28,86%, obtido naquela Corte por 11 servidores.'Tal 
extensão far-se-ia em troca da concordância do STF 
em descontar os 16,5% concedidos à categoria~ no 
governo Itamar Franco. 

- "Esta proposta não chegou, e não acredito 
que chegue ao Supremo• - fulminou Sepulveda Per
tence, fazendo abortar no nascedouro, urna insinua
ção sob todos os aspectos indecorosa, na medida 
em que esta intentava barganhar o acatamento a 
urna decisão judicial, condicionando-o à concordân
cia da Corte Suprema com a redução do direito de 
terceiros, por ela reconh"ecidos e proclamados em 
memorável julgamento público. 

E foi assim, Senhor Presidente, que o episódio 
aqui relatado revestiu-se de todas as caracteósticas 
de um puxão de orelhas, aplicado pelo Judiciário em 
urna equipe de brilhantes executivos, cuja bagagem 
intelectual parece desprovida de noções mais apro
fundadas sobre os inegociáveis direitos do cidadão. 

Outro recorte, também extraído de O Globo, 
de 5 do corrente, chama a atenção para uma gritan
te injustiça que se vem cometendo na aplicação des
te já rumoroso reajuste de 28,86% concedido aos 
militares, em 15 de fevereiro de 1993. 

Com efeito, senhor Presidente, na referida ma
téria, é dito que o Reajuste de 28,86%, só foi dado a 
oficiais-generais, coronéis e tenente-coróneis. 

Os saldados de segunda classe, que percebem 
o soldo de R$55 líquidos, tiveram, na mesma época, 
aumento de 8,07%. 

Ora, Senhor Presidente, to o-se em conta 
que o reajuste de 28,8SOk, foi concedi 
Itamar Franco, à categoria dos militares, Q_ obje
tivo de fazer valer o princípio da isonomia, e leVàndo 
em consideração que foi em nome desse princípiÔ' 
que o STF - em ITIElmorável deeisão - entendeu que 
o percentual dos 28,86% deveria ser estendido a 
todo o funcionalismo civil, é óbvio que os militares 
excluídos desse benefício queiram apoiar-se na de
cisão do Supremo, para reclamá-lo em seu favor. 

E de acordo com o recorte de O Globo, que 
venho comentando, é exatamente isso que está 
acontecendo. 

"Mas de 200 mil militares estão tecnicamente 
em condições de engordar, as fileiras dos 500 mil 
servidores civis que poderão ir à Justiça para terem 
o aumento", afirma o autor da matéria, acrescentan
do o informe que: ·o -"Jutado Jair Bolsonaro (PPB
RJ) está montando e• . "'<:!U gabinete uma central 
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para atender aos militares interessados em ir à Justiça 
e oferecer um modelo de ação de cobrança ordinária". 

Tal acontecendo, senhor Presidente, seria su
mamente salutar e recomendável que os responsá
veis pelo setor financeiro e pelo setor da administra
ção de pessoal do Governo, ao invés de deitar fala
ção hostil aos servidores ou ao Judiciário, se apres
sassem a reparar os erros que têm cometido na apli
cação deste rumoroso reajuste. 

Afinal, Judiciário é para isso mesmo, vale dizer, 
para dirimir pendências jurídicas e para fazer valer 
os direitos, onde estes tenham sido postergados. 

E para encerrar, Senhor Presidente, minhas 
considerações sobre, as trapalhadas do Governo em 
matéria de relacionamento com outros poderes ou 
de administração do funcionalismo público, alinhei, 
como derradeiro, o comentário à mais desconcertan
te matéria jornalística, recentemente publicada, en
volvendo o ministro titular da Pasta da Administra
ção e Reforma do Estado. 

Refiro-me à notícia veiculada pela Folha de S. 
Paulo, em 4 de março do corrente, que mereceu 
esta incrível manchete: "Governo trocou 6.000 car
gos por 1 voto•. 

A notícia é tão bizarra e, à primeira vista, tão 
inacreditável que, por prudência limito-me a trans
crevê-la: 

·uma promessa feita pelo ministro Luiz Cartos 
Bresser Pereira (Administração e Reforma do Esta
do), em entrevista gravada para a TV Amapá, em 28 
de janeiro, garantiu o voto do deputado Eraldo Trin
dade (PPB-AP) a favor da emenda da reeleição. • 

O autor da matéria, lucio Vaz, da sucursal de Bra
sma, oferece a seguir outros pormenores sobre a partici
pação de~. nessa, suposta e surpreendente caça 
aos votos em favor da emenda da reeleição. 

"Trindade se declarava indeciso em relação á 
emenda da reeleição. Foi ao Palácio do Planalto, dia 
27 de janeiro, levado por Domelles, e disse que po
deria justificar o apoio à emenda se o governo ga
rantisse a manutenção dos servidores. 

Segundo relato do deputado, FHC telefonou 
para Bresser e pediu providência nesse sentido. Nc 
dia seguinte, Trindade pediu a Domelles uma garan
tia de que a promessa seria cumprida Exigiu a gra
vação da entrevista. 

Bresser aceitou fazer a gravação ao fim da tarde, 
horas antes da votação. O deputado foi ao plenário e 
disse "sim" à emenda que permite a reeleição de FHC, 
mesmo contra a orientação de Paulo Maluf. 

A entrevista foi veiculada na TV Amapá, filiada 
à Rede Globo. O deputado disse que convenceu o 

governo ao dizer que a demissão de 6.000 dos 1 O 
mil servidores do Amapá quebraria o Estado. • 

Senhor Presidente, Senhores Senadores. 
A dar crédito no relato da Folha de S.Paulo, es

taríamos diante da mais escandalosa trapalhada leva
da a cabo por um destacado auxiliar do Governo. 

O paladino da austeridade, o campeão dos cor
tes drásticos na folha de pagamento dos servidores, 
barganhando 6.000 cargos por 1 voto! 

Prefiro, porém, antes de firmar posição sobre a 
credibilidade dessa notícia, aguardar uma explica
ção aceitável ou um desmentido convincente daque
les cujos nomes respeitáveis nela se viram envolvi
dos. 

Prefiro, além. disso, encarecer, junto ao Presi
dente Fernando Henrique, a necessidade da tomada 
de providências que impeçam a repetição de episó
dios como os que foram aqui relatados. 

Estes, de resto, já começam a despertar reaçõ
es veementes, a mais inquietante das quais, até o 
momento, parece ter sido o Manifesto da Associa
ção dos Magistrados, do qual podem ser extraídas 
passagens como estas: 

"Muitos cidadãos têm visto com intranqüilidade 
a metódica e crescente concentração do poder, ulti
mamente ocorrida no Brasil em prol do Executivo, 
sem que, em contrapartida, transpareçam nos meios 
de comunicação sinais de oposição consistente a 
este perigoso fenômeno." 

"Com efeito, o País vem sendo regido, predo
minantemente, pelo Poder Executivo por meio de 
medidas, denominadas provisórias, mas que, pela 
reiteração, se vão tomando definitivas e cujo desme
dido fluxo atinge a inacreditável média de duas por 
dia Há, pois, presentemente, verdadeira usurpação 
dàS funçõeS legislativas do Congresso Nacional. • 

·o Executivo se agiganta em relação ao legis
lativo e desborda do princípio constitucional que es
tabelece independência entre os Poderes, exata
mente para prevenir interferências indevidas e a su
premacia de um deles." 

"Nestes episódios ocorre, pois, um agravo não 
apenas à independência, mas também à harmonia 
de Poderes (art. 22 da Constituição Federal), instau
rando-se clima propício a uma danosa desarmonia, 
na qual não seria difícil antecipar quais os perdedo
res, que em ultima instância serão as liberdades pú
blicas e, portanto, os cidadãos." 

Sem mais comentários, senhor Presidente. 
Muito obrigado. 
A SRA. REGINA ASSUMPÇÃO (PTB-MG. Sr. 

Presidente, Sr's e Srs. Senadores, tomo a palavra 
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para um breve comunicado sobre um problema que 
tem me afligido ao longo do tempo. Um problema que 
vem se agravando em decorrência da crescente eleva
ção da idade média da população, brasileira e mundial, 
ao lado do aumento de exigências de especialização 
para o reingresso no mercado de trabalho. 

Minha preocupação é com o idoso. Com a 
nova estrutura que a sociedade modema impôs à fa
mília, são cada vez mais raros os casos em que a 
família pode repetir nossos costumes ancestrais de 
cuidar de seus velhos, de lhes prover as necessida
des materiais e psicológicas. Uma atitude que era 
comum e feita sem cobranças, mas como retribuição 
e respeito ao que os mais idosos havia construído, 
ao que haviam legado aos seus sucessores, seja em 
valores morais ou materiais. 

Já não é mais assim. As famílias se fragmen
tam cada vez com maior freqüência Foi estancado o 
processo de mobilidade social que se registrava no 
Brasil até a década de 80, em que os filhos, em sua 
maioria, alcançavam condições de vida melhores 
que as de seus pais. Ao mesmo tempo, Estado e 
Sociedade não criaram mecanismos substitutivos de 
previdência suficientes para o amparo aos seus 
membros mais idosos. 

Mudaram também substancialmente as condi
ções do mercado de trabalho, descartando profissõ
es tradicionais, a maior parte delas de caráter arte
sanal, para as quais os ensinamentos eram transmi
tidos de mestre para aprendiz, ao longo de uma 
vida Com a dificuldade natural enfrentada pelos 
mais velhos para se reciclarem frente a um mercado 
de trabalho cada vez mais especializado e competiti
vo, restringem-se quase que absolutamente as pos
sibilidalfes de uma pessoa madura reintegrar-se ao 
sistema produtivo remunerado. Enfrentamos o para
doxo de expectativa de vida cada vez mais longa em 
uma sociedade que descarta cada vez mais cedo 
seus trabalhadores. 

Este é. um quadro geral, que é do conhecimen
to dos Senhores. Se não em números precisos, pelo 
menos pela sensibilidade de cada um. Em meio a 
esta triste realidade encontramos, vez por autra, 
urna réstia de esperança, uma iniciativa que minora 
nossa angústia diante da gravidade do problema. 

É um exemplo desses que venho relatar hoje 
ao Senado Federal, com um apelo para que atentem 
para o fato e, sempre que possível, procurem os Se
nhores Senadores e minhas colegas Senadoras re
latar e divulgar em seus estados como urna medida 
digna de ser imitada e ampliada. Trata-se da provi
dência anunciada pelo Governo do Estado de Minas 

Gerais, por intermédio de seu· Excelentíssimo Se
nhor Secretário de Estado da Segurança Pública, 
Doutor Santos Moreira da Silva, de criar a Delegacia 
de Proteção aos Idosos. 

Infelizmente, quando uma questão social se 
transforma em questão de polícia, não há outra al
ternativa que não tratá-la como questão policial que 
de fato é. Na progressão social excludente que vive
mos de maneira cada vez mais intensa, teve o Dou
tor Santos Moreira a sensibilidade de atender aos 
nossos insistentes alertas conjuntas com a ve Elaine 
Matozinhos sobre a necessidade de criar um apara
to executivo de defesa aos direitos dos idosos, esse 
segmento mais fragilizado de nossa sociedade. 

A instituição das delegacias voltadas à prote
ção dos direitos dos idosos vem no rastro ela criação 
de outras delegacias especializadas voltadas, inicial
mente para crianças e adolescentes e, depois, para 
as mulheres. São segmentos específiCOS, com ca
racterísticas e necessidades únicas, que jamais te
riam atendimento adequado em uma delegacia ge
ral, em que, até por força das circunstâncias, não há 
possibilidade de tratamento especializado. Inadmis
sível pensar-se em tratamento diferenciado a jovens, 
mulheres ou idosos nestes locais de promiscuidade 
forçada 

Daí porque a necessidade, oportunidade e con
veniência da criação da Delegacia do Idoso, em Mi
nas Gerais, exemplo a ser elogiado, ampliado e se
guido. Importante assinalar, ainda, que não se trata 
de uma iniciativa isolada, mas de um projeto integra
do com o objetivo de se aprofundar na questão, uma 
vez que esta delegacia estará vinculada ao também 
recém criado Departamento de Polícia Especializada 
da Mulher, do Idoso, da Criança. do Adolescente e 
da Promoção Social. 

A cada urna das delegacias específicas está 
permanentemente ligado o item Promoção Social. 
Isto porque, esta modalidade de serviço público 
prestado pelo Estado, muito mais do que decorrente 
da simples violação de direitos, está vinculada à 
questão social motivadora da violência, maus tratos, 
dos constrangimentos, das pressões psicológicas, 
da subtração de bens, da indução ao suicídio e até a 
supressão da vida 

Senhor Presiden+.e, Nobres Colegas, 
Como se trata de um breve comunicado, não 

devo me alongar sobre o assunto para o qual, temos 
certeza, não faltará a atenção dos senhores, aten
ção se traduzirá em apoio a iniciativa legislativas e 
fiscalizatórias cor: · mentes às atribuições próprias 
desta Casa e do Co;. ··asso Nacional. 
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Encerro meu pronunciamento reiterando nosso 
· mais profundo reconhecimento e apoio à iniciativa 
da Secretaria da Segurança Pública do Estado de 
Minas Gerais e ao seu digno e competente titular, 
Doutor Santos Moreira, pela institucionalização no 
aparelho do estado de mecanismo do Executivo em 
defesa dos direitos dos mais velhos. Nenhuma socie
dade humana será digna desse nome sem que com~
trua condições efetivas de garantia à dignidade, bem 
estar e segurança de seus membros mais idosos. 

Muito obrigado! 
O SR. LÚCIO ALCÂNTARA (PSDB - CE) -

Sr. Presidente, Srms e Srs. Senadores, a utilização 
da energia eólica no mundo para produção de eletri
cidade em larga escala vem sendo cada vez mais di
fundida. Atualmente, a fonte eólica já compõe a ma
triz de produção de diversos países, destacando-se 
Estados Unidos, Alemanha, Dinamarca Holanda, 
Reino Unido, Itália, China, Índia, Suécia, Bélgica, 
Espanha e Portugal. 

No mundo atual, os aerogeradores conectados 
à rede elétrica, compreendendo cerca de 20.000 tur
binas eólicas, produzem uma quantidade de energia 
elétrica superior a 9 bilhões de quilowatt-hora ano 
(Kwhlano), crescendo a uma taxa anual de 19%. 

Estudos da American Wind Energy Association 
- AWEA estimam que, até o ano 2005, O(:Orrerá no 
mundo um acréscimo de 13.500 megawatt (mW) na 
capacidade instalada de centrais eólicas. compreen
dendo um volume de negócios de cerca de 13 bilhõ
es de dólares. 

Esse expressivo crescimento é explicado pela 
evolução da tecnologia para fabricação de aerogerado
res, que atingiu um nível de desenvolvimento capaz de 
produzir equipamentos de longa duração, grande confia
bilidade operacional e alta eficiência, decrescendo desta 
maneira, o custo de produção de eletricidade. 

O acelerado crescimento do uso da energia eó
lica para geraçãO de eletricidade, está finnemente 
baseado na sua aceitação pela sociedade como fon
te ecologicamente favorável e nos altos níveis de 
confiabilidade e eficiência operacionais atingidos pe- · 
los aerogeradores atuais, como também na reduçãG 
do preço por quilowatt de5l!aS turbinas eólicas. 

Como conseqüência direta do avanço desses 
parâmetros técnico-económicos, internacionalmente, 
o custo médio de produção de eletricidade via cen
trais de energia eólica baixou de US$300/megawatt
hora (mwh) para US$ 56/megawatt-hora (mWh), no 
período de 1980 a 1995. 

Os aspectos mencionados evidenciam a viabilida
de técnica e econômica dos aerogeradores, comprovan-

do a importância crescente da força dos ventos como 
fonte limpa e complementar de energia e1é1rica. 

No Brasil, o interesse pela energia eólica para 
produção de eletricidade é recente. A partir de 1974, 
com a crise do petróleo, algumas universidades e 
instituições de pesquisas iniciaram trabalhos de de
senvolvimento de aerogeradores visando aplicações 
em regiões isoladas. 

Merece· relevância o projeto de energia eólica 
do Instituto Aero Espacial - IEAICTA, iniciando em 
1976, quando foram realizados os primeiros estudos 
para verificação do potencial eólico, sendo detecta
do como promissor a região Nordeste, especialmen
te todo o litoral do Ceará, norte do Rio Grande do 
Norte e ilha de Fernando de Noronha. 

Em 1979, foi constituído e posto em operação, 
o primeiro aerogerador, no campo de teste da Bar
reira do Inferno, em NataVRN. Foram construídos 
mais dois outros protótipos, porém todos foram de
salivados por problemas de fadiga e corrosão. 

Em 1981, o CTA iniciou um projeto com o go
verno alemão, constituindo o primeiro protótipo aero
gerador em 1984. Este projeto foi abandonado pelo 
CTA por questões de diretrizes internas. 

Em 1993, foi instalado na ilha de Fernando de 
Noronha, a primeira turbina eólica de porte médio 
para geração comercial de eletricidade, reSultado de 
um convênio da Universidade Federal de Pernambu
co com o Folckcenter, da Dinamarca. O aerogera
dor, com potência nominal de 75 quilowatt (KW), 
funciona interligado ao grupo gerador dieselétrico 
que abastece a ilha. 

Em agosto de 1994, a Companhia Ene~~ca 
de Minas Gerais- CEMIG, colocou em operação, no 
Morro Carnelinho, no município de Gouveia/MG, o 
primeiro parque eólico do Brasil. . 

No Estado do Ceará, desde 1990, a Compa
nhia de Eletrificação do Ceará - COELCE, vem de
senvolvendo um programa específico voltado para o 
levantamento das características dos ventos do Es
tado, através de equipamentos computadorizadóS .•. 

Este trabalho iniciou-se com o Protocolo de In
tenções firmado com a organização alemã GTZ 
(Deutsche Gesellchaft fur Tecknische Zusammenar
beit), em março de 1990. 

O documento previa a medição da velocidade 
do vento das duas localidades situadas no litoraL e 
uma o interior do Estado. 

Os excelentes resultados obtidos nas estações 
anemométricas de Jericoacoara e Cofeco, encoraja
ram a Coelce a ampliar a quantidade de postos de 
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medição, utilizando equipament~s que permitissem 
registrar a velocidade e a direção dos ventos. 

Em 1992, uma nova parceria foi estabelecida 
através de um Convênio de Cooperação firmado en
tre Coelce e a Construções Eletromecânicas S/A
CEMEC, empresa cearense, resultando na instala
ção de dez estações anemométricas. 

Foi inaugurado pelo Governador Tasso Jereissali 
o Parque Eólico do Mucuripe, instalado na bela e tran
qüila Praia Mansa, no Porto de Mucuripe, em Fortaleza. 

Com uma potência nominal de 1200 quilowatts 
(KW), Parque Eólico do Mucuripe tem capacidade de 
produzir cerca de 3,8 milhões de quilowatt-hora (kWh) 
por ano, energia elétrica sufrciente para abastecer uma 
cidade de 15.000 habitantes com 3.000 residências. 

O projeto recebeu recursos subsidiados do Go
verno da Alemanha, através do "Programa Eldora
do", e foi recomendado pelos ministérios brasileiros 
das Minas e Energia, Ciência e Tecnologia e Rela
ções Exteriores. Sua implantação foi viabilizada por 
um convênio de cooperação firmado entre a Coelce, 
a Companhia Hidrelétrica do São Francisco -
CHESF e a Companhia Docas do Ceará - CDC, 
com a interveniência das secretarias estaduais dos 
Transportes, Energia Comunicações e Obras - SE
TECO e de Ciência Tecnologia- SECITECE. 

O objetivo geral desse projeto pioneiro é de
monstrar a viabilidade técnico-econõmica da produ
ção de eletricidade em escala comercial, através da 
energia eólica no litoral do Ceará. ' 

Além da finalidade principal, o projeto atende a 
outros objetivos específicos, como: 

- Avaliar a confiabilidade e o desempenho opera
cional de sistemas de conversão de energia eóliça nas _ 
agressivas condições climáticas da costa cearense. 

- Incentivar o setor privado a investir na geração 
de eletricidade através de fontes energéticas locais. 

O investimento total para implantação do Par
que Eólico do Mucuripe foi de R$2.578.105,00, sen
do 48% subsidiados pelo Programa Eldorado do Go
verno da Alemanha, 26% custeados pela Coei
ce/Governo do Ceará e 2SOt'o custeados pela 
CHESF. ' 

A implantação do Parque Eólico do Mucuripe é 
mais um atestado da preocúpaÇão do GoVémó TãS
so Jereissati com o futuro do Estado do Ceará, prin
cipalmente, sabendo-se que estudos de mercado 
realizados pela Eletrobras e CHESF indicam que o 
potencial hidrelétrico da região Nordeste do Brasil 
estalá esgotado por volta do ano 2001. A utilização 
desse potencial para aproveitamentos de grande 
porte, a preço competitivo, encerra-se com a conclu-

são da Usina Hidrelétrica de Xingó, com 3.000 me
gawatt (MW) de capacidade instalada. 

O aproveitamento do potencial hidrelétrico da 
Região Amazõnica e a construção de usinas termelé
tricas são as opções mais visíveis que se apresentam. 

Nesse contexto, o vento constitui-se uma fonte 
de energia natural, que ·pode ser usada na geração 
complementar de grandes quantidades de eletricidade. 

Segundo estimativas preliminares da Coelce, o 
Estado do Ceará apresenta um potencial eólico bru
to utilizável no seu litoral da ordem de 2.000 maga
watt (mw), tendo possibilidade de geração de eletri
cidade em diversos locais, com custos na faixa de 
US$40,00 a US$60,00 por megawatt-hora (mwh). 

A geração complementar de eletricidade atra
vés de fontes locais de energia, representa urna ex
celente alternativa de apoio ao processo de desen
volvimento sustentável do Ceará, tanto pelo supri
mento de necessidades eletro-energéticas, como 
pela geração de empregos e novos negócios, carac
terística relevante do momento empresarial atual. 

É o Estado do Ceará mais uma vez partindo na 
frente em busca de soluções para os seus proble
mas, utilizando recursos naturais sem comprometer 
as gerações vindouras. 

Era o que tinha a dizer. 
Muito obrigado. 
O SR. PRESIDENTE (Lucídio Portella) - A Se

nadora Júnia Marise e o Senador Leomar Quintani
lha enviaram à Mesa proposições cuja tramitação, 
de acordo com o disposto nos arts. 235, inciso III, 
alínea a, item 03, e art. 226, do Regimento Interno, 
devem ter seu início na Hora do Expediente. 
~o ~~~ proposições !;erãO anurlciacJas na próxima 

sessão •. 
O SR. PRESIDENTE (Lucídio Portella) - A 

Presidência designa para a Ordem do Dia da sessão 
deliberativa ordinária de terça-feira, dia 18 do cor
rente, às 14h30min, as seguintes matérias: 

- Substitutivo ao Projeto de Lei do Senado n2 

207,-de 1995; 
- Projetas de Lei do Sen.aºo n2 200, de 1995, e 

142, de 1996; e 
-Mensagem n2 70, de 1997. ---

- --. o·-sR~ PRESIDENTE (Lucídio Portella) - Está 
encerrada a sessão. 

(Levanta-se a sessão às 18h27min.) 

DISCURSO PRONUNCIADo PELO 
SR. EPITAC/0 CAFETEIRA NA SESSÃO 
OE 12An .,. E QUE SE REPUBLICA POR 
SOLICITAÇ" " tiO PARLAMENTAR. 
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o SR. PRESIJENTE (ArDj;l C:lrbs Magallães) -
Concedo a palavla ao SenadorEpitacio Cafe1eira, pelo PPB. 

O SR. EPITACIO CAFETEIRA (PPB-MA. Para 
encaminhar.) - Sr. Presidente, não sou, naturalmen
te, o mais antigo dos parlamentares, mas sou um 
dos mais antigos. Na minha vida pública, tive pouco 
tempo de democracia total. Fui pal1amentar, dono de 
um mandato, que me permitia exercê-lo em toda sua 
plenitude no ano de 1963. Em 1964, veio a revolu
ção, com os atos institucionais. Rcamos aguardando 
que um dia a revolução cedesse espaço à democra
cia. De caminhada em caminhada, de tombo em 
tombo, o Congresso Nacional vem se apresentando 
para o povo, e nós, cada vez mais, sabemos qué o 
nosso mandato não é exercido em sua plenitude. 

Lembro-me, até hoje, da primeira separata com 
discursos que fiz. Coloquei na capa um desenho do 
Congresso Nacional. O título da separata era "Onde 
se pode dizer, mas não se pode fazer.• Os tempos 
passaram, veio a democracia, o povo pode eleger o 
Presidente em eleição direta, e continua o Congres
so Nacional da mesma maneira: um lugar onde se 
pode dizer, mas não se pode fazer. 

É triste, Sr. Presidente. Lembro-me do primeiro 
pronunciamento que fiz neste meu mandato de Se
nador, que já conta com mais de seis anos. Foi so
bre medidas provisórias. Eu dizia claramente e até 
de forma irreverente que a Constituição deste Pais 
foi votada assim como alguém que mandasse fazer 
uma estátua, e o artista entendesse que a estátua 
era de mulher. Fez a estátua com as curvas de um 
corpo feminino, e, depois de pronta, quem contratou 
disse: "É homem; ponha-lhe um sexo de homem". Ou 
seja, a Constituição foi feita para o pal1amentarismo, e 
na última hora disseram: "Não, o regime é presidencia
lista". Então ficou a medida provisória, uma excrescên
cia no regime presidencialista, a funcionar. 

No começo. os presidentes começam timida
mente a editá-las: uma ou duas novas, e o resto são 
reedições; mas depois, as medidas provisórias ser
vem até para fixàr a dosagem de iodo no sal. É isto 
mesmo: houve medida provisória até para estabelecer 
a dosagem de iodo no sal. Era urgente e relevante: 
para o Brasil? Eu diria que não. Mas influiu aqui dentro 
do Congresso, onde aqueles que têm a responsabili
dade do mandato sentem que esse mandato está va
zio. Presenciamos o Chefe do Executivo legislar por 
nós e ficamos impotentes para reagir. 

A medida provisória é muito semelhante ao de
creto-lei. Com o decreto-lei, o Presidente da Repú
blica editava-o e mandava a Bancada sair. Com a 
medida provisória, o Governo manda a medida e 

não deixa sequer que sejam constituídas as comis
sões mistas. 

Todos nós sabemos que 30, 60 ou 90 dias, 
seja o que for, se houver reedição, é como uma ca
noa furada: vai fazer água sempre. Estaremos aqui 
fazendo de conta. O meu Partido, Sr. Presidente, no 
ano passado, reuniu-se, e, por unanimidade, toma
mos a decisão de, a partir dali, não fazermos parte 
de comissões de medidas provisórias. Foi a única 
maneira que tivemos para demonstrar que não com
pactuávamos com isso. Assim o Partido Progressista 
Brasileiro não indicou um membro sequer para comis
sões que não funcionam, que ficam aí para que o Go
verno modifique o que qui~r. quando quiser. 
. Essa situação, Sr. Presidente. Tenho a certeza 
de que, até o término deste mandato, continuarei a 
fazer parte de uma Casa onde se pode dizer, mas 
não se pode fazer. O que nos deixaram foram proje
tas de alto risco, como, por exemplo, o hoje objeto 
de investigação da CPI, a autorização para emissão 
de títulos para pagamento de precatórios.. Deixaram 
essa decisão para o Senado. Os projetes aqui che
gam em regime de urgência urgentíssima, e tudo é 
aprov;ido, tudo foi aprovado. Devemos fazer, portan
to, a nossa mea culpa. Sr. Presidente, uma dessas 
emendas é minha, e ela está hoje reunida com ou
tra. 

O Governo não vai abrir mão do direito de edi
tar medidas provisórias. Hoje, o Governo só precisa 
do Congresso para refonna constitucional e, na rea
lidade, não vai querer entregar essa tesoura com a 
qual corta a legislação brasileira e a molda a seu 
bel-prazer. 

Sr. Presidente, concluo dizendo que fico frus
trado, pois passei seis anos falando contra medidas 
provisórias e, até sair, votarei contra a permanência 
da edição e mais ainda da reedição de medidas pro
visórias. Até numa análise gramatical do artigo da 
COnstituição, V. ExD vai ver que a· reedição não seria 
permitida 

AGENDA CUMPRIDA PELO PRESIDENTE 
ANTONIO CARLOS MAGALHÃES 

13-3-97 
Quinta-feira 

10h- Sessão Conjunta do Congresso Nacional 

12h - Dom Mauro Morem, Bispo Diocesano de 
Duque de Caxias 

15h30min. - Sessão Deliberativa Ordinária do Senado 
Federal 

18h30min. -Visita à Secretaria-Geral da Mesa 
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Ata da 19! Sessão Não Delibc:~-l:ii·2wt,Cc 
em 14 de março de 1997 

3ª sessão legislativa ordinária, da 50ª Legis!::tuí·:1 
Presidência qos Srs.: Antonio Carlos Magalhães, Joel de Ho/landa e 1/aímir Campelo. 

(Inicia-se a sessão às 9h) 

O SR. PRESIDENTE (Joel de Hollanda) - De
claro aberta a sessão. 

Sobre a mesa, indicação que será lida pelo Sr. 
1!! Secretário em exercício, Senador Valmir Campelo. 

É lida a seguinte: 

INDICAÇÃO N2 1, DE 1997 

Senhor Presidente, 
Nos termos do art. 224 e seguintes do Regi

mento Interno do Senado Federal, requeiro a Vossa 
Excelência a realização de um Seminário sobre Ma
nipulações Genéticas, a ser promovido pelo Senado 
Federal, com a participação de representantes do 
Pod~r E:::ecutivo, do Poder Judiciário, da comunida
de científica brasileira e da sociedade civil. 

Justificação 

As pesquisas sobre clonagem desenvolvidas 
pela comunidade científica internacional tem reagido 
grande preocupação, sobretudo em seus aspectos 
éticos e morais. O assunto tem dominado a impren
sa e provocado reações enérgicas em todo o mundo. 

O Seminário que se propõe sobre Manipulaçõ
es Genéticas deverá discutir e analisar, desde o 
ponto devista da moral e da ética, aspectos ligados 
ao desenvolvimento científico e tecnológico e ques
tões relacionadas com a reprodução artificial bioce
lular de animai!; e biomolecular de plantas. Em espe
cial, deverá debater a possibilidade de clonagem de 
animais e até mesmo de seres humanos no futuro 
em nosso País. 

Entre os objetivos do evento deverá estar, ain
da, a apresentação do estágio em que se enconti8m 
pesquisas e experiências realizadas por Universida
des e centros de pesquisas nacionais, além de enti
dades especializadas. 

O Seminário sobre Manipulações Genéticas 
deverá P.roduzir, também, a análise sobre a legisla
ção brasileira existente e propor medidas concretas 
para disciplinar a realização de experiências biocelu
lares no Brasil. 

Sala das Sessões, i ~ d;,; rr.arçv de 1997 _ - Se
nador Leomar Quintaniilia. 

(Às Comissões de Assuataa Sociais e Diretora) 
O SR. PRESIDEN'í"E{Joei de Hollanda) - A in

dicação será publicada e 1emaüda às Comissões 
competentes. 

Sobre a mesa, requerimemo que será lido pelo 
Sr. 12 Secretario em exercício, Senador Valmir Cam
pelo. 

É lido o seguinte: 

REQUERIMENTO rJ!! "i9.:f, GE 1997 

Senhor Presidente, 
Considerando a perpleJJdade cem que a comu

nidade internacional e a sociedade brasileira, em 
particular, receberam a recente divulgação c!a reali
zação de pesquisas científicas que resultaram na 
efetiva possibilidade de reprodução de animais, me
diante um processo de duplica;_::ão em laboratório, 
conhecido como "clonagem'; ' 

Considerando que o atuai dasenvoi•Jimento das 
pesquisas já permite antever que tais experiências, 
num futuro próximo, venham a ser realizadas para a 
duplicação de seres humanos, temendo-se, inclusi
ve; já estarem ocorrendo experiências neste sentido 
em laboratórios de alguma parte do mundo; ' · · · · 

Considerando que a possibilidade real e imi
nente de realização de eJqJeriências de clonagem de 
seres humanos suscita questões bioéticas da maior 
importância, ensejando questionamentos quanto ao 
seu impacto sobre o natural desenvolvimento da 
raça humana; 

Considerando que os governos de diversos 
países já estão mobilizados para avaliar as reper
cussões legais e éticas de se permitir o desenvolvi
mento de pesquisas de clonagem de seres huma-
nos; 

Considerando, por fim, que a questão deve ser 
analisada com profundidade e que as decisões go
vernamentais a respeito devem guardar perfeita sin
tonia com a disciplina internacional sobre o tema, de 
modo que não sejam criadas barreiras no regular 
desenvoMmento da ciência, mas para impedir que, 
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em nome desse desenvolvimento, seja perpetrado 
grave crime contra a humanidade, 

Venho requerer a V. ~. nos termos dos arts. 
71, 74, a, e 76, do Regimento Interno do Senado Fe
deral, a criação de uma Comissão Temporária Inter
na, composta de 13 (treze) membros, para o fim es
pecial de, no prazo de 120 (cento e vinte) dias, exa
minar as questões bioéticas envolvendo a realização 
de experiências científicas de duplicação de seres 
humanos e, bem assim, propor alternativas para que 
o Brasil e a comunidade internacional dêem trata
mento uniforme à questão. 

Sala das Sessões, 14 de março de 1997.- Se
nadora Júnia Marise. 

O SR. PRESIDENTE (Joel de Hollanda) - O 
requerimento lido será incluído em Ordem do Dia 
oportunamente, nos termos do disposto no art. 255, 
inciso 11, alínea c, item VI, do Regimento Interno. 

Há oradores inscritos. 
Concedo a palavra ao nobre Senador Valmir 

Campelo. 
O SR. VALMIR CAMPELO (PTB- DF. Pro

nuncia o seguinte discurso.) - Sr. Presidente, SrBs e 
Srs. Senadores, segundo pesquisa do lnstiMo de 
Pesquisa Económica e Social, IPEA, o Brasil ingres
sou na década de 90 com um contingente de 64 mi
lhões de pessoas em situação de pobreza, isto é, 
com rendimento per capita igual ou inferior a meio 
salário mínimo. 

A Organização Internacional do Trabalho, OIT, 
Sr. Presidente, por sua vez, considera fundamental 
para a existência digna do trabalhador os seguintes 
componentes: comida, moradia, serviços médicos e 
remédios, vestuário, produtos de higiene, transporte, 
serviços e materiais escolares para os filhos, além 
do lazer.-

Relembro esses dados, Sr. Presidente, mo in
tuito de abordar, mais uma vez, o problema da saú
de, em nosso Pi!íS. 

Quando nomeou o atual Ministro da Saúde, em 
dezembro último, o Presidente Fernando Henrique 
Cardoso afirmàu que em 1997 seria o ano da Saú
de. Embalado por essa promessa, o Ministro Carlos· 
Albuquerque anuncia uma reestruturação do Siste
ma Único de Saúde, de forma a tomá-lo mais ágil e 
eficiente. 

De acordo com notícias veiculadas no início 
desta semana pelo jornal O Globo, Sr. Presidente, a 
reforma anunciada deve começar pela estrutura do 
próprio Ministério .da Saúde, acabando com os ex
cessos e a sobreposição de funções. Outra priorida
de, segundo o noticioso carioca, seria a consolida-

ção e a recuperação de credibilidade do SUS - Sis
tema Único de Saúde. 

Sr. Presidente, S~s e Srs. Senadores, estou 
plenamente de acordo com a necessidade de corre
ção de rumos no Sistema Único de Saúde. Como se 
sabe, o SUS caracteriza-se pelo comando único em 
cada esfera de Governo, o que obriga entendimento 
entre os três níveis de administração: a municipal, a 
estadual e a federal. 

Esse diálogo, para ser proveitoso, deve girar 
em tomo da melhoria da gestão, do combate siste
mático às fraudes e irregularidades e do adequado 
financiamento do sistema. 

Quanto a esse último aspecto, o financiamento 
do Sistema, são acertadas as pretensões do Minis
tro Carlos Albuquerque em definir, com precisão, na 
reforma que pretende implementar, a participação 
dos Estados e Municípios no financiamento do SUS. 
Até porque, conforme frisou o jornal do Rio, ninguém 
sabe ao certo quanto se gasta com Saúde no Brasil. 

Acredito, SrBs e Srs. Senadores, que o entendi
mento técnico nas três instâncias de poder é funda
mental para que haja uma organização e uma ação 
coordenada do SUS, permitindo melhor distribuição 
dos recursos, maior eqüidade do sistema e criando 
condições para que cada setor assuma parcela de 
responsabilidade dentro do programa. 

Permito-me, também, Sr. Presidente, sugerir 
ao grupo encarregado dessa reforma do Sistema 
Único de Saúde brasileiro a ampliação e intensifica
ção de alguns prugramas que têm dado bons resul
tados, dentre os quais destacaria: o Programa de 
Saúde da Família, o Programa de Agentes Comuni
tários de Saúde, o Programa de Suplementação Ali
mentar "Leite é Saúcie" e o Programa de Saneame!l
to. 

Por último, permito-me ainda sugerir a adoção 
de medidas mais rígidas de racionalização e de con
trole, para combater efteazmente fraudes e irregula
ridades verificadas no Sistema. 

Muito embora ainda não conheça em profundi
dade a extensão da reforma que se pretende para o 
Sistema Único de Saúde como um todo, considero 
extremamente positiva essa intenção do Ministro 
Carlos Albuquerque, porque, se por um lado é forço
so reconhecer o sucesso do Governo Fernando 
Henrique Cardoso no trato das questões económi
cas, por outro não se pode olvidar que essa mesma 
Administração tem demonstrado certas limitações na 
solução dos nossos graves problemas sociais, nota
damente no que resp;:. "' à Saúde. 
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E não se diga, Sr. Presidente, que o Congres
so Nacional seja insensível à problemática da Saúde 
em nosso País. A aprovacão da CPMF é uma de
monstração inequívoca dá boa vontade do Poder 
Legislativo. Resta, agora, ao Governo empregar com 
sabedoria os recursos que resultam da contribuição 
de todos os brasileiros, que acreditam na possibili
dade de um Sistema (Jnico de Saúde eficiente e de
mocrático. 

Era o que eu tinha a dizer, Sr. Presidente. 
O SR. PRESIDENTE (Joel de Hollanda)- Com 

a palavra o nobre Senador Edison Lobão. 
O SR. ED!SON LOBÃO (PFL- MA. Pronuncia 

o seguinte discurso. Sem revisão do orador.) - Sr. 
Presidente, Sr% e Srs. Senadores, o País confia em 
Fernando Henrique Cardoso. Aí está a demonstra
ção dessa confiança não somente pela consagração 
dos votos com que a Câmara dos Deputados, em 
primeiro turno, aprovou o direito de o atual Presiden
te disputar a reeleição, mas pelo que se sente em 
todos os setores da opinião pública. Ainda hoje, os 
jornais publicam uma pesquisa do lbope, no País in
teiro, em que Sua Excelência recebe a aprovação de 
70% dos brasileiros. 

Essa confiança no atual Governo, entretanto, 
não afasta de nós a grande preocupação pela situa
ção econômico-financeira por que passa o Brasil. 

Causa-nos preocupação a diretriz que se tra
çou, aparentemente inalterável, de se levar adiante 
a atual política cambial, mantendo-se a paridade do 
real com o d5íar. Mesmo sem entrar no mérito da 
questão, é de ressaltar-se que essa política tem sus
citado largas controvérsias. Economistas de alta 
qualificação demonstram que nossa política cambial 
desestimula a poupança interna, prejudica os produ
tores e, por via de conseqüência, provoca o terrível 
desemprego que grassa em todo o País. Se conhe
ço os argumentos desses críticos, infelizmente não 
conheço os argumentos oficiais que defendem a 
continuidade de tal politica. 

Causa-nos preocupação o estremecimento das 
nossas formidáveis reservas comerciais, de 60 bilhõ-, 
es de dólares, abaladas com sucessivos e crescen
tes déficits na balança comercial. A ser verdade' o 
fato áe que grande parcela das nossas importações 
- num total de 53,2 bilhões de dólares em 1996, 
contra 47,7 bilhões das nossas exportações -foi 
gasta em matéria-prima, máquinas, equipamentos e 
peças, até certo ponto justifica-se a queima de parte 
de nossas reservas em investimentos que projetam 
resultados promissores para o Muro. A importação 
de combustíveis, num percentual de 11,2%, é uma 

necessidade ainda sentida pelo País, embora não 
tanto as importações· de artigos de consumo, num 
percentual de 18,3%. - · 

De qualquer modo, os crescentes déficits na 
balança comercial são um motivo de preocupação, 
principalmente quando não se vislumbram ações 
efetivas para a correção de rumos. 

As nações desenvolvidas, Sr. Presidente, fa
zem projeções de que terão considerável crescimen
to nos próximos anos e, portanto, precisarão impor
tar as matérias-primas que sustentem a continuida
de do seu desenvolvimento. 

É chegado, pois, o momento de o Brasil am
pliar sobremodo as suas exportações, oferecendo 
matéria-prima aos que dela necessitam em todo 
mundo. 

Contudo, como exportar se não ampliamos 
nossa produção? Se, ao contrário, estamos criando 
entraves para os que desejam produzir? 

É nesse setor que me causa profunda preocu
pação o que se passa entre nossos produtores agrí
colas. As informações que recebo do campo, inclusi
ve dos que se situam nas áreas rurais próximas de 
Brasília, são as de que os agricultores não estão su
portando o peso das dificuldades e, muito simples
mente, abandonam o risco do cultivo de novas la
vouras. 

Disse-me um agricultor que, da sua fazenda 
com área aproximada de mil hectares, em São João 
da Aliança, apenas um quarto das suas terras é cul
tivável, não tendo o resto valor pecuniário signifiCati
vo. O lmposto'Territorial Rural, no entanto, vai ser 
cobrado sobre toda a área. Ele não tem condições 
de· pagar tal imposto e está sendo inútil o seu eSfor
ço para que a tributação alcance apenas a área pro
dutiva da propriedade. Pelos seus cálculos, em cin
co anos ele teria pago, se pudesse efetivamente pa
gar, o valor total da sua fazenda Em função disso, 
não mais iniciou qualquer plantação e pretende lo
tear suas terras para delas se afastar e procurar di
ferente rumo na vida. 

Outro agricultor narrou-me que em vários Esta
dos já não se plantam arroz, feijão e milho, pois os 
produtores brasileiros estão sendo esmagados pelas 
importações maciças da Tailândia, do México e de 
outros países. O arroz estrangeiro chega aqui a um 
custo 30% menor que o nosso, enquanto o feijão às 
vezes custa 50% menos! 

Ora, parece óbvio que esses produtos importa
dos só podem chegar ao Brasil, a custo tão baixo, 
pelo fato sabido de que são subsidiados em seus 
países. 
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Os brasileiros, portanto, ao mesmo tempo em gum tempo, no interior da França. Todos os sába-
que assistem ao drama da agricultura nacional, es- dos, uma caminhonete do Crédit Agricole de IOise 
tão ajudando outras nações, o que me parece um - -percorria~ buzinando, as ruas de Fontaine Bonne-
contra-senso. leau, uma vila rural de 400 habitantes. la ali descon-

Tai situação, Sr. Presidente, é deveras grave. tar cheques e oferecer empréstimos aos moradores. 
Algo há de ser feito em tomo do problema, não bas- Tal banco sempre teve grande sucesso nessa mis-
tando os discursos e as ponderações que inocua- são e, ao contrário do que se pode pensar, é um dos 
mente têm sido levadas ao Governo Federal. maiores bancos da França. 

O eminente Senador Osmar Dias - profundo Tal atuação, Sr. Presidente, compõe o que se 
conhecedor dos problemas da nossa agricultura e chama a política agrícola adotada pela França, o 
que tem enriquecido nossos debates com suas profi- que se repete em vários outros países. 
cientes análises - demonstrou que, no movimento Nós, no Brasil, não temos política agrícola ne-
da balança comercial em 1996, coube ao setor da nhuma. E, como diz o Senador Osmar Dias, não 
agricultura exportar US$12,8 bilhões e importar ape- precisamos elaborar nenhuma nova: basta que cc-
nas 2,3 bilhões. A agricultura brasileira, pois, tem um piemos a de outros países que deram certo. 
saldo positivo de 1 0,5 bilhões de dólares nas nego- Sr. Presidente, os problemas estão aí à vista, 
ciações internacionais. -mas-não tãoâ vis1a; lamentavelmente, as soluções. 

Faço aqui um parênteses para ressaltar que Era o que eu tinha a dizer, Sr. Presidente. 
tais debates, ocorridos no Senado em tomo das ex-
tremas dificuldades vividas por nossa agropecuária, Durante o discurso do Sr. Edison Lo-
não têm merecido sequer uma linha de diwlgação bão, o Sr. Joel de Hollanda, Suplente de Se-
nos jornais, rádios e televisões de alcance nacional, cretário, deixa a cadeira da presidência, que 
como se tais problemas fossem secundários e de é ocupada pefo Sr. Vafmír campelo. 

menor importância. O SR. PRESIDENTE (Valmir Campelo) - Con-
Continuando, destaque-se que a agricultura cedo a palavra ao nobre Senador Nabor Júnior. S. ExB 

brasileira, como se vê, continua praticamente sus- dispõe de 20 minutos para o seu pronunciamento. 
tentando o país, mas não recebe a contrapartida que o SR. NABOR JÚNIOR (PMDB - AC. Pronun-
se esperava lhe devesse ser oferecida para se man- cia o seguinte discurso. ) - Sr. Presidente, Srl's e 
ter nessa posição de gravíssima importância para o Srs. Senadores, venho trazer a V. Exl's, na presénte 
Brasil. E, por falta de estímulo, o ímpeto da nossa sessão do Senado Federal, um breve porém impor-
agricultura está definhando. Nossa produção é muito tanta registro, que aponta o caminho da firme sereni-
pequena para as proporções continentais do Brasil. dade na busca de soluções efetivas para a Amazô-
Se o real está proporcionando ao povo as condições nia e seus problemas. 
de aumentar o consumo de alimentos, do outro lado Estamos na época dos manuais, dos anglicis-
da moeda está difiCultando o aumento de produção mos tecnocráticos que confundem e nada resolvem 
capaz de~àssegurar alimentos para os brasileiros - e, por isso, merece destaque o trabalho desenvol-
que queiram adquiri-lo. vido pela Sudam para a celebração de convênios 

A nossa agricultura não é estimulada Ao con- com Governos Estaduais e Prefeituras Municipais no 
trário, ampliam-se.as difiCuldades que atormentam o presente exercício financeiro. E, o que é mais impor-
campo. tante, já prevê até os contratos do ano vindouro, ato 

Já passou a ser um lugaro(:omum dizer-se que responsável que procura garantir recursos orçamen-
falta o crédito agrícola e falta a infra-estrutura capaz tários passíveis de aplicação dentro das disponibili-
de segurar o homem no campo. No cerrado, por dades da União e das reais aspirações das comuni-
exemplo - que por si só daria para alimentar o mui.- dades amazônicas. 
do -, continua faltando a irrigação econõmica, de O manual de instruções elaborado pela Sudam 
baixo preço, pois não precisamos dos instrumentos é, na realidade, uma cartilha simples, completa e ob-
suntuosos de irrigação. Faltam os insumos capazes jetiva, contendo todos os passos para o acerto de 
de transformar desertos de terias agricultáveis em convênios e sua adequação às linhas de ação dig-
verdadeiros paraísos produtivos.· nas do apoio da Sudam, de modo a viabilizar a exe-

Recentemente, numa crônica em O Globo, o cução do objeto do convênio no exercício de compe-
jomalista Márcio Moreira Alves narrou um episódio têriCia do Orçamento . ..,bedecendo ao princípio cons-
que testemunhou no período em que residiu, par ai- titucional da anualidac. . 'camentária. 
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O Superintendente da Sudam, José Artur Gue
des Tourinho, informou-me que-está promovendo 
reuniões entr<! seus técnicos e Prefeitos, Vereado
res, Deputados Estaduais e entidades comunitárias, 
dentro do que chama de "esforço no sentido de for
talecer a articulação entre os diversos níveis de go
verno, em prol do desenvolvimento regional". 

E, para que não haja a menor dúvida ou possi
bilidade de erro na busca das poucas verbas dispo
níveis, o manual da Sudam é acompanhado de outra 
cartilha prática e eficiente, contendo as linhas de 
ação propriamente ditas, ou seja: no volume princi
pal, a entidade discrimina os objetos passíveis de 
atendimento via convênios e, no anexo, o roteiro 
para sua implementação correta e à prova dos des
perdícios que tanto depauperam os cofres públicos. 

Sr. Presidente, Srl's e Srs. Senadores, é sem
pre motivo de satisfação poder destacar um ponto 
positivo na ação governamental, mormente quando 
se relaciona com a nossa abandonada e mistificada 
Região Amazônica -e o faço, hoje, na esperança de 
que nos administradores regionais, nos mais diver
sos níveis, e nas entidades comunitárias chamadas 
a compartilhar as propostas da Sudam, em todos 
haja o espírito construtivo e racional que se destaca 
no roteiro estrutural a eles proposto. 

O SR. PRESIDENTE (Valmir Campelo) - Con
. cedo a palavra ao Senador Romero Jucá. (Pausa) 

Concedo a palavra ao Senador Eduardo Supli
cy. (Pausa.) 

Concedo a palavra ao Senador Casildo Malda
ner. (Pausa.) 

Concedo a palavra ao Senador Sebastião Ro
cha. S. EJcll dispõe de até 20 minutos para o seu pro
nunciamento. 

O SR. SEBASTIÃO ROCHA (PDT-AP. Pro
nuncia o seguinte discurso. Sem revisão do orador.) 
- Sr. Presidente, S~ e Srs. Senadores, nesta opor
tunidade quero- manifestar minhas congratulações 
ao Presidente da França, Jacques Chirac, à sua co
mitiva e às demais autoridades francesas que esti
veram no Brasil durante os últimos três dias, aliás, 
visita que considero positiva, capitaneada pelo seu· 
Presidente da República. : 

Gostaria de abordar alguns aspectos que con
sidero relevantes nessa retomada do intercâmbio de 
uma forma mais evidente e concreta entre. Brasil e 
França. 

Menciono os acordos de cooperação assina
dos pelos Presidentes Fernando Henrique Cardoso 
e Jacques Chirac. O primeiro, um acordo para mod
ernização e reaparelhamento do Departamento da 

Polícia Federal, onde a Sociedade Francesa de Ex
portação de Materiais, Sistemas e Serviços - Sofre
mi, do Ministério do Interior da França, será respon
sável pela coordenação dos projetos junto com a 
Polícia Federal. A Sofremi obterá os créditos, com 
cobertura de agências governamentais de financia
mento às exportações, destinados ao financiamento 
da aquisição de bens, equipamentos e serviços para 
os projetos Pró-Amazônia e Promotec, que visam à 
ampliação e modernização das unidades operacio
nais e do setor técnico-<:ientífico da Polícia Federal. 

O segundo acordo, sobre segurança pública, 
de fato, trará, seguramente, uma grande contribui
ção para o Brasil quanto ao combate à violência. Os 
principais objetivos desse acordo são o combate ao 
crime transnacional organizado, ao tráfico de dro
gas, à imigração irregular, ao terrorismo, à lavagem 
de dinheiro, ao tráfico de armas e segurança de por
tos, aeroportos e fronteiras. E evidencia a troca de 
informações, cooperação técnica e operacional, in
tercâmbio de especialistas sobre os meios, métodos 
e técnicas modernas de luta contra a criminalidade 
internacional e prevenção e repressão contra a imi
gração ilegal. 

Destaco também, Sr. Presidente, o acordo so
bre o turismo, que tem como objetivo o desenvolvi
mento das relações turísticas entre o Brasil e a Fran
ça e o desenvolvimento da indústria de turismo, 
como: facilitar a atividade de profissionais do setor 
em ambos os países, favorecer as viagens turísticas 
ao Brasil e à França, estudar e realizar projetos con
juntos de investimentos no âmbito do turismo. 

Ao considerar esses acordos fundamentais 
para o nosso País, gostaria de fazer um comentário 
a esse respeito, principalmente porque ele beneficià
rá o meu Estado. 

Como sabemos, o Amapá é o único Estado 
brasileiro que estabelece um fronteira física com a 
França por meio do rio Oiapoque. É a fronteira, de 
aproximadamente 600Km, com o Departamento da 
Guiana Francesa, um Departamento ultramar da 
França. Assim, estabelece essa interface entre o 
Mercosul e a União Européia no aspecto geográfico, 
no aspecto físico . 

O Presidente Jacques Chirac mencionou, con
cretamente, que deseja integrar ·o Departamento da 
Guiana Francesa ao Brasil, através do Estado do 
Amapá, demonstrando sua intenção em ajudar o 
nosso Estado a concluir sua principal rodovia, a co
luna dorsal do nosso sistema rodoviário, a BR-156, 
que liga Laranjal do Jari, no oeste do Estado, no li
mite com o Estado do Pará, ao Oiapoque, na frontei-
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ra com a Guiana Francesa. O Presidente se compro
meteu ainda - e já havia assumido isso publicamen
te até mesmo na França - que, até 1999, a rodovia 
que liga Caiena ao rio Oiapoque, no lado francês, lo
gicamente, a São Jorge, será concluída integralmen
te, inclusive com a completa pavimentação asfáltica. 
Já existe um vôo direto de Macapá a Caiena, na 
Guiana Francesa, que vai até Paramaribo. EssEfln-=
tercâmbio turístico, que já se iniciou por via aérea, 
será ainda muito mais efetivo e intenso quando hou
ver essa intertigação rodoviária da Guiana Francesa 
com o Estado do Amapá. Por isso fiz questão de 
ressaltar a importância desse acordo turístico para o 
meu Estado, o Amapá. Essa luta já vem de muito. 
Em janeiro de 1996, estive na França, acompanhan
do o Governador do meu Estado, onde foi estabele
cida a base inicial desse acordo, que beneficiará o 
Amapá e a Guiana Francesa. 

Outros aspectos que gostaria ainda de mencio
nar nessa relação binacional, que, praticamente, re
cupera o espaço, o potencial de amizade, trabalho e 
cooperação que existe entre Brasil e França, é exa
tamente a forma como o Presidente da França pro
põe essa articulação com o Brasil e o Mercosul. 

Destaco, por exemplo, a proposta concreta da 
França de, nessa relação, ser parceira, ou seja, a 
União Européia e o Mercosul, França e Brasil, se
riam concretamente parceiros nesse relacionamen
to, nesse intercâmbio. Logicamente, a União Euro
péia - e a França tomou essa iniciativa de discutir 
de forma aberta essa questão - deseja estabelecer 
uma concorrência de igual para igual com o Nafta e, 
sobretudo, com os Estados Unidos, no sentido do in
tercâmbio, principalmente comercial, com o Brasil e 
o Mercosul. 

Isso para nós, do Brasil, é importante, porque, 
primeiro, a França não ver.l com aquela prepotência 
- quando digo França, refiro-me à União Européia, 
já que o Presidente da França, sempre que se falou 
em intercãmbio, referiu-se à União Européia e ao 
Mercosul. Então, essa concorrência com o mercado 
da América do "Norte, os Estados Unidos, e o Nafta 
como um todo é salutar, porque elimina aquela qua
se que dependência exclusiva que o Brasil hoje tem 
com relação aos Estados Unidos. E até diria, como 
já mencionei, que a relação proposta pelo Presiden
te da França é diferente neste aspecto. 

Hoje, nós, sobretudo, ·que fazemos uma oposi
ção mais direta a esse sistema neoliberal, a essa 
dependência do Brasil - em termos até muitas vezes 
de orientação, de tomada de decisões políticas - em 
relação aos Estados Unidos, entendemos que essa 

aproximação com a França, essa aproximação com 
a União Européia vem exatamente combater, contra
por-se a essa excessiva dependência que temos 
hoje dos Estados Unidos. Dependência essa, como 
às vezes mencionamos, mais em termos comerciais, 
de continuarmos a ser praticamente colônia ameri
cana, haja vista as imposições que são feitas, mui-

-- tas vezes, pelo FMI e pelo próprio governo america
no, quando pressiona o Governo brasileiro a demitir 
servidores públicos, a privatizar, a tomar uma série 
de medidas na área administrativa em troca de 
apoio nas relações comerciais e em financiamentos 
de projetas com relação ao nosso País. 

Temos que fugir dessa condição de dependên
cia quase que exclusiva dos Estados Unidos. Por 
isso, considero salutar, oportuna e bem-vinda essa 
proposta da França e da União Européia de entrar 
neste mercado, de trabalhar mais efetivamente essa 
relação e esse intercâmbio, conquistando espaços 
para que o Brasil possa ter alternativas, ter outros 
parceiros nesse setor comercial, nesse setor de in
tercãmbio. Já há uma evidente contrapartida da Fran
ça na área cultural e social, como foi muito bem men
cionada pelo Presidente da República, e precisamos 
agora dar mais ênfase a esse setor corr.ercial. 

É lógico que nem tudo pode ser considerado 
flores. Os empresários paulistas, ontem, menciona
ram muito bem a questão do protecionismo que a 
França ainda exerce sobre seus produtos, principal
mente na área agrícola, quando subsidia seus produ
tos agrícolas e os nossos ficam numa situação de infe
rioridade ao concorrerem no mercado internacional. 

Mas o Presidente demonstrou boa vontade até 
nisso, em rever a questão do protecionismo, ou seja, 
estudar com o Brasil e com os demais parceiros do 
Mercosul e da União Européia todos os aspectos 
que possam ser trabalhados. logicamente, temos 
que discordar desse protecionismo exarcerbado e 
esperamos que realmente o Presidente consiga 
avançar nisso. 

Há uma reunião, prevista para 1999, da Orga
nização Mundial do Comércio, que vai tratar especi
ficamente dessa questão, entre outros pontos. Espe
ro que realmente haja avanço nesse setor, e o Bra
sil, que apresenta um déficit bem evidente na balan
ça comercial com a Franca, possa recuperar esse 
espaço e não seja apenas um ambiente para maio
res investimentos da França, mas que essa contra
partida se dê de verdade. Estou confiante na deter
minação do Presidente Jacques Chirac de rever es
ses aspectos que co~sidero negativos para nosso 
País, pois estamos a1r. "m desvantagem nas nos-
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sas relações comerciais com a França. Somente es-
tabelecendo relações comerciais de forma mais ati
va, mais eficaz e mais efetiva é que o Brasil poderá 
conquistar também os mercados francês e europeu, 
podendo, nesse sentido, aumentar e incrementar as 
suas exportações e seus investimentos na França e 
na Europa. 

Gostaria, ainda, de ressaltar outro ponto impor
tante da visita do Presidente da França ao Brasil: a 
reunião de cúpula, em 1998, onde os Chefes de Es
tado e de Governo da América Latina e da Europa de
verão sentar-se, de acordo com a proposta do Presi
dente francês, e ali discutir os pontos básicos de uma 
relação mais efetiva de trab~lho, de comércio, de in
tercâmbio, entre a União Européia e o Mercosul. 

Entendo também como fundamental o apoio 
manifestado pelo Presidente francês ao pleito do 
Brasil de conquistar um assento permanente no 
Conselho de Segurança da ONU. Quero, nesta 
oportunidade, manifestar os agradecimentos por 
esse apoio da França, que vem em boa hora e é de 
grande importância nessa conquista. 

Concluindo, Sr. Presidente, s..-s e Srs. Sena
dores, o que desejamos, a nível de Brasil - e sobre
tudo enquanto parlamentar-, é que os passos ini
ciais que foram dados, de forma mais concreta, nes
sa proposta de um relacionamento, de um intercâm
bio mais efetivo entre o Brasil e a França, entre o 
Mercosul e a União Européia, possam ser, de fato, 
consolidados. E que isso também possa ser entendi
do e compreendido por todos nós como ponto impor
tante, não para nos afastar dlls Estados Unidos, por
que não é isso que desejamos, mas para que possa
mos estabelecer com ele uma relação mais de par
ceiros, n~ de submissão. 

O que esperamos, concretamente, é que tam
bém a União Européia, que hoje vem com propostas 
praticamente bem aceitas por todos nós, bem acolhi
das, no futuro não se proponha também a estabele
cer uma relação de subaltemidade, como a que te
mos tido até ·hoje com os Estados Unidos. Certa
mente isso servirá para as relações entre o Brasil e 
a América do Norte, e será evidenciado na visita q!Je 
o o Presidente Bill Clinton fará ao nosso País rios 
próximos meses. 

Não tenho dúvida de que a concorrência que a 
União Européia tenta estabelecer com os demais 
mercados, sobretudo com relação, especificamente, 
ao Mercosul, essa concorrência que ela estabelece 

•com o NAFTA e com os Estados Unidos é salutar, é 
benéfica, é positiva e bem-vinda para o nosso País. 

Muito obrigado, Sr. Presidente. 

O SR. PRESIDENTE (Valmir Campelo) - Con
cedo a palavra à nobre Senadora Marina Silva 
(Pausa.) 

Concedo a palavra ao nobre Senador Joel de 
Hollanda. 

O SR. JOEL DE HOLANDA (PFL - PE. Pro
nuncia o seguinte discurso. Sem revisão do orador.) 
- Sr. Presidente, SI'Bs e Srs. Senadores, o desenvol
vimento do Nordeste é um propósito tão antigo 
quanto necessário. Não há governo - desde o Impé
rio - que não se tenha colocado esse objetivo. Infe
lizmente, para o Nordeste, não foram todos que con
seguiram. Por isso, congratulamo-nos com aqueles 
que conseguiram alavancar projetas básicos que 
permitirão um crescimento seguro da economia nor
destina. 

Esse é o caso da nova linha de transmissão 
Messias/Recife 11, que levará energia elétrica de Xin
gó até a Região Metropolitana de Recife, num pri
meiro momento, estendendo-se posteriormente a 
outros lugares. 

Com a estabilização da economia e a abertura 
do mercado, tem sido grande o ingresso de indús
trias estrangeiras no País. Além disso, as estraté
gias daquelas já existentes têm levado em conta as 
vantagens de instalar plantas em dois ou três locais 
do País em vez de uma única no Sul. Para poder dar 
suporte a essa nova tendência e beneficiar o Nor
deste, é imprescindível provê-lo de infra-estruturà. 

A infra-estrutura, segundo o Banco Nacional de 
Desenvolvimento Económico e Social - BNDES, é 
um dos elementos mais levados em conta quando 
alguma indústria procura novo local para se instalar. 
Energia elétrica pode representar mais que renúncia 
fiscal, por exemplo, no cômputo das vantagens que 
uma corporação procura ao realizar novos investi
mentos. 

Como é do conhecimento das Srls e dos Srs. 
Senadores, a entrada em operação da Hidrelétrica 
de Xingó resolverá os problemas de abastecimento 
de energia elétrica do Nordeste nos próximos dez 
anos. Das seis turbinas previstas, a usina já tem cin
co em funcionamento. Entretanto, para que essa 
energia deixe a fonte, é preciso construir extensas 
redes de transmissão para toda a região. 

Um passo muito importante, portanto, foi dado 
com o início das obras dessa linha de transmissão, 
no dia 26 de fevereiro, em solenidade que contou 
com a presença do VJCe-Presidente da República, 
Dr. Marco Maciel. A participação do Vice-Presidente 
nesse projeto, por sinal, vem de longa data Em se
tembro do ano passado, anunciei, neste mesmo pie-
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nário, 3. reuni§.~ ern q!...!e S. 8f-!, juntamente com o 
:V1inistm ·.:ias õ,;linas e Energia, Raimundo Brito, anun
·:::iararn a ccnst;w;:2D dsssa rede. Vemos, pois, que a 
iJersistência é •.!me. e.titu:ie necessária a todos aque-
1es O.t:e r!es'?i~:rn 'l r.i_e~n'Lci:.;imento daquela tã,o _so-

), lini m. ;,!essi'?.siflscife 11, que terá extensão de 
180 !~m. ini;::ieirner.t'il ampliará o abastecimento da 
regiã0 :r:·"tr0!:C!itan:. ~·~~ Rscife, beneficiando uma 
~~p!2i.açZ!~ : ~z rnais C a ~t~ês rnilhQes de_ pessoas .. 

QueiC chamar a atenção para a importância 
·~esse. cbra para a gerayão de empregos no meu Es
taao, Psrnarnbuc:. 

Em recente reporiagem, a revista Veja anun
ciou a mudança de concentração da oferta de em
pregos do ei:m r-uo-São Paulo para diversas outras 
partes <.lo f'aís, iuclusive para o meu Estado. So
mente ncs pró:::imos dois anos, a inauguração de 
novos sll<::ppiug ~rs ou ampliação dos já existen
\es vai criar Hove mil11cvas vagas. A indústria anuncia 
~ abertura -:.'~ r:úmero equivalente de empregos no 
mesmo pet i c ::lo. Para 11ar sustentação à ampliação do 
comércio, do UJrismo e dos serviços decorrentes é ne
cessário ampliar a infra-estrutura. Eis porque é tão im
portante essa linha de transmissão, que deverá es
tar conc!uída até dezembro deste ano. 

Por ocasião do inicio das obras, o Vice-Presi
àente, ;.Jarco ivlaciel, tessaitou o compromisso do 
•3ovemo Fed:=rai com o desenvolvimento regional e 
ouviu do ;·;esid'3nte da •.:>:>mpanhia Hidrelétrica do 
São Francisco - Chesf- o anúncio de que a empre
::a vai investir R$·J,3 bilhão nos próximos três anos, 
para ampliar a infra-estrutura de energia elétrica do 
Nordeste. A exceção do Maranhão, que é abasteci
do pela Eletronorte, todos os Estados serão benefi
ciados. Nessa primeira fase, além de Pernambuco, 
também i\lagoas, Paraíba e Rio Grande do Norte te
rão seus sistemas de :::~bastedmento de energia elé
\rica reforçadcs. . 

A nova tinha de transmissão operará na tensão 
de 500 qui!owa~, cem capacidade para transportar 
uma potência de mii megawatts, e será sustentada 
por ~50 tones a ancorada por mais 22. Na constru
;ãc, serê.o empregadas diretarnente 500 pessoas,' 
um numere ini!niiameme menor que os empregos a 
serem <::i Í:;>.dos depois d'? ~nergização da linha, em 
·:!ezembro rl<;;ste '!no. 

E:sper2mos uue novos investimentos sejam di
rigidos ao Nordeste, r2.Zâo pela qual consideramos 
:mponante ~~ ::mped1o •jo l/ice-Presidente da Repú
blica, ,,,;c,;-c::; .. :::.:!::;!, -:crr:~ c demonstrado nesse epi
;ótiio. 

- Portanto, Sr. Presidente, Srªs e Srs. Senado
res, com satisfação, trouxe a esta Casa o registro 
desse importante evento acontecido no meu Estado, 
que se traduziu na inauguração da nova linha de 
transmissão Messias/Recife 11, que levará energia 
-elétrica da Hidrelétrica de Xingó até a região metro-
politana do Recife, beneficiando também outras de
zenas de cidades e criando a infra-estrutura neces
sária para o maior desenvolvimento daquela região. 

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

Durante o discurso do Sr. Joel de Hol
/anda, o Sr. Valmir Campelo deixa a cadeira 
da presidência, que é ocupada pelo Sr. An
tonio Carlos Magalhães, Presidente. 

O SR. PRESIDENTE (Antonio Carlos Magalhães) 
-Com a palavra o Senador E mandes Amorim. 

O SR. ERNANDES AMORifJI (PPB - RO. Pro
nuncia o seguinte discurso. Sem revisão do orador.) 
- Sr. Presidente, S~ e Srs. Senadores, ainda on
tem, quando estavam sendo votados nesta Casa os 
pedidos de emissão títulos para rolagem de dívidas 
dos Estados, apresentei emenda solicitando que fos
sem respeitadas as ressalvas técnicas do Banco 
Central, que recomendava que fossem aprovados 
apenas 63,02% da rolagem da dívida. Mas o Sena
do continua nos mesmos moldes, no mesmo modelo 
adotado de quando aqui aprovou 98%, mesmo ter.
do sido chamada a atenção pelo Banco Centra!, 
como ocorreu em outras oportunidades, por ter apro
vado os títulos sobre os quais, neste momento, gira 
a polêmica da CP!. No momento mais quente des
sas discussões, o Senado, num prazo recorde, vol
tou a aprovar emissão de títulos no valor de mais de 
R$400 milhões para jogar na praça. 

Em alguns comentários, chegam até a falar:· 

"Maracutaia legítima. 
O Senado recebeu os processos de 

São Paulo e Sergipe no aia.-m:~A p:c.rt;r ':l~f. 
Serra, que também é membro da : :,..., c.~cs 

Títulos Públicos, entrou em ação. r-,-:m~!ro, 
convocando a CAE em regime de w,:.~<?ncia 
para votar os pedidos. Depois, em:·:>i:-;,·;han· 
do a questão para o plená!io, nova;-;,,..,·•te er"l 
regime de urgência. 

Na CAE, foram negados os ~-;.rent>=;; 
doBe.· 

Pareceres esses, Sr. Presidente, Srªs e Srs. 
Senadores, que eram para o montante acima de 
30% a rrenos. O Senado, onde há poucos que en
tendem .. a área econô. -a. desconsiderou as elá-
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gêr.cias do Banco Central. :\manhã, o prSprio Banco 
vài dizer, como disse agora, que os Senadores são 
os responsáveis. Mas nem todos. Até porque, on
tem, entrei cem uma emenda e não tive oportunida
de de estar presente para defendê-la, por razões ou
tras, mas, apesar de ela ter gerado discussão, não 
foi aprovada. com voto de poucos Senadores. 

·~m relação a São Paulo, o Departa
mento da Dívida Pública do BC (Dedip) re
comendou que fossem aprovados apenas 
63,02% da rolagem pleiteada pelo governa
dor Mário Covas. No que se refere a Sergi
pe, o Dedip alertou que o Estado se encon
tra inadimplente com o banco, "integrante do 
sistema financeiro nacional". Por isso, lem
brou o parecer, a emissão estaria impedida -
legalmente pelo art. 13, inciso III, da Resolu
ção nº 69/95, do próprio Senado. 

Sr. Presidente, no Senado são aprovadas de
terminadas leis, são regulamentados determinados 
assuntos e, aqui mesmo, leis são desrespeitadas na 
presença de todos, com a aquiescência de quase to
dos. 

Com isso, a cada dia se complica a situação do 
sistema financeiro, num momento já triste devido a 
esses escândalos. Para presentear um grupo de in
teressados ainda é aprovada a emissão de R$ 446,8 
milhões em papéis dos Estados de Sergipe e de São 
?au!o. 

"De nada adiantou. Somente os Sena
dores Jader Barbalho (PMDB-PA) e Lauro 
Campos (PT-DF) votaram contra a rolagem 
da dívida de São Paulo". 

Mais abaixo: 
·serra estreou mal como presidenfe-da 

CAE", concluiu irônico o líder do PPB, Espe
ridião i\min (SC), também membro da CPI. 
"E tudo ·por maldade do Covas, que reteve o 
processo, até ele assumir a presidência da 
CAE" .,. a referência é ao atual Presidente da 
CAE. "No final das contas, o próprio Amin -
que ameaçara votar contra - aprovou a 
emissão. "É uma maracutaia legítima'",. 
acrescentou. 'Os títulos estão vencendo sá
bado e ouvi o Serra dizendo para o Senador 
Fernando Bezerra (PMDB-RN) que o Covas 
estava desesperado com isso. Resolvi dar 
um voto de confiança. ao governador, que 
promete moralizar os negócios com títulos. 

Serra garante, no entanto, que não 
.xetem:ie gsneralizar o uso de urgência para 

aprovar emissões de títulos: ··Essa é uma si
tuação transitória. Só não podemos deixar 
os Estados quebrarem." 

Sr. Presidente, o Estado quebra por incompe
tência, às vezes, por malversação ou por falta de in
teresse dos bons administradores. É o caso do meu 
Estado de Rondônia Estou aqui constantemente de
nunciando as irregularidades que existem no meu 
Estado. 

O Governador pega o dinheiro das AROs, di
nheiro federal, que aqui é conseguido com tanta difi
culdade, com o apoio das bancadas e do próprio 
Governo Federal; esses recursos vão para o Estado 
e, lá, são distribuídos, à mercê da vontade do Go
vernador, para pagar empreiteiras com obras super
faturadas. 

TIVemos informações. de que um empresário 
moveu uma ação porque queria receber uma dívida 
do Estado. O governo estadual propôs pagar 10% 
do valor da dívida, enquanto o resto seria repassado 
para atender aos interesses de grupos do Estado de 
Rondônia. 

Pelo que vejo, o dinheiro das AROs e o dinhei
ro da privatização da própria empresa foi desviado 
do Estado de Rondônia. 

E aqui, há alguns dias, apareceu um pedido de 
rolagem da dívida do Estado de Rondônia e nin
guém questionou onde foram gastos os recursos, 
qual o tipo do pagamento feito, qual o prazo. Mas o 
pedido foi aprovado aqui no Senado. 

Ou esta Casa desiste de participar dos assun
tos dos bancos, dos assuntos da área econômica, 
ou deverá se impor e fazer cumprir as determinaçõ
es do próprio Banco Central que, tecnicamente, dá 
um parecer dizendo que não pode ser feito tal em

prestiffiõporqi:Je ó Estado não tem condições, não 
pode ser feito um empréstimo a outro Estado porque 
ele está com dívida na praça. 

Uma empresa particular, quando vai ao banco, 
precisa ter a melhor qualificação possível para con
segui( um empréstimo de alguns centavos a juros al
tos. Quando um Estado, por interesses políticos, 
bate à porta do Banco Central, sai de lá com as ma
las cheias, sem a responsabilidade de restituir esses 
recursos à sua origem. 

Sr. Presidente, Srs. Senadores, ninguém sabe 
até aonde vai esse sistema econômico do jeito que 
aí está. Sou leigo nessa área, mas observo que le
vam muito dinheiro para fora do País, dinheiro que 
recebem do Governo Federal em reais e que, daí a 
pouco, passam a ser dólares. Esses recursos todos 
saem do País. 
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Está na hora de o Senado assumir essa posi
ção: ou continua dando aval, aprovando e autorizan
do esses financiamentos, ou vai ter que, no mínimo, 
ouvir o que setor técnico do Banco Central diz sobre 
a rolagem de dívida, sobre esse número de títulos 
jogados no mercado para serem vendidos ao preço 
e ao interesse de quem quer que seja. E, a partir 
desses acontecimentos, pôr um freio no manuseio 
desses recursos, no desperdício desses recursos. 

A região Norte precisa muito de recursos, de 
investimentos para se desenvolver. A agricultura 
está falida e está-se importando até arroz, cereal 
que, no meu Estado, nasce em cima de toco de ma
deira, de pé de pau, de lajedo, em qualquer lugar 
pode-se produzir arroz no Estado de Rondônia. Mas 
não há financiamento para plantar nem para com
prar a safra. Logo após, aparece dinheiro para im
portar arroz, milho e tantos outros bens de outros 
Estados. 

Então, peço, mais uma vez, que haja mais se
riedade nesta Casa, por parte de alguns membros, 
no sentido de analisar esses projetas e não votar em 
paixões, interesses de •a•, interesse de tal Senador 
ou de tal Estado. 

Devemos seguir a legalidade porque o Brasil 
precisa melhorar e esta Casa, pelo que se vê nos úl
timos dias, tem interesse muito grande em ajudar 
este Brasil crescer e melhorar. 

Era o que tinha a dizer. 
Muito obrigado. 
O SR. PRESIDENTE (Antonio Carlos Magalhães) 

-A Mesa se sente no dever de dizer a V. ExB, com a 
estima e amizade que lhe tem, que desserviço à 
Casa é o discurso de V. ExB, baseado em uma nota 
leviana que, essa sim, representa uma maracutaia. 

O SR.""ERNANDES AMORIM -Sr. Presidente, ... 
O SR. PRESIDENTE (Antonio Carlos Magalhães) 

-Não dialogue. A nota que V.ExB leu, se V. ExB esti
vesse na sessão; cumprindo seu dever de parlamen
tar, não faria o discurso que fez hoje ... 

O SR. ERNANDES AMORIM - Sr. Presidente, 
eu estava ... 

O SR. PRESIDENTE (Antonio Carlos Magalhães). 
-V. Ex' não dialogue com a Mesa. · 

O SR. ERNANDES AMORIM -Sr. Presidente, 
eu estava ... 

O SR. PRESIDENTE (Antonio Carlos MaQalhães) 
-V. EJc!l não dialogue com a Mesa. 

Saiba que as matérias votadas aqui o foram 
com parecer aprovado na Comissão, com awlso 
distribuído. Foi amplamente discutida. 'E os Estados 
que V. EJc!l disse que estavam inadimplentes estão 

adimplentes, conforme dO""..umento sobre a Mesa do 
próprio Banco Central. Se V. ExB prestasse atenção 
ao debate e não fosse se valer de uma nota leviana, 
provavelmente não teríamos o discurso de V. EJc!l, 
que representa um desserviço à Casa, em um mo
mento em que todos querem reabilitar o Senado da 
República. 

O SR. PRESIDENTE (Antonio Carlos Magalhães) 
- Concedo a palavra ao nobre Senador Romero 
Jucá. 

O SR. ROMERO JUCÁ (PFL- AR. Pronuncia 
o seguinte discurso. Sem revisão do orador.) - Sr. 
Presidente, Sr's e Srs. Senadores, venho nesta ma
nhã comentar o projeto de minha autoria, apresenta
do à Casa, que trata da regulamentação e controle 
das instituições liquidadas ou em liquidação pelo 
Banco Central. 

No momento em que a CPI dos Precatórios 
realiza debates sobre um setor do sistema financei
ro, no momento em que se busca passar a limpo e 
modernizar a administração financeira do País, apre
sento a esta Casa, com muita satisfação um projeto 
que visa a ampliar a fiscalização do Senado, da so
ciedade brasileira de uma atividade que tem drena
do ·recursos dos cofres públicos - a liquidação de 
entidades financeiras por má administração. 

O projeto de lei que apresento prevê que o 
Banco Central do Brasil encaminhará semestralmen
te à Comissão de Assuntos Econômicos do Senado 
Federal relatório pormenorizado do processo de in
tervenção e, de liquidação extrajudicial das instituiçõ
es financeiras de que trata esta lei. 

O projeto prevê, também, que a nomeação de 
interventores e liquidantes, de que trata o artigo 52 e 
16 da lei, será referendada pelo Senado Federal, por 
voto secreto, após argüição pública na Comissão de 
Assuntos Econômicos, no prazo de 90 dias contados 
a partir da sua nomeação. 

Esta Lei, Sr. Presidente, decorre de um fato do 
qual a maioria da população não tem conhecimento. 

Nos últimos 1 o anos, foram decretadas pelo 
Banco Central mais de 186 liquidações e mais de 
11 O Regimes de Administração Especial Temporária 
de entidades financeiras e, em alguns casos, os pro
cessos se arrastam por um tempo injustificável e no
civo para a economia da região diretamente atingida 
pela intervenção, haja vista que a intervenção pro
duz, entre outras coisas, a suspensão da exigibilida
de das obrigações vencidas e a inexigibilidade dos 
depósitos existentes à data de sua decretação. 

Dou o exemplo ,...."!. intervenção no Banco de 
Roraima, que vai com(:.-. qr 1 O anos, apesar de o 
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Parágrafo Único do Art. 12 do Decreto-lei n2 2.321, 
de 25 de fevereiro de 1987, que instituiu o Regime 
de Administração Especial Temporária, estabelecer 
que •.. 

... a duração da administração especial 
será fixada no ato que a decretar, podendo 
ser prorrogada, se absolutamente necessá
rio, por período não superior ao primeiro. 

Seguramente, a intervenção, no caso de Rorai
ma, não foi decretada pelo prazo de 5 anos. 

Antes da vigência do Decreto-lei n2 2.321/87, 
valia o prazo de intervenção previsto no art. 4!! da 
Lei n2 6.024, de 1974, que não poderia exceder a 
seis meses, prorrogável por mais seis meses. 

Sendo assim, no caso de Roraima e no caso 
de uma centena de entidades, a intervenção já de
veria ter sido encerrada. 

Portanto, entendo que essa questão precisa 
tomar-se transparente, assim como a nomeação 
dos titulares dessas liquidações. 

Por acreditar também que os titulares desses 
cargos, pela importância que assumem na condução 
do processo, carecem de maior legitimidade no 
exercício de suas funções, e que os critérios defini
dos na lei envolvem, até agora, certo grau de subje
tividade, apresentamos este projeto, para que o Se
nado Federal possa tomar conhecimento da real si
tuação econõmica dessas instituições, primeiro, 
aprovando o nome do interventor da liquidação e, 
segundo, como eu disse, recebendo semestralmen
te, relatórios que vão demonstrar a atividade da li
quidação, o imobilizado, quanto foi arrecadado, qual 
é o prejuízo da entidade, para que se possa, semes
tralmente, fazer um acompanhamento sério e os co
fres públicos e a sociedade brasileira não tenham os 
seus recursos drenados. 

Portanto, ao apresentar este projeto, encareço 
às lideranças ·dos diversos partidos e aos compa
nheiros da Casa que colaborem para que a tramita
ção seja rápida, porque este projeto, sem dúvida algu
ma, encaixa-se no processo de modernização, de am
pliação e de fiscalização que esta Casa e que a socie
dade brasileira tem feito e quer ver feito na administra
ção financeira do País, que tantos dissabores, pro
blemas e prejuízos tem causado à nossa Pátria 

Muito obrigado, Sr. Presidente. 

Durante o discurso do Sr. Romero 
Jucá, o Sr. Antonio Carlos Magalhães, Pre
sidente, deixa a cadeira da presidência, que 
é ocupada pelo Sr. Valmir Campelo. 

O SR. PRESIDENTE {Valmir Campelof- Con
cedo a palavra ao nobre Senador Ademir Andrade. 
{Pausa.) 

Sobre a mesa, proposta de emenda à Consti
tuição que será lida pelo Sr. 12 Secretário em exercí
cio, Senador Nabor Júnior. 

É lida a seguinte: 

PROPOSTA DE EMENDA À CONSTITUIÇÃO 
N210, DE 1997 

Altera dispositivos da Constituição 
Federal relativos ao trabalho do menor. 

As Mesas da Câmara dos Deputados e do Se
nado Federal, nos termos do inciso I e §§ 22 e 32 da 
Constituição da,.República Federativa do Brasil, pro
mulgam a seguinte emenda ao texto constitucional: 

Art. 12 O art. 72, inciso XXXIII, passa a vigorar 
com a seguinte redação: 

"XXXIII - proibição do trabalho notur
no, perigoso ou insalubre aos menores de 
18 anos.• 

Art. 22 O art. 227, § 32, inciso I, passa a vigorar 
com a seguinte redação: 

"Art. 227. . ...•...........•.....•..••••..•..••..•..•... 

§ 32 ····•·····•··················•··••·······••·•··•·····•· 
I - idade mínima de 14 anos para ad-

missão ao trabalho de menor aprendiz. sal
vo nos· casos de menor infrator, conforme 
dispuser lei especial;" 

Justificação 

A Assembléia Nacional Constituinte, que· elabo
rou a Constituição de 1988, realizou trabalho inova
dor em todos os temas de caráter social e, nesse 
sentido, sinaliza em direção a uma nova doutrina, no 
âmbito do direito constitucional. 

Um capítulo relevante, que comprova tal asser
tiva, é o que se refere aos direitos e garantias da fa
mília, para cada um de seus integrantes, desde o 
nascimento até a velhice. 

Assim, inúmeros dispositivos constitucionais 
tratam dos deveres do Estado e· da família, relativa
mente às crianças e adolescentes, bem corno dos 
direitos garantidos aos menores de idade. Foi a par
tir desses parâmetros legais que tomou-se possível 
a elaboração do Estatuto da Criança e do Adoles
cente- Lei n2 8.069, de 13 de julho de 1990-, bem 
corno a lei de criação do Conselho Nacional dos Di· 
reitos da Criança e do Adolescente - Lei n2 8.242, 
de 12 de outubro de 1991 -,que complementou o 
Estatuto. 
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Após oito anos de vigência, alguns dispositivos 
constitucionais se revelam inadequados à realidade 
atual, mesmo que tenham sido elaborados e sancio
nados visando o benefício das pessoas concernentes. 

Este é o caso da limitação imposta pelo inciso 
XXXIII do art. 72, que apenas permite o trabalho de 
menor na condição de aprendiz. A experiência tem 
demonstrado, tanto no caso de instituições públicas 
como privadas, na assistência aos menores de rua 
ou infratores, que são inúmeras as dificuldades para 
se encaminhar à escola esses meninos e meninas. 

Tendo eles uma experiência de vida de adulto, 
desvinculados da família, vivendo nas ruas, experi
mentando drogas, convivendo com a marginalidade, 
utilizando formas legais e ilegais de obtenção de 
renda, sendo - muitas vezes - pais e mães, esses 
menores evidenciam uma situação peculiar, em ter
mos de comportamento e maturidade: são menores, 
cronologicamente, mas são adultos, por sua expe
riência de vida, e, por que não dizer, de morte. 

Nesses casos, toma-se muito difícil, se não im
possível manter esses jovens, como determina a 
Constituição, na condição de aprendiz, ou seja tra
balhando em horário parcial, para que possa fre
qüentar a escola regular no outro horário que lhes res
ta Esses meninos e meninas, dada sua história e ex
periência não se adequam e não se adaptam ao nível 
escolar que lhes é próprio, isto é são: "velhos" demais 
psicologicamente, afetivamente, socialmente para 
aceitar um ensino dentro dos padrões habituais. 

Assim, seria necessária uma inversão, no que 
concerne aos procedimentos de inserção e integra
ção social, de meninos e meninas com este perfil: 
precisariam integrar-se a uma atividade laborativa, 
em horário integral que, serviria como terapia ocupa
cional e metõ de afastá-los de ambientes pernicio
sos, mas também como um trabalho, pelo qual fos
sem remunerados. Pouco a pouco, a própria expe
riência num ambiente de profissionalização eviden
ciaria a necessidade de uma formação específica, 
em escolas técnicas, ou simplesmente a retomada 
da formação edUcacional, no âmbito escolar. Desde 
que, evidentemente, levássemos em conta, suas 
características pessoais e sociais adequando o ensi-: 
no - em termos de conteúdo programático, de peda
gogia e didática - a sua condição de menor de rua 
ou infrator. Isto é uma criança-adulta". 

Tal encaminhamento, pressupõe que tais meni
nos e meninas deverão estar vinculados a alguma 
instituição, que lhes proporcionará não só o t-:_abalho, 
mas a assistência social e psicológica, e, eventual
mente, os recuperarão no caso de uso de drogas, 

pois uma ação multidisciplinar poderá atender às ne
cessidades desses menores. 

É com esse objetivo ou seja de melhor adequar 
o atendimento às peculiaridades desse significativo 
número de crianças e adolescentes que estamos 
apresentando essa Proposta de Emenda à Constitui
ção, para cujo sucesso contamos com o apoio e o 
voto de nossos Pares que, certamente, serão sensí
veis a nosso pleito que longe de nascer de uma vi
são individual, responde às inquietações de inúme
ras instituições assistenciais não só no Estado de 
Minas Gerais, mas espalhadas por todo o Brasil, 
cujo trabalho meritório vem sendo difiCultado e, 
constitucionalmente impedido, nesses últimos anos. 

Sala das sessões, 14 de março de 1997.
Regina Assunção - Nabor Júnior - Roberto Freire -
Sebastião Rocha- Lauro Campos- Leomar Quinta
nilha - José Roberto Arruda - Humberto Lucena -
Roberto Requião - José Eduardo Outra - Gilvam 
Borges - Coutinho Jorge - Waldeck Omelas - Ra
mez Tebet - João Rocha - Jader Barbalho -Geral
do Melo - José Agripino - Guilherme Palmeira -
João França - Josaphat Marinho - Levy Dias - José 
Bianco - Renan Calheiros - Júnia Marise - Lúcio 
Alcântara - Bello Parga - Romeu Tuma - Carlos 
Bezerra - Valmir Campelo - Edison Lobão. 

LEGISLAÇÃO CITADA 

CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA 
FEDERATIVA DO BRASIL 

Art. 72 São direitos dos trabalhadores urbanos e ru
rais além de outros que visem à melhoria de sua 
condição social ....•...•.••••••••••.•..••.•....•......••.••••••••••••••••. 
.......................................................................................... 

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

Art. 227. É dever da família, da sociedade e do 
Estado assegurar à criança e ao adolescente com 
absoluta prioridade, o direito à vida, à saúde à ali
mentação, à educação ao lazer à profissionalização 
à cultura à dignidade ao respeito à liberdade e à 
convivência familiar e comunitária, além de colocá
los a salvo de toda a forma de negligência, discrimi
nação, exploração, violência, crueldade e opressão. 
.................................................................................................. 

§ 32 O direito a proteção especial abrangerá os 
seguintes aspectos: 
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I -idade mínima de quatorze anos para admis
são ao trabalho, observado o disposto no art. 72, 
XXXIII; 

(A Comissão de Constituição, Justiça e 
Cidadania.) 

O SR. PRESIDENTE (Valmir Campelo) - A 
proposta de emenda à Constituição que acaba de 
ser lida está sujeita às disposições especfficas cons
tantes do Art. 354 e seguintes do Regimento Interno. 

A matéria será publicada e despachada à Co
missão de Constituição, Justiça e Cidadania. 

O SR. PRESIDENTE (Valmir Campelo) - A 
Presidência recebeu, do Ministro das Comunicaçõ
es, o Aviso n2 43/97, de 12 do corrente, encami
nhando, em cumprimento ao disposto no § 22 do art. 
42 da Lei n2 8.9n, de 6 de janeiro de 1995, novos 
textos da regulamentação do Serviço de TV a Cabo, 
elaborados por aquele Ministério, para audiência e 
parecer do Conselho de Comunicação Social. (Di
versos nl! 15, de 1997) 

O expediente vai à Comissão de Educação, 
considerando as atribuições a ela deferidas pelo Re
gimento lntemo, uma vez que o Conselho de Comuni
cação Social, embora criado, ainda não foi instalado. 

Tendo em vista o estabelecido no§ 22 do art. 
42 da Lei n2 8.9n, de 6 de janeiro de 1995, fica 
aberto o prazo de quinze dias úteis, contando a par
tir desta data, para que a referida Comissão se pro
nuncie sobre a matéria, aplicando-se à sua tramita
ção, se for o caso, o processo estabelecido no art. 
172 do Regimento Interno. 

A Presidência irá ainda encaminhar cópia do 
expediente à Câmara dos Deputados. 

O SFf. PRESIDENTE (Valmir Campelo) - En
cerrou-se ontem o prazo para apresentação de 
emendas ao Projeto de Lei do Senado n2 86, de 
1995, de autoria do Senador Roberto Freire, que dis
põe sobre incentivos à instalação de empresas fabri
cantes de veíc;ulos, partes, peças e componentes 
autornotivos nas regiões economicamente desfavo
recidas que especifica. 

Ao Projeto foi oferecida uma emenda que vai 
ao exame das Comissões de Constituição, Justiça e 
Cidadania, e de Assuntos Econômicos. 

É a seguinte a emenda apresentada: 

EMENDA N2 3- PLEN 

Adite-se ao parágrafo 12 , do Art. 12 do Projeto 
de Lei do Senado n2 86, de 1995, a expressão: 

• ... e da área do Espírito Santo com
preendida entre a fronteira norte do Estado 
e o Rio Doce.• 

Ficando assim redigido: 

Art. 12 ( ••• ) 

§ 12 para efeito desta Lei as áreas geo
gráficas contempladas correspondem aos 
Estados de !-.1aranhão, Piauí, Ceará, Rio 
Grande do N:;rte, Paraíba, Pernambuco, 
Alagoas, Sergipe, Bahia, Acre, Amazonas, 
Amapá, Pará, Rondônia, Roraima e Tocan
tins, além da trea do Estado de Minas Ge
~ais incluída no Polígono das Secas e da 
área do Espírito Santo compreendidas entre 
a fronteira norte do Estado e Ó Rio Doce. • 

Justificação 

A área do Estado do Espírito Santo que se pre
tende seja incluída, sofre dos mesmos problemas da 
área geográfica agraciada com o presente Projeto 
de Lei, como a falta de desenvolvimento econômico, 
êxodo rural, má distribuição da renda, sofrendo a re-
gião com o desemprego e subemprego. · 

Ampliando os incentivos para essa parte do 
território do Espírito Santo, estaremos favorecendo o 
desenvolvimento econômico da região, diminuindo 
as desigualdades regionais e sociais e proporcio
nando a melhoria da qualidade de vida daquela cole
tividade, com aumento da oferta de empregos e da 
arrecadação de impostos. 

Sala das Sessões, 14 de março de 1997.- Se
nador José lgnâcio Ferreira. 

O SR. ERNANDES AMORIM - Sr. Presidente, 
peço a palavra para uma explicação pessoal. 

O SR. PRESIDENTE (Valmir Campelo) - V. 
ExA quer dar uma explicação pessoal a respeito de .•• 

O SR. ERNANDES AMORIM- Sobre o ocorrido. 
O SR. PRESIDENTE (Valmir Campelo) - V. 

ExA não foi citado. 
O SR. ERNANDES AMORIM (PP - RO. Para 

expliCação pessoal. Sem revisão do orador.) - Sr. 
Presidente, fui citado diretamente. 

Lamentavelmente, o Presidente não se encon
tra presente, mas uma das reclamações feitas foi de 
que eu não estava presente ontem aqui. 

Em primeiro lugar, eu estava presente, porque 
registrei o meu nome no painel, marquei a minha 
presença. Em segundo lugar, eu fui ao Serviço Mé
dico ontem. 

Na hora, eu quis dizer aqui que eu não estava 
presente para defender a minha emenda apresenta
da ontem. Por isso, o Presidente fez uma referência 
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e não tem nada a ver uma coisa com a outra. Eu es
tava presente à Casa, estava no Serviço Médico, por 
isso não pude estar presente no plenário. 

Não estou reclamando da maneira como foi vo
tada a matéria. Acho que houve um mal entendido. 
Reclamei que existem regulamentações que deixa
ram de ser cumpridas, e que existe uma recomenda
ção do Tribunal de Contas que também não foi ob
servada pelos Senadores. 

Por isso, eu não aceito a maneira como fui tra
tado. Lamentavelmente, o Presidente não está aqui 
-tenho muito respeito por S. ExB. Mas não aceito, 
porque se não estive presente foi devido a outros 
assuntos, e sempre gosto de estar presente à Casa. 

O SR. PRESIDENTE {Valmir Campelo) - O 
Senador Júlio Campos enviou discurso à Mesa para 
ser publicado, na forma do disposto no Art. 203 do 
Regimento Interno. 

S. Ex' será atendido. 

O SR. JÚUO CAMPOS (PFL - MT) - Sr. Pre
sidente, Srl's e Srs. Senadores, o Governo Federal 
assusta-nos com algumas de suas atitudes e nos faz 
questionar quanto a seus reais objetivos de apoio à 
agricultura. Exemplo dessa incongruência nos é 
dado pelo anúncio de que o Conselho Monetário Na
cional, no ãiS 22 de janeiro último, liberou os bancos 
de aplicarem parte das exigibilidades bancárias para 
financiar a produção de alimentos da cesta básica. 
Com isso, o Poder Público perde um importante ins-
1rumento de politica agricola, algo inadmissível no 
atuaJ contexto de minguados recursos para a peque~ 
na propriedade. 

Não é demais relembrar que os pequenos pro
dutores são os maiores responsáveis pelos alimen
tos que compõem a cesta básica do trabalhador. Na 
estrutura atual, a pequena propriedade de até cem 
hectares responde por rrl8is de um terço do arroz 
colhido; a peJCEH:dagem chega a 7gok quando se tra
ta do feijão; dois terços do milho vêm dessa mesma 
fonte, assim como um terço da soja; sgok da batata, 
assim como 77% das aves e 82% dos suínos saem 
dáS roças dos pequenos. 

Esses dados, por um lado, comprovam a per
sistência do homem do campo, apesar da falta de in
centivos; por outro, denunciam a precariedade de 
nóssa produção agropecuária. Àevelam que há ra
zões para o lavrador reduzir, cada vez mais, a área 
cultivada e até mesmo abandonar a terra, por não 
Obter a recompensa pelo trabalho tido com ela. Para 
se ter uma idéia, de 95 para 96 houve um decrésci
mo de quase dez por cento da área cultivada. 

E vejam, Sr% e Srs. Senadores, que vem de 
longe a resistência do produtor rural. Desde os anos 
cinqüenta, com a política de incentivo à substituição 
de importações, o campo perde em detrimento dos 
setores urbanos. O incentivo às exportações na dé
cada de sessenta também contribuiu para a transfe
rência de renda. Já nas duas últimas décadas, os 
planos de estabilização econômica, incluído o Plano 
Real, foram responsáveis por mais uma parcela de 
empobrecimento do campo. Estudos especializados 
demonstram que a transferência anual de renda da 
agricultura foi, em média, superior a quarenta por 
cento entre 1960 e 1992. Embora na década de 70 
tenha havido crédito abundante com algum subsí
dio, quem mais se beneficiou foi a grande lavoura 
de fins comerciais. Na esteira desse empobreci
mento, colaboraram tanto a sobrevalorização cam
bial quanto as tarifas elevadas para importação de 
insumos e máquinas. Os impostos indiretos agra
vam essa situação, pois chegam a ser responsá
veis por vinte por cento do preço do bem agrícola. 
Confiscos, tabelamentos, política de preços míni
mos descasada da de reajuste de juros vieram 
atrás, colaborando para enterrar os ganhos do se
tor rural. Esses fatos foram sobejamente demons
trados aqui no Congresso, quando da conclusão 
dos trabalhos da Comissão Parlamentar Mista de 
Inquérito sobre o endividamento do campo, concluí
da em 1993. 

Empobrecimento foi particularmente mais gra
ve para o pequeno produtor de alimentos, pois a fal
ta de recursos levou à concentração da posse da 
terra. Menos oportunidades de trabalho nas regiões 
de pequenas propriedades, por sua vez, levaram à 
baixa rentabilidade, à redução de salários e ao de
semprego. 

É preciso lembrar o impacto disso na economia 
nacional. O complexo agroindustrial corresponde a 
quarenta por cento da renda nacional. Com a retra
ção das atividades, tem havido menor demanda por 
insumos, defensivos e máquinas agrícolas; o campo 
tem requerido menos serviços de transportes; tem 
fomecido menos matéria-prima e menos alimentos, 
levando ao desemprego. Enfim, a perda tem sido 
não apenas para os agricultores, mas para o Pafs 
como um todo. 

A pauperização do homem do campo se reflete 
na renda per capita anual do setor agrícola, que é de 
mil dólares, ao passo que a do setor urbano é de 
quatro mil dólares. Para termos um parâmetro, nos 
EUA a renda da popuiação rural é 26% maior que a 
da urbana. 
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Vejamos as conseqüências dessa política para 
o conceito de segurança alimentar, que vem sendo 
discutido pela sociedade brasileira e que levou ao 
engajamento de tantas instituições. O atual governo 
diz-se comprometido com essa política e até man
tém o programa Comunidade Solidária como um dos 
desdobramentos da campanha contra a fome. Pois 
bem, Sr. Presidente, a segurança alimentar, numa 
de suas definições mais elementares, consiste na 
auto-suficiência produtiva nacional de alimentos. 
Particularmente no Brasil, essa autonomia deveria 
ser buscada no pequeno produtor, com ênfase na 
produção familiar. Com a atual crise desse segmen
to, cabe indagar: até que ponto estamos vivendo 
uma situação de segurança alimentar? 

Aparentemente, o Brasil gera o suficiente para 
alimentar sua população. O problema da fome, nes
se caso, teria como causa a insuficiência de renda 
de parte da população e não a falta de gêneros. 
Ocorre que, até hoje, a capacidade de abastecimen
to do Brasil não foi testada. Num dos planos de esta
bilização que levaram a um maior consumo, chegou 
a haver desabastecimento em importantes setores. 
Um levantamento sobre o comportamento futuro do 
mercado consumidor constatou a necessidade de 
um aumento substancial na produção. Supondo-se 
que as famílias hoje excluídas do mercado tivessem 
dinheiro para adquirir a cesta básica, no ano 2.000, 
"seria necessário um incremento de 41% na área 
plantada. Precisaríamos de três vezes a quantidade 
de trigo produzida hoje; a produção de soja teria que 
ter um acréscimo de 176%, sem falar que o arroz
com-feijão, elemento básico da alimentação, teria 
que ser plantado em muito maior quantidade. 

Em função desse quadro, Sr. Presidente, não 
podernosprescindir de uma polítieagovemamental 
coerente e consistente para resgatar a produção de 
alimentos. Do mesmo modo que a redução e a 
transferência de renda da pequena agricultura para 
os setores financeiro e industrial foi decorrente da 
política macroeconômica, é necessária uma política 
pública de resgate do setor prejudicado. 

Sendo importante como é garantir o adequado 
suprimento alimentar, é imprescindível capitalizai a 
pequena agricultura. Essa é a conclusão mais ele
mentar a que se pode chegar. Entretanto, corno já 
apontei, não há congruência entre a política anun
ciada e a prática dos órgãos governamentais: 

Os instrumentos usuais de política agrícola, 
como preços mínimos, seguro rural, equivalência
produto são pouco confiáveis, pois o Governo não 
cumpre os compromissos definidos nos planos de 

safra. Toma-se premente, portanto, construir essa 
confiança. Para tanto, é indispensável fornecer se
gurança aos usuários, com a elaboração de planos 
de safra de duração plurianual, seguidos rigorosa
mente, no lugar dos planos anuais descumpridos 
sistematicamente, como temos hoje. 

É preciso saber, Sr!'s e Srs. Senadores, que o 
maior comprometimento da estabilidade é o desa
bastecimento. Desse modo, é preciso, como já afir
mei, devolver a capacidade produtiva ao agricultor. 
Essa capitalização da pequena propriedade consis
te, entre outras medidas, em possibilitar aos peque
nos agricultores acesso ao crédito, instrumento do 
qual praticamente já não fazem uso, seja pelo peque
no volume ofertado, seja pelo alto custo financeiro. 

Nesse ponto, voltamos à questão inicial por 
mim colocada: a obrigatoriedade de aplicação das 
exigibilidades bancárias para financiar a produção 
de alimentos. Uma análise dos valores destinados 
para a presente safra mostra que as exiglbilidad<:!s 
constituem um dos poucos recursos a baixo custo 
para a agricultura, pois o Tesouro não tem destinado 
verbas para esse fim. No anúncio do Plano de saíra 
96/97, o Governo Federa! anuncic.J que as exigibili
dades bancárias contribuiriam com um bilhão de 
reáis dos cerca de cinco bilhões destinados ao cus
teio da safra. Com a aprovação da Contribuição Pro
visória sobre Movimentação F'lnanceira-CPMF, a 
Confederação Nacional da Agricultura prevê· um 
aporte adicional superior a setecentos miihões de 
reais para as exigibilidades. No entanto, com a deci
são do Conselho Monetário Nacional, esse adicional 
deixa de favorecer o pequeno produtor de alimentos, 
pois os bancos têm preferênCia em aplicar em lavo!J
ras mais rentáveis e mais seguras. 

Acredito Serem verdadeiros os propósitos tio 
Governo Federal de aumentar a produção agrícola, 
retomando ao patamar de oitenta milhões de tonela
das de grãos colhido em 1995. Entretanto, é imprati
cável chegar a essa marca com uma política de cré
dito tão oscilante. A par de outras medidas para res
sarcir os agricultores de suas perdas, é preciso que 
o Poder Executivo não se furte ao papel de geren
ciador do crédito agrícola. Nesse sentido, deve rea
valiar as danosas conseqüências de liberar os ban
cos de aplicarem parte das exigibilidades em favor 
daquele que produz alimentos. 

Era o que tinha a dizer. Muito obrigado! 
O SR. PRESIDENTE (Valmir Campelo)- Nada 

mais havendo a tratar, está encerrada a sessão. 

(Levanta-se a sessão às 10h15min.) 


