
• CONGRESSO NACIONAL

ANAIS DO SENADO FEDERAL
ATAS DA 20' À 28!SESSÃO DA 3'SESSÃO
LEGISLATIVA ORDINÁRIA DA 50' LEGISLATURA

VOLUME 21
1<'5

17 MAR. A 3} MAR. 1997

SECRETARIA ESPECIAL DE EDITORAÇÃO E PUBLICAÇÔES
SUBSECRETARIA DE ANAIS - SENADO FEDERAL

BRASÍLIA - BRASrr..
1996



fNDICE TEMÁTICO 

AÇÃOOW. 

Rdlla que o Mmistfno Pdblico l!slldllal do RI>
- impo1111U 1Ç1o civil pdbUca. ricilmllo a domll-
11111> do ..-Ilibas, ........ -.~~o~ ... -
""' ' '""'''Oo<es clll TliiNaal do Jusbça clll Eslado 
.............. Sea. Romem Jw:i. --··-····· ····--··-----··-

AGRICVL1l!RA 

A cnoe aa epicallura bns!len faYORCeU a 
OIDIIriÇID em massa do pequeaos e pllldes propne
drios do 1m11 para BoUvia e l'lln&uai- Sea. L!lcbo 

Coelho.---·-···--······--········-·----··--·-······ 
IDJA 

Dia MIDiial da Ápa. Sea. Bcm.do ClbnL .••••• 

Dia Muadial da~ Sea. .Joo6 AML--·-······· 
Dia Muadill da Alua. Sea.llmlez Tebec.-·-········ 

ARTES I'LÁSJ1CAS 
l!afoea a ...,....ç~o do anos plúdca em bomeaa-

11001 !IIIEIIIdo do Gaoú, da qual pllliapaato .. p!!IORI 
Eldor ........ Limo, Selma Paneinl • Alm'·- Liah. 
que se nalizlal1111 Hold Nacio!IBI, IIII cba 20 clll-
!e me& Sea. Mauro M!llllda. ·········---·-···--··- •••••....•. 

AVICUL1URA 

Que aa IMI:UIIun 1111 ~ e em aJauas Esl!!dos 
do N""" e clll Ncmlea!e. Seo Llicio Alcl!ll.an. ............. . 

llilc:me sobn: a aYicul!un brudcila. Sea. lAcul 
A1c:lnlan. ....• ···-· • ·····-·-·---· .......... ···--·····-····--

(BACI!N) 
A nnparlincia da 6seaJizaçto do llaDeo Ceollll. 

Sea. Joa! Fopça. ....... ·-······--··--- ·····-·-·····--··-·· ... . 
DefeDde o prajelo do lei .... l!llli!ul • ... 

pendhr!• ao Banco Cenlnll. Sea. .Joo6 Fopça. ·-- •.••••• 

BLOCOPAIU.AMENTAR 
Maaifes!a em !1111110 do Bloco do Oposiçlo, mdig· 

aiÇio qu111111 ao Oovemo do Seobor Fema!!do llennque 
Clnlooo. Sen Adeour ADdrado. ............................. . 

BOLSA DE ESTUDO 
Afirala que o popama bolsa eseola 6 um paliali-

oo Sea. Gilvllllllolp. ....•.....•..• ·-------····--·-· 

IIORRAOIA NAnJRAL 

5 Supnado IIII Pic:aideub: do ComeJM N8amW do 
............,., Sr. """lllldo Glllo, ao aepnn- da 
Seca-.. da Am!!711nja Lep1 e a l&:mcos do 1bsma. a 
ellbonçlo do um doeumeaiD a ser llpleoedallu ao Pial
den!e da Repolbhca, aoUc:ilando apoio. bomldla--
Sea. Marma Sdva. •••.•••••••.•.•••••••• ·--····-·· ... ---··-... 

25 IIRA5IL 

209 
213 
.216 

159 

76 

O..- Brasil. Sea. Ney "•••ma ·--··-··------
(CEP) (VMioFINANCIAME!m)) 

CENSO DEMOORÁFICO 

Divulp....., populaciooal realizodo pela Fu!lda
CID 1Dsbiuio Bnsaleam do Oeognfia e p.,...gjra 
(IBGP). Seo. .Joo6 Raberlo Amada.--··· ····--··-····-··· 
aruvA 

Pmt bawlo IDdaces do ebuva para o Eslado do 

Cear.L Seo. Ldao Aldntan. .. -········· -··-··-········-······-

CIDADANIA 

DimiD do ""*'1°11 IIII Brull 5ea. Beilediia da 

76 Sdva. •••·••· .... ··-······················- ···-· --····--········--··· -

(CNBB) 

SolidanziiDdo.s eom Dom Luc:lao Meodos do 
28 Alllleida, a.-Secndno-Genl da CNBB, pela 1118 ,...,_. 

aapoçlio CX1111 a Componbla Vlle do Rio Doce. Sea. .Joo6 
28 Alves.-·· ..... •..••• • . ...................................... ·-····- .. . 

COMEMORAÇÃO (Vide ÁGUA. DISCRIMINAÇÃO 
RACIAL) 

Comemançlo do Dia li!b!maaOi!ll pela Eliamaa-
85 ç1o da D!ICIIIIIII!IÇICI Racaal. Seo. Abdiu Naoamemo . 

415 

341 

215 

318 

33 

313 

166 



n 

CO~CIA 
Esmmlla a parbapaçlo da Sr' Elena Landau. 

como palostnmle do poiDol 5, intillllado: "A VJsio dos 
invesbdola". Seu. Jos6 Bduanlo Dutta. •... ..... . ..•.. 

CONSELHO MUNICIPAL 
Comeala o8"ao n:cebldo do Coaselho Mwuapal 

de Sa1lde de Altamua (PAJ, IIOble o proc:eduDmlo do 
Secn:t6no de Sadde do Mlllliclpo. que ..suou o chahel-
10 destmado ao Jll&liiiiOIIIO do pmpma de leite para 
cnanças Sen. Ademlr Al1dlade. ••••••••· •••••.••• ·---· ... 

CONSTITUIÇÃO 
A IJIIIIOidnaa da Collslltuiçlo de 1988. Sea. Be-

aodlta da Sdva. ·····- .......••. . ..••••.. ··--····- ..... ··- .. ·-· 

COOPERAnvA 

Apaata • -· de lJIIOYIÇio pelo Coo
J!IessD NaacaaJ. de J110J01DS que YISOIIIIIIIabzar alegi&-
laçlo que n:gula a cnaçlo e o flulcicmamoDio das c:uope-
IIIIVIS no Plls. Seu. Cllloo Be:zma. .•..••..•..•••.. -···- .. 

l'leclaq»-"" com a falta de IIIUiar no Doporta
meaiD de CaoponbVISIIIO e AssocubVIIIDO Rwal- DE-
NACOOP Seu. Carlos Be:zma. -·········· .....•.•.... -· . -··· 

CORRUPÇÃO 

IDib........,_.. com o J11DCC1S0 de lavacem de ch
abeuu fala pelo Sr. FauJo Cálr Fanas e o cnYOI......,.. 
to da mulher do l'lef...., Celso Pllll no evlndaJo dos 
pecallluos. Seu. Lawo Clmpos. •.....•••..... .••••. . ··--· • 

(CPI) 

CPI doa pm:ar6rios Seu. Jos6 Fopça. •.•••.....•.•. 
CPI doa pecol6rios. Seu. Benodira da Silva. •••.•. 
Anahsa a IepCn>ISSio dos ll8bolbas da CPI dos 

Tflulos l'llbllcol Sen. Pedro Si1111111. ••••••••••••••••••••••••• 
Compara a CPI dos Tflulos Pdbhc:os com a CPI 

do bnpeacMat. Sal. Pedro Samon. _ ••• . ·- . ..•••. . 
Anahsa a """''lçlo e mobVJ!ÇÕO de uma Comis

sio l'adaml:lllar de 1Dqu6nto SeiL Lawo Campos ••••••• 
l'leocupando-"" com a CPI doa peca!6nos. Seu 

Bduanlo Suph<y •••••• •••.• ••••••••••• •• • •• . 

(CVRDJ (VideCNBB. PIUVATJZAÇÃO) 

DEFICIENTE VISUAL 

Apela lls auronclades COI!Sb!Ufdas para o -..1•
mc:nro de oohataçlo da AIIOC!açlo Calannease para 111-
tegraçlio do Cego- ACIC. Seu. Espc:nchlo AmiD. •••••••• 

DEMISSÃO (Vule AÇÃO OVU.J 

DESCEN'I1WJZAÇÃO 

Sohala o llpOIO dos Senadom .. Pnlgrama de 
Execuçlo llevenllabzacla - PED. Seu. Sebualo Ro-
cha.. .. . . . . .. .........•. . . ........ ···- ... ·- ..••..•.•. 

DESJOUALDADE REGIONAL 

Observa o Adas Rel!aaal da J:lesl&ualdade. p!bÜ-
80 cado pelo IDsiiDIID de l'esqwsas Ecca6macas Apbn!da• 

Sea. Fmtas Neto. .•. ······- ······•···· ···-········· . . •••.. . ...• 
N. desigualdades ~OIIIIS no BIUII. Seu. Ldao 

Aldalar.L ·-·· • ••••••••• •••••• •••• • •••••••••• .... • •••••• •••• 

DESMATAMEI'n'O 

~do eles- no lllas!le o 1111aesse 
148 doa palses de Pnmeuo Momdo pela Amaz6ma. 5eD 

33 

Onofre Quman. •••••••• • ••••••• ·-········· -··· ••••••••• •• • 

DIREITOS HUMANOS 

V!OIIDcla C0D118 os due!tos bumaaos no Bll!Sil 
Seu. Beaodlra da Silva. -······- ••••••. ··-·····-·················· 

DISCRIMINAÇÃO RACIAL (VIde COMEMORA
ÇÃO) 

157 Cmdmma!lldooao-•-""""' 
dia 21 de IIB\». o desafio de Wer valor os pnacfpios 
..,._'Cioa.;• de JliSIIÇI e cidadania. J1113. a so1uçlo da 

157 ques!lo IIC!IIIno Bnsd. Sea. AbdLas )'laviaem ·-·· •••••• 
D!scom: - ......... do 18C!IIDO DO BIIS!l • 

noDM!Ddo.Sea. Abdw NIICIIIIOIIID •••••••••••••••••••••••• 
Luta doa -dos afro..braslkinl. Sen. Abdw 

NasaiiiOI!IO. •••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 
Coulnbuiçlio do fator b!llllnco J1113. o nasmo 

138 Seu. Beaodlra da Sdva. ·-··-··········· ······-· ··••··· .•.••••.. 
Dia IDim!acJooal pela EJnnmlçlo da Dllc:rimma

çlo ela Racial Seu. Boaodira da Sdva. •.•••....•••.......••.... 
Slllda o SeDador Abdw Nasaii!O!IIO pelo ..., 

28 chsc:uno em Jelaçlo ii polftJca raoill bl!lsileua. Seu. Be-
51 Dodlra da Silva. •••••.....•••...•.•••. ·····-····-·· . . ..........•..•. 

Rellel!Jo analb:a - o Dia IDl<rnai:Jooal para 
103 a EJJmJ•açlo da Dlscnminaçlo Racial. Seu. Ademlr An-

drade.. •• ... ······-··-······-········· ··-··· • •••• • •• • •• • • .. .. 
104 Compon. O 18C!SDIO bn!S!Ieuv com O llii:ISIIIO da 

Áfnca do Sul 5eD Benodira da S.Jva. .... .... • .. 
138 Reflexlo oobte d•scnnnnaçlo IIC!III Sea. llebech-

330 

204 

radaSilva......... ... .. 

DfVmA IN'reRNA 

QueSiio da dfVJda plbhca ina:ma. Seu. Ney Suas-
IUDIL ••••••••••••• •• - •••••• 

ECOLOOIA 
Aaechla que os 18 princfpos da Cada da Terra 

para IIJqr o pJmela. IJI38IIl MllmeD!e uma pmteç1o a 
todas ao formas de VJdL aos due!tos humanos el errad•-
caçllo da pobraa. Sen. BeJ!OI!da da Sdva. ................ .. 

Descmve os objea- e 105ul!ados da RID+5, 
campanba global c:ouceb!da Jll!3. piiiiiiOVe!' o desenvoi
VJ!IIOI!to ..-.lllw:l ela Ageada ii Açlo. den!IO do espíri
to da lbo/Eco-92, e em IJiOPIIIlçlo J11118 o pnllWIID müe-

194 D!D Sen. Benechra da Sdva. . . ..... .. .................... .. 

192 

373 

153 

33 

166 

166 

166 

172 

172 

172 

178 

227 

227 

73 

100 

100 



Aalilises relias pela Conforillcia lbo+5 doo ........ 
lhos ""'izac!no pdos clifelm1es ....... IIICIOIIIIS, CCIII
clllldl que I IÇiD dos pomos foi ._,sfar6na para 
os desaftao pciiiDS pela Eoo-92. Sen. MariDa Sdva. ••.••. 

AYihaçlo da ....... ao acomda DO Rio de J~~~e~
ro lbo+5 e apraeutoç1o da "'Carla Tem". Sea. Jose 
Alves .... - ••••• -···-···················.-···--······-····· ·-· 

Allabsa a Caafaenl:la lbo+5,lelbzada DO Rio de 

llllleiiO. Seu Ramez Tebel.. ·-·--· -······-··· ··········-

EDUCAÇÃO 

DemocnlizaçiiD da ""'""!Ç!o lnsileua. SaL 
Mauro Mimada. ·····-··----····--·-- ·-··--·····-····-

EMENDA 
PI!C ,. 11197, que ........... podarafo dnico ., 

....... 132 da CambiUIÇio Federal. Sea.Jns ltamde. ... 
Dofmde I -IÇID da J'I!C ,. 5/97, que 1M 

DOVIIIIIIIaçlo ., I I• do anlgo 239 da CambiUIÇio Fe
-. que dlspile lain 1 deslialçlo de ....,... do PIS 
e do PASEP. Sea.l'lellas Neto. •••• ·······-····-··--- •• 

Colllidençlles lain • PI!C que .... da m.naa 
......... _ ... SaL ~LuccDa. .•..•.. -----··-··· 

CGIIIIclenlçGes ....... PI!C que - da m.naa 
-n•"AA!va.(llep"i""!Ç!o) Seu. Hlllllbena Luam. ••• 

ENCONI1lO 

m llacaalm Empesanll em 11am11o doo MilliJIIDI 
de Camllao""" Amlncos. que .. ~ ... Belo Hon
-.de 13 al7 de-de 1997. Sea.l'laoalulo l'aaiL . 

Doltaca o vm EDcaalro lnll:macuJoiJ Mulbor e 
s.lde, 111 Rio de J11111:U11. Sea.lleaedilll da SOva.--·-· 

BSFOIIÇOOONa!NI'RADO 
Apela ., SeDado, i"•• enre com a Clmam dos 

Dep • "' 1, eal'alços para ama lnlllilaçlo rÇida do PLS 
,. 75192, que pulbe I ClpOIIIIÇIIo de llllldelm bnlla. Seu 
Oaofno Qumaa. •••• ········-······-····----······ ... ·- ···---····· 

EVOLUÇÃO 

IMIIuçlo do IIIUIIdo. SaL Joel de HollaDda. ••• --· 

EXECU11VO (Vide PLÁOIO) 

FINANaAMENTO 
Cdbca., (1101111 .. de ftiiiiiCWDODID ~ 

IIII da CoiD EcanDmlca Federal para a classe m&IIL 
SaL Jdlio Campos. .... --·-··-··--······-··--··--- ........ . 

GARJMI'I!IRO 

Dea•..,. IS mecbdas IOmldas pelo Govemo do 
Pad ... ftllaçlo .... de Sena Pelada ocupada pelos 

pimpoilao SaL Adeaur Alldrade ···········-···--·· ••• 
lndipando..se com IS IÇIIcs do ~ do 

Pad, Alm1r Gabne1. julllanellre com o Gow:mo Fede
ral, IDVIIbllizando 1 pen!Wiiacla dos pnmpeii'OS em 

P.fg. 

Sena Pelada e qindo de acareio com os JDtaesleS da 
CompanlnaValedolboDoce.Sea.AdemirADdrade .... 

DorumcUI o ICOrdo ,.,.,...... - n:pmelllllldl! da 
186 Companhia Vale Rio lloce, o Govemador do~ do 

Pad, Sr Abmr Gobnel, o I'Rfeilll e o Pn:sideDre da Cl
llllllll MUIIICipll de Cunan6pobs. ......., a llfda doo 

213 pnmpeiiOI ...... _ ...... de Sena Pelada. Seu. III» 

216 
1111r Allchde. ........................................................ -

HOMENAGEM (V'Ide AR'IES PlÁSllCASl 
Hcmealgem do povo oeanme a Slo .1o11. seu pa-

dneuo, no cba 19-3-97 Sen. Ldcio AlciDIIIIll. ........... .. 
198 1.50 .... de IIIICiuenlll de Caslro Alves. o poelll 

dos--- Sen. LdCio Ak:lnlln. ... ___ .,,_ ........ _. 

HOSRTAL DAS a.INicAs 
19 Crise do Hoapilal da CIIDicu do ~ SaL 

Osmor Diu. ·--.................................. __ ............ . 

192 

360 

404 

(IBGB) (Vide CENSO DEMOGRÁfiCO) 

JMPRENSA 
..,.,_ ., ... do jal1lol o Glallo que afinal: 

os _ .... .,.,.,...,~...,oh!• • das 
-de 1996,-que l!aone am...., desc:omicAe 
•admimlllnÇIDda-Seo.NeyS.wmm .... _. 

ltáeiHe • JICIIfQa """"'*'" 00 Wrla de Cala
IIi lain D eiCVIdo a6alero de ......... ,. de lll!baiiJo 110 
-lllldeaeuo, .. ~ do Ml!ll Grosao. Seo. Car-
loa .................................. - ............................ .. 

Commuca que boje, 20-4-97, Iiii pubbcado "" 
345 C.-nia .,_... • o mlldl'ello "Griio da Tem B• 

III". Seu Jose l!dulldo VieinL ............... - .......... - ... .. 

327 

ltáeiHe l ........... pubUcada oo ]011111 Wrla 
.. Cldal!i, latlllllado Demora Bleilllmira. Seo. .Jdho 
Campos ...... ___ .. ___ ..... - .................................. .. 

OnJmn que bqje, 20-4-97, foi pubUcado 00 
153 Cernlo Jlre•R' • o lllllllifafo "Gnlll da Tem Bill

Iii" .(Republicaçlol SaL Joo6l!duanlo v ............ - ........ 

2111 

RefaHe • JqiCIIIIFJII "'kkmmr IICCIII8mico', 
copa de dois IOIIIIÚriOI panaeases Lrrt .... ... 
Joadl e le 1 - SaL Joel de Hollaada. ...................... . 

Refere.oe l JIOII'CJB publicada oo jomal Carnle 
Bn='ll_., 110 dia 22 do """"'* mb, 11Gb o lllulo 
"Debale aobre a Vale JaDana em 111111111111'. Seu. Jos6 
Alves ........... _...... ... ....... .. ............ - ............. - ..... .. 

Rd'ao-oe l u:ponqem pubballa 110 ]01'1111 O 
Glol!o, mllbvo., ProJIIli!IUI de a-de Reada Ml-

146 Dima, dajomahSia Aadma P,mningbam Sen. Elmrdo 
Suphcy .............................................. - ..................... . 

Refere-ae l mall!na publicada no Jorul da 
Btull aob tliulo "Oover11o quer madar u repu 
p1111 quebm de IIJIIO banc:*io". Sen. Jos6 Eduordo 

183 Dutra ............. _ .... - ........ - ......... - ..... _ ............... . 
Cooea!a levww eslllfllicos diVIdpdos 

pelo JOIIIIII O EII!Jdo de .a- aobJe o ..........,....,. 
Sen. J!lma Marue. ................. - ........................... - ...... . 

m 
..... 
183 

379 

96 

337 

4 

73 

16 

135 

195 

205 

2111 

313 

330 

375 

377 



I 

IV 

Rm:re-se l tqJOrtasem do ,IOIDlll O GloiJo. sobn: 
a quesllo da pmobiWÇio illfanbL Sen. J<* Roberto Ar-
ruda. .••.... ····-·-··········· .. . . . . . ........ -··· --··- ...•.. 

INCONSI111JCIONA1JDADE 

Açio din:ra de IIICCIISIIIIJaOIIIIx!lde illlpdl>lda 
pelo Paaudo Ubc:nl DO Supmno Tnbullal Fcdelal, ClOD
IIa as Emrnc!as a's 3 e S da Con-·çlo do Eslado de 
~ •• que cllspile sobn: Jeelaçlo do Presidalte da 
Assembléia U,.slabvL Sc:n. EnwKies Amonm. •••••• 

(INCRA) 
Cnmm""' a ~ do llupon-.. do 

lacra, DO Estado do Aae. Sr Raummdo Amlljo Uma. 
Sea. Manila SJIVL ••• •••• ••• • • • •. ••••••• •••• ••••• •••• • • • 

LEI ESPECIAL 
Defeado a La .,_ 9.126195, que dispõe oobn: a 

ophraçio das 111as deJUIOS de Joaso pnzo.,. liDan<:ia-
111011101 obbdos -·doo FWidos OlnsDIIICIOIIII.I ...... 
aancabores IISieiUidos pelo lacra, Clllll 1e1aç1o aos pe
quaiOS agropecu8IUI8S fiDanCiadoo pelo I'NO em Ron-
-.._ Sc:IL I«* 81111<0 ••• ••• ••••• • •• •• •••• • •••••••••• 

UVRO 
Observa • iDcluslo do 1101110 de Zumbt doo Pai

....... DO ....... doo lfa6ls da PdlriL Sen. Ademir An-

drade. ...• .. -··-··· -········ ......• . ····-·· ·····-····-····--

LOIDE BRASIUiiRO 
l)m..,..., 0 id ~ .,, de oleio do Pi \ I 

da l'odonçto Nocional doo 1"nllalhadons em Tl&iijkXIIS 
Martbmos. ,._e IUc:acbes. sobcillndo de S. Ea.' es
~,_As...rmdldes .....,.,.. .... DORdidodaJibc>. 
nçlo ....,e da- pon. ..-,da Qa. de Navepçlo 

u..,d Bmsilc:ml. Sen. Josapbal Mannho.. ···-··········-········ 

MEDIDA PROVISÓRIA 

l'leocupa-se com a noed1çlo da Medida l'loVI
s6na ... 1.549, de 14-3-117, aCimlldo • podlelpaçlo da 
Umio do eosino ll!cruco de '1!' anu. Seo. Seb•m" Ro-
cha. • .. • ••• ---··· • ••••••••• •••••••••••••••••• ·····-····· •• -· 

MENSAGEM 

l..ellula da MonsoFn .,_ 82197 (n! 3S7/IJ7, ""on
gem), de 20 do ......,.!e. mermre so PLC n!I0419S (DI 
3 969/IJ3, aa ongem), que defenmna que as CIDwas 
Mumapa~s sejam obrigaloriamenll: lllllific:adas da bbe
nçlo de ........,. fedenus pua os nspec:b- Mumcf
pooo, ....,OIIIdo e lnll5fonnado "" Lei ri' 9.4.52, de 20-
3-IJ7. Seo. los&! Alwos •••••••••••••••••••••.•••• ···-·· •••••••• 

l.alln da M g .,_ 83IIJ7 (DI 358197, "" on
geml, de 20 do c:om:o~e, n:fe1&dC ao PLC ri' 4IW96 (ri' 
3.6.53193, -~ .................... ao .. 211dal.a 
ri' 5 SS3. de 6-IUB, que dispõe oobn: a ..,._..aç1o e 
aso de docuiiiOIIIOo de idenafic:açio pessoal, SIIICionado 

411 

e transformado 11& La.,_ 9.453, de 20-3-97. Sen. I<* 
Alwos • ···-- ••••••••••••••••••. _ •••••••• ••••••• • •••• •• . 

MINIS'l11.0 DA SAÚDE 

Cwnpnmenra o MmiSIIo da Sa6de. Dr. Carlos 
Sdvo de Albuquerque, pelo lllÚDCIO do COIIJUDID de mo
dulas do ADO da Saúde - Açlies e Melas l'nondnas 
97198 Sea. Edlsoo Lobilo.......... .... ·················· ..... 

39 ORÇAMENTO 

Divulga o OlçamoDIII Paraapaavo DO MUIIICfpio 
de Saalana. DO Amapá Sc:n. Sebosalo Rocba. ··--··- ... 

389 (PA) (VIde CONSEUIO MUNICIPALl 

PARECER 

............. 93197-CoaugioDm:lara, .......... 
!edaçlo 6aal do PDL n! 28/IJ7 (ri' 379196, "" mig&a), 
que opmva o IOlWI do Convimo Consalllllvo do B"""" 
de Compeasaçllos ............... - BIS -. refen:ale l 
adesio do Banco Ccullal do BluiL ... DOme do Coa-

16 ...... Bmsdem>, CIIIIIO membro OSSOCiado kplela ÍIISII-

bllçlo mteraaCIODal. Sen.lllma Manso. ••••••••• ···-····-·· 
............ 94197- Coaugio de AlsiiiiiD5 ~ 

llll<ol, sobn: a M....._ ri' 74, do Sc:llbor l'reslcleall: 
da Repdhbc:a, sobcilaado llllllnZaçlo do Senado Fodaal 

179 pala COIIIIIIIar opençlo de Cll!dllo """""" ao valor de 
YSI.7SO OOO.OOOJ)O(nnqaenra e um bilblles, +1 "'• e 
ciDqOoala milbiJc:s de ...... ). -valenle; • 
US$4SO.OOO,OOO.OO, de priiiCip8l, - • Repdbbc:a fe. 
dmbva do 8lllsd e Tbe Expon 1mport Baat or l~pa~~-

330 

IEXIM -. -- ao fiDanaami:Dio do PIOJOID de Du
pln:açlo da RodoVII Silo Pllllo-Oiriaba-Fioriall6pobs 

Sc:n. ~ Amm... -··-···. ······- ·-- ·- ·····-··- ... 
l'alecer "'9SIIJ7- Comjgio de-~ 

DIICOS, sobn: O Oft"cio S/29197, do PJaldeldC do Baaco 
Cenlral, OIICIIIIIIIIhan sobc:llaçlo do Govemo do Eslll
do de Saal:a Calanna ao Senado Fedenl pam que possa 
enubr Letns Fiaaac:eu'IS elo Tesowo do l!sudo de Saala 
CalanDa - LFI'SC -, 00111 base 11& ResoJnçlln .,. 69/IJS, 
do Seoado Pederal. CUJOS ........,. - desbnaclos ao 

194 guo da diVIda mobdWia veacfvel ao 1• semes1re de 
1997 Seo Vllson IClomübmg •• ••• •••••• • •••••••••••••• 

l'a!&Ltes d's 96 e 97/IJ7 - Conussio de Coasti
baçlo, Justiça e Cadadama. oobn: a Mensagem .,_ (1)187 
(Ji!93187, 11& origaa), elo Seabor Presulen11: da Repdbli
ca, oubmetaldo • IJIII'Ciaçlo do Senado Fedenl JIIIIPOS-
18 para que SC!i• rllllfiCIIIIa abeDaçio de im6vel 11blado 
no MumcfJIIO de C'- (M'I). Seo.l«* BlliiiCO... •• 

l'alecer.,. 98/IJ7- Comjgio Duelora. oobn: o 1'11. 

233 .,_ 10195-CN, que msaau o Pltnuo Ulysses Guimaries 
do Men11> Democ:dllco Sen. FlaVUIIIO Melo.. . ••... 

PARTIDO POLtnco 

Roumilo da EKOCUIIva NII:IOIIII do 1'llbdo SoCia
lista BrB11Ie11o em Rmfe (PE). Sen. Ademir Andrade • 

233 

189 

154 

137 

161 

164 

286 

292 



l'lrbdo C"ftnnmiQ Bnsileuu aa lusa!na do Pa!L 

Sea. Robeno FRm! ··---··-····--......................... ·••••• . 

PESCA 

ManifaiiDdo.oe COIIIIa a .,.... pnodal6ria e c:ri
IIIIIIDSII dlllizada DO lio l'lrquai. 0111 Pono MuniDho 
(MS) Sea. Ramoz TIIIM:L ···-····-······--········-··-··· ..... .. 

PESQUISA 
Ressalla Cll _ ......... obados ... pesqwsu do 

Cemm de T.......,a Allaaaava e Pnxluçlo de Barca
elia N-.1, do Labucar6uo de TiOCIIIIIoBja Qufmic:a da 
Umwmdade de Bnsfba. Sea. Mana& Sdva. -··-··--··· .•• 

PLÁGIO 

PllpJ do l'llder Execubvo mlllivo - p10Je11J5 
de~ Sea. JCIII! Eduardo Duln. .................. . 

PODERES CONS"ITit1aONAIS 
o . • ............ '""no!;;ode ............. 

de ......................... da~-
.... """ .... lacb...... • " •ww.Sm.ltamozTebs.. ...... 

I'OÚI1CA AGRfOOLA 
l'allbl:a AarfoalaNaclaaol Sea. Clsildo Maldaner • 

I'OÚI1CA I!CONOMIOO.FINANCI!IRA 

l'reocaj..-a: com a palll1l:a '""""'mira do Palo e 
com a falia de dadol n!J!Ísd- olicilisiOin o.....,.. 
11101110 do -pnxluli ... ....._._ Sea. JliDia Marile.-. 

I'OÚI1CA RVRAL 

AJena O Go\'aiiO para O CRI' nte KJII'IIIIelltO 
dos-IKICIIIIpO. 5ea. VllmlrCmpelo ............... . 

POúnCA SAf.ARW. (VIde SERVIDOR) 

Apoia 111 Gow:nlo pon que Ollellda a IOdo o fali. 
cioaah ..... pdbhiXI o ~- de 28.1611>. Cllllqlli-
pcll" lliiC:mdala Sea. Scbesdlo llaclla. ...................... . 

Ap&a aliuçlo de- pon as uJmos do llmclo-
oalwao pdblico. Sea. Hlllllbeno Loaoa. ...................... .. 

POPULAÇÃO RVRAL 

Apoia ao Seabar ~ Fenwldo Hoanque 
Canloso ... IIIIDndados fodenis, ... oaHido da ,.w...-
Çio de mocbdas .-.-- pon • papuloçllel "''"'" 
Sea. Humbalo L&oeaa. .......... - .................. - ... - ... . 

PRECA"I"ÓRIO (V"ule CORRUPÇÃO, CPI) 

I'RêMio 
Lamollla a llllbcia de IUIOndadellasdeuu aa 

...... do P.emio Rei Blklufao, aa IWJica. 111 M""' 
- dos Sem Tom. Sea. S<hutiln Roclla. .............. .. 

PRESIDENI1! DA REI'ÚBUCA (V"Ide BLOCO PAR-
370 I...AMilNTARl 

Mamfesla pnocupaçlo 00111 • docWaçlo do Se
aliar ~ Ft:maado tllmique Cardoso. que """"" 
IIIU 1'.197 OIIIDO O Alio da Sadcle. 5ea. -la da SJIYL 

49 PRIV ATIZAÇ.JJJ 

Comwura que a Campaabia Vole do lbo Doce 
pubhcau o edl1al pon pnYIIIJZIIÇio, llllll:lllldo • clara 
pon o ... 29 de obdl de 111!17. "'labeeeaoado pnço mi· 
mmo de RSIG,l bdb6es. Sen. JOII!I!dwno Dun. ...... 

Rofae..se ... n:l8ll!rio da O!nn- E-... da 
384 a.-. dos Depulldoo _,., do pnx:esso de priYIIIIZa

Çio da Coalpulda Vlle do lbo Dace Sell. JCIII! Eduardo 
Duln. ·--------·-....................... _ ........ _,_ .......... .. 

l'aoJcalaa.se oamn. I priYilizlçlo da Compsnlaa 

375 Vale do lbo Doce, devido I .,. impanJDcia pon IICJb&. 
llllia do BIIIIL Sea. lloaodilada Silva. ........................ . 

418 

322 

376 

Parabza o edllal de priYIIIIZIIÇio da Camponhia 
Vale do lbo Doce. Sea. Joo6 AIYOL --- • ,_ ............... .. 

l'Oiiclomaldo-se COIIIIa a privmzaÇio da Oompo.. 
allla Vale do lbo Doce. Sea. Bdllon Loblo ................... . 

l'llOBlJ!MAS JIRASII I!II!QS 

Dcbole IOin as pldes pmblemas -.nunas e 
ODDjllllllllllls que IID&mllll a ICOIIDIIIIa IIICICIIIII. desra
cando a WlllliÇio das ...rormas pNYICicodjna.llloale-. 
llllllillnlllva. 1m. Ncy Sw••••nn• ·--·--·····-·······-······ .. 

PROD11IO IMI'atTADO 

Observa que u .-.çlles illlpCIIIIS pelo Gow:nlo 
-""' 111-llllpOIIIIdoo ... insufldmM Sea. Eduanlo 
Supbcy .......................................................................... .. 

PlilODuroR RVRAL 

Cribra • falia de lpOio dos - do l'llder 1'11-
llluxl - .......... pradWIJres 11111111. Sea. Ademir AJ>. drade. ................................. ____ .. __ , __ .. _____ ,_,,, 

194 
PROIEI'O DE LEI (Vule BACEN, ESRlRÇO CON

CEN'J1IADO) 

3e0 PLS ri' 38197, que 111ma olmplllna a lllferem:ia 
... ...... dos .......... - lidlu de illlc:nçlo pllltldlria, 
dos CllldidaiDI aas ddulas eiel1111111s e pllll&s de umas 
eleiiGmras Sen. Emflia femaades .................... - ...... . 

ReferHe 111 PLC r/1. 11111114. que iD111111i o C<lcb-
811 Ovil. Sea. Jocl de Hallmda. .................................. . 

Oomcala o pmjeto de la de autana do a-Depu. 
53 tado Nelsoa Jobim. IObn: a n=anlemrnrae;JI" dls edaçrDes 

de modidas pnl\'ls&las Sea. Pedlo Smllln. ------.. 
PLS r/1. 39JIJ7. que allaa dlspooibWII do Decnolo

LII r11. 2.848. de 7-12-40 (C6dlaol'lml). s.... Joo6 RA>-
berlo Anuda. ................................... ___ .. _,,, __ ,_ 

PLS ri' 40'97, que deaomiaa Aaopallo Eunco 
Salles, o Aauparro de Vi16na (ES). Sea. Joo6 IJÚCIO 

194 Peneüa. ................................ _,,,. .. _,_,_ ... _, __ .... .. 

v .... 

79 

79 

201 

313 

325 

341 

356 

19 

91 

108 



I 

VI 

PLS ..,_ 41197, que dispile sole a ,_,do .e
cursos para fiDancwDoaros babnaaOIIBIS em boDefiao 
da -dlofc do famiJJL Sen. EmliJa fcnwldes ···-· 

PLS .,_ 42197, que lltaa dlspoolb"VDI da Let .,_ 
B.Cl69, do 13-7-!10. Sm. Regula Assampçio .••••....••. 

Desaeve o J110J010 do lei do 111.1 IIOIOria, que ena 
6c&ID fodaal poralelo ao Tnbullal do CoDtas da Umio, 
para R!8IJzar ia~ e pesquisas para o l"oder U. 
&isllllYil SeD. Laum Campos.·-· -· ---··········· ..••.••..... 

PLS ,.,. 43197, que di nova ledaçlo a Let .,_ 
6.463fl7, que- obnpl6ria a doclançlo do pnoço ro
tai D8S -. J=SiaÇio SeD. Lddo Ak:iDiala. .. ···- . 

SoiiCIIa a Comr.sslo do Conllllldçla. JIIIIÇI e c.. 
dadanla que aaabse o PLS rF- 26!1195, que pmp11e a .,._ 
......., doi efedos liovome.s do doa!illes .J111bc111s 11111-
sollldas em jaJpdo,........, lula ~do 
IICniclonoi emlilfpl com a~ plbbca. a I<XIos 
dcrams ...-.icklns em dDbca liluaçJo julfdlca. SeD. 
Gilvam Bcxps. ··--················-·............. . . .••..•.. .•. .. 

Dofeado a aprovaçlo do PLS,.,. 7:JH/, que esaa
bela:e 1DDB astemfnca do fiDaaciiDIOIIID da Polllica Na
aoaal do DeseuvoiYUIIeiiiO RegumaL Sen. Fmtas NeiO. 

PLS ,.,. 44/97, que.,..,....... pan,nfo dmco 10 

an. 31 da La ,.,. B.D78, do 11-9-90, que dlspGe sobJe a 
protoçlo do OOIISIIIIIIdor. SeD. ManDa Sdva. ..• ·- ... -· •.. 
~ pmjefo de la que- podcnfo 

Gnico 10 ....... 31 da La ri' 8.071. do 11-9-90. que ...... 
pile ICible a Jllateçlo do consnaudor Seu. ManDa SdVL. 

Lemn do PLC,.,. 6197 !"" 2.142196.,. onaem), 
que dupGe -. a polb:a c:aerFaca IIIICIOIIII, as .. ,.. 
dados Riad .... """"""""do pelldleo,- o Coo
oelbo NII:ICIIIII de Palb:a EneiFiic:a e a All!acl• Na-
cioaal do Pm61oo. Sen. JoR Alves ----· ••...•....•.....• 

c..a.-& que esri -.iDbando a Mesa J110J010 
delaquelq1llamemaa~~ 
ficau nade...,....,....,....., wdando ospocedl
....,_ que.....,. a dllpbcaçlo do pnoma bumano com 
• fioabdalle de obtonçilo de donos de embnGes ....... 
bumanos. SeD. Beaedua da Silva..... . ··•·•···· . ···-· .... 

PLS .,_45195, que JegUiameDia a cxpenmenraçPo 
r6caioo-<:iemll110 lbea de OIIJOIIbaria .II)OMiica. vedan
do os proc:edlmenros que visem a duphcaçlo do FDDIII" 
bumaoo com a finabdade de oblrnçlo de cloaes do ..,.. 
lmiles OlllllftllnmlaDos. Sm. Beaodltada SdVL •••••••••• 

PLS li' 46197, que ena a n:ada mlmma aa educa-
çlo. Sen Ney 5uassllbL - . . ··••···· . ···••·· ...•.......•.•..... 

PROJEtO DE RESOLUÇÃO 

Apela l Coau"'"' de Coasbtwçlo. JUSIIÇB • Q
dadama para a YOiaçlo do Plojeto de Reaoi!Jçlo, que 
U15b1U1 o Plemm NIICIOIIII Dan:y Rlbeuo. SeD. Sebas-
liio Roc:lla. -- --············· - ••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 

PR ri' 34197, que -..a a mclusilo, u prosra
maçlo das.......,... de ddlo eleleVIslo do Seoado fo. 
denL do iufuniliiçilts ldlllws l luSI6ria do l"uder Le
gtsla!iYO bnsdeao Sen. Lúao Alcãotara. • • •• • •••••• 

PR li' 35197, que alraa o Rq1111e1110 lllll:mO do 
SeDado Federal. Seo. OuilbonDe Palmara. ···--·· •••••••••• 

118 PR li' 36197, que a1raa o Rqlmoaro lidemo do 
Senado Federal SeD. GuilhenDe Palmeila •. ·····-········ 

119 PR ,.,. 37197, que ena, IIII Senado Federal a Co-
nusslo de Assuii!Oa RopJaais, Ud>anos e de Mao Am-
biente. SeD. Coa-Joqe. ..•....•..... - •....•••..•...••••...•. 

PR li' 38197, que dispile .IObJe o nosgare do lilulos 
138 pllbhcos closb•ados ao popmemo do pnocal6nos Jlflll

cws e emibdol em descaafomudade com 111.- 1111 
an. 33 do ADCT. SeD. Robedo Rapuio. . .••.•. ...• • .•••• 

180 Comumc:a que fui opovado o PR ,.,. 51196, que 
IDIIIIUI o PJimio N..aaai Dan:y Rlbeam. SeD. Sebas-
llio Rocha. • -····· ••••• -·· • -····· ........................... . 

PR ,.,. 41197, que IIC1CSIZIIta dlsposiliYO a Resola
çlo ,.,. 69195, do Senado Fedonl, que duplle aobre .. 
opeaaçilts de cdlbto miemo e Olllallll doi Estados, do 
DililniO Federal • doi MIDIICÍJIIOI • de - rapeciiYU 

190 autarqmas mclu11~ nm"W'c de pranbas. seus hmlles 
• candlçilts de lll1llnZOÇio. SeD. Bemanlo Cabnl. ..... . 

PR ,.,. 42197-Conusslo Dlmaa. que..,. ... ...,. a 
192 COIIIpCIIiçlo e a- doi GaJnaelrs do Senado 

Federal. Soa. JoR Alves.··- .••••. . ...•••.•. ·······-- ···•·•••· 
Defende o PR ,.,. I 04196, que dlsplle llllbn: a fis-

206 •abzaçln e o COIIIIvle doo IIOS do l"uder EucubYO, lda
IIVOS li pnVOIIZIIÇio da Componma Vale do Rio Doc:e. 
Sen. Jilma Marise •... .••• .•.. . .. . .. . .. . . . .. . . .. 

221 PROS'ITIUIÇÃO 

Questlo da ,_;toiçlo me-l IIII Brasil. SeD. 
Gdvam llcqa. ·-··- ·-·- ......•... -······· . ···-········--·· 

233 RECEITA FEDERAL 

Aumento do ..-.. de declaralaes li Recata fo. 
deraL com a11111phficaçlo do si-. Seo. JOII! Robedo 
Anuda. ···--·· • • •••••• ····--····· ••• •• • ··--·········· ••••••••• 

Modenuzaçlo da Roceda Fedonl. Seo. Joso! Ro-
321 berto Arruda......................... ·-···· - .... ·····-··· .. 

336 

340 

RECURSOS IÚDRJCOS 

ADaliJa a PolftH:a Nacioaal do Recunoo Hldncos 
e do SJIIema Naaoaal de GeleacwDeniD de Ra:unos 
Hrdncos,llllaVá da La,.,. 9.433197. Sen. llenwdo Ca-
lmll ............ ·•·•·. ..••• ..... .... ·····- . . . .. . .. 

REELEIÇÃO (V"ule INCONSTITUCIONALIDADE) 

REFORMA ADMINISTRA11V A (VIde PROBLEMAS 
BRASn.EIROS) 

Coudena a n&lllbaa no Coaamso Naaoaai, a 
53 JefOIIIII adm•m-YL Seo. Acfamr ADdnde. ••• ••• • 

Quesdo da Jáormo admausballva m allmação das 
lpOICI"'"""',jnacbidonoas e QO -.......... de um - salanal 
para os senidorts doi Tlf:s Padens Soa. Vahmr Cam-

54 pelo..... ••••.• • • • •••• •• ••• • • • • •••.•••••••••• 

54 

56 

106 

109 

137 

294 

300 

363 

413 

26 

26 

209 
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208 
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Pác-

- de 11:m1 pRIIDIMCias pelo MST. Seu. Lddlo Coelbo. (1"5"0 

SENADO 

Palllbeoiu. o Senador JoiO! Samey pela lmplan
llçio da ldeVIsio e rádio Senado. Seu. Emandes 
Amonm. •••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 

SERINGVEIRO (Vide BORRACHA NA11JRAL) 

SERRA PELADA (VIde GARIMPI!IRO) 
lmpordDaa CICIJIIÕmlc:C>.soaal de Sena Pelada. 

Seu. Adenur -···· ••••••••••••• -··-······· ·-······ •••••••• 

SERVIDOR 

Siluaçlo dos oenulola p6bli<:os: sem noüusre sa
larial bA dOIS IDOS Seu. Humberto Lucala. •••••••••••••••• 

Quesllooa o .... oaJarill do semdor p6blic:D 
bnlslleuo. Seu. Ademlr Alldnde. -· • • •••••• • •••••••••••••••• 

(SIVAM) 

IDfonna que - do Tnbunll de Camas da 
Umlo, IOS)XIItll ao noqueniiiOIIIo soble 1 lllldltona do 
Pmjelo S.vam. Seu. Anl&uo Carlos Valadales ...••••••...... 

1RATADO 

Defalde o cumpnmoiiiD do a.-IISSIIIIdo adie 
Peru e Bnsil para o osfallamoDID da rudovi1 bpbdo os 
dOia pa!ses, o que )liOPia8li ........ c:ompdl~wlade dos 
)II1XIIam brasllmas, em pariiCUiar os da llogllo Cellllo-
Oesle. Seo. Júlio C8mpos •••••• ••••••••••••• - •••••• ······-· 

24 
CoogndulandcMe com o Tribunal Supenor do 

Tllbalbo. Sen Ramoz Tebet. .•.... ..• ..••. ......•.•••.•. . . 

VACINA 

39 Regisua a ISIIIIIIIIIn. de JIIIIIDCOlo de IIIII:DÇiies 

379 

360 

379 

c:debndo cntte o Cenlmde DosmvolVIIIIODIO BIOia:DO
klp:o, a Prefeilllnl de Jomville. o labonl6no IIIJCIIIÜIO 
Pablo Cassalll e 1 Tul:ano Comál:lo. Expcxuçlo e Jm. 
poriiÇio. para que o lefenclo Cenlm fabnque a vacilla 
CODIIll hc:pable B. Seu. Caslldo MaldaDor •.•.••••••.• -· •• 

VI~CIA (VIde DIREITOS HUMANOS) 

VISITA 
Comumca I VISita 10 Seaado ela Sta. l)oollnda 

Alves de Souza e Minam de Oliveua e OUinJS lnlbolba-
daoes sem 11:m1. Seu. Eduanlo SUpbcy ••••••••••••••••••• 

ComeDia o sipfic:ado e aiiii)ICIIIinaa da -
Yllita do l'n:sldeab: Jacques Cbin<: 10 BIUII e lOS DOS
lOS VIZiabos Urugu~~. BollV18, l'lngual e Arpmma. 
Seu. Coulinho .lcqe.. .. . . •.••••• .. .••• .•••. ·••·•·· . ··•·••• 

Rcum1o .qam. arfe• pa a VISIIa do ~da 
140 Fnaça. "'-a..c.ooBmsil. S....loll! Jpaof'enala.. 

VISita do l'lesldenle da Fnnça Jacques Cbin<: 10 

Bnsd. Seu. Joel de~--··· .. ···-··· ······· . ··--· 

ZONA FRANCA 
30 IDOS de erfslfnna da Zoaa Fnllca de Manaus 

82 Seu. JelfenoD Nres.. ···-··· - . ·--··· ....... -··········· 

418 

358 

93 

94 

200 

219 
GO 

223 
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Paraberuza o Senador Eduardo Suphcy por ..
somar o Plojeto de Renda Múuma. Aparte ao Sen 
EduaRio Suphcy.... . .... . ... .... .•. • .. . .• .• .. .... .. 

PLS ri' 4S/9S, que n:guhuncala a expen..-açlo 
técnic:o-aelllfiCI aa""" ele engenbana ~ vedan· 
do os pmcechmentoo que VIsem a duphc:açio do JIOilOII12. 
lnnaano com a fmahdade de obll:nçlo de c10Dos de em-
bniies ou """'" humanos • ....... • ............ • ...... . 

Manifesta pnoacupaçio com a docJaraçlo do Se
nhor l'resldenll: Femaodo Hennque Cardoso, que -
rou 1997 como o 1110 da solide • • .. . ............. .. ... .. 

Desw:a o ao Encontto ..........,., Mulher • 
Sadde, no Rio de Joneuo.. ..... .. ...... .. ... . 

Ressalta as palavns do MmisiiO Carlos Cáar de 
Albuquelque. a .....,..to de seus objdlvos em CDIIIel" o 
despad{ao de.....,.... desbnados l saúde ...... .. ... 

BERNARDO CABRAL 

Dia Mundial da Água.... . .............................. . 
Aaahsa a I'Uifbca Naaonal de Recursos Hfdrieos 

e do Sislaaa NICIOIIII de Gen:aaameato de Recursos 
Hfdneos.lllllvá da La ri' 9A33197 . .. ................ . 

Requerimento ri' 213197, aohatando ao MUIISIIO 
das Mmas e &orgia, mformaçilel sobn: a Admuuslla
ç!lo Financ:eua aphcada pelo ~ Naaoaal de 
Apas • -... El&m:a .......................................... . 

Requenmonto ri' 214197,- ao MllllaiiO 
da Clbcta e Ta:DDiopa, mfCiriiiiiÇilcs sobn: os n:cwaos 
finmcaros n:eebidos pelo Mimsléno da Clbcta e Toc
DCJiosla .......... l Compeosaçilo Financ:eua pelo Relu!
- da l!oqJiolllçiO de Reewsoa Hidncos para tiDs de 
pniÇiO de -... Elttru:a, eota~x• id• pela La ri' 
7.990, de 28-12-89 ................................................ . 

PR ri' 41197, que ..,..,..,..,._dlsposalivol Rcsalu
çlo ri' 6919S, do SeDado Fedelal. que dispile oobn: as 
operaçiles de aálato iDiano e ex1m10 doi ~ do 
Dllllnto Federal e dos MUIIICÍpiOS e de suas n:specovas 
llllllrqWOS iDcluslve """'"""'de p!3111ias. IOIIS!nlura 
e coachç6es de 1111Dr1zaç11o .... • ... .. •• • • .. ...... 

CARLOS BEZiiRRA 

Refen:-le .-..a pubhcada 110 Diário .. Clda
boí - o elewdo Ddmelo de .......... de lrabalho 110 
secor madeln:uo,IIO Eslado do Mato <inJsso .............. .. 

Ccmc1amaDdo a todos para a luta por coadlç6es 
1111115 seguras 110 lrlbalbo. ... .......... ... ............ . ... . .. .. 

Apoata a necessidade de lpiOVIIÇIIo pelo Con
peaso Naaonal, de projdos que VISeiJIIIUIIizar a legls
laçlo que n:gula a cnaçlo e o l'uncKmamento das coope-
llllivas DO Pais. ... • • • .... . .. .... • • .. ..................... .. 

Pn:ocupa-se com a falia de biUiar 110 Depana
IIIOIIID de Coopenllvismo e AssoCiabvismo Rwal- DE-
NACOOP ........................................... . 

CASn.DO MALDANER 

Polft1ea Alllfcola Nactonal ............................ . 

Repsaa a assmaiWa de protoOolo de UllaiÇ6es 
celelmodo ODIM O CcniiO de DesenvoiYUDODID BIOioC:nD-

331 l6glco, a l'lefellllnl de Jmnvdle, o labcmllóno argen11n0 
Pablo Cassar4 e a TIICIIIO Comémo. Bxporlaçlo e hn
portaçiO. para que o n:fendo Cenbo fabnque .......... 
eca11a hepallte B .. . ... ....... . . • . .. . . .. .. 

336 COUI1NHO JORGE 

34S 

34S 

34S 

209 

209 

.222 

223 

294 

Comenta o IIJIÜficado e alllqiOIIIa1cla da n:c:ente 
VISII3 do l'n:suleall: Jaeques CbuliC ., Bmstl e - nos
lOS VIZinhos Urugwu, BolfVII, Plngulle Argomma. • 

Sohdanza..se ao Seaador Ldcto Alelnlala pelo 
seu chscuiSo soiJn: n:forma agdna e as c:oope!lllvas 
Aparte ao Sen. Lo1ao AlciDiala. ..... .. ....... ........... .. . 

Coaconla com a Seaadon lleaedlta da Sdva que 
• Apoda 21 6 o doeui!IC'II!o ..... lllllplo, que defiDe 
n:almenre aaav6s de 40 c:apllulos, compromissos em IO
dos os nl..,s IIICIIIIIOilll: DI""' ambleutal e na...., SD

aal Aparte l Seaadora Beaodda da Stlva. ..... ·-- .......... 
PR ri' 37197, que ena. 110 Seaado Federal a Co

IDissio de Assuntos Repmais, UtboDOs e de Melo Am-
....,le....... .. ....................... .. 

EDISON LOBÃO 

Cumpnmoata o Seaador Jdho Campos pelo-
bO e pela n:elamaçiD do prosrama babJiacloaal da Caixa 
Econlinuca Federal pua • dasoe m6dla. Aparte .. Sen. 
Jllho Clmpos. .... .......... ---....... _ ........................... .. 

Culllplimoala o MmisiiO da Saolde, Dr. Cados 
Silva de Albuquelque, pelo -.o do C011JU111D de me
elidas do ADO da Sadde-Aç6es e Metas Pnondnas 
97/98 ..... ·- ·-· • ___ ... ... .. ........................................... .. 

eump;-. o SeDador Cutldo MaldaDor pelo 
..., ducuno oobn: a Polfbc:a Apfcola Bnsileila. Aparte 
., Sen. Casddo- .................................. .. 

Poou:tcmandl>-se Cllllllll a pnVIIizaçlo da Compa-
nlua Vale do lbo Doce. ....................... _ ...................... . 

EDUARDO SUI'UCY 

Comuruc:a a Vlllla ao Seaado da Sra. DooliDda 
Alves de Souza e Mrnam de Obveua e OUbOS lrlbalba-

86 ...... .......,.,.... .................. ........ .. ................. . 
Pn:ocupaaclo-le com a CPI dos pnocal6nos. ...... .. 

86 Refen:-le • n:portagem pub'!Cad• 110 jomal o 
Glallo. lelobvo ., Progtama de Ganalta de ~ MI' 
IIIID&, da.)OIII8hsta ADdl'6a Dmmngb•m ..................... . 

Ob5erva que as tabiÇiles UDposlas pelo ao....... 
157 - pnxluJos tmpottados. ... iDsufic:tonl.s ·-- .......... .. 

.IS7 

322 

EMfUA FERNANDES 

PLS ri' 38197, que - obnpl6na a n:&riocla 
., sexo dos eletton:s 11111 liebas de IIIKI1Çio patiliUna, 
dos "''"'odatos D&S c6lulas elettotats e paitiSs de umas 
eldl6mcas .......... .......... .. ... ·-- .......................... .. 

3S8 

94 

101 

106 

146 

189 

323 

32S 

93 
330 

330 

3S6 

19 



PLS ai 41197, que dlspCie IObre a JaerYa de..,_ 
cunos pom liDancJ....,._ llabltaoioaais em boneliao 

da nwlherdll:fe de famlh.a. ···-----·-·-··-···--·-··-·· ... •• 

ERNANDES AMORIM 

..._,... o Seaadot Joa! Samey pela implallla-
çlo da lelewlo e ddlo Senado. ................................. . 

Açlo cinta de IIICCIIIIIIIW:I lwpdlada 
pelo l'lnldo lJbedl DO SIIJIRIIIIO Tnbunall'edenl, coo
lia as J!nn!das a's 3 e 5 da Canstiluiçlo do Ellldo de 
RNMIIInla, que displle IObre noeleiçio do l'lesidt:ule da 
Ao,.,..,..... LegislaavL ............................................... . 

llequenmoalo ai 21CW7. soln:ttaado iDformlçGes 
ao Mim..., da P_,... oabre a*''"""""'"' do Ellldo 
de Baadllaia .. CDDfl!çl!eo ....... pan. • -.çlo de 
emp!álillllll e ~juDio l Caiu JimnAnw:a 
P-.1 e llaal:o do Bnsil, pn.iti- DO ,.,....... de 
Apoio l Rmrulunçllo e ao A.JU1110 Filcal de~ .. -. 

ESPERIDIÃO AMIN 

........... 94197~ de ..... _ ~ 
micas. ooble a Meosaaem a1 74. do Sealllll" l'lesall:ale 
da Rep!hhca aolicllllldo IUlUnZIIÇio do Seoodo Pedem~ para-- opelaçlo de cridlto ex- DO nlor de Y 
51.750.000.000JIO(ciaqtleara e umlnlbileo, • •·- e 
.,........ milhlles de iollos), ............ • 
US$450.000.000.00. de pliDclpal. -.. all<pdbhea & 
clonava do B...U e Tlle Blpart Jmparl Bonk of ....... 
.JI!XlM, demnado ao~ do l'nljeto deDu
pik:aGIDda Raclcma IIIDI'Iul~polis . 

Apela .. IUIIJddadeo -.rdao pom o alllldl
-do "'"cihçço da hmriaçlo c. iualse pld ... 
lepaçlo do c.-ACC.-..... _ .......... ___ .............. .. 

FLAVIANO MElD 

l'lnooer ai 91197-Caml- Dinlllln, ooble o PR 
ai 10195-CN, que illllillli o Pllauo 1llyueo Gwmades 
do Minlll Democ:rfaco. .................................. - .......... . 

PREITAS NBI"O 

a--a o Alias~ da Deoaplldode. plbh
eado pelo lDslllulo de Ptooquuu EcaallmiCII Aplirw!u .. 

DeCeode a &jKDYIIÇio da PEC ai 5NI, que clli 
aova nodaçlo ao f I" do ....,., 239 da CaaoaiiiiÇio Fe
deral. que dlsplle IObre a chdaaçlo do 111CU1101 do PIS 
e do Plsep._ ....... -·-·---.............. - ........................ . 

DeCeode allpiOVIIÇio do PLS ai 22197. que -
beleco oaaaliO!ermlcjca de IIDial:iamonlll da Pol8u:a Na. 
CIOII8l de Dooenvalvl-~ .... - .... - ............... . 

FRANa!LINO PBtJ!IRA 

m BIM:uaav Empoeoonal e m llouailo doo Mi
,._ do Comál:io das Amo!dcao. que .. ftlllizlaji ... 
Belo ll<xillllltl:, dD 13 a17 do llllio dD 1997 ........... _ .. .. 

• 

Apeocáa ............... lMeoa.dolllli açl!•do 111111 -...,.....,,._,.para..,._ o Senado, aa 
111 m ~dos Mwlll!nos do Cclolilclo c1as Am&~c:as 

GILVAM BORGES 

Sobc:ila l ~ dD Calllllllliçlo. Jusoça e Ci-
39 dldaDia que IDihse o PLS ai 269195, que propGe a n

-dos efCIIIIS fa-"'ees dD decisileo .J1IIIidais ...... 
liladas ... JUipdo, .......to- ................ dD 
oenidala em hl{pl com a AdmiiiiiiiiÇio l'6blica. ato-
dos domaisii!Mdoles emld!alk:a liluaçlo jalfdlc:a. ...... . 

39 Quedo da prallilwçlo illfalllilno Brasil ....... . 
ldlnaa que o Jllllll'llllll bolsa-escola 6 um paldlb-

vo. .......... - ................... . - ···-··············· ................... . 

GUlLHI!RME ~.u.NBIRA 

PR ai 35NI, que lben o Rqp..-olalano do 
133 Seoodo Fedenl. ........ _ ............................ -............. .. .... . 

PR aJ 36/97, que a11aa o Rqpmaao 1maao dD 
Seoodo FedenL ..... _,. ___ .. ,_ .......................... - .......... . 

Mlllife5lando.te em dofeoa dD Nanll:ste. ............ .. 

HUMBERTOWCBNA 
Apela ao SeabDr ..._,_ Paaaado Homique 

Clldaoo e lo llllllridades liodorals. DO - da ocibza
çlo dD--,._ ... pld .. pajllllaçlles .......... 

lnfanaa que 116 ,... Omriu"' Eopecill Tempo'*"' dD Senado vuando laalilaro Olldl'""- dD J~> 
lllr plbbco lKasdma Apalll: ao SaL Ney SuuaDia _ 

161 Omnn• .. bcneffcioo que o pmjelll Slo lal6 
pode IIUer poma nlmDa qdna. Aplrlie ao SaL Ldao 
Aldollra. ................. _ .................. ·------................ .. 

204 Pnwn•P' •e cam a paaibLiidlde da •-.. vente•, 
DO Nanlesle.------................ -....................... - ....... -

Canoidmçl!eo ooble a PEC qae 1n1a da nlmDa 
admmiSbCVL ....... - .................................................... . 

Silllaçlo dDo- ....... pdblicas: .. dlliUIIe ... lanal 116 dDtl ...... __ .,_., ___ .... __ .. _____ ........ ___ _ 

292 Apcloa a!IDÇio do leiO,... .. oallnos dD fuacio. 
aabsmo pdblico. ...... _ ..... _ ............................ ·----

Coasidonçlles..,.,.., a PEC qae 1n1a da n1mDa 
wlmjnjlfrlllw.(ltepubllcaçi) ............... --•···--··-·-••••"" 

192 lRlS REZENDI! 

PEC aJ 11197, que.,......,. pldgnfD dmco ao 
arlliO 131 da c:aa.aiiiiÇio Fedenl. ................................ . 

192 JCIELilEIIOU..ANDA 

.191 

327 

eo-. a llllpOIIIDcia dD SemWno Nacioaal 
"Eiuulo Saperiar". j1iCIIiiDVido pelo MEC, em Bnosfba 
-dias 16 e 17 de dea:mbio de 19!15 ...................... _. 

RefolHe ao PLC ai 118184, quo iDIIilui o Oldi-
1" Civil ............................. -............. • ..................... _ .. 

.............. o Sealdor Pedm Sullal pelo .... .... 
cono IObre IDOIIidas pnMI6nas. Apare ao Seaadar Fo-
cbo Sunoa. .......... ________ ................................ - .. . 

327 

190 
413 

415 

54 

56 
416 

53 

75 

99 

160 

360 

360 

360 

404 

19 

17 

40 
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E..,luçlo do IIIWido.... • •••••••• ••••• • ••••• • • •• 
ViSita do l'nosJdenre da Fnmça Jacques Clwa< oo 

Bllllil. . .. . •••.......•..• ... .•..• . . ...• . ·····--········· ..••. 

Refere... l lqJCIIIliFII "llonar ec:oa6auc:o". 
capa do dois .......W.OS pansi..,... Let........,. .., 
Jeacli e Lapnso ......•...........•..... ·-··· ....... . ..... . 

JOSAPHAT MARINHO 

Conu•n•rando O mceblmcato de oficio do Pn:st
- da Fedençio NICIOIIlll dos lllbalhadola em 
naiSpCXII:s Marftlmoo. FluYilus e Pescadoles. sohcam
do do s Ex.·. esfOIÇOO .JWIID .. IUIDIIdados CIIIDI""eme&. 
no ICIIbdo da hbonçllo Ulpllle da ..na para ...-o da 
Cia do Navegação Uoyd llnSIII:UD. ••••••••••••• 

JEFFERSON PáU!s 
Dlsccmla da ..... pcei&Çiu do Seaador Pedlo S... 

............ 8 ,.,..,,.....,laçlo das odiçGes do modldas 
ptOVIIÓil8S Aparte oo SaL Peclm S.IDill! ••• •••• ••• • ••• 

30 I!!!OS de exJStintla da Zona Fanca do Ml!!!aiiS 

José ALVES 

Avahaçlo da la!llllo oc:omda DO Rio do J""""" 
Rm+5 e apceseDiaÇio da "'u!a Tem" •..••.•.. -······· ••.• 

Dia MUIIIIJII da Ápa. ............ ···--· --····· ··-··-··· 
LoiJuJa da Mm gm ri' 87NI (DI357fl17, aa 011· 

pm), do 211 do -ld'eleare ooi'LC ri' IOWS (a' 
3.969193, aa ori&eml. que di:Jamma que as Clmans 
Ml!!!lCipl!s sqjam ~ Dlllllic:adu da hbe
nJÇio do - fl:dcnis para .. ICSJICCb- Mamd
plOS.I!OIIC:i..- e !n!ISfomJado aa La n'9.4S2, do :ZO. 
3-97 •••• --· • •• • ·-··-- ••• ·-····· ··-··-····-··· • -······ •••••• 

Lellura da U...socm a' 83197 (DI358fl17, aa on
sem). do 20 do - nd'aalle .., I'LC ,. 4I:W6 (li' 
3.653193, ,. onsem>. que oaesemJa pod&nd'o oo an :11 
da Lei ri' S.S53, do 6-1~. que d!spl!e 500te a apnosea
Jaçlo e uso do doc:umonJos ele !CiaJIIfic:açio pessoal, san
ciOI!Ido e llans~ 110 La ri' 9.453, do 20-3-97 •••• 

Lellura do I'LC ... 6197 (DI2 1421'96. .. onaemJ, 
que dJspl!e sobre a poJftu:a enerFJ!ca !18C101181. as IIIVJ
dades relabvas ao manap6ho do petnlleo, JDSIIlW o Con
selho NIE!OII8l de Fl>ll!ica Enetg&Jca e a Ag&Jcia Na-
ciooal do Pmóleo •• ••••• • •••••••• 

PR ri' 42fl17-Coa!Jsslo Duelora. que eslabelece a 
"""''J'I'çlo e a ~ dos OabuJeta do Senado 
-·-···· ·-·····-····· ......•.. ··-· .......... . 

Focahza O edJil!l do pnYII1ZIIÇilo da Compaab!a 
v ale do Rio Doce. ...•.••......••••••. ··••••••·· •.•.. ··•••·•··· .•• 

Rcfae..se l nat!c:uJ pubbc:ada DO JOI!I8I Carnio 
Bnllirnae DO dia 22 do COIICIDI: mfs, sob o lflulo "De
bale 500te a Vale u:nnma em l!mWIJo" ••• •• • • • • •••••• 

Sobdarw!lldo-oe com Dom Luaono Mc:ndes do 
AIIIIOJdl. cz-Sec:ndno-Oaal da CNBB, pda .sua pnoc>
aapaçla com a OvnpanbJ• Vale do Rio Doce. . ········-· 

l'áe· 
219 Req- rtl 216/97, popondo lleJBSObc:Jtado 

ao Mmuli!no do Planej- e O!çamenJo, ldai!YB-
219 """""ao Plognma Naacmal do PnYIIJZ8Çio a cargo do 
420 BNDES, iDfonnaçlo IIObJe a peVJSiio IIIÇ8JJJel!tma des

l!!lada ls c:ampanlw de chwlpçlo sobn: a ahaJaçio da 
Compoalua Vale do Rio Doce •••••• • •••••••••••••••••• • •. 

219 
JOSé BIANCO 

330 

Defeado a La ri' 9.126195, que d!spOe sobn: a 
apbc:oçlo das laUI do j!DOI de 101180 pnzo 80S finm:Ja
II!I!II!OS obl!dos -""' dos FlUidos Coasi!JucionaJs par.a 
qnad!Ores lllelllldos pelo IDcra. com nolaçio aos pe
..,_,. ~ fiDancuJdos pelo FNO em Ron-
dllma. •••• •.• • •.••• •••• •.••.•. • ••• -· -· •••••••••••.•.••••• 

Pauxaes o's 96 e 97fl17-Comwio de Caasbllll-
çlo, Jusaça e Cjdac!a•J• sobn: a Men•'lll"'" a' f1JIB7 (JJ! 
93187, na ongem), do Scllbor l'!esulalle ela Ropdbhc:a, 
... - A ap!eaaçlo do Senado Fedenl prupoola 
para que lleJ8 llbficada ohmaçlo de im6Yel slhlado no 
MUJUCI"p10 de CÉerCS (M'I'l • • ••• .•• • ••• 

44 
JOSéEDUARDODU'IRA .223 

213 
213 

233 

233 

• 233 

300 

313 

313 

313 

Comwuca que a Companhia Vale do Rio Doce 
pubhcoo o ecbll!l para pn-.açllo, !IIIIICI!Ido a dala 
para o dia 29 de ahnl ele 1997 e eslaiJeloceodo p!eÇO mf-
DiJDO do R$10,3 bilblles •• •••••• ••••••••.• --. ·- •• 

Refele-le ao Rlablno da Caausslo &tema da 
Clmora dos DepuiBdos ...... do........., do pr!VliiiZa
çlo ela Companhia Vale do Rio Doce. ...•• . .••• . _ ...• 

Eslranba a podJClpaçlo da SI" Blena Unclau. 
!"""" -~ do pl!lld S, !Dbbllado: "A Yislo dos 
iDYesJidora ••• ···-······· ··--· • ·····-··· ••••••••••••• -· • -· •. 

Refele-le a !!!ldna publicada,., Jonllll.., Bn
lll sob lllulo: "Gcmmo quer 11111da: as nogras par.a que-
ln do llplo boJJc6no" ••••• ••••••••••• - •• ···--· ••• 

l'ljp> do PUclo:r ExecubYO JCialiYO aos projdos 
de porlamollllaes. •••••• • ••••••• ·······-················· • • ••••• 

José EDUARDO VIEIRA 

Comumca que hoje, 20-4-9'1, foJ pubhcado DO 
Carnio ....,._ o M1111f"es!O "'n!O ela Tara Bn-
sll.".................... .......... ... . . ............. . 

Comumca que hoje, 20-4-9'1, foi publicado DO 
Carnio B~ o Ml!llfes!O "On!O ela Tona Bn-
IIL(Repubhcaçlo)...... ••••• ••• ••• ••• •• ••••••• • . ••••••••• 

JOSé FOGAÇA 

CPI dos pcOCI!Iólios ••••••••• ···-············-- ••••••••• 
A !D!pCIIIiDcla ela fõs<aiJzaçio do BII!ICO Ceabal. 
DcfeDde o JlrOJO!O do la que IDsbllli a llllle-

.,..,..,.,. ""Banco Cealnl .•.••••....•••••.. ····-·· ....••... 
Refonna da piCY!dbaa e JCforma adm!mSinllva 

José IGNÁCIOI'ERREIRA 
&canunba. wulaçlo do Requenmo:mo ri' 'JI11N1. 

que acha a cbscusdo do Subsbbll!.., oo PLS ri' 20719S • • 
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PLS ri' 40HI, que doDomma Mrapanll Eunco 
5ll1cs. o 1101VpD1t0 do Vlldria (ES) ···-····- ··-···----·· 

lle!!mMo lipdioadoo pora a ftllla do Pn:oiclenle 
da l'nmça. .lacquos Clllmc, ID llnlsd. ·····-·· ··-······---··· 

JOSé ROBERTO AltRUDA 

ModemiZIIÇID da Recaia Fedoral. ·-- ·--··········-· 
Allmelllo do admao do docl-lllecala fo. 

delaL com alimp6tic:açlo do llllaiiL ........... ____ .... _ 
PL5 ri' 39H1, que al!aa dilpllllbwo do Doc..co 

Lei ... 2.1148, do 7-12-40 (C6diJo Penal). ·····--··-··· ..••.•• 
Divulga- populacillllllll!lbzado pela Jluada. 

çlo lasbiDID llnsikiiO do Geopa6a e Betarfstica 

(JBGE). •••••• - • ···--·········· ···-··-· ·-·····---· ·---··········· 
Refae.se • npartageiD do jamll o Glollo. ........ 1..-da piOIIIIUiçln iDfaDiil. -··--··········----· ... •• • 

JÚUOCAMPOS 

llequenlllllllo .,. l!lfi/97, llllhclllado iafonnoçlies 
1D Mlllislm da llllliça lllllle o Fundo Pau-.. -
I'VNPEN, qUIDID foi depooilldo Da 0111118 do llmdo, DOO 
11100 do 1994, 1!195 e 1!196; quais • nzlles que leYmaiD 
10 ......, por l'l!!!!b'll"""iarnento 1100........,. dupaDl>eas 
p1111 aplu:açlo do FwlpeD em 1!196; qui a upec~~~~ .. 
do nada do l'lmpal pora o .......r.:io do 1!1!17 e quais • 
penpecbY• pora o Fuado 1 porlir do 1997, e oelllwd 
IXIIIel pornmti ............... COII997 ............ ·----... •• 

llequenlllllllo ri' 1118197,lllhcllllldo iDI'ormaçllos 
1D Mulllllo do e.do du Re!aç&s llllll:ricnl, ooln di· 
wnosllllllltOsPr"..,.-os.,mdoiiBbleale ---··· 

Deflade o aaupiiddiiD do -llliaado ....... 
Peru e Bnsll pora o aafalll""""" da IIICkmalipado os 
dou .,.r-. o que J110111C1á llllior ..,.._,.;aYidade dos 
J1R1Cbos lnslleiiOs, em padlcular os da Recilo Ceatro-
Oesle. ········---··-· ·········-···-·-····-·--·-····--·-··· ... •· 

Crfbc:a 1D J1111P111111 do fi._;- h!o!w!acjp. 
ui da CIIXa Jic ..,lia_ Fodonll Jllllll c:lule m6dia. -·· 

1tofaHe l donllbda pabllclda .., jomal DUrio 
de Calabi, lndbwlado Demora Bleiluftira. ........ ••••••-•••••• 

10NIA. MARISE 

,.,..,.. ri' 93197-Cami- Dilaan. lpiiOiellla I 
nxlaçlo fiaal do PDL ri' '1JH7 (ri' 3791ll6. aa onpm), 
que lpiOYII o """" do CooYiaio Ontitutiw do 11aaoo 
do Campenoaçiles ~~-BIS. lel'elellle l ade
IID do Baaoo CaDa! do Brud, em 1101110 do Oaapeao 
Bl8lileao, coma """"""' llllll:i.., llquela ••'lnçlo 
imallaclooal. ____ .......... - ... ·---·-···---······--·· ... •· 

Deflade o I'R ri' 104.'!16, que diJpGe ........ & .. 
raliZIIÇID e o -..Je dos ..,. do PUdor Buc:udw, seJa. 
IIYDS l prMiizaçlo da Olmpanhia Vale do Rio Doce. ..•• 

~.,... com 1 polftica ICCIIIOmica do Pais e 
com a falia do dadoo eslllflllicos oliaais lOIRe o.........,_ 
-do-pnxludw """''''aI ···--······-... ··--....... 

Ccnlleala leYaa!ameatos -•licos di""ll•· 
dos pelo jomal O IE8tado de lllas, sobre o de· 

seaiP"'ID·-... ·-····---... ···--··-----··-··-····-----··· 

LAVRO CAMPOS····-··-·-········-·············--····-
108 Conlicll:nçlles • lapCilll da drYida pdbhc:a ........ 

leila. ~ ID leo. Ney Suuu!L ·············---····- •••• 
200 Aaabsa 1 jnsralaçJo e -Yaçlo do 111111 Coaus-

IIDI'Idanloallr do lnqu&IIO. ·--··· ··-.. -· ------······ 
..........,.... com o processo de laYIICID do cb-

26 llbeuo feda pelo Sr. l'lulo asar finas e o eaw!Yimen
ID da mulber do Pmaro Celso Piaa no esdndoJo dos 

26 pnx:ali!nos..·-······· --······· -··---···· . ·····- ······--········ 
DeocleYe o projeto do lol do oua -... que ena 

91 dqlo l'edml p!lllllelo ID Tribuaal do Coalu da UIDio, 
poralabzlr bMsl!gaçlles e J!"NNI"'" pora o Pador Le-

Piabw •••• -··-- • ·- ··-··· . ·-··--··-··· ... ··-······-·--······•• 
215 

411 I'R ri' 34H/, que~ a incluslo, aa JIIO&D" 
IIIIIÇio du CIDIIIOIII do dcbo e !!OieYillo do Seaodo fo. 
clenl, do iDfarmaçllles -- • lllllllria do Pador Le-
plaaw ~ ······-···-·--... •• ················--····-· •. 

DisoDm: oolnl mcullln bnsden. ··---··--
Crise aaiYic:ullura 1111 Cal' e em llpas e.dos 

do Nane e do Nonleste • __ ·····················-·-·····-·· 
Ho..........., do pow........,aSiolos6.- pa-

draeilo, no dia 19-3-97. ···········--... ·· -··-·············-····· 
PLS ri' 43197, que "' ..,..l'lllaçlo lLei ri'6AfNT7, 

que ........... ldodanoçiodo pnçol!!lal - Willdas I 
57 pqs!açlo. •• ···-·····--····-· ... ······-······ ····--········--····-

Requenlllllllori'215197,dobomenapmpdlluma 
ID a-Deparado l!s!adull Coulilllillbo do 11134, Carlos 

59 l!duardo lleaeYicleL -••••o•ooo•••••--•••--•••·--•••-••--••••-
Pmt l!oWJo fadica do cl!u .. pora o e...... do 

Cad. -----·-···-···-··---··-····-·· ... ··---·---··-
Queododa IIC&!ID lkuiL .... ·---·----··--
150-do ai'Ni....,ID do Culm Alw:s, o poe1a 

12 dos-·----·---.·····----····-···-···-----····· 
146 

1!15 

137 

376 

377 

As deal!!aklados ....,... • .., B .. IL ·--··----· 

WDIO CXlELIIO 

Queodo da falia do ........ lljdade .... llualbJs 111· 
rms do El!ado do Miro Gmsso do Sul, com u cmcen-
""IIIYUIIcs do"""' pnllllCIYidu pelo MST. ·-··--·········· 

Apoa!aii'CICOSI"'ado do flzor!lllllláorllla opt.. 
ria YOIIada pora .....,a,aunu e alo uma nofanaa ideol6tP· 
ca. ········-····-·--···-····--··-··----······-······-·-·-·-···--· A aue aa .....,won l!dllde!ra laYarecea 1llllli· 
8Jaçlo em Dili do pequaa e plllllos JHGJHiod!iOS do 
lllilllls pora Bolma e Panpai. ·---· ... ··-··········-······-·-·· 

MARINASU.VA 
lleqaenmoafo ri' 195197, l!lbdaillo illblüiiÇiles ao Miaiao daMn;lo. ""--'" Clllll o......,.._ 

dalldip 119. ?O, 71 e 72, a.,.._ dal.el ri'9.394196, 
do o.n.n-e llues da M""'ÇÇo N!IC1CIOII. ----······ 

Aa.uscs ..... pela O!afeleDcia Rlo+5 dos ..
lllos ~"'~~'""'"' jlelos diCereaJs es!ados nadmus, ...,. 
elulado que 1 açlo dos 1J!1W111111 IIII buallsfalllria pora 
os doufios JIOIIOI pela e-112. -····-·-- ·--··-···----·· 
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PI.S rJI. 44197. que aaacea1a padgnfo llluco ao 
an. 31 da Lei rJI. 8.()78, de li~ que duplie oobte • 
proc.çiD do coasumidor. ······-· ............................... . 

Panobemza o Senador Ramez Tebet. pela oua 
Jlf"""'f"'Çl'o com o 111010 llllblonte. Aparm ao Sen Ra-
mez Tebet. ..••.•••... .•... . ..................................... . 

Aplaeala JIIOJdD de lei que acn:oceata parqmo 
úmco ao ll1i&O 31 da Lei rJI. 8.071, de 11-9-90, que cbs
plle ~a prOICÇio do conl!•rmdor. ... . .•..•.. .. . .... 

Caacmdalldo com o Seuador Adermr Andnde a 
respeitO do actlmu1o de lp'W"h!dmias DO IOIVIÇO pllbh-
CO. Apode ao Sen. Adermr Aadnde ...................... .. 

Ressalta os raultados obcldos nas pesqi""' do 
CeDim de Tecaologuo Altauabva e Procluçiio de Bona
cha Nllllnl. do l..abonlilno de Tec:noloSJa Qu!IDJca da 
UDi-deBnrsllia.... .. ........ ...... . ...•... 

SugenDdo ao 1'le5idenle do CoDselbo NIICICIIIOido 
SeruJsueuas, Sr. AlaDagildo <lado, ao~ da 
Scoa$na da Ama:rllnja Legai e a t6:niaJs do 1bama. a 
e1abonçllo de um doc:wnallo a ser apltSellbldo ao l'losl
denlc da Repllbbc:a. solicl- apoio l bonacba IIIIUial. 

Comumca a WIIIOiliÇio do Supendl:lllloule do 
IIX1ll 110 .e-lo do Ac=, Sr. RaiiiiWido Ar.lúJO Uma. 

MAURO MIRANDA 

Eafia a ""poaçilo do .... plábcas om bomallt
FIIl ., Eolado do Gcús, da lflll piiiiCiporio 01 pinlala 
Eldor RIICba Uma, Selma 1'llm:ua e Aleuadn: 1Jab, que 
oen:allzalt DO lfold Noaoaal, DO dia 20do""""""' mls. . 

Domacnlizaçlo da ... 'Coçl«> bnslleuL -····· ...... 

NABORJÚNIOR 

Cumpnmenra o Seaador Benwdo Cabnl pelo 
seu cbiiCUIIO n=!ancmac!o ao Dia MUDcbal da Ãiua. 
Apara:., Sen.llcmardo Cabral . . ................... . 

NEY SUASSUNA 

Quesdo da diVIda pllblica- ............. . 
Refae.se ao lldiJO do JOm8l O Glollo que afir

ma· 01 ....Wrados que mn- cbvulpdoa sobre o fe. 
cbamenlo das conlaS do 1996. IIIOIIIam que bouve um 
certo cleseuul:lole Da~ da economia. • -·· ••• 

Coagtalula-se com o Senador Ldao Alcln
pelo seu dl&alno sobre avu:ultwa brasileua. Aparte ao 
Sen. Ll1c:io Alcinlara. ··- .................. _,.... ···-······ -

PI.S rJI. 46197, que ena a nada m!mma Da oduca-
çao. -··· . .. .. ........................ ............ ........... . .. -· .. . 

Debare sobre 01 pllldes problemas esiiUiulaiS e 
conjUIIIlaals que amamrm a ecoiiDIIDJI IIICioaal, desla
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oo País ...... . ........................................... .. 
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159 do impeadlmeaL .... ... ...... ..... .. ... 
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Cilllizaçio IIII '"'""OV'o dos cbmloa coasdiiJC:iOIIIIIS .... 

77 REGINA ASSUMPÇÃO 
PI.S .,_ 42NI, que allma cbsposlllvos da Lei .,_ 

340 8.1169. de 13-7-90... .. . .. ..... . . ..... . ... 

ROBERro FRB1RE 
Parbdo OmrnDID Brasileuo nalbst6na elo Pafs 

341 
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ROME1lO JUCÁ 

Resulra...., a monna ...,. ~ a lloDdcll3 do 
PIB. ~., Sal. Valllllr Campelo .......................... . 

lidara que o Milull6io NJiico Ellldull do .... 
aima 1mpeaau IIÇio ciw pdbhca, IDharando 1 deml .. 
IIIID ele pan:111a. filbos, esposas, mies, lios .., lllbnnhos 
dos draemba ....... do Tnbullal do Jusdça do Estado 
do Ronuna. - ................................................... - .. ----· 

Solidariza.oe ., Seaador Uldfo Coelho e., povo 
do Maio Ollllso do Sul. lplllllo 1 - violeara, em 
- ..... 111011111) l!srado. Apd .. Soa. Ldcbo Coe-
lllo. -· ·········-················-·-····--········ ... ··-····· ._ ......... . 

Soma-lo .. ..,_ Joo6 llaberlo Anuda, • la-

pedi> da IIIOCiemizaGio da Receita Federal Aparte .. 
Soa. Jose Roberlo Amido. .................................... _ .. . 
~ri' 2111!17, oolicirando., MiDisao 

da F-as ""'P"""" iDfOnDiçlles: oe alo Wllfcbcas as 
lllllfcias Yeiculadas pela imp1a111. do que o TOSCIIIIO Na
c:iaiW lajdanl US$40 milhlles pn -111..-o I'IOJO
ID J1111; em...., afirmaliw, qual1lblllie desses -.aos; 
........ medidas que- 8daradas .... alo 1111111111111: 
IUida mais o cMficd pdblk:o, quaoiD o Tesauro NOCIOIIII 
... qualquer ........ FiDanceao l'edelal .1' .....,._ 
em ........,. ., Pmjelll Jari _, o s...., do lldlil, 
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SEBAS'DÃO ROCHA 

Apela l C)wwslo do .._liçiD. JUIIiça e C.. 
dllllmla pn a Y11111G1D do l'n>Jelll de 1~, que 
._aa o l'lemio NIICioall Dan:y lllbeim ............ - ...... .. 

Owm"""' que foi ........., o PR riJ. 51191í, que ._.,.o l'lemio Naciooal Dan:y Rlbeinl. ....... - ......... . 
Dlwlp o Otçameua.hiacipoliftl .., Mllllicfp10 

de~ ... Amapl. ...................... ___ ,, ,_ ............ .. 

.....,..,P' IOCOII\ I ROihçloda Mechda........,.,.. 
riJ. 1-'411, do 14-3-97, aturando 1 plldlcipaçlo da Umlo 

3 do 01111110 ll!caic:o do 2Jlpau .......................... - ... - ..... .. 
Sobcna o llpDIO dos Senlllons ............ do 

BW"!Çio Descenlnbzada _ PED. ·-·---........ - ......... .. 
Lomenra 1 IIISIDcla de IIIIIJndades bdslleins oe 

....... do P*Du> Rei Bald•dno, oe Bl!lp:l. ., MIM-
5 """""dos Sem Tona. ................................................... .. 

Apela .. Ocmmo. .... que OSIIIIda.- o fuD. 
aaaabsmo pdblico, o 1111g1151e de 28.1161', Olllllplillado 
por li llnidons ................................................ - ...... . 

VAIJollR CAMPm.0 

2'1 o-datefonoe ....... 1M1 Bn11L .............. . 

134 

Alerta o Gowmo pua o crc1 ente &aaameuto 
dos lmiiiDIIMI campo ......... _..................................... . 

Pa4 '11oo1D O Seoador L6clo Ak:lmam pelo 
aeu discurso IClalivo .,l'nljelo Slo Jos6. ...., boaefiaa 
flmRw- ... Cead. Apode .. Soa. Ldao Alcln-
lln. ................... _ .. _ .................. _, ___ ...................... .. 

o- da monna admmi-va .., a1ronç1o 
das 1p0101111donas e..,.......,....,....., de 111111010 llla-
zlal pera os ..mo~ara c1os ne. F'oden!s ........... - ....... . 

VILSON IWiiNCBING 
l'llec:er riJ. 951!17-Cam- do A••nlm lkxm6-.._,-o Olrc:lo S/29197, do Pmsideme do liiiiCD 

Cadnl. anminbondo mlidiiiÇio do GoYerao do BD-
53 do do ... Clrarioe .. Seoedo l'edelal .... que possa -a-..-.... do Tesomu do Esradode S8llta 

137 Clrarioe-LPI'SC _, bole oe Raoluçlo riJ. 691!15, do 
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154 da drYidalllllbdiAna wndYel no 1a-.. de 1997 ..... 

1!14 

1!14 

1!14 

1!14 

98 

164 



Ata da 20ª Sessão Não Deliberativa, 
~m 17 de março de 1997 
~ 

3ª Sessão Legislativa Ordinária, da 50ª Legislatura 
• 

Presiaencía aos Srs.Antonío Carlos Magalhães, Lúdio Coelho e Joel de Hollanda 

{Inicia-56"' se..são às 14h30min.) 

O SR. PRESIDENTE (Lúdio Coelho)- Declaro 
aberta a sessão. 

Sob a proteçã.o de Deus, iniciamos nossos tra
balhos. 

O Sr. 12 Secretário em exen:Ccio, Senador Os
mar Dias, procederá à leitura do Expediente. 

É lido o seguinte 

EXPEDIENTE 

AVISO····· 

DE MINISTRO DE ESTADO 

N!! 89/97, de 12 de março do cormnte, do Mi
nistro da Agricultura e Abastecimento, referente ao 
Requeriment~ n2 16, de 1997, de informações, do 
Ser1ador Romero Jucá. 

As informações foram remetidas, em cópia, ao 
reqr.1erenta. 

O requerimento vai ao arquivo:· · 
O SR. PRESIDENTE (Lúdio Coelho) -O expe-

. diante rido vài à'puõfK:ação~ . . 
O SR. PRESIDENTE (Lúdio Coelho) - Encer

rou-se, sexta-feira última, o prazo pata ap~o 
·de emendas ao ·Projeto de. ·fle59JuÇáo n2 25, de 
1J97, de autoria rfo Senador Coutinho Jorge,ql,le.al
tera a denominação·e a estr.Jtura·da.Consultoria de 
Orçamentos.e dá.outrar providências. · · 

Ao projeto foi oferecida uma emenda. 
A matéria vai ao exame das Comissões de · 

Constituição, Justiça e Cidadania e Diretora. 

É a seguinte a emenda oferecida: 

EMENDA N!! 1cPLEN 

12) Inclua-se no Parágrafo Único do Art. 62 do 
Projeto de Resolução n2 25, de 1997, o seguinte dis
positivo renumerando-se os demais: 

I -Gabinete; 
22) Inclua-se o seguinte artigo renumerando-se 

os demais: 

"Ar!. 7"- Ao Gabinete compete providen
ciar sobre o expediente, as auãlências e a 
representação de seu titular; auxiliar e as-

sessorar o titular no desempenho de suas 
alividades; executar as tarefas de suporte 
administrativo vinculadas às atribuições do 
órgão.• 

32) Inclua-se no Anexo 1- "Alteração nas Tabe
las de Função Comissionada do Senado Fede_ral", 
na Subsecretaria de Apoio Técnico: .. 

1 Secretário de Gabinete FC-5. 

Justificação 

A emenda· proposta tem por-'Objetivo •corrigir 
omissão na estrutura administrativa· do· órgãó :·pro

·f;losto. 
Con• a inclusão sugerida, a Subsecretaria de 

Apoio Técnico, seguirá uma padrof!Jzaçáo com os 
demaiS orgãos que. compõem a estrutura administra
tiva do Senado Fed6iãl. 
... Sala das Sessões, ~7 cY- março de 1997~:Edi

sonl.obio. 
· · · (As ComiSsifes de COrístitu;ção;·~Jústi

. ça e Cidadania, e Diretom.J 

.• · O SR~-PRESIDENTE (Lúdio Coelho) ;:.:c'CóriCã
do a patavrà ao nobre Senador Valmir bamp6Jo?0 ;,.; 

O SR. VALMIR CAMPELO (PTS,DF. ~ronun
cia .o seguinte discurso.) ~ Sr. PJl:isidente;·:·~~:~e 
Srs. ·Senadoras, os ânimos estão cada vez . ITlaiS 

. àciriados no meio rural brasileiro. 
Notfcias-provenientes do Triângulo Mineiro dão 

conta que o a União Democrática Ruralista. a .UDR, 
resolveu contratar empresas privadas de segurança 
para garantir, pela 'força das armas, as fazendas e 
glebas ameaçadas de invasão pelos sem-terra.. __ . 

Segurldo o Lfder da . UDR ·em~. Minas Gerais, 
· Luiz Rezende, a entidade pretende· realizar leilões 
de bois em todo o 'Estado, com ·o objeliv.o de ·atreca.
dar fundos para custear os serviços de _se9':1~0ça 
das propriedades rurais mineiras. ·· ·.• 

Noutra direção, dessa feita no Pontal do Para
napanema, foco de intensas tensões, o Movimento 
dos Sem-Terra recebeu formalmente o apoio do Par
tido dos Trabalhadores, através do Presidente Na
cional da agremiacão. aue defendeu. em ato público, 
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a união de t~ os partidos de esquerda no sentido 
de acelerar a reforma agrária. 

O Presidente Nacional do PT, segundo notícia 
do Correio Brazlliense de hoje, prometeu, também, 
o apoio do Partido à caminhada dos sem-terra rumo 
a Brasma, onde pretendem protestar maciçamente 
contra a política agrária do Governo. 

Sr. Presidente, S~ e Srs. Senadores, os trági
cos acontecimentos de Eldorado, que resultaram na 
morte de 19 trabalhadores rurais, mais que serem 
transformados em "bandeira de luta", deveriam ter 
servido de exemplo do que pode ocorrer no campo, 
se os ânimos continuarem exaltados e se as partes 
envolvidas insistirem em permanecer à margem da 
lei e do bom- senso. 

A reforma agrária, todos sabemos, é um impe
rativo para o desenvolvimento do Pais. Não restam 
dúvidas de que é preciso assentar os trabalhadores 
rurais, dar-lhes condições de produzir e aumentar a 
·riqueza nacional. É inconcebível que o País mais 
bem dotado do mundo para a prática agrícola e com 
o potencial que temos, ainda importe. alimentos e 
presencie conflitos pela posse de' terra. . 

Temos que promover a distribuição da terra, 
não restam dúvidas. Acho que todos os partidos po-
Uticos concordam com isso hoje em dia. _- _ 

A reforma agl'ária, no entanto, terá que ser im
plementada sem extremismos, buscando conciliar-o 
interesse geral. Da mesma forma que é injusto o tra
balhador rural não ter um pedaço de terra para plan
tar, não faz sentido querer punir o produtor rural, to
mando-lhe, muitas vezes à força. o que levou anos 
para construir. · - · 

Na minha .opinião, s..-s e s~ Senadores, a re- -
forma agrária é hoje um tema excessivamente politi-. 
zado, revestido de um radicalismo desnecessário •... 

Volto a insistir -e deixo aqui a 5u~o para a 
reflexão dos membros do Poder Judiciário - na ne
cessidade de uma justiça agrária no Brasil, capaz de 
resolver conflitos. · · - -. ·. - · - : · 

É indiscutível que a visão distorcida da errte 
brasileira "tem retardado a solução do grave proble
ma fundiário brasileiro, sujeitando milhões de traba
lhadores rurais à miséria e impedindo-lhes o acesso 
aos mais elementares direitos da cidadania. . . 

Inegável, também, que as concepções quase 
sempre retrógradas dos movimentos pró-reforma 
agrária têm impedido os trabalhadores rurais- de se
parar o joio do trigo, distinguindo as lideranças ver
dadeiramente empenhadas na causa daquelas que 
apenas se utilizam do tema para auferir dividendos 
polfticos pessoais ou partidários. 

Precisamos desarmar os espíritos e discutir em 
profundidade a questão fundiária brasileira. · 

O Brasil, durante muitos e muitos anos, convi
veu com o total desinteresse da classe política em 
relação à reforma agrária. Agora, que existe vontade 

política para fazê-la, não podemos desperdiçar a 
oportunidade com radicalismo extemporâneos, que 
em nada contribuem para a obtenção da justiça e da 
paz social que todos desejamos, acima de bandei
ras, ideologias e cores partidárias. 

O Sr. Ramez Tebet - Permite-me V. EJcl um 
aparte? 

O SR. VALMIR CAMPELO- Ouço V. Ex" com 
muito prazer. 

O Sr Ramez Tebet - V. EJcól está no cerne da 
questão, Senador Valmir Campelo, porque, em ver
dade, não há assunto mais palpitante, mais atual do 
este que V. Ex- aborda hoje, aqui da tribuna do Se
nado da República. Realmente, a fala de V. EJcl está 
no caminho que todos nós queremos. Nunca vi um 
assunto que tenha tanta unanimidade como a refor
ma agrária. Todavia, se todos são a favor da refor
ma agrária, parece que isso é que dificulta a solução 
do problema no Brasil. Temos que entender que re
forma agrária não é uma questão ideológica, mas 
uma questão social, .econõmica, uma questão de 
justiça social - não há dúvida nenhuma. O caminhei 
para atingi-la, positivamente, não é o· caminho do ra
dicalismo, . nem da violência, nem do desrespeito. 
Muito ao contrário, penso que vamos encontrar o ca
minho para resolver .esse grave problema do Pais e, 
portanto, contribuir para a solução de um problema 
que hoje, no meu entendimento, é mais social do 
que econômico, em havendo yOlltade politica,· em 
havendo planejamento, e se nós conseguirmos de
sarmar os espíritos. Dou um exemplo; V. ex- falou 
no Triângulo Mineiro, mas o fato mais recente não 
está no Pontal do Paranapanema; .está no meu Es
tado, está lá no Mato Grpsso;dos§I!I.-!IO:.MunicíP!o 
de ltaquirai, na Fazenda,~o. Ai'itônio, que foi re
centemente invadida- há dez dias. A Justiça conce
deu uma liminar, e há um impasse, pois a policia 
está despreparada. Em todos nós há· um espírito 
conciliador do povo brasileiro, das nossas autorida
des. O Governo do meu Estado quer cumprir deter
minação judicial, sem derramamento de sangue, 
sem ódio, com respeito às pessoas. É preciso, en
tão, que se entenda que uma ordem judicial é para 
ser cumprida É preciso que o Governo entenda isso 
e que aqueles que invadiram também entendam e 
contribuam para uma solução pacífica do confronto. 

·Veja V. Ex' a gravidade do assunto. Está sendo in
termediada a solução desse .conflito da Fazenda 
Santo Antônio, com nove mil hectares de ~erras que 
o Prefeito do Município de Jateí, também no meu 
Estado, está oferecendo para assentar esses traba
lhadores, e eles não querem ir para lá. Veja a gravi
dade do assunto que V. Ex- traz à baila aqui. Falo 
hoje com alguma autoridade, porque carreguei sobre 
os ombros a responsabilidade de dar parecer em 
inúmeros processos referentes à reforma agrária. 
Tenho reiterado- e V. EJcól é testemunha- aoelos 
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sucessivos para uma ação mais enérgica, que não 
significa força, mas diálogo e um planejamento ade
quado e dizer que podemos ir até esse ponto. Que
remos dar terra a quem precisa de terra, ·e o Gover
no pode e tem condições de promover assentamen
tos até tal limite, sob pena de irmos criando expecta
tiva e nunca mais encontrarmos solução para esse 
grave problema. Parece-me que, à medida em que 
se assenta, mais assentados aparecem. Dizem mui
tos e concordo. Mas os assentados aparecem por
que a globalização está trazendo desemprego. O 
que é que está havendo, pois quanto inais se assen
ta- nos anos de 1995 e 1996, o Governo Federal 
assentou mais de cem famílias no campo, e isso sig
nifica um número expressivo- mas o número cresce 
e corno estão aumentando as invasões. O radicalis
mo está crescendo cada vez mais. O mundo interna
cionalmente está com os olhos voltados para o Bra
sil fazendo pressão, querendo até, no meu entender, 
atingir a soberania do nosso País, querendo ditar-lhe 
ordens. Entendo que o discurso de v~'·-Exl'··está no 
tom adequado. Qual é o tom de V. Exl'? O tom l1e 
uma reforma agrária dentro da ordem, dentro da lei, 
dentro do respeito mas onde haja vontade· 'política 
para realizar isso e que os sem-terra ·sintam real
mente que está havendo essa vontade política. E 
contribuam, não façam disso uma bandeira que não 
aquela que se pretende nesse País que é a da refor
ma agrária, e que não sirva de apetite a ninguém. 
Estou lendo até que partidos polfticos...: refiro-me es
pecificamente ao Partido dos Trabalhadores - está 
chegando à compreensão de que ele é que tem de 
ser um apêndice do Movimento dos Sem-Terra, por
que a· verdadeira voposiçã.o hoje· no Brasil eStaria . 
sendo feita por aquele Movimento. Senador Valmir 
Campelo, acho que estou estendendo-me mais do 
que o seu discurso, mas o assunto é empolgante. 
Vou parar por aqui, pedindo-lhe escusas, mas c:Um
primentand<H> efusivamente por trazer à baila es5e 
assunto, neste início de semana,· no Senado da Ré-
pública. ·.·. . .. : . .... ,. ·'' '·'' 

O SR. VALMIR CAMPELO - Nobre Seriàdor 
Ramez Tebet, V. Ex& não. tem de pedir deSculpas. 
Eu é que tenho muito a agradecer, assim como nos
so País, nossa sociedade, aqueles que lutam por 
uma reforma agrária feita através do entendimento, 
da conciliação e não do derramamento de sangue e 
de situações de radicalismo como as que estão 
ocorrendo por parte de algumas agremiações, de ál
guns segmentos dessa mesma sociedade. Agrade
cemos as palavras de V. Ex& que complernentajn 
nosso pronunciamento e diz tudo aquilo que gosta
riamos de ter dito. É um aparte esclarecedor de uma 
pessoa que convive com a sociedade, que conhece 
bem o campo e o problema rural de nosso País. 
Agradeço e acolho, com muita satisfação, o aparte 
de V. Ex&. 

O Sr. Romero Jucá- Permite-me V. Ex" um 
aparte? 

O SR. VALMIR CAMPELO- Ouço V, Ex!! com 
prazer. 

O SR. ROMERO JUCÁ - Meu caro Senador 
Valmir Campelo, sendo a reforma agrária um tema 
tão palpitante e tão atual, eu gostaria .de ferir algu
mas colocações sobre essa questão que V. Ex!! traz; 
hoje à tarde, ao plenário do Senado. Na mesma li
nha do Senador Ramez Tebet, gostaria de ressaltar 
que a reforma agrária como tese, como anseio da 
sociedade, é uma bandeira que tem sido colocada 
por todos nós, do Partido da Frente Uberal, que rep
resento nesta Casa, do PTB, do qual V. ExB é Uder, 
e do PMDB, do Senador Ramez Tebet. Temos bus
cado, juntamente com a Presidência da República e 
o Ministro Raul Jungmann, caminhos para efetivar 
uma reforma agrária em novos moldes .que não nos 
antigos. Infelizmente, o Movimento dos Sem-Terra 
tem dado uma conotação diferente à solução ,.da 
questão reforma. agrária .. Gostaria de .. referenciar, li: 
colocação já feita pelo Senador RamezTàbet;,tive
mos o desprazer de, nesse final de semana, .làr.-nos 
jornais uma. declaração do .candidato à Presidência 
da República, do PT, Luiz Inácio Lula da Silva, quan
do áiZ textualmente que a maior oposição ao Gover
no Fernando Henrique é do Movimento Sem-Terla. 

·Acho isto ·um equívoco; a reforma agrária não .téin 
que ser bandeira de ·oposição nenhuma,· rião .tem 
que ser contra ninguém,.ela-·deve ser.a favor-~ 
País, da produção agrícola, dos que precisam traba
lhar, dos que .anseiam uma terra como encaminha
mento de vida. Outra questão que muito tenho frisa
do:é.qye não.:vejo a.terracqmo:carteira.de identi~~ 
de que dê. cidadania; nã~.é porqüe a :pessoa teiiúer
ra ou não que·deixará.de.ser.ou não.cidadão •.. Se 
fosse assirtf no Japão ninguém seria'cidadão, 'i:íor
que lá ninguém possui terra. Na verdade, terra ·nãO é 
cidádania, é meio de produção. Entendo a reforma 
agrária brasileira como reforma :agrária. necessárià 
para que tenhamos mais.produção agrféola, aUmen
tos mais baratos à população,· ocupação. e uso social 
da terra como forma de gerar .o desenvolvimento do 
nosso Pafs. Enfim~ a reforma agrária, o assentàmen
to, tudo .isto deve ser feito visando ·O aumento·da 
produção e a geração de ,atividade. econômica. E 
não simplesmente .como uma bandeira política. Eu 
gostaria de parabenizar V.· Ex'l e dizer que infeiiZ
mente o modelo de assentamentó e de .reforma 
agrária no País hoje ainda é equivocado. TenhO yis
to que inúmeros assentamentos e inúmeras expe
riências do Incra têm dado errado. Em meu Estado, 
Roraima, sou testemunha dos .erros de assentamen
to do Incra. Tenho visitado vicinais e vicinais e tenho 
visto que os pequenos assentados venderam suas 
propriedades, e hoje ·nas vicinais do Incra estão lo
calizadas grandes fazendas de gado exatamente por 
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erro no modelo de assentamento, de comercializa
ção e de produção. Na verdade, esse modelo preci
sa ser repensado. Mas na paz, dentro da lei e com 
muita seriedade. É por isso que quero aplaudir o dis
curso de V. Ex" nesta tarde. 

O SR. VALMIR CAMPELO- E eu, nesta opor
tunidade, quero agradecer também as palavras de 
V. E~. É muito importante esse debate, é muito im
portante esse tema e é muito importante a contribui
ção de V. Ex" e de todas as Sr'!s e Srs. Senadores 
sobre o tema. E com o aparte do nobre Senador Ro
mero Jucá, Sr. Presidente, Sr'!s e Srs. Senadores, 
eu gostaria de encerrar meu pronunciamento, agra
decendo pela atenção. 

O SR. PRESIDENTE (Lúdio Coelho) - Com a 
palavra o Senador Osrnar Dias. 

O SR. OSMAR DIAS (PSDB-PR. Pronuncia o 
seguinte discurso. Sem ·revisão do orador.) - Sr. 
Presidente, Srls e Srs. Senadores, saio um pouco 
do assunto que tenho tratado nesta· Casa com fre
quência, porque trago urna riotfcia· do Paraná qúé 
está preocupando e deixando muito triste o cidadão 
do meu Estado. Lá, como em vários Estados brasi
leiros, há o hospital universitário, o Hospital das Clí
nicas, que presta um serviço social enorme não só 
aos paranaenses mas também a outros _.C:idadãos 
que, eventualmente, passando pelo Paraná tenham 
algum· problema de saúde. . ... - · · '' • 

Para que se tenha urna idéia, Sr. Presidente, o 
Hcispital das Clínicas do Paraná, ·em Curitiba, faz 
2.000 consultas diariamente, 99"k das quais pelo 
Sistema Único de ·Saúde ·..:.• SUS. OfereCê; ·partantó, 
um serviço praticamente 'gíatuito às· famnias ·caren
tes que procuram atendimento para seus .:filhos, seus 
familiares que, não tendo recursos para unia con
sulta num hospital privado, procuram o hospiiat p!J-
blico onde são recebidos carinhosamente. • . · 

Ocorre, Sr. Presidente, que o Hospital das Clí
nicas está atravessando uma das piores crises -da 
sua história Para falar a verdade, não existe dinhei
ro hoje para comprar material de limpeza; não existe 
dinheiro para comprar medicamentos básicos para 
tratar dos doentes que vão buscar socorro no Hospi
tal de Clínicas de Curitiba. O caos se instalou na
quela instituição, a ponto de não ter mais condições 
de receber aqueles pacientes que - repito - sem di
nheiro para buscar um médico em um hospital priva
do dirigem-se ao hospital público, onde não podem 
ser atendidos em função da falta absoluta de condi
ções financeiras. 

Programas de referência internacional, Sr. Pre
sidente, terão que ser paralisados por falta de di
nheiro. Há o problema sério do pagamento da folha 

de pessoal que, evidentemente, também está com
prometido. A principal causa do problema do Hospi
tal das Clínicas do Paraná está exatamente no fato 
de que o Ministério da Educação, que assume 100% 
da folha do Hospital de Clínicas de São Paulo, que 
assume 100% da folha do Hospital de Clínicas do 
Rio Grande do Sul e de outros Estados, paga ape
nas 50% da folha do Hospital das Clínicas do Para-
ná. 

Esse tratamento desigual está levando o hospi
tal à insolvência, á uma crise profunda e ao sofri
mento de milhares de pessoas que necessitam do 
tratamento gratuito da rede pública. Pois bem, a dívi
da acumulada do Hospital das Clínicas atualmente 
ultrapassa R$7 milhões. Pior do que a dívida acumu
lada é o fato de não haver dinheiro para comprar 
medicamentos e fazer frente aos custos da folha de 
pessoal. 

.' . ,. Falei. há pouoo com o Ministro .dã &;.úde, .que 
demonstrou sensibilidade para com o problema mas 
afirmou que há insuficiência de recursos em seu Mi
nistério para atender ao pleito· do Hospital de Clíni-
cas do Paraná. · · · · ·. • ' · 

Pois bem, expus ao_ Ministro: da _Saúde a situa
ção grave, que, se persistir, poderá Jeyar 111uita gel'!
te à morte, urna vei que o Hospital já déilCa. de aten~ 
der_a pacientes em. estado .grave de .saúde., As 
emergências que. cheijàm ao Hospital $ão encàmi
nhadas a outros hospitais por absoluta insuficiência 
de recursos. Pedi .ao Ministro· da ·Saúde ,que repas,. 

. -sasse recursos:para:o·Hospital.das:Ciínicas: Ele<nie 
âisse que é impossível: _., "':•·· 

FICO. me i>er9untando, 'Sr. Presidente, o qiE; 
vein sendo feito com a CPMF que nós aqui autoriza
mos o Governo_ a implantar e que estamos pagando 
diariamente na movimentação financeira de nossas 
contas, assim como os empresários e trabalhadores 
estão fazendo. A imprensa divulgou que no primeiro 
mês já houve a arrecadação de· R$500 milhões. Se 
há uma previsão de se arrecadar R$6 bilhões no pri
meiro ano, será que não vai mudar nada no Sistema 
Integrado de Saúde? Será que os hospitais públicos 
vão continuar carecendo de. ~rsos e sofrend() 
pela falta de sensibilidade. das autoridadés comp8:
tentes? De que adiantou. o Congresso aprovar mais 
esse imposto, se is5o. não vai socorrer o5 hospilliis 
públicos? De que adianta o sacrifício de milhares de 
trabalhadores e empresários. que pagam a CPMF, 
se esse dinheiro não está socorrendo as famílias ca
rentes que necessitam do sistema público de saúde, 
que está hoje vergonhosamente em crise no nosso 
País sem que haja uma ação mais concreta para tra-
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tar o problema com o respeito e a dignidade que me
rece o cidadão brasileiro? 

Fico perguntando, Sr. Presidente, de que 
adiantou aprovarmos aqui mais um imposto, se a cri
se que se abateu sobre a saúde brasileira ao longo 
dos anos toma-se mais intensa agora e se esses 
500 milhões de reais, ao que parece, evaporaram. 
Não há notícias de sua aplicação, que, pelo menos, 
tenha resultado na melhoria do atendimento ao cida
dão mais necessitado de nossa população. 

Venho com indignação a esta tribuna, Sr. Pre
sidente, porque, à margem de todas as discussões 
políticas que o País vive em tomo da CPI dos Preca
tórios, da reforma agrária, de uma política agrícola 
para o País, há que se aprofundar aqui uma discus
são muito mais cuidadosa a respeito daquilo que é 
mais caro às famílias de todos os brasileiros - a 
saúde pública, a qual vem sendo muito mal tratada 
em nosso País. 

Aprovamos o imposto e, por isso;tenho o direi
to de reivindicar aqui, para o Hospital Público ·do Pa
raná, um atendimento digno e respeitoso que não 
vem sendo dado. Se estivesse sendo dado, esse 
hospital não entraria em crise. · ·. • · • ~'J · 

Vou falar com o Sr. Ministro da Educação para 
saber de S. ~ o porquê desse tratamento desigual 
a que vem sendo submetido o Hospital das Clínicas 
do Paraná. Para o Hospital das Clínicas de São 
Paulo, paga-se 100% da folha de pessoal. Igual 
compromisso deve ser assumido e cumprido com o 
Estado do Paraná . 

E lá, Sr. Presidente, não tenho muitas esperan
ças de que o Governo estadual vá-se sensibilizar 
com. esse problema do Hospital das·.Ciínicas~,;~ão 
tenho esperanças, Sr. Presidente, porque o Governo 
do Paraná está voltado hoje muito mais para os 
seus interesses, os interesses que o levam à mídia 
do que para o povo do Estado do Paraná. 

Lá, já se criou a seguinte imagem: se desligar
mos a televisão, acaba o Governo. Ele só existe na 
propaganda oficial dos canais de televisão; cujo éus
to é pago pelo contribuinte. 

O dinheiro gasto com propaganda· no Estado 
do Paraná seria suficiente para atender às necessida
des do Hospitlil das aínicas, que é federal sim, mas 
que necessita da ajuda do Governo do Estado também. 

Vou cobrar elo Governo Federal, mas vou co
brar também elo Governo elo Estado, porque são aos 
milhares as famílias paranaenses, ou melhor, brasilei
ras que passam diariamente pelo Hospital das Clínicas 
e que hoje não podem receber o tratamento adequado 
a sua saúde. Vou cobrar, porque aprovamos aqui mais 
um imposto, que, parece, não está sendo aplicado 
para socorrer os mais necessitados elo nosso País. 

O SR. PRESIDENTE (lúdio Coelho) - Conce
do a palavra ao nobre Senador Ademir Andrade. 
(Pausa.) 

Concedo a palavm. ao nobre Senador Romero 
Juci . 

O SR. ROMERO JUCÁ (PFL-RR. Pronuncia o 
seguinte discurso. Sem revisão do orador.) - Sr. 
Presidente, Sr"s e Srs. Senadores, a moralização do 
serviço público, a luta pela contenção dos gastos e o 
respeito às normas administrativas têm tido uma lon
ga história neste País. Administradores públicos, juízes, 
ministros, govemad<:Jres têm escrito páginas de serieda
de e de respeito à lei no tocante a essa questão. 

Pois bem, Sr. Presidente, trago hoje a esta 
Casa a referência de mais uma ação, mais uma pá
gina escrita, no meu Estado de Roraima, no comba
te ao desacerto administrativo e à desmoralização 
do serviço público. 

Quero relatar um fato que considero da maior 
importância, porque, sendo Roraima um Estado 
novo, .um Estado em formação, esse fato que vou 
aqui descrever demonstra a importância da atuação 
de um Ministério Público Estadual sério e também a 
ação séria e decisiva.de um juiz de Primeira Instân-
cia dfi Justiça de Roraimli_ · · · . . . · 

, No dia 1 O de março, o Ministério Público de 
Roraima ingressou com uma ação civil pública, de
monstrando e solicitando à Justiça de Primeira lns
_tância que -fossem afastado!; e demitidos todos os 
parentes, filhos, esposas, mães, tios, sobrinhos dos 
Desembargadores do Tribunal de Justiça do Estado 
de Roraima. O Ministério Público, . portanto, feria 
frontalmente e com coragem um tema .até então 
tabu em muitos Estados da nossa Federação_ Hoje, 
em muitos Estados do País, ocorre o que estava e 

. _e$lá.: acontecendo no meu ,qyertdo .Estado; onde um 
membro do Ministério Público, o Promotor Edson 
Damas da Silveira, propôs com coragem uma ação, 
em que elencou os parentes dos Desembargadores, 
com os respectivos salários e cargos ocupados. 
Montou uma jurisprudência e um detalhamento legal 
brilhantes e conseguiu promover urna ação extrema
mente importante não na história recente da Justiça 
de Roraima - até porque a Justiça de Roraima é 
muito recente- mas, eu diria, uma ação extrema
mente brilhante, referencial e modelo na Justiça bra
sileira.e para as Justiças Estaduais do nosso Brasil. 
Elenca o Promotor as questões do ·oireito e levanta 
toda a legislação sobre a questão, que vão da mora
lidade administrativa à Constituição, a pareceres; 
enfim, demonstra efetivamente o erro que ocóma no 
ilustre Tribunal de Justiça do Estado. 

Pede S. ~ a liminar e o julgamento da anteci
pação da tutela e requer, entre outras coisas, o defe
rimento da medida liminar, a condenação da digna 
autoridade nomeante, Desembargador Carlos Henri
que, e a devolução aos cofres públicos dos venci-
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mentes irregularmente pagos aos servidores nomea
dos a partir do mês de janeiro de 1997. Pede tam
bém uma série de coisas, que ficarão . registradas 
nos Anais desta Casa, Sr. Presidente, porque faz 
parte do meu pronunciamento, em totalidade, o pedi
do do Sr. Promotor. 

Pois bem, Sr. Presidente, à ação corajosa do 
Promotor de Justiça de Roraima, seguiu-se também 
a ação corajosa, legal e séria do Juiz de Primeira 
Instância, Dr. Helder Girão Barreto que, antecipando 
a lide, dá uma decisão, mandando demitir e afastar 
os parentes de Desembargadores do Tribunal do 
Estado de Roraima. Na sua decisão, o Sr. Juiz elen
ca também uma série de questões, mas faço ques
tão de ler aqui um parágrafo, pois nele estaria conti
do todo cerne, toda seriedade, e, principalmente, 
todo risco que ele está correndo para dar tal senten
ça. Diz o Juiz na sua sentença: 

Certo, uma ação dessa natureza, não 
somente pelos interesses que contraria e, 
conseqüentemente, pelas enormes resistên
cias que irá enfrentar e terá de superar -
haja vista o encaminhamento dado aos ex
pedientes do .Ministério Público Estadual, 
como também pela densidade política que 
encerra, exige tramitação firme e expedita, 
até mesmo em homenagem ·às exigências 
de celeridade e efetividades processuais. 
Ademais, como seu objeto é o ressarcimen
to ao Erário público, a persistência do paga
mento de altos vencimentos só contribuirá 
para tomá-lo mais· difícil, senão improvável. 
De outro giro, se porventura a ação for julga~ 
da improcedente, os servidores implicados 
não terão dificuldades em receber os venci
mentos eventualmente devidos. 

Ao fim e ao cabo, se esta ação contri
buir para resgatar a dignidade de uma fra
ção do Poder Judiciário, qualquer sacrifíCio, 
mesmo pessoal, terá valido a pena." 

Quero registrar esta frase, Sr. ·Presidente. O 
Juiz diz: "se esta ação contribuir para resgatar a dig
nidade de uma fração ·do Poder Judiciário, qualquer 
sacrifício, mesmo pessoal; terá válido a pena", e deu 
a sentença, mandando afastar os parentes dos De-
sembargadores. · . 

Pois bem, Sr. Presidente, essa sentença cau
sou, como era normal, imensa repercussão política 
no meu Estado e, como também previa o próprio 
Juiz, imensa reação sobre a decisão tomada. Nesse 
fim de semana, não se sabe se por coincidência ou 
não, o sogro desse Juiz que deu a sentença foi 

agredido barbaramente pela Polícia Civil do Governo 
do Estado. Fala-se, dentro do Tribunal, no afasta
mento do Juiz que proferiu a sentença corajosa e 
séria para os parentes do Desembargador. 

Por isso mesmo, vim em apoio ao Juiz, ao Pro
motor e, principalmente, em respeito à lei, fazer este 
pronunciamento e dizer que encaminhei hoje ao· Pre
sidente do Tribunal de Justiça do Estado de Roraima 
o seguinte ofício, que passo a ler. 

"Senhor Desembargador Jurandir Pascoal, 
Recebi neste último final de semana (15 e 16 

de março), diversas manifestações da sociedade de 
Roraima, acerca da decisão tomada pelo Juiz Helder 
Girão Barreto, na ação civil pública movida pelo Mi
nistério Público do Estado que trata da nomeação de 
parentes de Desembargador do Tribunal de Justiça 
de Roraima. 

Tratavam .estas manifestações da apreensão 
pela possibilidade dos desdobramentos que o caso 
deveria tomar, inclusive, com a versão do possível 
afastamento ·do referido Juiz do caso, por intermé
dio, segundo algumas versões, de manobras técni
cas que seriam empreendidas nos próximos dias. · 

Como representante do Estado e do povo de 
Roraima no Senado Federal, mesmo sem desejar 
entrar no mérito da decisão corajosa do ilustre ma
gistrado, sinto-me na obrigação de registrar as preo
cupações da sociedade de Roraima e. as minhas 
quanto ao encaminhamento desse caso.·· · ' 

Quero registrar que entendo serem legítimos a 
defesa e o recurso jurídico a outras inStãncias da 
Justiça sobre a questão em tramitação, por qualquer 
um dos que se achar atingido i)ela decisão, mas en
tendo-ainda que 'a integridade';· á··inámovibilidade ·e· a 
decisão do Dr. Helder Girão deVem ser respeitadâs 
na sua esfera de atuação, sob ·pena de colocar o 
ilustre Tribunal de Justiça de Roraima na contramão 
da História e do respeito popular. . . 

Quero por fim que esta manifestação da minha 
parte seja tomada como um ato de colaboração e de 
respeito à justiça e ao próprio Tribunal. . .. 

Atenciosamente, 
Romero Jucá. • 

Quero· encerrar minhas palavras, deixando 
meu respeito à coragem, à determinação e à legali
dade tanto do Ministério Público de Roraima quanto 
do Juiz Helder Girão. Estaremos vigilante$ para que 
a justiça seja cumprida e que Roraima, um Estado 
com tantos problemas, tenha algumas vezes o orgu
lho de dizer que pessoas estão lutando para cumprir 
a·lei e defender a população. 

· Muito obrigado. 

DOCUMENTO A QUE SE REFERE O 
SR. ROMERO JUCÁ EM SEU DISCURSO: 
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AÇÀO CIVIL PUBLlCA 
Processo s/n° 
Requerente: 
Promotor 
Requendos: 

RORAIMA 

MINISTERIO PUBLJCO DO ESTADO DE RORAIMA 
Dr. Edson Damas Ó<l Silveira 
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE RORAIMA 
PRESIDEm-E DO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE 

Acompanham a iniciai • alêm da legislação pertinente • 

documentos e fita VHS degrnvada contendo entrevista do Exmo. Sr. 

Desembargador Jurandir Pasc~ • Vice-Presidente n'? exeroicio da Presidência do 

T ribuna1 de Justiça de .Roraima. 

MARIA DO SOCORRO B. DA SILVA , JOSÉ WALLACE B. DA
SILVA, ELEONORA SILVA DE MORAIS, LEONARDO MAlA DE MORAIS, 
DÉBORA LANE M. MORAIS BRASIL , RAIMUNDO N. FERNANDES Perfimctoriamcnte relatado, passo a decidir. 
MOREIRA. CLAUDIO R. MENDONÇA PASCOAL, TEREZINHA DE- JESUS 
M. PASCOAL , JURACI OLIVEIRA PASCOAL E ANA CRJST!l'fA-C. OOS 
ANJOS . fuqtieStí6nave1mente a --cotripetência para J>rocessar e 

DECJS,\Q 

O Mirustêrio Púbhco do Estado de Roraima • na pessoa 

do ilustre Promotor de Justiça , Dr. Edson Damas da Silveira ~ propõe Ação Civil 

Püb!ica contra T ribuml de Justiça do Estado dr.:: R~Jmim:l . Presidente do Tnbunal 

de JustiÇ<l do Estado de Roraima c • ninda. comra Maria: do St'ICorro B. da Silva 

~ ouu:as nove (09) pessoas relacion:acbs. 

Alega , em slntese , que os dez (I Ó) Ultimes Requeridos 

são parentes , até: o terceiro grau civil , ou companheira ~ de cinco (OS) dos 

seis Desembargadores do Tribunal de Justiça do Estado de Roraima c ali ocupam. 

cargos de díreção e confiança 7 ao arrepio ~o ,priacipio da moralidade 

admioistrativa e de proibiçio ~presSa na Lei Complemcnrar .Estadltal n° 

'll02193 (Código de ~o Judiciária do Estado de Roraima), 

Esclarece que esses Requeridos foram ex~ 

através da Resolução n• 018/96, de 27.11.96 (DPJ 03.12.96), = posterionnentc 

mantidos nos cargos atrnvês dos Aios n°s 128. 131 • 138, 142 ~ !43, 145, 147 ~ 

153. 162 c 163 , todos publicados no DPJ de 03.01.97. 

Acrescenta haver encaminhado dois expedientes ã 

Presidencia do egrégio Tnbunal de Justiça do Estado de Roraima ~ não tendo 

recebido resposta ao segundo 

Discorre • com erudição acerca . de posições 

doutrinárias e colige arestas • para concluir requerendo liminar ou • 

altemativamenle • amecip;;u;:5o da tutela para suspender os efeitos dos ates 

relacionados • o exercicio e o pagamento de vencimentos dos dez (10) últimos 

Requeridos . 

julgar a presente ação pertence a esta Varn de Fueoda Pública • quer por 

disposiÇão cxpr=a do art 2" • Lei n• 7.347/85 ele arts 31 c ,35 da Lei 

Cornpletnentar Estadual n° 002193 (Código de Organização Judiciíria do Estado de 

Roraima). quer por intetpretaçio firme do Supremo Tribunal Fedctal: AgrPct n• 

'240 • Ministro Néri da Silveúa ; Agrl'ct n• 693 • Ministro limar Gaivão. 

Soqucr o superveniente impedimento (art 134 • V , CPC) 

de cinco dos seis Desembargadores do Tnõunal de J~ça de Roraima para 

julgarem eventuà! apela;:ão ~ será suficiente para afastar a competência c±: 

Primeira Inslâucia ~ como testifica o seguinte excerto : ••_,Competência de, 

Su[Jremo Tribunal Fedem/ para Julgar _gp<~ intetpOsta para TrihunaJ 

Estadual quando a maio; ia dtJs juizes efetivos do órgã~ compeW,te para a causa 

está impedida. P~~es .. ~" ~') (ÃOr r/'371-C~SC.MiaislntMaariàoCcmiz). 

A legitimidade do Ministério Ptiblioo Esttdual Cl<Sl!IJ!e 

cnstalina no plano constitucional (an 127. i:Qj>ui- ele;.., IDciso ID , an 129 , 

CF/88) , como também ao nível itúht..:Ónstitucional (alútea ~ , inciso IV • an 25 

da Lei n• 8.625193 ele art 17 da Lei n' 8.429192). 

A Lei . <:omplen~entar Estadnal o• 002193 (Código de 

Organização Judiciária do Estado de R~taima) · dispõe • no que imcn:ssa , o 

seguinte: 

, ''Art 251. Salvo se urv:c:or ttjeLivo ti.e. Juáo cu Tribunal , niio 

poderá ser nmneado para cargo ttm comissdo .• Pr;.designado para 

fimção grmijicada. ciinjllgt!, con:panheiro -ou parf!"(e, ·até o terceiro 

grau cM!. UtdlLtive. de qualquer dos re.tpCCIIVO:> mcmhms ou Juizes 

em alividade. '' 

As pessoas relacionadas na inicial pública e 

notoriamente até mesmo por declarações ã imprensa do Exmo. Sr. 
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Desembargador Vice-Presidente , no exercicio da Preside:ncia têm graus 

variados de parentesco com cinco dos Exmos. Srs. Desembargadores e 

emborn alguns tenham tentado apr'O'w-ação no Ultimo coocmso público - não 

fazem pane do quadro de pessoal efetivo do Poder Judiciário do Estado de 

Roraima. 

A matéria trazida ao debate agita a delicada questão 

da nomeação de parentes de Desembargadores para cargcs de direção e funções 

gratificadas no âmbito do Tribtmal de Justiça • no momento em que o Poder 

Judiciârio Brasileiro enfrenta wna de suas piores crises de lc:gilim.idade e é aJvO de 

criticas acerbas . 

· Persistindo o sratu.~ quo • n:io serei dificil predizer' o 

futuro: b3Sta consultar o passado . Discorrendo sobre wna destas crises de 

.., legitimidade :\buro Cappdletti k.-c1ana 

.. Para aplicar os motiWJ.S diSto bastará recordar que o oficio 

judiciQrio fora can.nderado pelos ;ui."'t!S frt11JCUes do ancit!n tigime 

e, em particular , pelos f?..arla"te!JIPL&. • ou seja • pelos juizes 

daqudas Cones Supenores que eram os fgrk!JJ~ , como ~ 

de proprzeté un droit oatrimoniDJ, possuído por eles au méme titre 

os advenárlos mais unplacáveis de qualquer , . mesmo mfnima , 

reforma em senJido libero!. e , então , implocabilissímos adversários 

da Revolução que • nas ten-as das guilhotinas • fez • afinal , larga 

messe de suas vcnuâveis cabeças ... " 

Porto Alqre • Fabris Edilor • I 978 • pÇ$. 96197} 

Sob colar da lição hislórica • ao primeiro exame penso 

que qualquer dispositivo ••ecbndo nomeação de parentes de Juizes e 

Desembargadores para cargos de diret;ào e fWlções gratificadas do Tnbunal de 

Jusuça não é somente constitucional • mas necessãrio. Entender o c:onttário 

seria admitir que se dispusesse dos cargos pilb1icos no Judíciârio au miiitlc tilre 

que kurs mo1.mns e//(.'Uf'S tcrrc.<> e isto. me parece , ã primeira 'l.ista, jwi<lica e 

socialmente inaceitável. 

A proibição exlS.Ilõl já sob o imperio dos princípios. da 

impessoalidade e moralidade admims.rratl\'ê.S • nl3S vem-se finnando em 

normas , t:us o Regimento Interno do Supremo fribun.1l Federal. Regimemos 

Internos _dos Tribunais Regionais Federais . Coastituições Estaduais (v.g Rio 

Grande do Sul) e • mais recentemente. tkl Lei Federal 11° 9.421.-96. 

De tudo resuha que me parece plausivel a lese do 

Ministério PUblico Estadual de serem ileg:1is e imorais as nomeações das 

p<..-ssoa.s tisicas relacionadas na iniciaL 

De outro prisma . parece-me vcrossfmH que as 

indigitadas pesso<lS t,cnham sido c:tonemdas mravCs da Resolução no O 18.'96 ~ de 

27.1!.96(0PJ 03.1::!.9(il e n:iotcrcm !Orma oucomet:Úiojuridic:o osatosqueas 

mantn"t•ram nos C<lf!!O~ \ ;a ria. de trCs houve· c:xoncr.~çào e . ponanlo • seria 

wn 11ada mrtd1co o :uo que m.mtém rz~sna c:o.:oncr.1da. pC"!'to .auc seu ob.ie~o.c .., 
impossi\'el ; o ato que numuim na \"erdade quereria significar nameaçdo • 

~3da por Lei Complementar Esl.adual : cu • não hou\'C e:o.:oneração e o ato que 

miintiJm não teria objeto . 

Oestarte , devem ser garrote;ndos ab intlio a 

pennanê:ncia no serviÇo público e o pagamento de 'l.·encimentos - que • afuís ~ 

não são baixos - a· pessoas cujos vinculas padecem • apaieQtementc. de 

sérios vicies 

Certo • uma ação desta natureza • não somente pelos 

interesses que contraria e • conseqüememente • pelas enocmes resisaências que 

irá enfrentar e terã de superar - haja ~isto o ·eDC4Utlinhamento dado aos 

expedientes do MinistCrio Público Esladual - • como tambêm peta densidade 

politica que encerTa • exige tramitação firme e expedita .. alê mesmo em 

homenagem ãs exit,rências de celeridaàe e efetividade processuais . Ademais • 

como seu objdo C o ressarcimento ao erãrio publico . a persistCneia do 

p<:~gamemo de alus vencimentos so conmbuirir. pan toma~lo mais dificil • senão 

improvà\'tl . De outro giro . s:: porvcmur..;, açllo for julgada 

improcedente, os senidores implicados não terão dificuldades cm receber os 

vencimentos eventualmente devidos. 

Ao fim e ao cabo se esta aç:lo contribuir para 1 

resgatar a dit;nidade de uma fr.lção do Poder Judiciário • quaJquer sacrificio • 

mesmo pessoal • terá valido a oena . 
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De tudo qu:mto lbi exposto , afigwarn·se-me presentes 

os reqUISitos ensejadorcs da antecipação da tutela. Contudo • hâ que· resguardar 

o normal funcionamento do egrtgio Tribunal de Justiça da Estado de Roraima 

- ate para que não s1rva de argumemo de comestaç:ão - . concedendo prazo 

r:lZOJ.vel para que outros senidorcs - desde que n:l.o mcorram no mesmo 

impedimento - SCJam nomeados. 

Diante do exposto e do que consta dos autos . defiro 

liminarmente antecipaç.ão da tulela rmra o fim de " deciaror e:<~:onerndos . 

suspender o exerc1cio de suas funções e o p:~gamenro de vcncimemos a p;ulir do 

dia 31.03.97. inciushc. de Maria do Socorro B. da Sih.a .. losC Wallãce B. da 

Sih·a • Eleonom Silva de Morai.!'> . Lt.:•mardo f\of.1ia dr: i\lnr.ns . Dl!bora f..anc M. 

Morais Brasil~ Raimundo N. Fernandes Moreira. CI:iudio R. Mendonça Pascoal. 

Terezinha de Jesus M. Pascoai , Jurnci Oliveirn Pascoal e Ana Cristina C. dos 

Anjos. 

Requisitem-se • por oficio , ao E.xmo. Sr. Presidente do 

eg:rCgio Tribunal de Justiça do Estado de Rorauna ~ ou a quem o estiver 

ACÃO CIVIL PÜBUCA 

para defesa do patrimônio público e da 
moralidade administrativa, contra o EGRÉGIO TRIBUNAL DE 
JUSTIÇA DO ESTADO DE RORAIMA e DESEMBARGADOR 
CARLOS HENRIQUES. ora autoridade nomeante, devendo ainda 
compor a lide. ~a C()nd_içã.Q _9ª _@SCO_DsQrtf;s passivos necessários, os 

~seguintes~ servidores: MARIA DO SOCORRO B. DA SILVA, JOSÉ 
WALLACE B. DA SLLVA. ELEONORA SILVA OE MORAIS, 
LEONARDO MAIA DE MORAIS, DÉBORA LANE M. MORAIS BRASIL, 
RAIMUNDO N. FERNANDES MOREIRA, CLAUDIO R. MENDONÇA 
PASCOAL, TEREZINHA DE JESUS M. PASCOAL. JURACI 
OLIVEIRA PASCOAL e ANA CRISTINA C. DOS ANJOS. poderldo 
todos serem encontrados no Egrégio Tribunal de Justiça do nosso 
Estado. síto junto a Praça dos Três Poderes. nesta Capital, pelos 

- motivos de fato e de direito que abaixo se deduz: r .. 

Em razão de denúncia escrita. tomou 
_ -~~heci~nto es~ Q_rgffio_ Ministerial de que estaria havendo a prática 
-de nepotismo por parte de cinco dos seis integrantes do Egrégio 
Tribunaf de J'?stiç:_a ~t? no~s~ _E;s~do. _ _ 

lnstaurou~se então, com· o escopo de Se 
apurar referida notícia e no ãmbito desta Especializada. o 
Procedimento lnvesügatótio n° 002197, ora em anexo (doe. 01). 

No decorrer das investigações, levantou-
substituindo , cópias autenticadas ou ori!,cina:is das frequências e- Pastas • ---se os seguintes elementos: 

fichas eíou assentamenlos funcionais das pessoas acima relacionadas , nos 

tennos da Lei D0 7.347/85. 

Expeçam-se mandados de Citação e Intimação do E."Ullo. 

Sr. Presidente do egrégio Tn'bunaJ de Justiça do Estado de Roraima e demais 

Requerido~- para conhecimernod:_suação ~ cumpriment~da·d~são li~. e. 

ciência do ônus de responder • sob as penas da lei 

Boa Vista. lO de JTl;lfÇO de 1997. 

r{liJ..Jt ~ / 
Dr. Hc:idcrJ.iiri!~ltl 

:J Juiz Cfc Oircilo J 

EXCELENT{SSIMO SENHOR DOUTOR JUIZ DE DIREITO DA 2' 
(SEGUNDA) VARA c/VEL DA COMARCA DE BOA VISTA. 

O MINISTÉRIO PÚBUCO DO ESTADO 
DE RORAIMA, por seu agente signatário in fine assinado, vem 
respeitosamente à presença de Vossa Excelência - com fulcro nos 
arts. 127. 129,111,25 e 37, caput. todos da CF188; arts. 2', 5'Ér12, da 
Lei 7347/85; e art. 251 da LCE n' 002/93 - propor a presente ~ 

a) Para dar ·executoriedade . ã Lei 
Complementar Estadual n• Q18, deOS/07/9º, qu~e dispõe sobre o plano 
de ca..!llf>s e vencimentos dos servidores públicos do Poder Judiciário. 
resõiveu a Corte Roraimense •tomar sem efeito as atuais 
designações . e nomeacões dos camas comissionados~ deste 
Egrégio Tnbunal de Justiça, a partir de 1' de janeiro de 1997' 
(RESOLUÇÃO rt' 18/95, de 27111196, OPJ 03.12.96, doe. 02). 

b) No Diário do Poder Judiciârio de 
03101~ i( doe. 03) . constatou-se ,~,a,, p\!!:>ijcaçiio .. dos ates abaixo 
relacionados, todos visando •manter" os seguintes seNidores em 
cargos de confiança: 

~MARIA DO SOCORRO B. OA StLVA. ......... - ......... _ ..... --Ato n"' 128. OPJ 3.1.97, pg. 03 

·JOsE WAUACE S. 0,6, SILV,6,. .................. _ ......... -.Aton"138, OPJ 3.1.97, pg. 05 

- EU:ONORA SILVA DE MORA1S--.. -·-·--·--···--... ..Ato n"' 142. OPJ 3.1.97. pg. OS 

- oéBORA LANE M. MORAIS BRASlL-·-··--.. ··----Ato n"143. DPJ 3.1.97. pg. 06 

·LEONARDO MAlA OE MORAIS .......... - .. ---··-... - ... --Ato n"14S, DPJ 3.1.97. pg. 06 

·RAIMUNDO N. FERNANDES MOREIRA ...................... -Ato ~ 147. OPJ 3.1.97. pg. 07 

~CLÁUDIO R MENDONÇA PASCOAL ............. ,_ .... - ..... ..Ato n"131. OPJ 3.1.97. pg. CJ 

-lE~NHA OE JESUS M. PASCOAL ...... --··--·----Aton"153.0PJ 3.1.97. pg. 06 

-JURACI OLIVEIRA PASCOAL._.._ .... ______ .... -Aion"1S2.0PJ 3.1.97, pg. 10 

c} A Procuradoria~Geral de Justiça. por 
-~intennéâiõaa MPIPGJJGPIOFICIO n° 057197, de 07 de fevereiro de 

1997 (fls. 12/13, doe. 01). solicitou a douta manifestação do Presidente 
em exercício do Egrégio Tribunal de Justiça sobre a notícia de 
nepoti$mo naquela Augusta Corte, pelo que foi requerido - em 
18/02197 (fls. 14/15, doe. 01) - "o pronto e efetivo arquivamento" do 
feito investigatório à mingua da iden~ificação do autor da carta, não 

___ chegando contudo a confirmar ou desmentir os fatos narrados na 
missiva. 
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d) Numa segunda tentativa de colher 
infonnações se realmente havia ou não relação de parentesco entre os 
servidores suso nomínados com os Membros do Egrégio Tribuna!, 
voltou o Exmo. Sr. Procurador-Geral de Justiça a expedir o OFICIO n° 
0691!17 • PGJ, de 25 de fevereiro de 1997 (doe. 04), sendo que até o 
presente momento não recebemos qualquer resposta .. 

e) Em entrevistas concedidas à imprensa -
televisiva, o Eminente Presidente em exercício do TJRR., Des. 
Jurandir Pascoal, não negou a existência do emprego de parentes, 
cônjuges ou companheiros no Tribunal de Justiça; ao 'inverso, 
confirmou que ele próprio mantém em seu gabinete parentes que 
ocupam cargas em comissão. Confira~se na fita de video e 
degravações em anexo (does. 05 e 06). 

f) Após exame acurado dos ates 
publicados no DPJ de 03.01.97 (doe. 03). seguindo-se das 
infonnações até agora colhidas por este Órgão Ministerial (inclusive as 
extra..aficiais}, bem como tendo--se em mente a vinculação de 
sobrenomes existente entre os nomeados e os respectivos 
Desembargadores, é de se ter como assente os seguintes 
provimentos: 

·PESSOA NOMEADA. •.•.. : Maria o:: Socori'c 8. da Silva 
-CARGO EM COMISSÃO: Chefe a e Gabinete da Presidéncia 
-VENCIMENTOS __ , ____ ,: RS 3.040,00 

- LOTA~O.- ................. .: Gab. do Oes.. CARLOS HENRIQUES, atuai Pres. do TJRR. 
• RELAÇAO COM O OES.: Companheita 

-PESSOA NOMEADA.. ..... : Jose Wallace Barbosa da Silva 
·CARGO EM COMISSÃO.: Chefe de GabUlete 
• VENCI~ENTOS ............... : RS 2.620,00 

: 6!~~~A57.,o~~~~O:~ !';:Sr:.;~:i~~Mornrs 
- VENCIMEN:TOS._ ........... : RS 2.600,00 . · ... ~. ··· ·• : 
-LOTAÇÃ-El.i ....... ~ .......... : Gab. do Des. E.lAlR MORAIS 
-RELAÇÃO COMO DES .. : lnnl ---

• PESSOA NOMEADA.._ ... : Debor.:i Lane Maia de Morais 8ras~ 
• -CARGO EM COMISSÃO.: Chefe de Gabinete --

-VENCIMENTOS •.• _ ... _ •... : RS 2.620,00 • 
- LOTAÇ.;.o ........................ : Gab. de Oes. ELAlR MOMIS 
-RELAÇAOCOMOOES .. : Filha 

-PESSOA NOMEADA ....... : Leonardo Mala de Mor.Us 
-CARGO EM COMISSÃO.: Oigilador 
-VENCIMENTOS .. _ .......... : RS 830.00 
-LOTAÇÃO ...... _____ : Gab. do Oes. ELAIR MORAIS 
- REU.ÇÁO COM O OES .. : FOho 

-PESSOA NOME.A.OA. ...... ; Raimundo N. Fe~c:les Moreira 
-CARGO E.M COMISSÃO.: Assessor Jurí~ 
-VENCIMENTOS .... - ........ : RS 2.500.00 
·LOTAÇÃO ..... - ................ : Gab~dO Oes.JOsE PEDRO FERNANDES 
-RELAÇÃO COM ODES.~ ltmão · 

-PESSOA NOMEADA.:: .... : Ctaudto Roberto M. ~ 
-CARGO EM COMISSAO.: Chefe de Gabtnele da Vice Piesidencía 
-VENCIMENTOS ............... : RS 2.620,00 
·LOTAÇÃO ........... _ ........ : Gab. Oes. JURANDIR PASCOAL. aliJai Vce-f:>res. do TJR_R 
-RELAÇÃO COM O OES .. : Filho . 

-PESSOA NOMEADA ....... : Terezmha d~ Jesus M. P:Jscoal 
-CARGO EM COMISSÃO.: Chefe de G35inete 
-VENCIMENTOS ............... : RS 2.620.00 
·LOTAÇÃO ........................ : Gab, do Oes. JURANOIR PASCOAL 
-RELAÇÃO COM O OES .. : Esposa 

-PESSOA NOMEADA.: ..... : Jurao Oliveira~ 
-. CARGO EM COM!SSAO.: Chefe de Gabtnete 
-VENCIMENTOS ................ R$ 2.620.00 
- LOTAÇ~O ........................ : Gab. do Oes. R08ER10 NUNES DOS ANJOS 
- RELAÇAO COM O OES .. : lrm.lo do Qes • .Jurandit Pascoal 

- PESSOÃ NOMEADA ....... : Ãn\.Cii~1iriã-Cõriê:ã ·c os~ 
• CARGO EM COMISSÃO.: Sl'leri:táriã de Gab1ne1e 
• VENCIMENTOS .............. : R$ 1.500.00 
• LOTAÇÃO .... : Gab. do Oes. ROSERIO NUNES DOS ANJOS 
- RFI.AÇAO COM O OES .. : Filha 

Há que se reconhecer, diante desses 
elementos, que no Tribunal de Justiça do nosso Estado apenas o 
Desembargador LUPERCINO NOGUEIRA não apresenta qualquec 
parente, cônjuge ou companheira nomeada para o seu Gabinete. 

11 - DO FORO COMPETENTE 

Neste aspecto, estabelece o art. 2° da Lei 
- da Ação Civil Pública: 

·As ações -previstas nesta~ ser§o pmooms no foro do local 
ondtt ocotn!r o dano, cujo ja#o terá c:ompeténcia tuncionll 
para processare julgar a causa•. (Grifei) 

-corno-do~v:anto a pr~sen~-~çáo ~r;á _tra~r 
-- -ae atas lesivOS -à-Fazenda P:úbliCá ç.~ -pois-estâ;;~-pagando serviC~ie$ 
- irregularmente investidas), praticadas ainda em nossa Cac~l e 

- env-olvendo um dos Poderes constituídos do Es"laóo, competente para 
conhecar e julgar o fluente remédio hetóíco é o Douto Juízo da 
Segunda Vara Civel de Boa Vista. nos termos do inciso 11, art. 31, ele. 
inciso L ai't 35. ambos c!o Código de Organização Judiciária do Estado 
de RoraEma (Lei Complementar n• 002193). 

lnobstante figurar no polo passivo desta 
ação civil pública Ente Estatal, força não há para aventar ... e qualquer 
passibilidade de declinação do juizo comum de prirneirc grau, posto 
que o legislador federal ordinário elegeu o local do fato • competência 
territorial. também chamada esta de "funcional" por ATHOS GUSMÃO 
CARNEIROT'JURISDIÇÂO E COMPETÉNCIA", 6' ed., Saraiva, 1995, 

-- pg. 100), como o foro competente para a causa. 

A inteligência do antes mencionado cãnor. 
restou desenhada por HELY LOPES MEIRELLES nos seguintes --- mOldeS: __ _ 

·sendo o atado, SUót$ autarquias ou entidades p;~rz;oe.stata;s 
interessados na causa, mesmo qut. a let estadual lhes dê Vara 
ou juizo privativo na capitat a;nda •s.sitn prevalece o toro do 
local do dano. pois a iegislaÇâo estadual de orgamz.aç.âo jud!Ciâria 
nào se sobrepõe a norma -processual fedet'al que irn:bcou a foro 

---'--'-pSr"a"'ã liÇãO oViiPüblfcã":{Gmei) -- -

-~No-AtfCfUE SEGURANÇA .. :. 15• ed .. Malheiros. 1994, opg. 
----o·;!'~) 
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Nem mesmo a qualidade da _parte 
passiva, segundo ensino de JOSÉ DOS SANTOS CARVALHO FILHO, 
serve como argumento para deslocamento da competência. Leia-se: 

"Estabeleceu a tei o foro para a prcpositum da açAo cM1 pUblica e 
da ac;:ão caUielar como sendo o cfo lOCai onde OCOfTe( o dano. 
Optou o legislador, pcmnto, pela comoeMnefa t•rrltorlaf 
1111Z.iO por que nlo 6 consldemda nem 11 nature:u da mlltéria 
r:ontrovert/da, nem a qtr.tlit'.Úide das P!l1es Iftlqanfe.S'"._(G{'if~) 

rAÇÃO CtviL PÚBUCN, 1• ed., Freitas Bastos Editor.a. 1995, pg 
35) 

Aliás, em sede de açáo popular • que 
•possui um núcleo comum· com a ação civil pública apõ_s o !=!d~e-~to_ 
da CF/88, no diZer de ATHOS GUSMÃO CARNEIRO (ob.cit., pg. 100) 
- tratante indusive de matéria similar à nossa discussão, teve 
oportunidade de se manifestar o STF. in verbis: 

É Jnacolh~l o ~ que lutnJiou a dedsfD de Juiz 
Fedo/ai d• .seç.o Jut:!lclária do Estado da ParaU,., que 
decinou <le sua comf;let!nca p;m1 o ..Supremo Tntamal Federal. 
sob o pàJio da letra ·rt do art. 102. 1. da Constltuic;io Fedend. ao 
fundamento ele que os ates nomeatsvos CIUC • .,.:lo popf.lta!
procurava de$c:DnSll1w se refenam a parentes· Cle membros do 
Tnbonal Regtonal do Trabalho daQuele Estado. 

O mencionado preceito constitucionaf n;to hâ d~ ser 
entendido como devendo fixar·se a compettncla do Supremo 
Tribunal Federa/, ainda que hllja Interesse de rmis de metade 
de membros de um Tn"llumm~ se a questão vai ser iylqadtl n<1o 
por fal Corle mas $im çomo no easo por outro Órg.lio 
Jurisdlr:1onal no ea~? o Juiz Federar. (Grifet) 

{AO. n- 06SIDF, Questão de Ordem. Rei. Mm. Ak:W Passannho. OJ 
15.03.91. pg. 2644. ·EMENTAR(Ci 1612!01) . 

O Egrégio Superior Tnbunal de Justiça, 
nos acórdãos que se seguem, reconheceu expressamente que a açáo 
civil pública- quando visa proteger o]!_~ónio público -·deve ser · 
julgada pela Justiça Estadual de Primeiro Grau: CC ~· 2.230-RO, Rei. 
Min. Pãdua Ribeiro, DJU- I, 16.12.91, pg. 18,491, RSTJ 28/40, e 
REMS 93.14900-8-PE, Rei. Min. Demócrito Reinaldo, DJU -I, 27.9.93. 
pg.19.777. . 

A presente demanda, pc)r tudo exposto. há 
que ser encaminhada incontinenti ao Juiz da Segunda Vara C..ivel da 
capital. único competente para - neste primeiro momento • conhecê-la, 
processá-ta e, ao final, julgá-la de acordo com os dispositivos legais 
aplicãveis à espécie. · 

/fi - DA LEGITIMIDADE DO MINISTÉRIO P0BLICO. 

Prescreve o inciso Iii, art. 129, da Carta 
Magna. dando azo ao caput do art. 5', da Lei 7347/65. 'lUe ~ função 
institucional do Ministério Público promover a ação civil públr-;a "para 
proteção do património públíco e social, do meio ambiente e ci~ óutros 
interesses difusos e coletivos". · 

Com a alteração trazida à lei da Ação 
Civil Pública pelo art. 117 do Côdigo de Defesa do Consumídor, que 
acrescentou àquela um artigo {21) ele. art. 83 desse Código, são agora 
passiveis. alêm dos pedidos ressarcitório e cominatório (arts. 1° e 11 
da lei 7347/85). também as pretensões de outra natureza. qua1s 
seJam. desconstitutiva. declaratõrja. mandamental ou cautelar. 

1
/\ 

Poncj~ra então RODOLFO OE CAMARGO 
t#.NCUSO qu~ _"n<;ida_ rwJi . .i>e.nsqto ... ~_pi)tl2_r:~lõ.- sol;> o ponto de vista 
prático e, sobretudo, como forma de preservação das liberdades 
públicas ou dos direitos sübjetivos públicos. que. ao lado da ação 
popular. se reconheça também a acão civil pública como 
instrumento válido e apto à repa~çâo de preêuizos causados ao 
erário e à nulificacão de atos atentatórios à mor-;1/idade 

-admirri:sttativa". (Grifei):(RJ;v. JUSTITIA. 1992, voL 160/199) 

O festejado constitucionalista fv1ANOEL 
GONÇALVES FERREIRA FILHO, ao comentar o a~. 129, III, da Carta 
da RepUblica, vem na mesma linha e ressalta: 

·o texto constituoonal atargcu o alcance desses instrumentos. Por 
um_ ~_o, ~e-~s~ '! proteçilo do patrim6nio público ~m 

-~ d~iJtlo, pois, '* 4~o CiVJi p-ública õimbito amUogo 40 dJJ 
açAio popular (v. art s-. LXXII). Por ou1ro. meramer~te exemplifiea 
uma remuner<rçao que era taxativa. Note-se qtJe a regra 
constitueional se refere a outros interesses difusos e.coletivos•. 
(Gtife~l 

_ rCOMENTAR.Ios À CON~i:;r:B~i-L OE {!!ãs" ~Vor. -3. Sa~-.-
1994,pg.48} --- -

A doutrina segue remansosa nesta 
direçâo, conforme reconl:lece o multisciente Magistrado JOSÊ 
AUGUSTO DELGADO. em valioso estudo que, atendendo ao convite 
do Ministro CARLOS MÁRIO VELLOSO, elaborou em homenagem ao 
Mestre SEABRA FAGUNDES: , 

•A catta Magna constitucionalizou o direito do ·wn~6rio 
Público ptomover a aç4o t:ivil públia Pflta ganmtir 11 
~«la/Idade a mor.Jiidllde a im~Jdade e a pui:Jllcidade 
_do$ _ato$_ •dmln~- Recebeu. em verdade. essa 
instiluição. um grande de:SaOO. na medida em que se c:cmpreenda 
D extensão de todo o poder (lue lhe foi outorgado como sujeito 
ativa. em nome ele uma coletMdade heterogénea. de promover 
~ o J~rio !C15es civis eúbflcu que redundem em 
efolivo controle dos ates •dministntivos qu.ndo fugirem dos 
principio$ .. que est.1o aujeitos, espedalmente. o na 
FJo/!lid~·. (Grife.1 (RT 680f46) 

A legitimação do Parquet, a par da 
propositúra da ~ção Civil Pública para anulação de ato administrativo 
ilegal, imoral e consequentemente lesivo ao patrimõnio público. é 
questão resolvida no Tribunal de Justiça de São Paulo. Gizamos: 

•Nada obstante a::ms!Qne o inciso LXXII do art. s• da Constituição 
da Repilbfica que aualquer cidadão é parte legitima para propor 
açio popular que: VlSe: tmu/ar ato lesivo ao oatrlm6nlo ptiblico, 
taln.do quer :significar que mia po$U o Ministério Público, eB! 
melo da ac.io cWil pública. buscar o mesmo objetivo. sem 

--- provocação de populares ou de outros ser.idores públicos•. 
(Grif.,) 

(Emb.Ded. 'n• 228.723--1. s• Cám.Civ .. rei Oes. Jorge TanntJ?. j. 
30.3.95, !EX 1731247) 

Envereda nesta mesma direção o 
Calenda Tribunal de Justiça do Estado de Santa Catarina. lítteris: 

•A Constituição Federal de 1988. dispondo sobre as funçóe!! 
TOStitucionaiS do Mtnisténo PUbl1co. suprínuu a ~mitação imposta 
pcloart. 1° da Lei n° 7.:347185 (STJ, :2• Turma. Resp. 31.547-9-SP. 
Rei. Min. Amenco Luz. OJU de 8!11193. p. 23.546). A conces.slo 
de beneficio administrativo sem a observância de nonna 
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(Apel. Clv. n•·n-1:36. de SãoFco. Sul. Rei. Des. Vanderlei Romer. 
DJE de 23.10.95) 

O provimento dos cargos públicos de 
maneira irregular, •por serem nulos"- premissa adotada pelo STF para 
julgar caso anâlogo- •são também lesivos aos cofres públicos, por 
isso que, para fazer jus aos vencimentos. não basta que o funcionário 
público preste um trabalho, conforme repetidamente afirmou-se nestes 
autos. é preciso também estar legal e regulannente investido na 
função publica". (Grifei) (RT647134). 

:.. propósito, havia decidido anteriormente 
a Suprema Corte que ~admissão ao serviço público, sem 
observância dos preceitos legais de habilitação, corres :JDnde à 
presuncão de ilegitimidade e lesividade, de! acordo com o art. 4° da 
Lei n° 4717/65, admissivel, assim, a declaração de nu~idade do ato 
administrativo mediante açáo popular" ( ... e agora também mediante 
ação civil pública). (Grifei) (RE 105.520-M4., 1• T., rei. Min. Octávio 
Galotti, RTJ1181717) 

Nesse sentido, o móvel tanto da ação 
popular quanto da ação civil pública -ambas de cunho •educativo• na 
linguagem de BIELSA - visa atender não somente o primado da 
legalidade, como também presetvar a moralidade administrativa, 
como instrumento de prevenir ilegalidades futuras decorrentes da 
admissão irregular de . pessoaL,(Grifei) JRJ: ~.57134 e SEABRA 
FAGUNDES, in RDA 6/19) . 

·IV - DO DIREITO 

. ~ Re!ativam~nte :.ao .. tema...,.P[eceitua o art 
-251 da Código de Organização Judiciiuia do EstadQ,>!I!, Roraima (Lei 
Estadual n• 002. de 22 de selembro de 1993). in verois: 

•Salvo se ser.ndcr efetivo de Juizo ou Tribunal. n.fo poderá ser 
nomeado para catg"o em eomtssão. ou desfgnado para fun~o 
grati&cada, eónil!qe, eamrurnhelro gu p6ren~e aré o 1erceuo 
g~u civil. incluSIVe. de qualquer dos re.specuvos membros ou 
Juizes em .wid11de·. (Grifei) 

~ . -'. 

O dispositivo alhures, não olvidemos~ 
decorre verticalmente do Primado Consfitucional da MORALJDADE 
ADMINIS7RA71VA (art. 37. eapuf). À guisa de ilustração, foi no 
Supremo Tribunal Federal • RUe'·:-:- primeira~ente surgiu referido 
entendimento. tanto que o arl·357 do Regimento __ lntema __ daquela 
Suprema Corte restou alterado pela Emenda R~gimenta! n° 04/92 nos 
seguintes tennos: 

·N.Io pode ser designado Assessor, Assistente Judiciário ou 
Auxüiar. na forma deste 111tigo, cónjuqe 2!!_ earenre ~!!!!!!! 
~ !ll! eolaferaf, até o lerceiro grau, inclusivê de qualquer 
dos Ministros em atividade·. (Grifei) 

Noutros Sodalicios impera idêntica 
Vedação, conforme se colhe do parágrafo único. art 326, do 
Regimento Interno do Tnbunal Regionar Federal da 4• (Quarta) 
Região, litteris: 

---•y4o podem ser ~~!!J..'!?Jc!9;._panz ClJf!JO_ da orgllni:U~O 
- idiíflifiSti7ii!Vit àos órgáos de •ssessommenro, plane)amento 

e lluditoria dos Gabíne•es, c6njuqe Sl!l p.trente (llt1s, 330 e 336 
do Código Civil}, ~ !f!:!!! ~ c:ofater:al E!! E2! afinidªde. !M 
ren:eiro !/E!!!. inclusive, de qull/qusr dos Juizes em IJtillidJJde 
ou •Posentados há menos de cinco anos·. (Grifei) 

Em nosso estado a proibição de se 
nomear para cargo em comissão "cônjuge, companheiro ôu parente~ 
tambem se faz presente na Lei Orgânica do Ministério Púb!ico (Lei 
Complementar Estadua-l il0 003/94. art. 204) e na Lei Orgânica do 
Tribunal de Contas (Lei Complem~ntar SsJadua_I_Q_0 006(94. Çlrt._ 129).--

Recentemente e no anseio de extirpar 
qualquer hipótese de f}epotismo _ _no seio da Justiça Federal, editou-se 
a Lei n• 9.421. de 24 de dezembro de 1996 (DOU, 26.12.96, •eção 1. 
pg. 28.439), que estampa em seu art 10: 

•No lmbito d<; jurisdjçiio de cada Tribun•l ou Juizo é vedado .111 

:-.nomhç~ _~?;u ~;g~,ç~o_. para 0$ cargos em Comissão e para 
- · as FUi1Ções ComiSSIOtladas de que trata o af'l. 9'". d~ cénluq~ 

comeanheiro t;w oarent& a16 t9ft!!iro gt!U lnclu:Uve, do$ 
nt$pectivos membrcs ou juizes. vincul•áos. salvo a de setvidor 

-ccupante de cargo de provimeruo efetzvc das Carreiras Judic:itui:as. 
caso em que a vedação é restota à nomeação cu design:ação 
para seMr junto ao Magistrado detennrnante da 
incompatibilidade·. (Grifetl 

As pmvidêneias legais moralizadoras, 
conforme discorrido. exsurgem em todos os níveis, indistintamente, 
máxime tratando-se de Poderes Judiciários locais, vez que "os 
Estados organizam-se e regem~se pelas Constituições e leis que 
adotarem. observados os princípios desta Constituicãd (art 25, 
caput. CF/SS): (Grifei) 

E dentre os Primados Constitucionais que 
devem ser observados pelos Estados da Federação, é mister que se 
ressalte, encontra-se o da MORALJDADE ADMINISTRA 71VA (art 37 • 
csput). -

. Portanto, nada mais fez o percucifinte 
legfferante roraimense no art. 251 do Código de Organização 
Judiciária - do que aplicar acertadamente o conteúdo normativo da 
nossa atual Carta Magna. 

Noutro giro, poder·se-ia objªª'_f_que 
mencionadas vedações estariam eivadas de inconstitucionalidade por 
agredirem o Princípio da fsonomia (art 5°, caput, CF/88). O~rre, 
todavia - sem embargo da cogência do Primado da Moralidade 
Administrativa • que. o prõprio inciso I, .art 37,. CF/88, impõem 
observância aos requisitos estabelecidos em lei para acesso de 
brasileiros aos cargos públicos. (Grifei) 

. ln casu. como sobejamente demonstrado, 
há lei especifica desautorizando as nomeações de parentes, cônjuges 
ou companheiros para cargos _em ~missão_ 110 Tribunal de Justiça de 
ROraima.- Mais uma vez entãO, a se adotar essa linha de orientação, 
permanece indelével o art. 251 do Côdig:i de Organização Judiciária 
Estadual, vez que novamente enfeixa expressa regulamentação do 
Texto Constitucional. 

_ _ _ --Aliás, hipótese idêntica - e na mesma 
li;; h-~ de- fundamentação - jã foi matéria decidida unanimemente pelo 
Egrégio Superior Tnbunal de Justíça. Confrra-se·. 



Março 1997 ANAJS DO SENADO FEDERAL 13 

·coNSTITUCJON,!L RECURSO EM MANDADO OE 
SEGURANÇA_ AL.EGAÇÂD DE JNCONSTITUCIDNAUdADE. DE 
NORMA ESTADUAL QUE VEDA A CONTRATAÇÃO DE 
PARENTES DOS MAGISTRADOS PARA CÃRGOS DO 
JUDICIAR/O PAULfSTA. 

O pnncfplo staç<!dr;J n.1o é ÍliC.OM$tit!.lcidnal, A.Q. COIJ~~riP. vis;r 
defender o;: pnm;tctos da mot:1lidadc de .s<erv/Cg púólíco _e os 
do Estado Republlt:llno. mesmo, a td6a de.~onorn~&.ja que pa~a 
proVImento de taiS cargos não hà concurso pUblico. E o prôpno 
artigo 37. me. I, da C.F .• diz que,. o acesso de brasileiros •os 
eargt:Js: pübiicos deve obedecer •os requisitos estabelec:idos 
emlef. 

(ROMS n' 2284·S..SP, pcoc. 92.002a519-e. s• T~ Rei. Min. Pedro 
Aoob, OJ 16.5.94, pg, 117B5)) 

LUCAS ROCHA FURTADO. Procurador 
do Tribunal de Contas da União e fulcrado nas mesmas razões, 
arrematou: 

wÉ óbvio o~e • proibic~o de eontf;)e.fo df! eal'f!nie$ par2 
arqg.s ~177 comíssQQ bll$ea re~Jiz_a_r o p.ril'!cipio colf$fituclona! 
da mo,..lidadl*! devendo, portanto, ter apliCação imediata. sendo 
descab1da a alegação df! tnfração de qualquer preedto 
constitt.leionar. 

(SOA- 8ot Dto.Adm.junho/96, PS· :370) 

· Destarte, e por todos os ângulos que se 
preveja, afiQura-se ilegal, inconstitucional e imoral a nomeação em 
cargo comissionado de parentes. cõnjuge e companheira no Egrégio 
Tribunal de Justiça de Roraima. 

V- DO PROVIMENTO DOS CARGOS PÚBLICOS 

Outra questão que interessa ao deslinde 
desse caso diz respeito ao vicio de formalidade estampado no corpo 
dos Atos n• 128, 138. 142. 143. 145. 147, 131. 153. 162 e 163, todos 
da lavra do Eminente -Presidente do Egrégio Tribunal Roraimense e 

J>'!_bticados noDPJ de 03.01.97 (doe. 03) -

. Naqueles ates. a bem de \ler. resolveu-se 
.. ~os servidores jã_ nominados. QY ~ejª,j'U$_ta_m~o'ª_Çiqueles~---
que guardam grau de parentesco. cônjuge e companheirismo com os 
Eminentes Desembargadores da nossa Corte de Justiça. Ora, ~e as 
suas anteriores "designações e nomeações" fNam "tomadas sem 
efeito" a partir do dia 01.0L97 pela Resolução n• 18196, de 27_11-96 
(DPJ 03-12.96, pg. 01/02 -doe. 02), como se poderia enlão "mantê-
los" pelos ates antes átados. todos datados de 31.12.96 (DPJ 
03-01_97- doe. 03)? 

A denominação usada. assim me parece, 
comporta apenas dois sentidos: - se as "nomeações" dos mesmos. 
servidores estariam "sem efeito" a partir de 01.01.97, no dia 31.12..96 
estavam eles ainda sob o pálio de anterior provimento. E se nesta data 
resolveu-se "mantê--los", o fiZeram para pennanecerem na anterior 
condição, vigente naquela época. O raciocínio seria o seguinte: 
mantiveram os comissionados no dia 31.12.96, mas dedararam sem 
efeito as suas nomeações a partir de 01.01.97. Não poderiam eles 
hodiemamente, nessa linha de desdobramentos, estarem trabalhando 
e recebendo salârios pelo Poder Judiciário. 

Sob outro vértice, e a vingar compreensão 
de que primeiro se tomaram sem efeito as anteriores nomeações para 
deoofs rnanterem os servidores. os conservaram sobre ato 

--(je~lara~amen~e 1ne_~~z! _o~ §iejG!._!!!_an~~_ve:-se -~e_ryidor ?_e_ITI_ qu~lguer_ 
-ê!_riterior' _Qr9vim'ª-iJ19~'---Mariutetfção com espeque sobre o "nada", data 
_ venia, nenhum efeito concreto haverá de produzir. 

,M_ij$-"-'e§..t~=ex..e.r.ciçi.o __ rde __ lóg_lça presta-s~ 
""~&.®tente pa-ya_-aemõfíS:trar--quea--terTrilrlOf()gia utilizada no-s sUTrã93d0s 

ates ("manter") traduz sentido inadequado e atécnico. tanto que 
sequer figuro entre as formas de provimento de caroos públicos 
1veja-se no art. 28, Plano de Carre1ra do Poder Judiciário, lei 
Complementar n° 018196. de. art. 8°, Regime Jurídico único dos 
_S_e_ryldpres Públicos do Estado de Roraima, Lei Complementar n° 
010194) 

CRETELLA Jr __ ín verbrs: 
Oportuna. neste momento, é a lição de J. 

·no provimer~~o. e fur~damental Q ato de nomeação. per Isso 
que os outros modos o pressupãffm. O elemento de uma 
antefiOr nomeação para o seNiço pUtllico estâ induído na 
promoção, na transferência. na reintf!gração. na readmissão. na 
revei'Sâ9 e no aproveitamento•. (Grirei) 

{'CURSO DE DIREITO ADMINISTRATIVO·, 13" ed .• Forense, 
1995. pg. 432) 

Com essas colocações. ê de se indagar: -
::..e as nomeações dos servidores relacionados na fímbria do texto 
tomaram-se sem efeito a partir de 01.01.97, onde estaria publicado os 
novos ates de nomeação ? - Isto ê necessário, sem o que inexiste 
provimento regu\ar. 

•Manter", é bom que se registre, não· é 
j~~a de provimenjp_!LnL.,grgQ __ Qúblic..Q, __ quer __ efetivo, quer em 
comissão. Em assim sendo, ditos servidores trabalham e recebem 
remuneração sem qualquer base legal. Os atos de n° 128, 138, 142, 
143, 145, 147, 131, 153, 162 e 163, por si só, são lesivos aos cofres 
públicos e nulos c;te pleno direito. 

V1 ~- DO PÉDJDO .LJMINAR 

Reza o art 12 da L~i 7347185 que 
·poderá o êuiz concede( lnan'!ado Íiniin~r. com cu sem justificaçãc 
prev1a, em Oeéisão sujeita a agravo~. (Grifei) 

Interessa neste descortinar, antes inesmo 
de adentrarmos nos requisrtos da medida, delimitarmos a ··exata 
compreensão da faculdade atribuída ao Magistrado no que tOca ao 
conhecimento liminar. Oportuno •. nesta seara. é a reprodução do 
escólio de JOSÉ DOS SANTOS CARVALHO FILHO: -

•A lei diz que o JtJiz podenJ conceder o mandado iminar. A 
irn;licaçOO ve1bal denota Clararnf!nte que não se CIJida de eonutndo 
dlfeto ao juiz. Signdk:a a um pnmelf'O exame Que. diante do pedido 
do autor. e à luz das condiçõeS fãticas Cle que se em:a a 
pretensão, o JtlCZ teta a faCUldade de ext>eOir o mandaclo. Nto · 
haveria. ass1m, obrigatoriedade, ma:;~ iudicial, 

Entendemo~. porem. que_ tal _f<Jcu/dadr: deve ser interoretat;la 
em con:.onãnci~ com a natur:en dos im~es 
transindMduais protealdos pelb lei. , p.: faCUldade judiCial, a 
nosso vf!r. não deve chf!Qar ao extremo de pt!rmrtlr ao Juiz a 
denegação da tutela cautelar mesmo quando presentes estejam 
as evtdénClas que dão suporte a medida. IStO e. o fumus bani iuris 
f! o nsco de lesão srreparãvel. A não ser asssm. podf!riam o autor e 
QS trtu!ares do direito ficar 3 mf!rc! de decisões qtJe, lOnge da 
correta aprf!oaç.ão no caso concrelo. ind1c:a5sem meros capnc;hos 
ou concepções pessoaiS do juiz. 
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.. omrssss ... 

A faculdade judicial situa-se naquela zona atribulda ao juiz. 
em que se lhe permite efetuar 11 valor.rcáo de c:e11os 
elementos c:olocsdos sob sua ótiç;, baseado na qual ado_ta~ 
derermmada postura diante da situaç.fo que lfzet é posta. É 
nessa fatxa que, constderanoo-se a função de que esta investido, 
o iulz poda fa~r a ~ua .;,vafiactJo com algum grau de 
subletivismo·. (Gnfet) {Ob. ert, pg. 2721273) 

SÉRGIO FERRAZ, defendendo lambém 
a discricionariedade mas entoando a necessidade de motivação, 
escreveu: 

·cabe observar que defectiva é a disciplina legal da liminar, na 
propna a~o CMI pUbliCa. A Let sequer CU1ClOU de baliZá-la, quanto 
aos pressupostos de seu cabtmento: e. não bastasse isso. 
posstbilrtou que, ainda quando eonfrgurados os pressupostos e~ue 
por construção junsprudenciakiOUlrinãna se vter a eleger. ~ 
conces.sáo tepause em li'Vlllia~o discrieionlria lm.u sempre
erpn!Ssame~ mofiwda, ex w da Const4uiçãQ _f~_eJ;3;L ·llrt--~3.._ 
IX- e do CPC -arts. 131 e.t58.11) do}ulgadorrpoderâ c juiz.. •• j. 
em vez de tad-hl um dwer do Juiz tc:omo ocorre no mandado 
de segurança•. (Grifei) 

rAÇÃO CIVIL POEILICA·, coord.. édis Miaré. RT. 1995. pg. 455). 

Entendendo-se que o acautelamento, no 
àmbito da ação civil pública. comporta grau de subjetivismo relevante 
no intelecto do Julgador. desde que devidamente motivada a decisão 
liminar - cumpre demonstrar os requisitos necessãrios ·â sua ... 
concessão. 

Atinente ao fumus boni Juris, so~am 
argumentos nos itens IV e V desta exordial, máxime permeando o 
proibitivo do art 251, do Cõdigo de Organização Judiciária do Estado 
de Roraima, bem como nomeandc>-se cônjuge, companheira . e 

__ parentes em tola! descaso com ç_ Principio Constitucional da 
Moralidade Administrativa (art 37, caput, CF/88). 

. Indeferindo-se o pedido liminar, o que não 
se credita, eslar-se-á consolidando por tempo demasiadamente longo 
~sem qualquer solução de continuidade à vista -nomeações· nulas de 
f)leno direito e, bem por isso, "lesivas aos cofres públicos" ,-conforme 
linha de pensamento adotada pelo STF no acórdão pubHcado na RT 
647134). Aquela mesma Corte, ainda no aresto noticiado, prcpugnou 
que "para fazer jus aos vencimentos, não basla que o funcionário 
público preste um trabalho, ... , é preciso também . estar legal e 
regularmente investido na função púbUca". 

Noutro r. decisum da Suprema Ólrte se 
consolidou o entendimento de que ·admissão ao serviço público, sem 
observância dos preceitos legais de habilitação, corresponde à 
presunção de ilegitimidade e lesividade" (RTJ 1 181717) 

A fesividade estampada, portanto, haverá 
de ser estanque neste momento por Vossa Excelência, considerando
se ainda o atual estâgio das reformas constitucionais onde se 
assacam contra o Augusto Poder Judiciário toda ordem de aitia>s, 
mormente aquela referente ao nepotismo desenfreado. Não me 
parece de boa sensibilidade manter empregado parentes, cónjuge e 
companheira dos Senhores Desembargadores em cargos de 
conf~ança no respectivo Tribunal.. Esta sitUação crescente gerou o 
seguinte comentário da Professora NJA PELLEGRINI GRINOVER: 

"Pode até ser que um ~ seja competente. nuts em alguns 
tribunais hll uma extntma- rfque:tll' de P•"'"te.s ecmp91Mr1eS". 
(Grilci) 

~ {J9_n\a1 ~fR!i;s_uN_Arii.DJBEJici:.Jevl91, rf' 4s. ~ "'CÁDERNO 
DE UVROS", pg. 03) 

E essa "extrema riqueza de competência·. 
HUt>IIZmenle, vê~se brotar no Tribunal de Justiça de Roraima, onde 
quase a totalidad~ dos seus membros dispõem de parentes, cônjuge e 
companheira nomeados em comissão, ocupando, inclusive, os 
melhores _cargos e_ rc~t>endo os _maiores salãfÍOS dentro dos 

_____ Gªbi~1~~ - - -

Creio que chegou o instante em que o 
Poder Judiciário, mesmo contra interesses de seus próprios membros, 
deva curar as suas mazelas. A sociedade como um todo, esperançosa 
na coragem dos destemidos e ·idealista's, haverá de reconhecer este 
esforço de auto-saneamento. 

É por Isso que pugno desde agora, 
confiante na Vossa douta convicção, pela concessão da liminar 
inaudita a/tara pars no sentido de suspender, até final julgamento, os 
efe~os dos atos n• 128, 138, 142, 143, 145, 147, 131, 153, 162 e 162, 
todos pubücados no DPJ de 03.01.97, bem como o exercicio funcional 
dos respectivos servidores e seus correspondentes vencimentos. 

V/1 • DA ANTECIPAÇÃO DA TUTELA 

- . o instituto·-· em . eplgrnfe, . entendendo 
Vossa Excelência ínsubsistente os fundamentos para concessão de 
liminar. também é aplicável à espécie como providencial medida 

· acautelatória em sede de ação civil pública. 

. ·.· ., .. ~Na verdade", explica LúCIA .VALLE 
FIGUEIREDD~·a tUtela anteclpllfijri3 d1fete da medida liminar. Por 
meio dela antecipa-Se o provimento final, sem que com isso a 
composição da lide seja interrompida:. E complementa a Douta 
Magistrada: 

~ repito ' c ptóé bem da vida pmtmdldo t!U! ' 
~ .... preJufzo ft que,. ftnal, ..,,.. • ...,.Hddklo "" __ .......,_. __ ~. 
Nlo h6 ie falar também · na latisfatoriecfade da tutela..' o que 
irnplicaria na impo tWAade do cle#tzimento•. (Grife.) 

rAÇÃO CML PÜaliCA': cCo.d. Edis Miaf6· ~. 1995, ~·~; ( 

Na presente causa há espargimento de 
motivos que estariam ensejando o provimento antecipat6rio de que 
cuida o art. 273, CPC .• ·Senáo vejamos: 

a) existénc/a de "prova Jnequlvoca·: 
leciona RElS FRIEDE •que prova ·inequivoca é aquela que 
possibilita uma fundamentaçáo convincente do magistrado. Ela é 
convin:ente, inequfvoca, isto é, prova que não oermlte equfvoco, 
engano, quando a fundamentação que nela assenta é dessa 
natureza•. (Grifei) ("TUTELA ANTECIPADA .. .", Dei Rey, 1996, pg. 7S) 

E dispõe Vossa Excelência de tais 
elementos, haja vista que enumeramos no DPJ de 03.01.97 (doe. 03), 
várias pessoas eom sobrenomes idAnticos aos dos Senhores 
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Desembargadores, todos nomeados para õs respectivos -GãbfriêteS:-E 
se não bastasse isso, pode-se conferir não só na frta de --vídeO e-m 
anexo como no texto da sua degravação (doe. 05 e_ 06) que o 
Eminente Presidente em exercício do Egrégio Tnbuna! de R9raím"a 
não negou a presença de parentes, cônjuge e eompanlie1ra rtáQüelã
Corte de Justiça; ao contrário, confinnou que ele próprio mantém em 
seu Gabinete servidores naquelas condições de relacionamento. 
Ademais, é cediço no meio forense( ... e também no social) que este 
estado de nomeações vem desde os primórdios dcf CclnSóliCãÇãO cm.
Tribunal de Justiça em Roraima; 

b) convencimento d;g "verosslmllhan~ 
Ef: CARREIRA ALVIM diz qu_e "'a verossimilhança se assenta num 
juízo de probabilidade, que resulta, por seu tur:no. aa anaftSS dos 
motivos que lhe são favoráveis (convergentes) e dos que lhe são 
contrários (divergentes). Se os motivos convergentes são st.:periores 
aos divergentes, o juízo de probabílidade cresce; se os motivos 
divergentes são superiores aos convergentes, a probabí!i~at?e 
diminui". (Grifei) ("AÇÃO MONITÓRIO E TEMAS POLIÔMICOS DA 
REFORMA PROCESSUAL", Dei Rey, 1995, pg. 158) 

Perante tantas evidências e~ue atualmente 
saltam aos olhos de Vossa Excelência, tais como documentação 
anexa, dispositivos legais e constitucionais frontalmente violados, 
confissões realizadas por íntermédio da imprensa. não 1enho como 
inatendido referido requisito. Ele exsUJ9e forte e sem qualquer motivo 
contrário (divergente); 

c) "'fundado receio de dano Irreparável 
ou de difícil reparacão~: decorre_est~, ~mQ deJTl9Jl~ç!o~n_q__~tltVL 
da necessidade de se Interromper a lesividade ao patrimõnio púb!ico 
diante do ato ilegal e imoral em plena desenvoltura. Não se sabe 
quando ou se realmente serão devolvidos os vencimentos pagos 
irregularmente. Mas a irreparabi6dade maior dá-se sob o prisma 
conceituai do Poder Judiciário perante a sociedade roraimense que 
assiste inaédula a •extrema riqueza de .parentes competentes· no 
Pretório local. Não se resgalará o prestígio senão através de medidas 
urgentes, exemplares e moralizadoras; 

:_:~· •. ., . ,._ •.• ·. , .,., 'd) reversibilidade do. provimento: 
·declarando-Se nulos os éxcogitadoS atas,' nada impede que ao final 
·desta ação -sendo ela julgada improcedente - volte a digna autoridade 
nomeante a prover os cargos em comissão com as mesmas pessoas, 
haja vista que os posteriores ocupantes poderão ser exonerados ad 
nutum. 

Em vista destes argumentos, requeiro 
neste momento a 1utela antecipatõrio do art 273, CPC, se por acaso 
restar indeferida a liminar pleiteada. • 

VIII • DO PEDIDO 

Pelo exposto, REQUER.SE: 

a) deferimento de medida liminar, nos 
tennas·do item VI; 

b) antecipação dos efeitos da sentença 
(art. 273. CPC), consoante razões expandidas no item Vil. 

E, ao final, REQUER-SE: 

a) seja a ação julgada procedente para 
~arar nulos os atas n°128. 138, 142. 143, 145. 147, 131. 153, 162 e 

-1~~-tOQOs-?~etê!fõ~co~creto e pu~rcaa--~~n_o-_opJ03~Q1.97 (ciõ!:. -031_--
----~fõr estarerrf em â~_~ido_ cOm o_~~~1_._&0C&{i9-o de-Or93rl~ção ~ 
· ~udi~ária dó -Estad_o_ de ~o@f'II~~J:l_em -~!'Il.Q_.g_r(l_ de.s~mp~s_o _ dlreto _ 
-COm o PrinCipio-cOrlstitUQol1al da-Moralidade Administraj:_iya; ( 

b) seja condenado a digna autoridade 
-- oomeante, Desembargador Carlos Henriques. na devolução aos 

cofres públicos dos venCimentos írregularmente pagos aos servidore~s 
nomeados pelos suso mencionados ates, a partir do mês de 
janeiro/97: 

c) a citação do Egrégio Tribunal de Justiça 
do Estado de Roraima. na pessoa do seu Presidente em exercício, 
Desembargador Jurandir Pascoa!, bem como do Desembargador 
Carlos Henriques - então autoridade nomeante - e de todos os 
servidores-relacionados no item I (DOS FATOS), para virem responder 
aos termos da presente, no prazo legal. sob pena de confiSSão e 

--revelia; 

d) se digne Vossa Excelência em 
requisitar de imediato informações da Excelentíssima Presidência do 
Egrégio Tribunal de Justiça de Roraima no sentido de relacionar o 
grau de parentesco que as membros daquela Augusta Corte guardam 
com as pessoas nominadas no item I desta vestibular, bem como os 
nomes dos cônjuges e companheiras dos eminentes 
Desembargadores; além de ainda requisitar - em relação a tOdos os 
ocupantes de cargos em comissão de que se trata - as respectiva 
fichas funcionais; 

e) seja, por fim. a ação julgada procedente 
em todos os seus ates e termos. 

Protesla·se em provar o alegado. se não 
bastassem as provas já constituídas e ora em anexo. por todos os 
meios de prova em direito admitidos e tudo o mais que se fiZer 
necessário ao completo esdarecímento da verdade sobre os fatOs aqui 
versados. · 

Dá-se à causa o valor de R$ 47.340,00 
(quarenta e sete mil, trezentos e quarenta reais). correspondente este 
aos vencimentos pagos irregulannente nos meses de janeiro e 

. fevereíro/97 aos servidores citados e que haverão de """"" 
devolvidos aos cofres da Fazenda Pública até o prese~te momento, 
pugnando-se pela sua atualização se porventura não ocorrer qualquer 
dos acautelamentos requeridos. 

N. Tennos, 

P. Deferimento. 
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O SR. PRESIDENTE (Lúdio Coelho) - Tem a 
palavra o Senador José Bianco. 

O SR. JOSÉ BIANCO (PFL-RO. Pronuncia o 
seguinte discurso. Sem revisão do orador.) - Sr. 
Presidente, Sr"s e Srs. Senadores, os fundos consti
tucionais - FNO, para a Região Norte; FNE, para o 
Nordeste, e FCO, para o Centro-Oeste, nasceram 
da boa vontade do constituinte de 1988, preocupado 
em diminuir o desnível da qualidade de vida entre os 
habitantes das cinco grandes Regiões do País. 

Não por beneplácito das Regiões mais ricas do 
País, mas pela simples razão de que o equilíbrio so
cial é uma exigência da própria democracia, toda a 
Nação considera os Fundos Constitucionais um dis
positivo útil à integração nacionaL 

Pelo fato de as três Regiões beneficiadas se
rem tipicamente agrícolas, estou certo ainda de que 
aqueles Fundos têm um importante papel a desem
penhar no sentido de evitar um indesejável êxodo 
ruraL 

O próprio poder público tem tido a sensibilida
de de criar dispositivos necessários à aplicação 
cada vez mais eficiente dos benefícios dos Fundos 
Constitucionais. 

Exemplo disso é a Lei n2 .9.126, sàncionada 
pelo Presidente da República em novembro de 
1995, que dispõe a respeito da aplicação das taxas 
de juros de longo prazo aos financiamentos obtidos 
através dos Fundos Constitucionais para agriculto-
res assentados pelo INCRA. . • 

Diz a lei, Sr. PreSidente; Sr"s. e Srs. Senado
res, no parágrafo único de seu art. 72, que os encar
gos daquele tipo de empréstimo não passam de 

· 12% ao ano e contam com redutores de 50% sobre 
as parcelas do principal e também sobre-o serviço 
da dívida. 

Infelizmente a eficácia desta forma normal le
gal não atinge todos aqueles que têm dívidas junto 
aos Fundos Constitucionais. 

Não se beneficiam desta lei, por exemplo, 
aqueles meus concidadãos que, no inicio do Plano 
Real, em ambiente inflacionário, tomaram emprésti
mos com encargos corretos para a época~ mas ab
solutamente desastrosos em um momento em que 
nem sequer correção monetária existe para proteger· 
a produção rural obtida com a utilização dos recur
sos emprestados. 

Não estou me referindo à produção agrícola de 
grandes latifundiários; falo de pequenos proprietá
rios que adquiriram, por exemplo, algumas vacas lei
teiras em 1994, utilizando dinheiro do FNO e paga
ram valores unitários próximos a R$600,00. Não 

conseguem hoje aqueles desafortunados mais que 
R$220,00 ou R$230,00 por cabeça.Pe!o menos em 
Rondônia são esses os preços vigentes. 

Some-se a isso a desvalorização do preço da 
terra, observado em todo o País, mas agravado na 
Amazônia pelos efeitos da Medida Provisória nº 
1.511, que restringe a 25% a área agriculturável de 
cada lote e está criado o paradoxo. Mais que um pa
radoxo, eu considero um desastre. 

São inúmerd!:: os casos, em meu Estado, de 
pequenos produtores rurais que, mesmo que ven
dam toda a sua produção e o próprio lote rural, nem 
assim poderão cumprir seus compromissos para 
com os agentes financeiros. 

Em virtude da estabilização dos preços agrope
cuários verifiCada atualmente em níveis muito infe-. 
riores àqueles praticados no momento da tomada 
dos empréstimos, não há solução à vista sem a in
terferência do poder público, desta feita···decisiVà e 
urgentemente. · · 

A urgência, se não fosse requerida pela injusti
ça social que a situação caracteriza, sê-lo-ia pela 
perspectiva de um êxodo rural involuntário e de !lo
vos contingentes de desempregados no Estado. ' ; :. 

Não há que se atribuir culpas a quem quer que 
. ----seja -

. · É necessário apenas uma tomad~ de decisão 
que leve a soluções absolutamente viáveis e já apli
cadas a outros pequenos agricultores. . . 
,: -'"}Assim, S~_Senadoras e Srs. SenãÊfÓres, por 
serem igualmente pequenos produtores e por tam
bém ·terem sido assentados pelo INCRA, somente 
que em épocas diferentes, apelo às autoridades do 
poder Executivo e, em especial, à Sua Excelência o 
Sr. Presidente Fernando Henrique Cardoso, no sen
tido de estender os efeitos da Lei n2 9.126 a todos 
os pequenos agropecuaristas financiados pelo FNO 
em Rondônia, ou seja, conceder-lhes descontos de 
cinqüenta por cento do principal e dos· encargos de 
suas dívidas. 

Minha sugestão é factível, estou seguro distç. 
A própria lei citada, em seu art. 12, retrocede a 12 de 
julho de 1995 a.designação das taxas de juros de 
longo prazo como critério para estabelecer o valor 
dos encargos dos financiamentos. ~ · 

Desta forma, retroagir também os benéficos 
efeitos do art. 72 seria apenas uma nova manifesta
ção da reconhecida sensibilidade de Sua Excelência 
o Senhor Presidente da República, que, aliás, tem 
sido tão atento aos problemas do povo mais humilde 
deste País. 

-------
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Considerando o empenho de toda a sociedade 
em tomar realidade, finalmente, uma reforma agrária 
justificada, entre outros motivos, pela necessidade 
de reverter os níveis de desemprego nacional e sa
bendo nós que a simples posse da terra não garante 
a permanência do homem no campo, é bom estar-· 
mos cientes de que o verdadeiro apoio técnico e fi
nanceiro, as condições de trabalho e de produção, 
estes sim são os fatores que podem evitar que o 
produtor rural venha a incrementar as estatísticas de 
desempregados brasileiros. 

Por essas razões, Srªs e Srs. Senadores, es
tou certo de que meu apelo será atendido ainda an
tes que a realização do sonho da posse da terra se 
transforme, para inúmeros pequenos proprietários 
rurais de Rondônia, em um enorme pesadelo. 

Muito obrigado. 
O SR. PRESIDENTE (Lúdio Coelho) - Com a 

palavra o Senador Joel de Hollanda. : · · 
O SR. JOEL DE HOLLANDA (PFL ~PE. Pro

nuncia o seguinte discurso.)- Sr. Presidente, S~ e 
Srs. Senadores, venho à tribuna esta tarde falar so
bre um assunto que considero da maior importância, 
qual seja o da expansão do ensino superior em nos
so País. 

"A sociedade e o Estado sabem que a 
universidade é relevante; sabem que a uni
versidade é importante · e imprescindível 
para o nosso desenvolvimento. Mas ( ••• ) a 
sociedade quer mais da sua universidade. 

· Há uma percepção-clara de que alg<nião vai 
bem em nosso ensino superior. Há uma níti
da consciência de que muitos dos diplomas 
emitidos não servem para nada, não prepa
ram nossos jovens para o mundo extrema
mente competitivo e exigente em que vive
mos. Há também uma clara·consciência ·de 
que nossas melhores universidades podem 
fazer mais do trabalho de boa qualidade 
que j~ realizam. • 

Essas palavras, com as quais concordÓ ·inte
gralmente, foram proferidas pelo Ministro da Educa
ção e do Desporto, Paulo Renato Souza, na abertu
ra do Seminário Nacional "Ensino Si.rpeiior", proi'Ílo
vido pelo MEC e realizado aqui em Brasília, nos dias 
16 e 17 de dezembro passado. Não pretendo fazer 
um mero e protocolar registro dessa reunião; sua im
portância, seu significado e sua singularidade levam
me a trazer ao Plenário do Senado Federal algumas 
observações que considero pertinentes, relaciona
das com o que foi analisado e debatido naqueles 
dois dias de trabalho. 

Preliminarmente, ~:?fSiO que o País acompanha 
e aplaude o esforço que o Governo Federal tem em
preendido no sentido de enfrentar, com determina
ção e· competência, os graves e históricos proble
mas de nosso sistema educacional. Algumas decisõ
es tomadas ao longo do ano passado fizeram de 
1996 um marco de funcjamental importância para a 
transformação de um quadro que, especialmente em 
termos de educação básica, se tornou caótico com o 
passar do tempo. A aprovação da Lei de Diretrizes e 
Bases da Educação Nacional, após intensos deba
tes e uma morosa tramitação que consumiu longos 
oito anos, e a instituição do Fundo voltado para a va
lorização da educação básica, sobretudo do magis
tério, são exemplos maiores de vitórias obtidas no 
caminho da superação das mazelas da educação 
brasileira. 

Nessa perspectiva, há que se salientar, tam
bém, o aprofundamento do processo de desCentrali
zação dos recursos que, a partir de Brasília, inais 
especificamente do Ministério da Educação· e do 
Desporto, via Fundo Nacional de Desenvolvimento 
da Educação, o FNDE, tem chegado diretamente às 
escolas públicas, fugindo da desnecessária interme-
diação. ·. ' · ·· ''' · : '·'· • .,, ·· 

·Julgo sei- esse um passo decisivo para a piena 
autonomia da escola, unidade nuclear de todo o sis
tema educacional. Assim, Direção e Conselhos.Es
colares que, mais do que ninguém,: vivenciam o dia
a-dia da escola- sabem onde e corno melhor aplicar 
os recursos recebidos;- mantendo-a, ampliando-à ·e 
cuidando de equipá-la adequadamente. · 

' Outro aspecto, tão importante quanto os aqui 
apontados, diz respeito à preocupação com a avalia
ção do nosso sistema educacional. Existente há àl
gum tempo, o Sistema de Avaliação da Educação· 
Básica, o SAEB, ampliou sua atuação e tem ofereci
do indicadores cada vez mais precisos aceréa do 
desempenho da escola brasileira. Aos tradicionais 
"testes de Português e Matemática será acrescid~· já 
no corrente ano, a área de Ciências. Ademais, o en
sino médio foi incorporado ao processo awliativo 
que, até agora; apenas envolvia o ensino fundamen
tal. É·o País aprendendo que, sem um sistema con
fiável de avaliação, muito pouca coisa poderá ser 
feita para a melhoria dos padrões de nosso sistema 
educacional. 

Por tudo isso, Sr. Presidente, acredito que es
tamos no caminho certo. Não se trata de ter a ilusão 
de que, num passo de mágica, tudo se consertará 
da noite para o dia. Em educação, sabemos todos, 
os resuHados jamais são imediatos. O importante, 
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repito, é que tomamos consciência dos graves pro
blemas existentes e assumimos o compromisso de 
enfrentá-los. 

A ênfase absoluta conferida à educação básica 
- em tudo e por tudo correta, diga-se - pode ter 
dado a impressão de abandono do ensino superior. 
Eis, pois, uma razão adicional para entender o Semi
nário Nacional de dezembro último em sua real di
mensão. É o que, neste momento, tentarei fazer, in
corporando esta Casa ao grande e necessário deba
te, ora em curso, referente ao ensino superior em 
nosso País. 

Em primeiro lugar, gostaria de destacar a rep
resentatividade dos participantes. Creio não estar 
exagerando ao dizer que, muito provavelmente, pela 
primeira vez se reuniram representantes do Governo 
Federal, do empresariado, dirigentes das instituições 
federais de ensino superior e de universidades man
tidas pela iniciativa privada. Ali, com ftanqueza e Sin
ceridade, puderam debater acerca das circunstân
cias e da própria natureza da crise por que passa a 
universidade brasileira. 

Questões essenciais, como a do financiamento 
do ensino superior, não foram tangenciadas. Com 
meridiana clareza, o Ministro Paulo Renato lembrou 
que, apesar do que dispõe o art. 207 da Constitui
ção, as universidades federais "não gozam de qual
quer autonomia administrativa e financeira. Estão 
submetidas a regras estritas do serviço público, tan
to . em pessoal quanto nos demais gastos, sendo 
esta a causa principal do seu elevado custo e da 
ineficiência que se observa no sistema". 

A conclusão a que chegou o Ministro é por de
mais preocupante e estâ a exigir pronto equaciona
mento:"Vivemos hoje o paradoxo de apf!Carmos um 
volume muito grande de recursos no sistema federal 
de ensino superior e temos os seus dirigentes cons
tantemente reclamando, com razão, da falta de re
cursos. Enquanto o orçamento do sistema passou 
de cerca de um bilhão de dólares, há 10 anos, para 
os cinco bilhões que gastamos hoje, o número de 
alunos de graduação, por exemplo, aumentou so
mente algo entre vinte e vinte e cinco por cento. 
Considerando o conjunto do orçamento, incluindo o 
pessoal ativo e inativo, já comprometemos hoje cen
to e oito por cento destinada pela Constituição à 
educação (dezoito por cento da arrecadação de im
postos) com o ensino superior. Excluindo os inati
vos, chegamos a setenta e seis por cento". 

Assim posta a questão, Sr. Presidente, Sr!ls. e 
Srs. Senadores, julgo não pairar qualquer tipo de dú
vida em relação a duas conclusões possíveis neste 

momento: a questão da autonomia universitária não 
pode mais ser postergada; a União não tem condi
ção alguma de ampliar sua participação no ensino 
superior brasileiro. 

Quanto à autonomia, penso que o Póder.Legis
lativo terá que se posicionar em breve, possivelmen
te ainda neste primeiro semestre. Segundo palavras 
do Ministro Paulo Renato Souza, a proposta que tra
mita no Congresso Nacional contempla quatro pon
tos essenciais que o Seminário de dezembro passa
do teria consagrado: orçamento global, pelo qual a 
universidade receberá o repasse em cotas mensais, 
tendo liberdade para gerir seus recursos; política de 
pessoal, com a universidade podendo regulamentar 
seu p~o de carreira e decidir sua política de con
tratação; recursos, garantidos constitucionalmente, 
pelo menos no nível médio dos últimos anos; estí
mulo à eficiência, com a introdução gradativa de ou
tros critérios para fundamentar a distribuição dos re
cursos - número de. alunos, pesquisas relévantes, 
por exemplo -, hoje assentados, exclusivàménte, na 
série histórica orçamentária. · . 

O segundo aspecto, Sr. Presidente, pode ser 
resolvido mais facilmente, na medida em. que não 
envolve recursos públicos. Refiro-me à expansão do 
sistema. Há que se ter clareza de que nosso País 
possui um sistema de ensino superior bastante aca
nhado em relação à sua dimensão ·geográfica e, 
principalmente, à sua população; ai>enas algo em 
tomo de um por cento - repito, um por cento - da 
população brasileira está matriculada num curso de 
graduação. · 

Se fizermos uma comparação com outros paí
ses, a diferença toma-se brutal. Fiquemos, a título 
de exemplo, com nossos parceiros do Mercosul. Em 
interessante trabalho publicado na "Gazeta Mercantil 
Latino-Americana•, edição de 6 a 12 de janeiro últi
mo, Julia Lechuga, Coordenadora do Instituto de 
Economia da Universidade Argentina de Empresa, 
apontou as enormes disparidades entre os sistemas 
educativos universitários dos quatro países. Em rela
ção à taxa de matricula, por exemplo, a autora lem
brou que, no período compreendido entre 1987 e 
1990, a média regional foi de 16,4%; entretanto, 
atentem para os números, enquanto a taxa de matri
cula foi de 50% no Uruguai, de 40,8% na Argentina, 
nosso País registrou uma taxa de 10,7%, superior 
apenas à do Paraguai, com 7,5%. 

Se levarmos em conta que a tendência da edu
cação brasileira, nos dias de hoje, é de crescente 
melhoria de seu desempenho na chamado educa
ção básica, fatalmente será ampliada a demanda 
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por vagas no ensino superior. Por tudo o que sabe
mos - e que, de certa forma, o próprio Ministro Pau
lo Renato extemou no Seminário Nacional "Ensino 
Superior" -, não hã a menor possibilidade de a União 
criar novas instituições de ensino superior, ou au
mentar sua participação no financiamento das já 
existentes. 

A saída, parece-me, está na iniciativa particu
lar. Creio termos atingido um estágio da vida nacio
nal em que velhas e ultrapassadas idiossincrasias 
não têm mais espaço. A dicotomia ensino público 
versus ensino privado tomou-se obsoleta, e sua ex
tremada ideologização mostra-se, na atualidade, 
descompassada da realidade. 

Não se advoga, aqui, a liberdade absoluta para 
se criar cursos superiores. O que defendemos, isso . 
sim, é que o Estado repense seu papel em .termos 
de ensino de terceiro grau. E:xatamente como preco
niza o espírito da Lei de Diretrizes e Bases da Edu
cação Nacional, recentemente aprovada, não seria o 
caso de o Poder Público ampliar sua necessária fun
ção avaliadora e diminuir sua .ação credenciadora e 
mantenedora? 

Não imagino o Estado afastando-se de. deter
minadas funções que lhe são próprias. Formular e 
orientar uma política de ensino superior, por exem
plo, é algo inerente ao Poder Público, e de ~a ação, 
nesse sentido, dependerá em muito o .desempenho 
.do sistema. Penso, inclusive, que o Conselho Nacio
nal de Educação precisa, com urgênc;:ia, debruçar-se 
sobre o assunto, debatê-lo:em profundidade~e.ofere-
cer ao País sua abãlizada contribuição. -

O que não se pode entender, Sr •. P.residente, 
Sr"'s e Srs. SenadoreS, é que, enquanto nada se de
fine, cerca de quatro mil.""" este é o número: quatro 
mil- pedidos de criação de novos cursos f~quem pa
ralisados, deixando de atender a uma enorme clien
tela que deles necessita. 

Confio na sensibilidade do Ministro Paulo Re
nato SouZà, de cuja competência e capacidade de 
trabalho o Brasil é testemunha .. Ao trazer o assunto 
a esta Casa, cumpro um dever maior que é o de 
contribuir para que o Senado Federal participe de 
·um debate que a todos interessa, reafirmando sua 
condição de centro privilegiado de discussão dos 
grandes temas nacionais. 

Era o que eu tinha a dizer, Sr. Presidente.· . · 

Muito obrigado. 

Durante o discurso do Sr. Joel dé Hoi
Janda, o Sr. Lúdio Coelho, Suplente de Se
cretário, deixa a cadeira da presidéncia, que 

é ocupada pelo Sr. Antonio Carlos Mágalhã
es, Presidente. 

O SR. PRESIDENTE (Antonio Car1os Magalhães) 
-Sobre a mesa, projeto que será lido pelo Sr. 12 Se
cretário em exercício, Senador Osmar Dias. 

É lido o seguinte · 

PROJETO DE LEI DO SENADO N2 38, DE 1997 . 

Torna obrigatória a referência ao 
sexo dos eleitores nas fichas de Inscri
ção partidária, dos candidatos nas cédu
las eleitorais e painéis de umas eletrôni
cas e dá outras providências. 

O Congresso Nacional decreta: 
Art. 12 É obrigatória a referência ao sexo nas fi

chas de inscriÇão partidária e nas listas de eleitores 
que os partidos remeterem ao$ Juizes Eleitorais.· .~ 
- ' -.· 'Art. ·22 É igualrriente obrigatória, em todas··:às 
eieiÇões; a referêricia' aó eqtiiValente femininO dá'tfé
nominação dos cargos eletivos, nas cédulas eleito-
rais e no painel das umas eletrônit:as ·~· ~ ··". ~ 

Art. 32 Os partidos políticos 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._ da 
lei oS! 9.096, de 1995. - · · · 
:-c· · Art. 42 Esta lei entra vigor na data de sua publi
cação. 
· · · · Art. ~ Revogam-se as disposições em contrá

:·no; 

JuStificação 

Um .dos mais importantes desafios da demo
cracia brasileira consiste na superação dos mecanis
mos pelos quais a discriminação da mulher ainda é 
considerada; por muitos setores da sociedade; como 
decorrente de diferenças naturais de ordem biológi-
ca. 

. A história constitucional brasileira ilustra exem
plarmente essa situação. Embora a Constituição de 
1891 declarasse eleitores todos os. cidadãos maio
res de 21 anos que se alistassem;, na forma'da1ei, 
não se entendia, à época, que as mulheres estiveS
sem incluídas. A participação da mulher na socieda
de e nas atividades políticas é uma· cor~quista relati
vamente recente,· que começa com a criação, ·em 
1922, por Bertha Lutz;·<la primeira organização de 
mulheres - a Federação Brasilelra pl:!ra o Progresso 
Feminino e prossegue, a passos lentos, quando, nas 
eleições para a Constituinte de 1934, as mulheres 
conquistaram o reconhecimento do direito de voto e 
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a pennissão de comparecerem às umas como elei
toras e como candidatas. 

As maiores conquistas no sentido da supera
ção do tratamento desigual fundado no sexo ocorre
ram com o advento da atual Constituição, que afir
ma, no art. 52 , inciso I, que homens e mulheres são 
iguais em direitos e obrigações, nos termos desta 
Constituição. 

Outra vitória importante para o aumento da 
participação feminina na ativldade política foi a intro
dução, na Lei n2 9.100, de 1995, que regulamentou 
as eleições municipais de 1996, de norma tomando 
obrigatória a cota mínima de vinte por cento das va
gas dos partidos ou coligações, para preenchimento 
com candidaturas de mulheres. 

A proposição que submeto à consideração 
desta Casa tem por objetivo criar condições para 
que se conheçam melhor os dados sobre a partici
pação feminina no processo eleitoral, em todos ní
veis o que, acredito, contribuirá para ampliar as con-
quistas já realizadas. · - · . 

Sala das sessõeS, 17 de março de 1997.- Se
nadora Emília Fernandes. 

- . LEGISLAÇÃO CfrADA 

LEI N2 9.096; DE 19 DE SETEMBRO DE 1995 
. . . . ~ 

Dispõe sobre partidos politicas, re
gulamenta os artigos 17 e 14, § 32, Inciso 
V, da Constituição Federal 

O Vice-Presidente da República no exercício 
do cargo de Presidente da República. 

Faço saber que o Congresso Nacional decreta 
e eu sanciono a seguinte Lei: 

•'.... .::. ' 

· .......................... :. .................................................................... . 
. T(TULO VI , , 

Disposições Finais e Tnmsitórias . . . 

Art. 55 O partido político que, nos tennos da le
gislação anterior, tenha registro definitivo, fica dis
pensado da condição estabelecida no § 12 do artigo 
72, e deve providenciar a adaptação, de seu estatuto 
às disposições desta Lei, no prazo de seis meses da 
data de sua publicação.- · · ·· · · · 

§ 12 A alteração· estatutária com a finalidade 
pre)lista neste artigo pode ser realizada pelo partido 
político em reunião do órgão nacional máximo, espe
cialmente convocado na forma dos estaMos, com 
antecedência mínima de trinta dias e ampla divulga
ção, entre seus órgãos e filiados, do projeto do esta
Mo. 

§ 22 Aplicam-se as disposições deste artigo ao 
partido que, na data da publicação desta Lei: 

I - tenha completado seu processo de organi
zação nos termos da legislação anterior e requerido 
o registro definitivo; 

11 - tenha seu pedido de registro 'sub judice', 
desde que sobrevenha decisão favorável do órgão 
judiciário competente; 

III - tenha requerido registro de seus estaMos 
junto ao Tribunal Superior Eleitoral após o devido re
gistro como entidade civil. 

Art. 56. No período entre a data da publicação 
desta Lei e o início da próxima legislatura, será ob
servado o seguinte: 

I - fica assegurado o direito ao funcionamento 
parlamentar na Câmara dos Deputados ao partido 
que tenha elegido e mantenha filiados, no mínimo, 
três representantes de diferentes Estados; - : · 

11 -a Mesa Diretora da Câmara dos Deputados 
disporá sobre o funcionamento da representação 
partidária conferida, ·nesse período, ao· partido ·que 
possua representação eleita ou filiada em número 
inferior ao disposto no inciso anterior; · ' 

III - ao partido que preencher as condições do 
inciso I é assegurada a realização anual de um pro
grama, em cadeia nacional, com a duração de dez 
minutos;· 

IV - ao partido com representante na Câinàra 
-dos Deputados deSde o início da Sessão Legislativa 
de 1995, fiCa assegurada a realização de um progra
ma em cadeia nacional em cada semestre, c:Om a 
duração de cinco minutos, não cumulativos com o 
tempo previsto' no-inciso III; . 

V - vinte e nove por ciento do Fundo Partidário 
será destacado para distribuição a todos os partidos 
com estaMos registrados no 'Tribunal Superior Elei
toral, na proporção da representação parlamentar fi
liada no início da Sessão Legislativa de 1995.- - -_ , 

. ' . ··~ .......................................................................................................... 
LEGISLAÇÃO FEDERAL 

4!' TfliMESTRE. 

LEI N2 9.100, DE 29 DE SETEMBRO DE 1995 

-. , -Estabelece .normas para a realização 
das eleições municipais de 3 de outubro 
de 1996, e dá outras providências. · 

.·· . . ' ·- ' ' ............................................................................................ -........................... . 
(A Comissão de Constituição, Justiça 

e Cidadania -decisão tenninativa.) 

O SR. PRESIDENTE (Antonio Carlos Magalhães) 
- O projeto será publicado e remetido à Comissão 
competente. 
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Sobre a ~sa. requerimento que será lido pelo 
Sr. 12 Secretário em exercício, Senador Osrnar Dias. 

É lido o seguinte 

REQUERIMENTO N2195, DE 1997 

Senhor Presidente, 
Requeiro, nos termos do § 2.2, art. 50 da Cons

tituição Federal e do inciso I, art. 215 do Regimento 
Interno do Senado, que sejam solicitadas ao Senhor 
Ministro da Educação - Dr. Paulo Renato - informa
ções relacionadas com o cumprimento dos artigos 
69, 70, 71 e 72, constantes da Lei n2 9.394, de 1996 
(Lei de diretrizes e Bases da Educação Nacional). 

Os referidos artigos procuram definir períodos 
mais adequados para os repasses de recursos entre 
União, Estados e Municípios, referentes aos impos
tos vinculados, conforme art. 212 da Constituição 
Federal, sobre os quais listamos algumas questões . 
a serem esclarecidas, conforme estão abaixo rela-
cionadas: · 

1. Que orientações o Ministério cJa Educação. 
tem divulgado junto aos estados e município~!!,_ para 
que seja cumprido, de imediato, as definições cons
tantes dos artigos acima mencionados~ 

2. A partir de que data se iniciou o procesSo de • 
repasse conforme referidas diretrizes da Lei_, _n2 

9.394, de 1996, e qual a relação atual dos Estados e-
Municípios que já integram este proeesso? . . . ·· · 

A definição da referida função é que nos leva a 
nos dirigirmos ao Si. Ministro daquela- pasta, en
quanto interessados na imediata execução dos men
cionados artigos. 

Sala das Sessões, 17 de março de 1997. - Se
nadora Marina Silva, PT/Acre. 

(A Mesa para decisão.) 

O SR. PRESIDENTE (Antonio cartos Magalhães) 
-O requerimento lido será despachado à Mesa para 
~isão, _nos JE!IlTIOS do ª11- 216, III, do Regimento 
Interno. 

O SR. PRESI~NTE (Antonio cartos Magalhães) 
-O Senhor Presidente da República enviou ao Con
gresso Nacional a Medida Provisória n2 1.534-3, 
adotada em 13 de março de 1997 e publicada no dia 
14 do mesmo mês e ano, que "dispõe sobre o núme
ro de Cargos de Direção e Funções Gratificadas das 
Instituições Federais de Ensino Superior e dos Cen
tros Federais de Educação Tecnológica e dá outras 
providências". · .. · · _ · ·. · · - . 

De acordo com as indicações das lideranças, e 
nós termos dos §§ 42 e 52 do art. 2.2 da Resolução n2 

1189-CN, fica assim constituída a Comissão Mista in~ 
cu~ida de emitir parecer sobre a .matéria:. 

Titulares 

SENADORES 

Suplentes 

f>FL .. 3. Qual esquema de· controle e acompanha
mento está sendo programado para garantir e _maxi
mizar: o novo esquema de repasse, tendo ,_em .;vista 
urna aÇão nacionalmente coordenada? 

Joel de Hollanda 
~ .. Hugo Napoleão 

José Alves 
Carlos Patrocínio 

4. Quais as manifestações dos municípios e/ou 
estados chegaram ao MEC relacionadas à definição 
.dos elementos considerados "manutenção e desen
volvimento de ensino"? . · 

5. O Ministério da Educação tem encaminhádo 
alguma proposta de solução para superar as difJCUI· 
dades das gestões que, ainda, não conseguem cum
prir com este preceito constitucional? 

Justificação 

O artigo 82 da nova Lei n2 9.394196, define em 
seu § 12 que "caberá à União a coordenação da polí
tica nacional de educação, articulando os diferentes 
níveis e sistemas e exercendo a função normativa, 
redistributiva e supletiva em relação às demais ins
tâncias educacionais". Sem dúvida, na nossa estru
tura de Estado, na área da educação, entende-se 
como representante da União o Ministério da Educa
ção, portanto, o órgão coordenador das ações ~u
cacionais no País. 

• 

Jader Barbalho 
Nabor Júnior · 

. PMDB 

Gerson Camata 
Carlos Bezerrà 

PSDB 

Artur da Távola José Roberto Arruda 

BlocoOposição (PTIPDTIPSBIPPS). 

José Eduardo Outra Sebastião Rocha 

PTB 

Valmir CamJ>eiO Regina Assumpção 

_DEPUTADOS 

Titulares 

Cláudio Cajado 
Paeslandim 

Suplentes 

PFL 

Jair Soares 
José Mendonça Bezerra 

Bloco (PMDBIPSDIPSL) 

Geddel Vieira Lima José Luiz Clerot 
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Eliseu Padilha Confúcio Moura 

PSDB 

Oswaldo Soler Roberto Santos 

Bloco (PT/PDTIPC do B) 

José Machado Neiva Moreira 

PSB 

Raquel Capiberibe Gonzaga Patriota 
De acordo com a Resolução n2 1, de 1989-CN, 

fica estabelecido o seguinte calendário para a trami
tação da matéria: 

Dia 17-3-97- designação da Comissão Mista 
Dia 18-3-97- instalação da Comissão Mista 
Até 19-3-97 - prazo para recebimento de 

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

. Até 28-3-97- prazo final da Comissão Mista 
Até 12-4-97- prazo no Congre5so Nacional . 
O SR. PRESIDENTE (Antonio Ca{los Magalhães) 

-O Senhor Presidente da República enviou ao Con- · 
gresso Nacional a Medida Provisória n2 1.539-29, 
adotada em 13 de março de 1997 e publicada no dia 
14 do mesmo mês e ano, que "dispõe sobre a parti
cipação dos trabalhadores nos lucros ou resultados 
da empresa e dá outras providências•. 

De acordo com as indicações das lideranças, e 
nos termos dos §§ 42 e 52 do art. 22 da Resolução n2 

1189-CN, fica assim constitufda a Comissão Mista in
cumbida de emitir parecer sobre a matéria: · 

Titulares 

Vilsón Kleinübing 
José Agripino 

Jader Barbalho 
Nabor Júnior 

"SENADORES 
Suplentes 

PFL ·· 
Francelina Pereira 
Edison Lobão 

PMDB ' ·: 

Gerson Camata 
Cartas Bezerra 

PSDB 

Beni Veras Geraldo Melo 

. Blix:Õ Opo_siÇão (PTIPDTIPSBIPPS)' . 

José Eduardo Outra Sébastião Rocha 
· PTB. 

ValmirCampelo ReginaAssumpção 

Titulares 

Manoel Castro 

DEPUTADOS 
Suplentes 

PFL 

Átila Uns 

OsmirUma João Mellão Neto 

Bloco (PMDBIPSD/PSL) 

Geddel Vieira Lima 
Eliseu Padilha 

José Luiz Clero! 
Confúcio Moura 

PSDB 

Firmo de Castro Wilson Campos 

Bloco (PT/PDT/PC do 8) 

José Machado 

Fernando Gabeira 

Neiva Moreira 

PV 

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

Dia 17-3-97- designação da Comissão Mista 
Dia 18-3-97- instalação da Comissão Mista 
Até 19-3-97 ..,. prazo para recebimento de 

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

Até 28-3-97- prazo final da Comissão Mista 
Até 12-4-97-prazo .no Congresso Nacional · 
O SR. PRESIDENTE (Antonio Carlos Magalhã.és) 

-O Senhor Presidente da República enviou ao Con
gresso Nacional a Medida Pl'9visória n2 1.543-20, 
adotada em 13 de março_ de 1997 e publicada no dia 
14 do mesmo mês e ano, que "dispõe sobre o núme
ro de cargos de Natureza Especial, de cargos do 
Grupo-Direção e Assessoramento Superiores e. de 
F!Jnções GratifiCadas, existentes .nos .. órgãos da Ad
ministração Pública Fe<ieral direta, autárquica e fu~ 
dacional, e dá outras providências•. · 

· · ··De acordo com as indiCàÇões das lideranças, e 
nos termos dos§§ 42 _e 52 do art. 22 da Resolução n2 

1189-'CN, fica assim constitufda a Comissão Mista in
~mbida de emitir parecer sobre à matéria: · 

SENADORES 
Titulares 

Edison Lobão 
F.reitas Neto 

Jade r Barbalho 
Nabor Júnior 

Suplentes 
PFL 

BeiJo Parga 
José Agripino 

PMDB 

Gersol'\ Camata · 
Carias Bezerra 

PSDB 

José Roberto Arruda Geraldo Melo 

Bloco Oposição (PT/PDT/PSBIPPS) 

José Eduardo Outra Sebastião Rocha 
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PTB 
Valmir Campelo Regina Assumpção 

Titulares 

Roberto Fontes 
Leur Lomanto 

DEPUTADOS 
Suplentes 

PFL 

Adauto Pereira 
Lael Varella 

Bloco {PMDB/PSDIPSL) 

Geddel Vieira Lima 
Eliseu Padilha 

José Luiz Clerot 
Confúcio Moura 

PSDB 

Aécio Neves Adroaldo Streck 

Bloco (PTIPDTIPC do B) 

José Machado Neiva Moreira 

Pl 

Expedito Júnior Pedro Canedo 
De acordo com a Resolução nº 1, de 1989-CN, 

fica estabelecido o seguinte calendário para a trami
tação da matéria: 

Dia 17-3-97- designação da Comissão Mista 
Dia 18-3-97- iJJJ>talação da Comissão Mista 
Até 19-3-97 - prazo para· recebimento de 

emendas e para a Comissão Mista emitir o parecer 
sobre a admissibilidade 
; : Até 28-3-97- prazo final da Comissão Mista . · 

·Até '12-4~97- prciZdno Co~gresso.Nacional · · 

O SR. PRESIDENTE (Antonio Carlos Magalhães) 
-O Senhor Presidente da República enviou ao Con
gresso Nacional a Medida Provisória nº 1.555-8, 
adotada em 13 de março de 1997 e publicada no dia 
14 do mesmo mês e ano, que "autoriza o Poder Exe
cutivo a abrir ao Orçamento Fiscal da União, em fa
vor do Ministério dos TransP<>rtes, crédito extraordi
nário até o limite de R$ 106.000.000,00, para os fins 
que especifica". 

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 

Edison lobão 
Waldeck Omelas 

SENADORES 
Suplentes 

PFL 

Odacir Soares 
Romero Jucá _ 

Jader Barbalho 
Nabor Júnior 

PMDB 

Gerson Camata 
Cartos Bezerra 

PSDB 

Beni V eras Jefferson Peres 
Bloco Oposição (PTIPDTIPSBIPPS) 
José Eduardo Outra Sebastião Rocha 

PPB 

Epitacio Cafeteira Leomar Quintanilha 

Titulares 

DEPUTADOS 
Suplentes 

PFL 

João Cartos Barcelar José S. de Vasconcellos 
Benedito de Lira Mauro Fecury 

Bloco (PMDBIPSDIPSL) 

Geddel Vieira lima 
Eliseu Padilha 

José Luiz Clerot 
Confúcio Moura 

PSDB 

João leão Fernando Torres 

Bloco (PTIPDTIPC do B) 

José Machado Neiva Moreira 

Pl 

José Egydio luiz Buaiz 
De acordo com a Resolução nº 1, de 1989-CN, 

fica estabelecido o seguinte calendário para a trami
tação da matéria: 

Dia 17-3-97- designação da Comissão Mista 
Dia 18-3-97- instalação da Comissão Mista 
Até 19-3-97 - prazo para recebimento de 

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

Até 28-3-97- prazo final da Comissão Mista 
Até 12-4-97- prazo no Congresso Nacional . 

. O SR. PRESIDENTE (Antonio Carlos Magalhães) 
-O Senhor Presidente da Repúblíca enviou ao Con
gresso Nacional a Medida Provisória nº 1.558-5, 
adotada em 13 de março de 1997 e pubiícada no dia 
14 do mesmo mês e ano, que "altera a redação dos 
arts. 14, 18, 34, 44 e 49 da lei n2 9.082, de 25 de 
julho de 1995, do art. 35 e§ 42 do art. 53 da lei nº 
9.293, de 15 de julho de 1996, que dispõem, res
pectivamente, sobre as diretrizes para a elabora
ção da lei orçamentária para os exercícios de 
1996 e 1997". 

De acordo com as indicações das lideranças, e 
nos termos dos §§ 4º e 52 do art. 22 da Resolução nº 
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1/89-CN, fica assim constituída a Comissão Mista in
cumbida de emitir parecer sobre a matéria: 

Titulares 

Odacir Soares 
RomeroJucá 

Jade r Barbalho 
Nabor Júnior 

SENADORES 

Suplentes 

PFL 

Waldeck Omelas 
Jonas Pinheiro 

PMDB 

Gerson Camata 
Carlos Bezerra 

PSDB 

Beni V eras Coutinho Jorge 

Bloco Oposição (PTIPDTIPSBIPPS) 

José Eduardo Outra Sebastião Rocha 

PTB 

Valmir Campelo · · Regina AssurnPÇão 

DEPUTADOS 

Titulares Suplentes 

PFL 

lberê Ferreira ·· Giro Nogueira 
Francisco Horta Cláudio Cajado.-

Bioco (PMDBIPSDIPSL) 

Geddel Vieira Uma 
Eliseu Padilha 

· José Luiz Clerot 
Confúcio Moura 

PSDB. 

Arnaldo Madeira · . Veda Crusius -

Bloco (PTIPDTIPC do.B) 

José Machado Neiva Moreira 

PPS 

Sérgio Arouca Augusto Carvalho 
De acordo com a Resolução n2 1, de 1989-CN, 

fica estabelecido o seguinte calendário para a trami-
tação da matéria: · 

Dia 17-3-97- designação da Comissão Mista 
Dia 1 S-3-97- instalação da Comissão Mista ·. 
Até 19-3-97 - prazo para recebimento de 

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

Até 28-3-97 - prazo fiÍlal da Comissão Mista 
Até 12-4-97- prazo no Congresso Nacional 
O SR. PRESIDENTE (Antonio Carlos Magalhães) 

- Serão feitas as devidas comunicações à Câmara 
dos Deputados. 

O SR. PRESIDENTE (Antonio Carlos Magalhães) 
-Concedo a palavra ao Senador Lúdio Coelho. 

O SR. LÚDIO COELHO (PSDB-MS. Pronuncia 
o seguinte discurso. Sem revisão do orador.) - Sr. 
Presidente, Srs. Senadores, cheguei esta manhã do 
meu Estado, Mato Grosso do Sul, e quero dar uma 
noticia ao Senado Federal e à Nação brasileira do 
desassossego-das famílias do campo no meu Esta
do. 

Há quatro dias um grupo oriundo do Rio Gran
de do Sul, Paraná e Santa Catarina invadiu uma das 
propriedades mais bem organizadas do meu Estado. 
Uma propriedade que está desenvolvendo um proje
to de pecuária precoce engordando bezerros no sis
tema de confinamento. A fazenda foi invadida por 
pessoas que, na avaliação do Secretário de Segu
rança Pública do meu Estado, nada são ligadas à 
agricultura. 

. O Sr. Juiz da Comarca onde está localizada a 
Fazenda Santo Antônio, entre os municípios de lta
quiraí e Naviraf, concedeu liminar para a desocupa
ção da área. O Secretário de Segurança Pública 
manteve encontro com os invasores que manifesta
ram o desejo de não discutir o assunto. 

Em outro dia, os ocupantes dessa área prende
ram seis policiais e os levaram ao núcleo da inva
são. Tomaram suas armas e horas depois os colo
caram em liberdade. Mantiveram em seu poder, con
tudo, as armas tomadas. · 

Está chegandO o. momento de as autoridades 
constituídas bra.Sileircis' définirem uma posição sobre 
esse quadro de desrespeito à lei. 

Na semana passada, participei de uma reunião 
em Uberaba, convocada pela Sociedade Brasileira 
de Criadores de Zebu e pela Confederação da Agri
cultura Brasileira, com representantes do País intei
ro. Nesse encontro, assistimos a um filme em que o 
portão de entrada de urna fazenda é arrebentado por 
tratares financiados pelo Incra aos ditos •sem-terra 
do Pontal de Paranapanerna•. Os invasores arreben
taram os portões, colocaram fogo nas pastagens, 
queimando vacas prenhas e bezerros. , 

Parece que esse pessoal está querendo que a 
Nação brasileira se divida (ilm duas partes: área rural 
e área urbana. Estão querendo dois direitos de pro
priedade: um para o campo, onde não existe di~il:o 
algum, e o outro para a área urbana 

Sabidamente, esse é um movimento revolucio
nário, que está tentando tomar conta do País, partin
do do campo, que consideram a área mais frágil, 
para estender-se à área urbana. 
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Se pes5õas que nãó têm tena tê:n aireitci de 
tomar a terra dos outros, por que aqueles que não 
têm apartamento não têm direito de tomar o aparta
mento dos outros, inclusive os dos Senadores, que 
só têm um ou dois quartos ocupados? Por que os 
"sem-lar" não têm direito de ocupar a área urbana? 
Precisamos definir o que a Nação brasileira quer. 

Será que queremos destruir essa estrutura 
agrária, que gerou divisas para o Brasil construir 
quase tudo o que há no País? As divisas obtidas 
com o açúcar, o café, a carne, a soja, a borracha, a 
ipeca foram utilizadas na infra-estrutura brasileira 
Agricultura está dando sustentação ao Plano Real e, 
bem ou mal, está gerando um grande volume de di
visas para o nosso País. 

Precisamos fazer uma reforma agrária voltada 
para a agricultura, não uma reforma agrária ideológi-
ca. 

As populações das cidades que desconhecem 
esse assunto precisam entender que não se faz as
sentamento do dia para a noite; a terra é o menos 
importante à reforma agrária, a terra custa apenas 
cerca de 1 O a 12% do custo do assentamento. 

Estamos assistindo a Nação pagar as invasõ
es. Os recursos gastos nas invasões, na marcha so
bre Brasília foram recursos públicos, recursos do IN
CRA que são repassados a essas organizações. 

Penso ser da mais alta importância o povo bra
sileiro tomar uma posição. Nesse congresso em 
Uberaba pedimos apenas ao Senhor Presidente da 
l'tepública que desse cumprimento à Lei. 
·,' Sua Excelência o Presidente Fernando Henri
que Cardoso há poucos dias recomendou ao Minis
tro da Justiça que percorresse os Estados, recomen
dando aos Srs. Governadores que dessem cumpri
mento à lei. Mas lá em Mato Grosso do Sul, anteon
tem, o Secretário Souza, com quem falei, afirmou 
que não. tinha meios de providenciar forças para a 
evacuação dessa área. 

Gostaria de alertar a nação brasileira, porque 
há uma inquietação muito grande. As famílias estão 
muito preocupadas. Penso que não precisamos de 
derramamento de sangue para fazer á reforma agrá
ria O Presidente Fernando Henrique Cardoso, 
quando candidato, assumiu com a Nação o compro
misso de fazer todas as reformas dentro da ordem e 
da lei. A maioria silenciosa que elegeu Sua Excelên
cia não quer a badema. Se quisesse, teria eleito o 
Sr. Luís Inácio Lula da Silva, que estava propondo a 
reforma agrária pela força, como está fazendo ago
ra. A Nação disse não a Lula, porque quer a reforma 
ag;á1ia e todas as reformas de que o País necessita 

dentro da ordem e da lei. Precisamos apoiar o Presi
dente da República, a fim de que consiga esse re
sultado final. 

Participei de diversas reuniões em meu Estado 
e pude observar que há uma intranqüilidade enorme 
das fammas. Quero transmitir isso a meus Pares no 
Senado porque precisamos tomar providências para 
evitar que coisas piores aconteçam. 

O Sr. ·Romero Jucá - V. Exª permite-me um 
aparte, nobre Senador Lúdio Coelho? 

O SR. LÚDIO COELHO - Pois não, nobre Se
nador Romero Jucá. 

O Sr. Romero Jucá - Caro Senador Lúdio 
Coelho, V. EJcll traz ao Plenário hoje um fato lamen
tável e de extrema seriedade: a invasão violenta 
ocorrida, desta vez, em terras do Estado do Mato 
Grosso do Sul. Já vimos nesta tarde ser ferido o 
tema na palestra do Senador Valmir Campelo, quan
do tive oportunidade de dizer que tenho a certeza de 
que nenhum Senador.desta Casa é contrário à refor
ma agrária; mas uma reforma agrária, como bem 
disse V. EJcll, dentro dé1.1ei, dentro da ordem e, princi
palmente, dentro da visão de produção e de ampliac 
ção da questão agrária no nosso País. Quero aqui, 
rapidamente, extemar a V. EJcll e ao povo de Mato 
Grosso do Sul a nossa solidariedade e dizer que, 
efetivamente, o Governo brasileiro, o Presidente 
Fernando Henrique, o Ministro Raul Jungmann, en
fim, os segmentos do Executivo e também o Judiciá
rio não podem compactuar com essa quebra da lei 
em nosso País. Não se fará reforma agrária na mar
ra,· até porque V. EJcll disse muito bem, a questão 
fundamental não é a terra; a questão fundamental é, 
primeiro, a discussão de um modelo e depois a im
plementação desse modelo com condições de que o 
homem assentado possa produzir, criar a sua famí
lia, comercializar sua produção e melhorar seu pa
drão de vida. Infelizmente, a maioria dos assenta
mentos do INCRA hoje tem demonstrado que essa 
premissa não tem funcionado até o final.· Quero 
aqui novamente dizer que nós todos esperamos 
que o Governo aja dentro da lei, que a Justiça bra
sileira cumpra a sua parte e que, efetivamente, re
flua esse. movimento que, ao agir dessa forma, 
está comprometendo a verdadeira reforma agrária 
em nosso País. Parabéns a V. EJcll pelo pronuncia
mento. 

O SR. LÚDIO COELHO - Muito obrigado, Se
nador Romero Jucá .. 

Nós assistimOs ontem a uma grande reunião 
no Pontal do Paranapanema, em que estiveram pre
sentes lideranças do PT, inclusive o Lula. 
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O PT não conseguiu bademar a área urbana 
brasileira; agora está tentando criar badema na área 
rural. 

Estão com medo de dizer a verdade à Nação. 
Todos nos lembramos do lamentável acontecimento 
de Corumbiara. Todos vimos pela televisão as pes
soas correndo atrás da polícia ostentando foices e 
machados. No fim, acusaram a polícia de bandido. 
Não podemos ter duas Justiças: uma para o campo 
e outra para a cidade. A Nação precisa decidir o que 
quer. As pessoas estão-se manifestando, estamos 
pedindo calma, não queremos armamentos, porque 
não é esse o caminho. 

Gostaria de dar outra notícia ao Senado Fede
ral: muitos pequenos e grandes proprietários brasi
leiros estão, novamente, emigrando para o Paraguai 
e a Bolívia. Com a crise da agricultura brasileira, 
houve grande movimento de emigração de brasilei
ros para a Bolívia e para o Paraguai. Novamente 
essa transferência recomeçou em ritmo muito aceJe-· 
rado. Muitos agricultores do Rio Grande do Sul fo
ram plantar arroz no Uruguai, e hoje mais de 50% da 
produção de arroz no Uruguai já está nas mãos de 
brasileiros. Temos o dever de preservar a estrutura 
agrária brasileira, que está fornecendo alimentação 
barata ao povo, inclusive vários tipos de carnes: 
Hoje não há um produto agrícola que custe R$1 ;00 o 
quilo. Parece-me que é por isso que, às vezes; não 
valorizam o produtor - tenho 'dito aos meus compa" 
nheiros - pois com R$45,00 ou R$50,00 o cidadão 
compra uma cesta básica com mais de cinqüenta 
quilos. 

Sr. Presidente, precisamos ficar atentoS ·a esse 
problema para evitar que coisas que não são· as ~ 
lhores para a Nação venham a acontecer. 

Muito obrigado. 
O SR. PRESIDENTE (Antonio Carlos Magalhães} 

-Com a palavra a Senadora Marina Silva. (Pausa) 
Com a palavra ao Senador José Roberto. Arru~ 

da 
O SR. JOSÉ ROBERTO ARRUDA (PSDB-DF. 

Pronuncia o seguinte discurso. Sem revisão do ora
dor.) - Sr. Presidente, Srls e Srs. Senadores, é co
mum na _yida política brasileira nós, parlamentares 
principalmente, assumirmos a tribuna para fazer crí
ticas, muitas até construtivas, ao funcionamento do 
aparelho de Estado. 

Hoje ocupo esta tribuna, Sr. Presidente, Srlls e 
Srs. Senadores, para fazer um registro que me pare
ce importante sobre um setor do Estado brasileiro 
que se modernizou rapidamente nos últimos anos e 
com essa modernização está causando uma simplifi-

cação de procedimentos extremamente importante 
para a sociedade brasileira. Refiro-me à Receita Fe
deral. 

A Receita Federal nesses últimos· dois anos 
passou por um processo de modernização de proce
dimentos, de equipamentos, de legislação, que me
rece o registro nesta Casa. Há um dado que me pa
rece fundamental: este ano 44% das declarações do 
Imposto de Renda de pessoas físicas deve ser feito 
em disquete. Esse índice de informatização é maior 
do que nos Estados Unidos e na França, apenas 
para citar dois exemplos. Claro que o fato de 44% 
-dos declarantes de Imposto de Renda de pessoa fí
sica fazerem suas declarações em disquete diminui, 
e muito, a possibilidade de fraude, simplifica procedi
mentos, e, é claro, o Estado passa a ser mais efi
ciente. 

Além disso, com a instalação e o pleno funcio
namento do Siscomex, o Governo Federal tem hoje 
a possibilidade de· fazer um,controle mais preciso. 
das importações e das exportações. Por si só, o Sis
comex já valeria o processo de modernização da 
Receita Federal. Todavia, há ainda mais: hoje, pela 
manhã, iniciou-se o processo de consulta à Receita 
Federal e de declaração de renda via Internet. Qual
quer cidadão brasileiro poderá acessar os· formulá
rios e os dados na:-Receita Federal e entrar com. a 
sua declaração de renda via Internet. 

Com isso, Sr. Presidente, já subiu de 6,5 milhõ
es para 7,7.milhões o número de declarantes do Im
posto de Renda de·pEI,!lSoaAísica. 

Acrescente-sea~isso·a. nova·-tegislação Sobre 
Imposto de Renda de pessoa jurídica, que sirnplifi" 
cou nitidamente os procedimentos e também o Im
posto de Renda de pessoa física com os seus for
mulários simplificados. 

Por último, Sr. Presidente, o Congresso Nacio
nal aprovou o Simples, o Sistema Simplificado-de 
Recolhimento de Impostos das Micro e Pequenas 
Empresas brasileiras •. 

Como isso, esquecemos do leão, da Receita 
Federal burocrática, da Receita Federal ineficiente, 
da Receita Federal tradicionalmente questionada pe
los apadrinhamentos políticos nas suas superinten
dências regionais, pelas falhas ém seus procedi
mentos, mais que isso, esquecemos daquela tradi
ção pesada de uma Receita Federal pouco respeita
da, ou respeitada pelo medo, o que não é bom. 

A Receita Federal hoje está com um processo 
moderno, informatizado, de captação de declaraçõ
es, de acesso a dados, de checagem dessas infor
mações que permitiu, em dois anos, Sr. Presidente, 
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o aumento de 61% da arrecadação das pessoas físi-
cas. 

Ora, com a diminuição das fraudes, estamos 
conseguindo um verdadeiro milagre, o milagre que 
Hélio Beltrão, no tempo da desburocratização, já pe
dia, o milagre de que tantos brasileiros já falavam: a 
necessidade de o Estado brasileiro ter coragem de 
simplificar procedimentos, diminuir a carga tributária 
e, com sua diminuição, aumentar a base da arreca
dação e o valor arrecadado. 

Pela primeira vez na História deste País, o va
lor dos impostos sofreu uma diminuição e, ao contrá
rio do que os pessimistas esperavam, a arrecadação 
não diminuiu, aumentou. Por quê? Porque várias pe
quenas e microempresas que estavam fora do siste
ma contributivo, que estavam sonegando impostos, 
com a diminuição das alíquotas e com a simplifica
ção dos procedimentos, estão podendo entrar no 
universo das empresas que efetivamente contri
buem. Isso é muito bom para o País. 

E esta tribuna, Sr. Presidente, Srs. Senadores, 
não deve ser apenas a tribuna da crítica Ela deve 
ser também a tribuna do registro daquelas áreas de 
governo que cumprem o seu papel, que modernizam 
os seus procedimentos e que começam a esboçar 
um novo modelo de Estado, informatizado, mais efi. 
ciente, menos burocratizado. 

Por último, graças a Deus, mais urna vez hoje 
foi confirmado pelo Ministro da Fazenda, Pedro Ma· 
lan, e pelo Secretário da Receita Federal, Everan:lo 
Maciel - eles dois merecedores dos nossos cumpri· 
mentos por esse esforço de .modernização - que 
este ano, a exemplo do ano passado, não vamos ter 
que alargar pm.zos. As datas são para valer, os pra
zos serão cumpridos, o· contribuinte brasileiro sabe 
exatamente quando e como entregar a sua declara· 
ção de renda, sabe os pm.zos de recolhimento. En
fim, o País começa a ter calendários fixos e não 
mais calendários móveis, voláteis, em função da ine
ficiência do Estado. 

O Sr. Romero Jucá- V. Ex" me permite um 
aparte? 

O SR. JOSÉ ROBERTO ARRUDA • Ouço V. 
Exl! com pm.zer, Senador Romero Jucá. 

O Sr. Romero Jucá- Meu caro Senador José 
Roberto Arruda, eu gostaria de sornar a minha voz 
ao competente discurso de V. Ex", que relata uma 
das grandes transformações da máquina administra
tiva do Governo Federal que ocorreu na administra
ção Fernando Henrique Cardoso, que é exatamente 
a da Receita Federal. E gostaria de fazer dois co
mentários. O primeiro deles é registrar, também 

mais uma vez, o trabalho quase anônimo, mas de 
extrema competência, do Secretário da Receita Fe
deral, Everan:lo Maciel. Quem conhece o estilo de 
Everan:lo, sabe que ele está cumprindo à risca um 
projeto de efetivamente ampliar a arrecadação e tor
nar a Receita Federal uma ação extremamente justa 
e de financiamento do desenvolvimento do País. 
Everan:lo Maciel, um grande amigo, foi Secretário da 
Fazenda e da Educação de Pernambuco, junto co
nosco e com o Senador Joel de Hollanda, que presi
de agora esta se!isão. É, sem dúvida, um grande 
quadro técnico do Governo brasileiro. Eu gostaria 
também de aproveitar o tema - aumento da arreca
dação, transformações que a Receita Federal pas
sou e está passando- para pedir o apoio de V. Exl!, 
como Lfder do Governo, para urna questão que vou 
levar ao Ministro da Casa Civil, Clóvis Carvalho, e. 
que já discuti com o Dr. Everardo Maciel.e vou tam
bém discutir com o Ministro da Fazenda Trata-se da 
diminuição da remuneração dos auditores .e fiscais 
da Receita Federal, por meio de uma medida: provi
sória, que estabeleceu um subteto para a RA V e a 
remuneração desses trabalhadores. Temos algumas 
soluções a propor ao Governo Federal porque en-· 
tendemos que com a ampliação da arrecadação· e 
com o trabalho brilhante que está sendo feito ·pela 
Receita Federal, é possível bu.Scar" caminhos, que, 
de certa forma, corrijam essa injustiça que foi co
metida com a classe dos auditores e fiscais. Nobre 
Senador José Roberto Arruda, somo a minha voz 
à voz de V. ex- quando registra o excelente·traba
lho do Secretário Evêran:lo Maciel, do-MiniStro P~ 
dro Malan e de toda a equipe técnica da Receita 
Federal, porque a Receita Federal mudou aquela 
conotação, como bem diz V. ~. de ·leão para um 
instrumento de justiça, de seriedade, e, principal
mente, de competência para arrecadar tributos no 
nosso País. 

O SR. JOSÉ ROBERTO ARRUDA - Mutto ob
rigado pelo aparte, Senador Romero Jucá, que in
corporo a este meu pronunciamento •. · 

Há alguns dados fundamentais, Sr. Presidente, 
Senador Joel de Hollanda, Srs. Senadores, que pre
cisam fiCar registrado nesta casa. Nós não acreditá
vamos, nós mesmos ·éramos muito ·céticos em rela
ção a isso. Por muitos e muitos anos, urna· plêiade 
de tnbutaristas renornados brasHeiros e um conjunto 
muito grande de lideranças empresariais diziam cla
ramente que no dia em que o governo tivesse cora
gem de diminuir impostos, de diminuir a alíquota de 
impostos, a arrecadação ia aumentar. Por quê? Por
que muitos aue estão sonegando - são obrigados a 
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~onegar, porque o imposto é impagável - vão entrar 
no mercado, vão entrar no universo contribuinte. 

Vejam o seguinte: a alíquota máxima de Im
posto de Renda de Pessoas Jurídica caiu de 43% 
para 25% dos lucros. É uma grande d.iminuição! É 
uma diminuição de 50% no Imposto de Renda a ser 
pago. E o aumento da receita foi da ordem de 61 %, 
em dois anos. Mais do que isso, Sr. Presidente: no 
peso dos salários, o Imposto de Renda de Pessoa 
Física caiu de 13% para 11% do total arrecadado. 
Surgiram dez mil novas micro e médias empresas, e 
foram legalizados 700 mil postos de trabalho. Ora, 
isso é muito importante para a vida brasileira. 

Nós que desejamos um Estado mais ágil, um 
aparelho de Estado menor e mais eficiente, temos 
que aplaudir o esforço do Ministério da Fazenda e 
da Receita Federal em informatizar os seus quadros, 
em simplificar procedimentos, em modificar a legisla
ção: a legislação do Imposto de Renda de. Pessoa 
Física, do Imposto de Renda de Pessoa Jurídica.·o 
Simples - para a arrecadação dos impostos das mi
cro e pequenas empresas -, enfim, esse conjunto de 
medidas que fez com diminuíssem as alíquotas de 
impostos, aumentasse a arrecadação, diminuísse o 
número de sonegadores, e, mais .do que isso, fos-. 
sem efetivados novos postos de .emprego·-:- os mi~ 
lhares e milhares de .trabalhadores que.estavam ile-. 
galmente prestando serviços nas microempresas pu-. 
deram ser legalizados ·a partir . exatarnente dessa 
simplifiCação de procedimentos tributários •. 

" •.. Este registro,. Sr. Presidente, é da maior impor~ .. 
tância, porque outn;>s. órgãos da administração públh, 
ca brasileira estão sendo motivados a também sim
pflficar e modernizar os seus procedimentos, e os re- :. 
suHados _obtidos pela Receita Federal- resultados 
numéricos, que não ·mentem- são motivadores para 
a continuidade do esforço de modernização da _má
quina pública brasileira. 

Muito obrigado, Sr. Presidente. 

Durante o discurso do Sr. José Rober
to Arruda, o Sr. Antonio Carlos Magalhães, 
Presidente, deixa a cadeira da presidência, 
que é ocupada pelo Sr. Joel de Hollanda, 
Supiente de Secretário: • · · · ·· · · · · · 

O SR. PRESIDENTE (Joel de Hollanda) - Con-
cedo a palavra ao Senador José Fogaça. -· 

V. ~ dispõe de vinte minutos. · 
O SR. JOSÉ FOGAÇA (PMDB-RS. Pronuncia 

o seguinte discurso. Sem revisão do orador.) - Sr. 
Presidente, Sr*s e Srs. Senadores, aproveito esta 
oportunidade, uma sessão não-deliberativa de se
gunda-feira, portanto, sem matérias em votação, 

mas tão-somente em debate, para tentar trazer à 
tona um assunto que;· çreio, em todas as questões 
que vêm sendo analisadas diante da CPI dos Preca
tórios, .talvez seja o que menos tem sido enfocado, 
mas que merece uma atenção mais rigorosa, mais 
detalhada, porque talvez seja esta a depreensão, a 
conclusão mais importante a tirar desse processo in
vestigatório que está sendo levado a cabo pelo Se
nado da República. 

Sr. Presidente, há uma indagação e - diria -
até uma certa perplexidade em tomo do papel do 
Banco Central. O potencial fiscalizador do Banco 
Central vem sendo questionado na imprensa, na opi
nião pública e nos discursos parlamentares. Há uma 
pergunta permanente que até agora não foi respon
dida: de fato, o Banco Central é efiCaZ na sua tarefa 
de fiscal do sistema financeiro, na sua tarefa de con-. 
trotar e de reprimir os erros, os desmandos, os des-. 
vios, ·as irregularidades.praticadas .nas operações fi
nanceiras? 

· Acho que uma resposta ~mais simples, mais 
elementar seria a de dizer que não. De fato, para· 
uma análise superficial, o Banco Central parece pou-
co eficiente. Para quem olha as coisas em seu der
redor, para quem observa de fora;:a· idéia que se. 
.passa pela imprensa, pelo5 trabalhos da CPI, pelos 
pronunciamentos deis seus integrantes, é a de que
temos um Banco. Central de pouca eficácia fiscaliza
tória. 

· No 'entanto, Sr. Presiderite, Srs. Senadores, o 
meu pensamento é totalmente distinto. Não vejo; na. 
situação erri que estamos todos perpiexamente des.i':' 
cobrindo--por intermédio da ·càmissão Parlamentar. 
de Inquérito· um baixo nível de eficiência do. Banco 
Central Se tivesse qlie fazer um diagnóstico dessa 
situação, eu diria com toda tranqüilidade que. não é . 
problema de efiCiência; mas de autorida~-e de in
dependência 

Senão, vejamos: durante ··a campanhá eleitoral .. 
de 1996, no auge da disputa à Prefeitura ,de São 
Paulo, um dos jornais brasileiros rriais importantes, o 
Estado de S. Paulo, publicou uma notícia a respeito 
de irregularidades· praticadas ·nos precatórios d~. 
Prefeitura de São Pàulo. EsSa. notícia foi dada timi
damente pelo Banco Central, sub-repticiamente pas
sada a alguns jornalistas. Possivelmente, a fonte 
que forneceu essa notícia o fez sob a negociação de 
que seria mantida sigilosa, desconhecida, reserva
da A notícia ganhou espaço mas, em seguida; so
freu a restrição política. Estávamos em plena cam· 
panha eleitoral, e lembro-me de que, entre palavras 
de acusação ao Banco Central, apareceram as se· 
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guintes manifestações: "que o Banco Central estava 
fazendo campanha política"; "que o Banco Central 
queria atingir um determinado candidato"; "que o 
Banco Central estava a serviço de uma determinada 
candidatura e que, portanto, o Banco Central estava 
se prestando a um papel político, conseqüentemen
te, desviando-se de suas funções". 

Ora, vejam só! Se o Banco Central cumpre seu 
papel e, timidamente, quase que de forma reservada 
e anõnima, faz passar a um detenninado jornalista a 
informação de que houve irregularidade nos precató
rios de uma determinada prefeitura, ele está des
cumprindo seu papel, está a serviço de um detenni
nado interesse político. 

Sr. Presidente, Sr!s e Srs. Senadores, é difícil 
realmente entender o processo político biasileiro. 
Quando o Banco Central faz a denúncia está equivo
cado, está errado, isso é condenável. Oito meses 
depois, é instalada urna CPI e diz-se ·que o Banco 
Central não cumpriu o seu papel, não fez ó que··de
veria, não denunciou no momento.· Não dá para en~ 
tender. Ou os políticos querem ou não querem que o 
Banco Central denuncie. Porque quando denuncia, 
está desviando seu papel; se não denunciou, não 
cumpriu também o que devia ter cumprido. · 

Quem fizer um diagnóstico preciso; 'cci'rfí:jio, 
adequado, verá que se trata de urna questão de au~ 
toridade, de independência, de . intàngibilidade. · Ne-'_ 
nhum diretor do Banco Central, nem mesmo o seu 
Presidente, tem coragem, tem destemor para fazer 

· urna denúncia que afefu prefeitos· de grandes Cida-. 
des, governadores de estados importantes. Não tem 
coragem, não tem destemor, não tem autoridade e 
não tem independência porque sabe que; mal ve
nham a soar as campainhas do alanne ou da denún
cia, as garras políticas se atiram sobre os diretores 
do Banco Central. Não pode denunciar porque, se o 
fizer, estará fazendo política a serviço de interesses 
mesquinhos, escusas, inconfessáveiS. E se não de
nuncia, mais tarde haverá reclamação, uma grita geral 
de que o Banco Central não fiscaliza e não denuncia 

Ora, convenhamos, as mesmas pessoas que 
fazem esse tipo de acusação .são aquelas que não 
querem conferir autoridade e independência ao Ban
co Central. Porque só um Banco Central que tem 
autoridade, intangibilidade e independência pode fa
zer denúncias sem correr riscos de ordem política, 
com imunidade do cargo e do seu mandato, inde
pendentemente das conseqüências políticas. 

Sr. Presidente, qual foi o material utilizado pela 
Comissão Partamentar de Inquérito desde o seu iní-

cio? Qual é o material no qual a comissão se baseou 
para chamar o primeiro depoente, que foi aquele ci
dadão de urna empresa chamada empresa .laranja, 
porque assinava cheques através de urna empresa 
quase fantasma? Quando recebeu todo _o material 
que vinha sendo objeto de investigação, levantado 
pelo Banco Central, a CPI começou a trabalhar. Eu 
diria que 90% dos dados que a CPI tem até agora 
são dados já recolhidos há meses pelo Banco Cen
tral, não há nada de novidade. A única novidade é a 
publicidade, é a revelação pública. Não há nada de 
novidade para os fiscais do Banco Central. 

E aí alguém vai perguntar: mas então o Banco 
Central sabia e nada fez? O Banco Central tinha ele
mentos e não interveio? É, Sr. Presidente, o Banco 
Central tinha elementos e não interveio? Sim, o Ban
co Central tinha elementos e não interveio •. Não in
tervirá porque toda vez que intervier, Sr. Presidente, 
haverá uma grita, um protesto, urna reação, ·uma 
contrariedade -atingida que se abaterá sobre· qual
quer dos diretores.ou até mesmo. do Presidente do 
Banco Central. Note-se. um detalhe pouco percebi
do: o fato foi percebido,·rnas o detalhe embutido no 
fato não o foi. Poucos dias depois de instalada a Co
missão Parlamentar de Inquérito, o Banco Central 
interveio nas instituições finance.iras erivólvidas .eom· 
urna rapidez impressionante. A pergunta ~ foi a CPI 
a geradora ele informações, de documentos, de da
dos, de elementos comprobatórios para .o Banco 
Central agir com tanta rapideZ? É evidente que não. 
É evidente que a CPI não deu nada erri termos de 
dados;· de referências;· de êOnhecimento, de eiE!men
tos comprobatórios ·para o Banco Central. Nada 
mais do que ele já não tivesse. O que a CPI deu ao 
Banco Central que até então ele não tinha? O que a 
CPI conferiu ao Banco Central que até· então não 
possuía? Autoridade politica. · ' 

Poderia fechar bancos, instituições financeiras, 
intervir no mercado financeiro, porque não seria acu~ 
sado, não sena criticado, não háveria a reação dos 
interesses contrariados, porque politicamente ele, 
Banco Central, estava respaldado pela Comissão 
Partamentar de Inquérito. Mas, note-se, sem o res
paldo político que a CPI lhe deu, sem a força de au
toridade, portanto, de quase que inevitáVel certeza 
de que os fatos estavam ali para não serem des
mentidos, Sr. Presidente. Somente diante dessa si
tuação é que o Banco Central interveio, somente 
diante dessa situação é que ele agiu. Será que por 
um segundo, por um milímetro de momento não se 
raciocina que é urna questão de poder político, de 
destemor político para agir? Nenhum diretor de Ban-
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co Central é louco de assumir a i'esponsallilidaàe de 
fazer uma revelação, uma denúncia e uma interven
ção dessa ordem que atinja a Prefeitura de São 
Paulo, o Governo de Pernambuco, o Governo de 
Santa Catarina, o Governo de Alagoas, envolve go
vernadores, prefeitos, nenhum diretor nem mesmo 
presidente de Banco Central, tendo seu cargo de
missível ad nutum, tendo uma sustentação preca
ríssima, sabendo que a simples palavra de um sena
dor, de um deputado, o simples protesto de um go
vernador pode derrubá-los. Por que os diretores do 
Banco Central vão assumir responsabilidade para 
fazer denúncias? Só o fazem quando a situação é 
politicamente tão definitiva, tão irrecorrível, tão fatal
mente comprovada que aí, sim, eles podem fazê-lo, 
mas aí são condenados por fazerem tarde. 

A intervenção no Banco Económico foi acusa
da de ter sido feita tardiamente; a intervenção no 
Banco Nacional sofreu também a acusação ter sido 
feita tardiamente. Será que, por .um átirno 'de mo-' 
rnento, Sr. Presidente, não se· pode fazer urna pe
quena reflexão e verifu:ar que não falta eficiência fis-' 
calizatória ao Banco Central? 

Não é preciso criar novos organismos, separar_ 
a função fiscalizadora do Banco Central _atribuindo-a. 
a eSte ou àquele órgão, criar novos encargos ao Mi
nistério da Fazenda. Nacta ÕISSO é necessário. _O 
que o Banco Central e os seus diretores precisam é 
de mandato, autoridade, independência, força potrti-· 
ca, que hoje a instituição não tem. . , , . o . 

.' • . É wrdade,' SirÍl, S~. Presidente, que a iÍÜ~·r,;eO.: 
ção do Banco Central no Banco Vetar foi feita em 
que pese ser este um banco financeiramente saudá
vel, um banco em situação exemplar do ponto de 
vista da sua contabiTKfade. O depoimento do Presi
dente do Banco à CPI foi altamente elucidativo; to-. 
davia, o Banco Central sabia, tinha as informações, 
tinha os elementos concretos de que aquele banco 
vinha fazendO algumas operações suspeitas, conde-
náveis. · 

Ora, se um diretor do Banco Central vai denun
ciar, se isso vai ser trazido a público e se vai haver 
uma intervenção explícita! Cai o mundo em cima 
dele, Sr. Presidente. O Presidente do Banco; Dr. 
Gustavo Loyola, pagou os pecados desta vida, da 
próxima e de muitas outras vidas que poderá ter 
pelo fato de ter feito uma intervenção em dois ban
cos de grande porte em nosso País. E só não ·caiu, 
porque a intervenção foi feita no momento tardio 
realmente, já quando as coisas estavam como fato 
consumado, como situação definitiva, como quase 

uma decisão irrecorríveL Rzesse ele a· interyenção 
na hora certa para prevenir, como alguns sempre 
exigem com muita autoridade, com muita veemên
cia, Sr. Presidente, coitado do Presidente do Banco 
Central! 

Parece claro que nesta Comissão Parlamentar 
de Inquérito há um diagnóstico a fazer. Esse diag
nóstico, Sr. Presidente, é o que quero fazer neste 
momento. Esta é, para mim, a lição mais importante 

· do ponto de vista institucional do Senado, porque ele 
é a Casa que fiscaliza o Banco Central. O Banco 
Central é, portanto, uma instituição que deve infor
mações e que deve sempre reportar-se ao Senado 
corno a sua referência balizadora. O Senado tem um 
papel da maior importância nisso tudo. Apenas que
ro dizer que questões, às vezes cornezinhas do me~~ 
cada financeiro, questões que são visivelmente lrTê- · 
guiares, que são clarameitte,. ÍJerceptivelmente, ana::. 
malas e 'que devem' ser' objeto dé um controle; de~ 
um ato de fiscalizaÇão. e até mesmo de um atei' dé: 
repressão do órgão fiscalizador, essas questõeS'po-:· 
dariam ter sido reso·lvidaS no seu n~uro! .• ·'·'' ~-

Espero, sinceramente, que o Senado tenha 
olhos para ver, que os Senadores tenham .. ouvido~ 
para ouvir, tenham .sensibilidade para sentir e para.· 
perceber o que é preciso .mudar nas instituições fi
nanceiras'do nosso País. Há uma coisa·que se.cl:!a~. 
má autoridade, e ._autoridade,. Sr •. Presidente! só. ,8e:: 
tem com malldato independente, e é por isso que há· 
mais de um ano .estamos pregando a aprovação· _çie • 
um . projeto_ que ·institui à, . il'l<:iependência 'do' aaQêO: Central. . .. .. .. " 

.Obrigado, Sr. Presidente. 

O SR. PRESIDENTE (Joel de Hollanda) - Os' 
Srs. Senadores Odacir Soares e 'Benedita da Silva· 
enviaram discursos à Mesa para serem publicados 
na forma do disposto no art.-203 do Regimento lnter~_-
no. 

s. Exls serão atendidos. 

O SR. ODACIR SOARES (PFL-RO)' ~ Sr. Pr&.. 
sidente, Sr«s. e Srs. Senadores, a questão da Refor.: 
ma Agrária adquiriu;. nos últimoS dias, nuai1ces de 
informações centraditórias, · · oú de desinformàção:·· 
Enquanto os dados do Movimento dos Se~ Terra in-·· 
formam que o número de fammas acampadas nos· 
estados, à espera de um lote, já chega a 45 miL' · · · ... :· 

O Excelentíssimo Senhor Ministro Raul Jung
mann, apoiado em resultados de uma pesquisa rea• · 
lizada em dezembro de ·1995:, por 27 universidades 
em todo o .País, sustenta que os "sem-terra• acam
pados são cerca de 20 mil. Isso não se computando 
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os resultados da região Norte, onde são poucos os 
acampamentos do MST. 

Por outro lado, Senhor Presidente, ocorre uma 
outra contradição numérica, quando se trata do nú
mero de famílias assentadas. O Ministro Raul Jung
mann, assevera que o Governo já assentou nos dois 
primeiros anos de Governo Fernando Henrique Car
doso, 100 mil famílias. Um dos principais coordena
dores do MST, João Pedro Stédile, declarou, em 
dias da semana passada:. • ••. temos 244 acampa
mentos e das 45 mil famílias, só 20 mH foram atendi
das". 

Senhor Presidente, precupa-me sobremodo a 
"batalha dos números", em relação ao contingente 
de acampamentos e de famílias assentadas. Mas te
nho a convicção de que o Governo Fernando Henri
que Cardoso, empenhado como está nas refonnas 
do Estado há de urgir também a Reforma Agrária, 
incorporando-a à Reforma do Estado. 

Em entrevista na revista VEJA, de janeiro de 
1997, uma importante contribuição foi dada pelo 
consagrado economista Celso Furtado. Perguntado 
por que achava que o Movimento dos Trabalhadores 
Sem-Terra era o mais importante movimento social 
brasileiro do século, respondeu textualmente: 

"Porque é a única resposta significativa dada 
ao desemprego em massa que se está gerando no 
Brasil. Em parte, trata-se de recriar urna agricultura 
de subsistência, mas como não reconhecer que 
essa é urna forma de sobrevivênciá melhor que a 
marginalidad_~. urbana? -c-O MST é .o, primeiro rnovi7· 
mento rural êstruturado do País". · :. . ... .. ., .. -· 

Senhor Presidente, posso não concordar em 
gênero, número e grau com a afirmação de Celso 
Furtado, mas não posso deixar de reconhecer méri-
to, na sua colocação corajosa. . • 

Em meu Estado, Rondônia, estamos às voltas 
com alguns acampamentos que. se originaram há 
quase um ano, das invasões das fazendas "Aninga" 
e "Triângulo", no município de Ouro P~to do Oeste. 
Na semana passada trouxe ao conhecimento desta 
Casa a iniciativa liderada pela Prefeitura de Ouro 
Preto do Oeste e submetida à apreciação do Senhor 
Ministro Raul Jungmann, pelo técnico agrícola Car
los Magno, recém eleito pelo PFL-RO. Estou me re
ferindo ao Projeto "AGROVILA OURO PRETO", ob
jeto de meu discurso de 12 de março de 1997.' 

Hoje, passo a referir-me à grande possibilidade 
de apropriação de terras, fartas e férteis que dariam 
para o assentamento de 1.800 famílias em lotes indi
viduais de 50 hectares, com viabilidade ambiental in
questionável, por se tratar de áreas das Zonas I e 11 

do Zoneamento Socioeconômico-Ecológico, do PLA
NAFLORO. Isto sem se falar na riqueza da infra-es
trutura que lhe é proporcionada pela vizinhança da 
cidade de Ariquemes, a segunda cidade em popula
ção do Estado de Rondônia. 

Hoje, Senhor Presidente e Senhores Senado
res, encontrar disponibilidade de terras agricultáveis, 
em Rondônia, não é tarefa muito fácil. Parece inad
missível que um Estado com área geográfica de 
23,8 milhões de hectares, quase do tamanho do Es
tado de São Paulo (24,8 milhões de hectares), não 
disponha de mais espaço para abrigar populações 
de "sem-terra". A população de Rondônia, na recen
te contagem feita pelo IBGE, indicou apenas 
1.221.290 habitantes, enquanto que .o Estado de 
São Paulo passava dos 34 milhões. 

Ocorre, Senhor Presidente, que na fase pós
Pianafloro, com a definição e aumento das áreas 
protegidas, dos 23,8 milhões de hectares, 56"A> da 
área total.de,Rondônia .(Áreas~ Reservas;lndíge
nas e Unidades de Conservação), estão deStirlaclas 
ao "não-uso". · · · 

As áreas que sobram, perfazem 44% da área 
territorial, cerca de dez. milhões de hectares. Com a 
Medida Provisória· N2 1511, Elditada em 26 de julho 
de 1996, as áreas com fitofisionomias. florestais,.o 
que em linguagem corrente, significa teiras cobertas 
por "mata fechada" não podem sofrer corte raso se
não em 20% da área. Vale ãtZer Rondônia está .con
denada a cultivar apenas dois _milhões do total de. 
23,8 milhões de hectaieS que. ~in o· 5eu. tÉlri:i
tório! 

É o Estado de Rondõnia,transforrnado em ES
tado sem terra, é Rondônia subrnefidà: a uma "cami
sa de força", e a economia do Estado "engessada". · 

Enquanto isso, Senhor Pn!Sidenté, exiStem 81-. 
gumas áreas de boas terras, disponíveis ou s.utHJtili
zadas, dentro das Zonas I e Zona 11 dO Zoneamento 
Socioeconômico-Ecológico, dQ Planafloro •. ·,·. :. 

Estou me referindo, especificamente, à Gleba 
da Ucitação de Terras Públicas ,"Burareiro", no mu
nicípio de Ariquemes. 

O INCRA licitou, sucessivamente, 181 lotes de 
500 hectares, num total de 90.500 hectares e.1021o
tes de 1.000 hectares, num total de 102.000 hecta
res. O total licitado foi de 283 lotes, sornando uma 
área de 192.500 hectares. 

Os lotes menores, com 500 hectares, pos
suíam solos com um padrão melhor de qualidade, 
com maior riqueza de componentes minerais primá
rios: nitrogênio, fósforo e potássio. Os lotes com 
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1.000 hectares tinham terras boas, mas com uma 
mescla de terras de riqueza menor. 

Os lotes de melhor qualidade foram destinados 
ao plantio de cacau. Contratualmente, ficou estabe
lecido que nos lotes de 500 hectares 

Haveria obrigatoriedade, por parte do licitante 
vencedor, da implantação da cacauicultura em, pelo 
menos 125 hectares. Nos lotes vocacionados para o 
plantio de cacau, poder-se-ia plantar um total de 
22.625 hectares de cacauais. 

A implantação das áreas cacaueiras, na Gleba 
Ucitação Burareiro, iniciou-se em 1978f79 e alon
gou-se até o ano 1984/85. O total plantado alcançou 
7.675 hectares de cacauais financiados, pelo Banco 
do Brasil e Banco da Amazônia, e mais 405 hectares 
de cacauais foram plantados com recursos próprios, 
tanta era a esperança na atividade cacau. 

Dessa forma, Senhor Presidente, a área plan
tada pela categoria dos licitantes, alcançava 8.180 
hectares do contratualmente fiXado em 22.625 hec
tares, ou seja, 36o/o do total. 

A cacauicultura dos grandes plantadores, pro
prietários de lotes na Gleba "Burareiro", foi a que 
mais sofreu com a queda prolongada dos preços de 
cacau no mercado internacional, que já perdura por 
mais de dez anos. 

No período denominado •anos de ouro• do ca~ 
cau, os preços atingiram US$3.500 por tonelada, 
caindo para US$3.000 e, sucessivamente, para 
US$2-000 e até para abaixo dos US$1.000 tendo . 
atingido· o "fundo do poço" ao· chegar aos US$675 
por tonelada " . · 

A redução dos preços, combinada com a as
censão desenfreada dos custos dos insumos (fungi
cidas, inseticidas, fertilizantes e sobretudo mão-ele
obra) e a inacessibilidade ao crédito (correção plena, 
TR,etc.) levaram os produtores a manejar seus ca
cauais, em estado descrito como de "semi-abando
no• e, até mesmo, a fazer a erradicação de algumas 
áreas cacauelras. 

Hoje, a cacauicultura do grande produtor é algo 
difícil de se encontrar em Rondônia. Muitos, quase 
todos ·licitantes, abandonaram de há algum tempo, 
as suas atividades. Eram, quase sempre, empresá
rios, profissionais liberais, vindos de fora, atraídos 
pelo brilho da "Nova Estrela no Céu Azul da União", 
do Governo Jorge Teixeira, ou pela atratividade do 
cacau e dos financiamentos substanciais, dos Ban
cos do Brasil e da Amazônia. 

Desde 1994, a Superintendência Regional do 
lncra,SR-17, em Rondônia, vem se preocupando 

com a situação fundiária e de produção, reinante na 
Gleba "Burareiro•, assim como de outras glebas lici
tadas no Estado: Corumbiara, Garças, Baixo Can
deias. 

A proposta de então baseava-se na busca de 
um caminho que oportunizasse a utilização dessas 
áreas ociosas, sub-utilizadas, para o assentamento 
de trabalhadores rurais. 

É inadmissível, pouco inteligente, além de to
talmente injusto >do ponto de vista social, destina
rem-se ao "não-uso", as terras da Gleba "Burareiro". 
Não é mais o caso de se falar em especulação, ou 
tampouco em reserva de valor, pois desde o adven
to da estabilização que resultou do Plano Real, das 
mudanças impostas pela nova legislação do Imposto 
Territorial Rurai-ITR, e insegurança que resulta das 
invasões (vide o caso das fazendas ··Aninga• e 
"Triângulo", em Ouro Preto do Oeste), que as terras 
rurais estão altame!'lte desvalorizadas, em Rondônia 
e Brasil·afora. · 

, As terràs da Gleba licitação "Burareiro", são 
de uma qualidade excepcional, quando comparadas 
com os latossolos quimicamente pobres da Amazô
nia. 

A qualidade da infra-estrutura viária, como a 
R0-1, e as vicinais abertas pelos licitantes, é razoá-. 
vel. A distância do centro da gleba à cidade de·Ari
quemes é de uns 30 quilômetros. ·: 

Os serviços médicos, de ensino, de assistência 
técnica existentes em Ariquemes· são' bastántes-· 
bons. A rede bancária oficial· e privada,· o setor co
mercial e industrial, combinados com as comunica
ções, rádio, repetidoras de TV, valorizam sobremodo 
as terras ao derredor do município de Ariquemes, 
que na contagem da população de 1996, do.-IBGE, 
ficou com 68.474 habitantes. · 

A possibilidade da desapropriação ··dessas 
áreas, foi um dos caminhos levados em considera~ 
ção pelo Superintendente do Incra, em· Rondônia, 
Sr. Cleth Muniz de Britto. Isso, por se tratar de um 
procedimento judicial mais rápido, que _viria a aten7 . 
der,. de uma. forma mais imediata, aos anseios dos 
trabalhadores rurais dos acampamentos "Margari
da"e "Padre Ezequiel", do município de Ouro Preto 
do Oeste. 

Ocorrem contudo, Senhor Presidente, ·embara
ços de natureza jurídica que poderão difiCultar ou 
até inviabilizar a retomada dos lotes da Gleba "Bura
reiro". As licitações objetivaram a implantação de pe
quenas e médias empresas rurais, com objetivos es-
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pecíficos, como é o caso da Gleba •surareiro·, voca
cionada para o cacau. 

Em maio de 1994, a Procuradoria-Geral do In
cra manifestou a impossibilidade jurídica de promo
ver a desapropriação das áreas acobertadas pelos 
Contratos de Alienação de Terras Públicas (CATP), 
cujos proprietários não cumpriram as cláusulas 
constantes dos contratos celebrados, pois se agisse 
de forma contrária estaria dando reconhecimento ao 
processo de especulação imobiliária. 

A recomendação passada à Superintendência 
do INCRA, em Rondônia, foi que se efetivassem es
tudos e levantamentos das situações existentes nos 
lotes da Gleba •surareiro•, para que se pudesse 
adotar medidas urgentes e necessárias à retomada 
daqueles imóveis que se encontram sub-utilizados, 
ou sarni-abandonados, por seus proprietários origi
nais. 

Preocupa-me um pouco o procedimento jurídi
co e administrativo com que deverá ser tratada a re
tomada. Ao que estou informado, a partir da vistoria, 
que já está em curso, os passos seguintes serão: 

liário; 

a) -caracterizar a inadimplência do contrato; 

b)- propor o cancelamento do registro imobi

~·· .. 
c) - devolver a importância paga pela aquisi

ção do lote e retomá-lo; 
d)- dar uma nova destinação aos lotes. 
No decorrer do ano de 1996, o Superintenden

te Cl!i!th Muniz de Britto· mandou efetuar as vistorias 
nos lotes do •surareiro•, para ·avaliar o estágio de 
exploração, lote por lote (inexplorados, ·abandona
dos, inviabili~dos pelos maus tratos e incidência da 
"vassoura-de-bruxa•). 

Estamos certos de que o Incra poderá vir a 
contar com o apoio decisivo da Comissão Executiva 
do Plano da lavoura Cacaueira-CEPLAC, para a 
conclusão das vistorias. 

o certo e que cada lote de 500 hectares pode
ria ser redistribuído a dez parceleiros, com uma área 
de 50 hectares cada lote. Assim, os 181 lotes reto
mados, com uma área global de 90.500 hectares .po
derão viabilizar o assentamento de 1.81 O trabalha
dores rurais. 

No que diz respeito aos 102 lotes de 1.000 
hectares, que não estavam compromissados com o 
plantio de cacauais, ter-se-á que examinar a viabili
dade de um processo de retomada. Mas, de qual
quer forma, cabe idênticO raciocínio: se os 102.000 
hectares, controlados pelos 102 licitantes, puderem 

ser redistribuídos, daí resultaria a disponibilidade de 
2.040 lotes de 50 hectares. 

Tenho a esperança, de que os procedimentos 
do Incra de Rondônia, sejam no sentido de agilizar o 
processo de recuperação dessa importante área de 
terras. O conhecimento e a competência técnica dos 
Senhores Procuradores, da Procuradoria-Geral do 
Incra, em Brasília, hão de encontrar uma saída rápi
da: desapropriação, ou pura e simples aquisição ne
gociada dos lotes.Caso contrário dar-se-á uma longa 
disputa judiciária que a ninguém beneficiará. 

No contexto de Zoneamento Socioeconômico 
Ecológico, do Planafloro, será muito difícil encontra
rem-se terras utilizáveis com tantos atributos de qua
lidade, seja do solo em si como fator de produção, 
seja pela riqueza da infra-estrutura como as que 
possui o município de Ariquemes. 

Um outro aspecto que não pode ser esqueci
do é o de que agora, no limiar de uma nova era 
para a cacauicultura de Rondônia, quando a CE
PLAC e o Governo do Estado, juntos, lançam-se à 
Campanha da Recuperação das lavouras Ca
caueiras do Estado de Rondônia, essa retomada 
dos lotes poderá constituir, também, o resgate, 
pelo menos parcial, da área cacaueira implantada 
de oito mil hectares de cacauais, na Gleba licita
ção ·surareira": 

A SRA. BENEDITA DA SILVA {PT-RJ.)- Sr. 
Presidente, Sr-s. e Srs. Senadores, a palavra cida
dania é utilizada em três sentidos intimamente corre
lacionados: d~ a.qualidade ou estado .de ser ci
dadão, todos os cidadãos, coletivamente, e o con
junto de direitos e deveres inerentes àquela qualida-
de. ·· 

Cidadão, por sua vez, é o membro de uma co
munidade nacional, no gozo dos direitos ináiViduais 
e coletivos (políticos, sociais, econômicos), assegu
rados pela Constituição ou pelas leis de seu país; e 
sujeito às obrigações e limitações impostas por elas. 
{Dicionário Parlamentar e Político, da Editora Melho
ramentos). 

A cidadania se exerce, entre outras formas, 
através do voto. O. principal direito político do cida
dão é o de votar e ser votado para qualquer cargo 
eletivo. 

Além do direito de votar e ser votado, a Consti
tuição especifica outros direitos e garantias dos bra
sileiros. Vale citar alguns: igualdade de todos peran
te a lei; liberdade de pensamento e sua expressão, 
vedado todo tipo de censura; direitos do trabalho e 
sua organização; homens e mulheres são iguais em 



34 ANAIS DO SENADO FEDERAL Março 1997 

direitos e obrigações; a lei punirá qualquer discrimi
nação atentatória dos direitos e liberdades funda
mentais; a prática do racismo constitui crime inafian
çável e imprescritível, sujeito à pena de reclusão; é 
assegurado aos presos o respeito à integridade físi
ca e moral; direito à nacionalidade e direitos políti
cos. 

O inglês John Locke, considerado o pai do libe
ralismo moderno, preconizou a divisão dos poderes 
para que o cidadão, caso se sentisse injustiçado 
pelo Estado, pudesse bater à porta de uma autorida
de e obter proteção. Mesmo assim, Locke achava 
natural que só os: proprietários, os homens que dis
punham de bens, tivessem o direito de votar. Os po
bres, por serem pobres, não podiam ser eleitores 
porque não conseguiriam ser realmente livres e não 
resistiriam à pressão dos endinheirados, que lhes 
comprariam o voto .•• Outros defendiam o voto pon
derado: o voto de uns (os letrados) deveria valer 
mais do que o voto de outros, os· ignorantes. São 
momentos bem conhecidos. Não é nenhum episódio 
inédito. 

Ainda hoje o efetivo exercício da cidadania tem 
sido e continua a ser cerceado na nossa sociedade. 
As mudanças sempre se fizeram "de cima para bai
xo•, sem participação efetiva da população. 

O favelado é vítima de uma evidente discrimi
nação: por um lado, como cidadão, ele tem direito à 
proteção da lei, seu domicílio é inviolável. Por outro 
lado, sua casa, seu barraco no morro não é reco
nhecido como "domicilio" e a polfcia se sente à von
tade para invadi-lo na hora que quiser, seja dia ou 
seja noite. 

A cidadania das mulheres também não é ple
namente assegurada: As mulheres só tiveram seu 
direito ao voto reconhecido a a partir dos anos trinta 
e, apesar de muitas de nós ocuparmos postos de 
importância (Senadoras, Governadoras, Pr:efeitas, 
Ministras em administrações pasSa.das), ainda assim 
continuamos sub-representadas no poder.· · 

Até recentemente o homem era o "cabeça do 
casal", o "chefe da família", detinha o "pátrio po
der" e lhe cabia a administração dos bEins do ca
sal. Só com a Constituição de 1988 esse quadro 
foi efetivamente corrigido e a mulher obteve sua 
equiparação legal ao sexo masculino (Art. 226, § 
52 : •os direitos e deveres referentes à sociedade 
conjugal são .exercidos igualmente pelo homem e 
pela mulher"). 

Também as condições em que os negros exer
cem sua condição de cidadãos precisam ser reco-

nhecidas como inteiramente anôrnalas. Nos quadros 
das Forças Armadas, entre generais, almirantes, bri
gadeiros poUCOS ou nenhum negro existem. No exe
cutivo, seja federal (exceção é o Ministro Pelé), esta
dual ou municipal, a situação se repete, con. ~"'''CO!' 
negros eleitos no úttimo pleito. No Poder Legislativo, 
apenas alguns parlamentares são consideracius e 
assumem a condição de negros. 

O IBGE (Instituto Brasileiro de Geografia e Es
tatística) calcula que quase metade da população 
brasileira (44%) têm sangue negro. Mas nas esferas 
de influência e de poder, no entanto, a presença de 
negros se restringe: 82"/o dos empresários, adminis
tradores e profissionais de nível superior são bran
cos. Os negros e mulatos são mantidos em estado 
de pobreza. A Pesquisa Nacional por Amostras ()o.: 

miciliares (PNAD/IBGE) revela que, de cada ·cem 
"não brancos•, 49 recebem um salário mínimo ou 
menos. 

o·caráter excludente do modelo de crescimen
to econômico que se adotou entre nós· se reflete; 
igualmente, na tragédia dos fndios, que eram cerca 
de cinco milhões na época do descobrimento e hoje 
estão reduzidos a pouco mais de duzentos mil. 

A violência é, hoje, uma constante em no8Sas 
vidas. Tragédias como a de Acari,' no Estado do 
Rio de Janeiro, onde 11 pessoas foram seqüestra
das 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; os mais de ínil índios iá; 
nomâmis assassinados nos últimos vinte anos; as 
mil e setecentas pessoas mortas em conflitos de 
terra; os 16 mil trabalhadores escravizados no ano 
de 1992; as 21 pessoas mortas por mês pela Polí
cia Militar paulista em 1994; as 84 pessoas lincha
das na Bahia em 1993; as crianças e adolescentes 
prostituídas; os 3 milhões de crianças e adoles_
centes com menos de 14 anos que trabalham; as 
3.11 o pessoas que morreram de acidentes de tra
balho em 1993; os 16.875 trabalhadores que fica
ram inválidos no mesmo ano, tudo isto nos leva a 
meditar sobre a violação sistemática dos direitos 
humanos no Brasil. 

Este ano, a Conferência Nacional dos Bispos 
do Brasil - CNBB adotou como tema • A Fraternida
de e os Encarcerados• e como lema "Cristo liberta 
de todas as prisões" e fez um estudo primóroso so
bre a situação dos presos brasileiros, tecendo consi
derações profundas sobre o desconhecimento da ci
dadania pelo nosso oovo. Lembra aue os encarcera-
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dos merecem ajuda para se reintegrarem na socie
dade, para esquecerem os sofrimentos por que pas
saram. Embora a criminalidade não seja um questão 
econômica puramente, está ligada a ela, pois quanto 
maior a miséria em um país, maior o número de deli
tos. 

É impossível, pois, deixarmos de reconhecer 
que, no Brasil, a institucionalização dos direitos do 
cidadão continua muito distante de ser alcançada. 

A Constituição de 1988 trouxe opções concre
tas e mais definidas em termos de cidadania. O fato 
de dedicar capítulos inteiros aos direitos do cidadão, 
como meio ambiente, cultura, educação, questão in
dígena, direitos da criança , do adolescente e do ido
so, entre outros, por si só já representa_ grande 
avanço e inovação. 

O povo que tiver consciência da importância da 
sua Constituição terá grande interesse em respeitá
la e exigir que ela seja respeitada, tomando mais di
fícil o desrespeito pelos governantes. A Constituição 
é a expressão da vontade política de um povo e não 
mera formalidade. E tal Constituição será, sempre, a
garantia real da liberdade, da igualdade de oportuni
dades e da justiça sociaL 

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 estabel~ram .urna 
pena de morte por conta própria '·. = l.. 

Por tudo que aqui foi dito, Senhoras e Senho
res Senadores, conclarnamos todos a uma medita
ção profunda sobre a justiça social em nosso País, 
sobre o nosso papel coino políticos e como parte do 
povo no exercício pleno da cidadania para todos os 
brasileiros, no respeito aos direitos humanos de 
cada um e de todos nós. 

Era o que tinha a dizer. 
O SR. PRESIDENTE (Joel de Hollanda) - A 

Presidência designa para a sessão deliberativa ordi
nária de amanhã, a realizar-se às quatorze horas e 
trinta minutos, a seguinte: 

ORDEM DO DIA 

-1-
SUBSTITUTIVO AO PROJETO DE LEI 

DO SENADO N2 207, DE 1995 

Discussão, em turno suplementar, do Substitu
tivo ao Projeto de Lei do Senado n2 207, de 1995, de 

autoria do Senador Júlio Campos, que altera dispo
sitivos do Decreto-lei nº 2.848, de 7 de dezembro de 
1940- Código Penal, e determina outras providên
cias, tendo 

Parecer sob nº 76, de 1997, da Comissão 
Diretora, oferecendo a redação do vencido. 

-2-
PROJETO DE LEI DO SENADO Nº 142, 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 nº 142, de _1996; de autoria do Senador 
José Eduardo, que estende o benefício do seguro
desemprego ao pequeno produtor rural e dá outras 
providências, tendo 

Parecer favorável, proferido em Plenário, Rela
tor: Senador Jonas Pinheiro, em substituição à Co
missão de Assuntos Sociais. 

-a-
MENSAGEM N2 70, DE 1997 

Votação, em turno único, da Mensagem nº 70, 
de 1997 (n2 276/97, na origem), do senhor Presiden
te da República, solicitando a retirada do Projeto de 
Lei da Câmara n2 3, de 1997 (nº 1.863191, na Casa 
de origem), de iniciativa do Poder Executivo, que dá 
nova redação ao inciso I do artigo 10 da Lei n2 

6.032, de 15 de dezembro de 1975, que dispõe so
bre as promoções dos oficiais da ativa do Corpo de 
Bombeiros do Distrito Federal, e dá outras providên
cias. 

-4-
MATÉRIA A SER DECLARADA PREJUDICADA 

Projeto de Lei do Senado nº 200, de 1995, de 
autoria do Senador Waldeck Ornelas, que regula
menta o § 2º do art. 208 da Constituição Federal e 
dá outras providências. 

Está encerrada a sessão. 

(Levanta-se a sessão a sessão às 16h20min.) 

AGENDA CUMPRIDA PELO PRESIDENTE 
ANTONIO' CARLOS MAGALHÃES 

17-3-97 
Segunda-feira 

14h30min- Sessão Plenária do Senado Federal 

16h - Ministro-Chefe da Casa C_ivil da Presidência 
da República, Dr. Clóvis Carvalho 

17h- Ministro da Previdência, Reinhold Stephanes 
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Ata Da 21 ª Sessão Deliberativa Ordinária 
em 18 de março de 1997 

3ª Sessão Legislativa Ordinária, Da 50ª Legislatura 

Presidência dos Srs.: Antonio Carlos Magalhães e Geraldo Melo 

As 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- Be!lo Pa!:Qa- Benedita da Silva
Bernardo Cabral - Carlos Bezerra - Casildo ·Malda-: 
ner- Coutinho Jorge - Edison Lobão - Eduardo Su
plicy- Elcio Alvares- Emília Femandes.~EpMcio·: 
Cafeteira - Emandes Amorim -:.. Esperidião Amin .::. 
Fernando Bezerra - Francelino Pereira - Freitas 
Neto - Geraldo Melo - Gerson Carnata - Gilberto 
Miranda - Gilvam Borges - Guilherme.Palmeira ...:: 
Hugo Napoleão - Humberto· Lli<;ena _,... tiis· Rezeodà~ 
- Jáder Barbalho- Jeffersón Peres~ João R~F 
Joel de Hollandà- Jonas Pinheiro..,.. Josaphàt M~ri
nho - José Alves - José Bianco - José Eduardo :..,• 
José Eduardo Outra- José FogàÇá ·;::'José lgnáciO 
Ferreira - José Roberto Arruda :.:::'José Samey -~ 
José Serra - Júlio Campos - Júniâ~rise - tauro .. 
Campos - Levy Dias ::.: t.ucídiõ Portella -:~Lúcio AI-.. 
cântara - Lúdio Coelho ::.. Marluce Pinto - Mauro Mi
randa- Nabor Júnior- Ney Suassuna- Onofn(Qui~--~ 
nan- Osrnar Dias- Pedro Simon- Ramez Tebet
Regina Assumpção - Renan Calheiros __ Roberto . 
Freire - Roberto Requião- Romero Jucá -'Romeu·
Turna - Ronaldo Cunha Urna - Sebastião Rocha -
Teotônio Vilela Filho- Valmir Campelo -Vilson Klei
nubing. 

O SR. PRESIDENTE (Geraldo Melo) - A lista 
de presença· acusa o comparecimento de 70 Sr.;, ... ,. 
Senadores. Havendo número regimental, declaro" " 
aberta a sessão. 

Sob a proteção de Deus,.iniciamos noSsos tra-
balhos. · 

O Sr. 12 Secretário em exercício, Senador Ney 
Suassuna, procederá à leitura do Expediente. 

AVISO 

·DE MINISTRO DE ESTADO 
-··........_ 

'N2 86/97, .d~.1,4;;de·r:na~""do corrente, do Mi-. 
-nistro de Estado do Exército, referente ao Requeri
:mento n2127, de 1997;.de informáções, do Senador 
'Eduáréló SupiÍcy. •= ~ · · · . " 

.. As informações ·foram remetidas, em 
cópiá;::ªo. requerente. _ · · 

9 reque_rimento ~ai ao Arquivo. 

· É,Íido __ o·seguinte: 

- .. · Expediente 

.OFÍCIO 

. .. DO MINISTRO PRESIDENTE DO 
TRIBUNAL SUPERIOR DO TRABALHO 

-N2 73/97, de 12 de março do corrente, referen
te ao Requerimento n2 130, de 1997, do Senador 
José Eduardo Dut~ 

, " As . inforrnações··-foram anexadas ao 
Projeto de·Lei do seriãdo n2 195, de 1995, e 
remetidas, em cópia,; ao requerente. 

· O referido ·Projeto ficará na Secretaria
Geral da Mesa agúardando oportuna inclu-
são na Ordem do·Dia. :···f~:··-' · · 
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ANAIS DO SENADO FEDERAL 

PARECER 

PARECER N" 92, DE 1997 

Da COMISSÃO DE CONSTITUIÇÃO. JUSTIÇA E 

CIDADANIA. sobre a Mensagem n"' ...ll_.,de 
199 _I do Senhor Presidente da Republica. 
submetendo â aprovação do Senado Federal, o 

nome do Sr. m::LSON AZEVEDO JO~IH, p<lra exercer o 

cargo de Uinistro do Supremo Tribunal Federal. 

A COMISSÃO DE CONSTITUIÇÃO JUSTIÇA E 

CIDADANIA em votação secreta realizada em 1 ô/03/97 apreciando o 

relatório apresentado pe!o Sr. Senador --'__;:P!Ee"d~r"o'-"S.!iE""S?."!L--_;(~JTl. ane;w:o 

ao parecer). sobre 2 Mensagem no) _Ql!__, de 19SL QQ S_ennpr_eresldente 

da República. cllc:.P.:;R"'O-'V"A"CJi!!::;O~--da escolha do Senhor 

-===:....:.:::::.:::::::...:::::::::=:;:_ _______ _, para exercer o ~Qo de 

'·~ ·-.· ' 

REM TÓRIO 

37 

Da COMISSÃO · . DE.· :CONSTlTUIÇ.J< 
JCIS17Ç A E. CiDADANIA. sobre a Mm.<agr: 
n• 7{. de /997·(n~ 288 97, de 07.03.97. na or 
[!!!m/.· dJJ Senhor Prrmdl!nte da Rcpúblic 
.\-uhmetcnáo à oprnvaç4o da Senado Federai. 
nome rln Doutor NELSON AZEVED 

Acompanha a mensagem prestdenciai c:umculum vilae do qua 

· · JOBI.tl. {'lira exercer o ~ tk Afinistro c 

.'it;prcmo Trihunal Federal. na vaga tkcorren 
da apo~ntadnna Jo Afini.ttm Jo.<oé Fm/,c,:;, 
Re~~lr ·.·. 

RELATOR: S.nado~ PEDRO Sl.~ION 
A-RELATÓRIO 
Subemcre.se :l consider:~çáo desta Comissão do Senado Federnl 

Men.c;.,gem cm cpi!:T.J.fe. com ri.tndmnento no anugo 52. inciso IIT~ da Constituiçà. 

con$tanl: · 

I. DADOS PESSOAIS 

I. Profiss..,o: Advo~do e Professor Universitário: 
2. Nascimento: i:! de :tbrii de 1'946. Sanra Maria- RS; 
3'. Filiaç;1o: HéhioJobim e Namy Aze\'edOJobim. 

I. Badmrel em Ciencias Juridicas e Sociais pela Faculdade de Direi-
to da Univeesídade Feder.lf áo ___ RiO -Grande do SuL Porto Alegre - RS 
( 196~.'1%8): 



38 ANAJS DO SENADO FEDERAL Marçol997 

Curso de !Ç1csúado em Filusotia Comempôrâ.nea I filosofia Analí
tica e i.{l~tc:t Mme1n::1.t1c:\. n:1l:mver"td:tde Fedral de Sama Maria. Santõl..M'!fia -_ 
RSc19S219841 

II!. MAt-:flATOS EL[TTVQS 

6, Chefe da Deiega~o· Brnsih:ir.:1 n.1 UI Reunião Ministerial Ameri
c.:tna sobre Infância e Polittca Soci.1i. S:mnn~o do C11ile. em 09 de agosto de
!996; 

I. Oepumdo Federal !Constirumte) legislatura 1987/1991, pelo • 

----7-: lntegr::mte da comiti\'a presidencial na \"Íagem â RepUblica ltalia

JJa.._oç_as1li-º----~tTI-~uC fõi finnado o·Acordo-parn Combate âs Drogas e ao Crime 
Organir.~do. Rom;~- h:ilia. 12 de fc\'e;ciro de J')Q7 

PMD!l'RS: 

2. Deputado Federnl. ie;.oislaturn !991/1995. pelo PMDB!RS. 

TV. AT!VlDADl'S PARLAMENTARES 

I. Relator Substiiuto na elabomç;lo do Reg1mento Interno da As
sembi-!ia Nacional Consutninre. 1987: 

2. Membro d:1 Comi$s.i.o de Sisrematiz:~ção Ca Assembléia. Nacional 
Con!>titumte. 19871198&: 

~ 3. Relator-Adjunto da Comtss.'\o de Sistematização da Asscmblêia 
Nac10n:li Constitmnrc~ 

4. líd~r do PMDB na Assembléia Nacional Constituinte. 1988; 
S. Relator da Comissil.o F.special de El:lbomção do Ante-Projeto de 

Re~:-<tmento Interno da Càm::tta dos Dcoutados. 1988~ 
6. Presidente da Comoss:!o de~ Constttuição e !usttça e de Redação 

do Cóm.'ra dos Depurndos. 1989: 
7. Vicc--Lide: do PMD!l na Cfutoario dos Deputados. 1990; .. -
8. Relator da Corniss.io Especial de Reesm.ttUr.lção da c~' dos 

Depuoodos. 1991: · · 

9. Relator da Comtss.''io E<>pedal relatíya a denUncia -contra. o Sr. 
Prcstdtntc da RepUblica. fcnmndo Collor de MeJio •. por pr.irica de crime de rcs
pon~1hilid.1de. !9'>:!: 

IO.Relmor da RC\1s.io Consmuctonal. 1993'1994. 

V. CARGO NO PODr-R EXt:oÇ{ÍTIVO ... ·, . -~ .. ~··· . . . ~ -

1, ~i,nisrro ~e Est~do da Just1ça do. ,9o\'e~~ .F~_Jf~~ue 
Cardoso·. 

- Vlll- MEDA!.I!AS E CQNDECORACÓES 

- I. Gr.mde Ofiei:ll do M.!rito Judiciaria do Trabalho. oute<Pdo pelo 
Tnbunal S•periordoTrobalho.em li dea!l""ode 1980: 

2. Comenda ao Menta Universitãrio. out~ pela Univeaidade 
Sanrn Maria. em 29 de setembro de 1989: · · 

3. Gr:md~ Ofi<iol da Ordem do Congresso Nacional. Bmsilia. em 17 
de <!e=nbro de 1990: 

4. Gra.Cnu. da Ordem do Merito de Tocantins. out0<['3da pelo CJo. 
vemo do F.stado. em 9 de m:n-ço dÕ1991; - • · 

· S. Medalh.1 M..:"lito Tam.1ndarê. outorgnd:t pelo Ministerio da Mar;. 
nha. em 13 de dezembro de 199~ 

.. . :.·. 6: Gr:lnde.Of~ei:ll.da Ordem de Rio.l!r.mco. out"'l!3da pelo I'Rsi· 
· -dente·d:i RepúbliCa. em·26 de abril cie 1993:" 

· f Gr.mde Oficial da oroe;.. ilÓ Mérito NavaL C..:crpda pelo Presi-
deme da Repftblico. em'll.dojUÍlbode 1993 · 

. •,S •. C~.de AltaDislinç;lo da.Ordcm ~.Mérito .fudieiário 
f-1ilit:~r. !)Uiorilda pela$iliieri.,CoT~biniol ~il)tii.!"i'-* cie abtjl ~ 1994; · '~-' ... 

'·.- .-.. '9. ornem do"Méritcl Militar~-out~ pelo Miliistério"clo Exén:ííci, 
em 16 de Ol!Osto de 1995: · ·· · · · --- ·-

I o:·On!em. do M.!rito Judici:irio do".Trabalho. outorpda pelo Tnõu
naiSuperiordoTrobolho,emOSdesetembrode 1995;. . ., 

• . •· . ~vJJ.~ànJem d<l.J.Í~Q..dç,f.st:t4<>J.i~~~ F~-~~ ?-:~ 
de' fe\-eréirO ele 1995; 

_li.dra-c'iuZ<I:I Ordem do Monto iudíciôrio'Militár:·ootOrl!âda pelo 
VI. OUJRAS INrcJRM;\CÕES'' SUpenarTnbun:ifMilitor:enii~ClOobril.deJ.996 . .. 

· I. Pre<idente da Suh-Soçiic> <I e s_,n.::. Maria -·RS: do Ordem dos Ad· . . . . . ~U::Ora;c~ no·,q.•'iifm .)OojílCin<iljfu- do •' '';;;r.,"l Rio B~~ '1"" 
•=dos.l977:1978: • ··t<l<);:ldapel0.~ideittedoRepúblie:cem}Odeobn1de l'""' .... . •.. :.·.,,_ 

• 2. Vice·Pres.idente do Conselho Seccional do Rio Qrande 'do Sul da-"--~ .. ~-----~--:J~~o'f.:üfd~;()fic.ial i:t3~órdém dÓ Mérito.,\erôná:luiê:t.~. eri1"23·Cte·ou-
Or!icmdos.Advo~dosao Bmsil. 1985!T9S6·: ". ·. ·-· tUbM-de·=rm~- . . _. . . . . 

· .,..3. Membro <k>lnsntirto dos'l\d~ Rio'<lr.iilileao Su!:·õ::; ·n.r:;.:::; ') .lS."(idl.('nii. do:Orikon!d<i.3M.!rit<>·Morodla\(Rondotj.·;qJtorl!llda 

~- Membro do ln.'ltinlto dos 1\d\"!''dos.Bt;JSÍieit\)s; -~:G<w~no dc._R"'!dãni;.,~ 2,!!.deJ'~~~iro, de!.~?- - · · ' ' 
· S. E.•-Professor Adjunto IJO.Oep:mamento de Direito da Univeaida

de Fedcrnl de Santa Maria- RS. onde leeiooioÍt.DiÍ):jio.~ Ci"1..1ntrodu-
ção ã Ciência: do Direito e FiloSofia-do Direiro: . 

6. Professor Adjunto lU da FundaçJo Univeisidode de . Brasil ia 
(UnS)~ nas disciplinas Direito Const1tuci~l IV ,no~~ m~ em pãreiio 
e Teoria Gemi do Pro<:esso llna gn;duaçãbém Diteito: 

7. Ex-Professor da Escola SupeÍior de Ma{tistraltlta da AssOciação 
dos Juizes do Rio Grnnde dn Sul 6deira de Direhô Pro<:essu.:d CiV11.:t980n986; 

8. E.•·Professor da F.<;eola Superior do Mini<terio PUblicO da AssOei~ 
ação do MinistCrio P.lthlico do RiÓ Gr:mdc do Sul. na cadeira _de. ~o Proces-
sual Civil. até 1986. . ·- ... ..... i.··· ·' 

Vll. M!SSÓfoS NO foXJER!OR 

1. Chefe do Dolegaç:io Brasileira ~Conferincia MiniSterial sobre · 
Lavagem de Dinheiro e Produtos da Ati\íci~ Crimi~ Bueitós AiroS "~ 
rina. em J• de dezembro de 1995: 

2. Pal~te. no Sirnpó5io internacional sobre Desenvolvimento 
Sustertm\'el. Floresta Amazõnica e o Papel do Direito .. Universidade do Texas -
EUA. em 29 de feveretm de 19%: 

3. Membro da Dele-:;:aÇ<lo Brnsilcira na 5~ Sessão ·da ComiSSão de 
Direitos Humanos da Org::~mr.tçào d1s Nações Unida.'\.. Geitebra .. Suiça. em 2,5 
delll<trçode 1996· . . ,. . , ..... -

4. C11e:fe da Dcle:_!:!.ç:lo Arasileira na V Conferência de Ministros da 
Jusuça de Pa1ses de Lin~:o'lt:t Olicjal Portl_t_gu~~1._Mnputo- Moçambique. lO de 
maio de 1996: 

5. Agrnci:uio com diploma de Prnfes:;or E~trnordinãrio e membro do 
lnSiinuo de: Direito Compõtr::td{l e da huegr.tç:\o d.1 Universidade Notarial Argen

ttn.1. em I]. de junho de 1996: 

· EJ!;;·.<; ;; O Curriailomo -Í71ae·do Senhoi ~.....,AzeVedo Jot>UU filia por si. 
Há ~te um ~decompiernr sl mtOS âC~; o P=imfo~perçorrido por 

. eté • .,.; pàli~ e ,;;; .ida Pl-obliea ~ F-oi: fala Po<'sl dêSuil VÓci!çiO p.;,. o cOrso 
pOni•ô qúâfórii'fdesi~clo.''~ fatô,'â dediC:içio~'o\ua5C'dêvOÇJo 'coin'([ue 
... ~' b~jíoridiQ'jíàde s.rbein· aqlnlàtad3 P<•as ~·qué ~ 
nltOO:" emOSíiOciai Íto ~dOS: dói'SniaOOãlos.elefivos que exéfi:eu como 

· ~!!.o federoL t.tmq "'Ot11 membc:o,!fo C~ .~.,Sistematizaçio. na As
~~!éi~~3s!~al fori~ituinte: Qtiãntq é~~~Re!3~~ .. ~~ ·ç~~ 
de 199311994. 

, Deste modo.:dificil.iojlo:1ipar,ai~IJ!Clh<x; prq>atado_1'3!"' !!-?.cr· 
cítio do.careo de Mini....O do Sup~ Tnbun:il Federal. Corte à qual esti~eta, 
.,.:..,;. 'poi~m~;e." [:iiafda"d:, cO.S!iÍuiç;ló" (ali. "102. da à.J.. . . · .. 

. •• . • • • • .. ,•- . - ' ~~ • ' ' ... ! .. 

Mou parecei c. pon:tri!o.'pela opr<Í\'aç:lo do indicaç:lo,,eom louvor 
ao E:~celentissimo Senhor_ Presidente da RepUblica pela esco~ feita. . 

' Sala das Comissões; eltl"IS de março ,de 1997: 
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O SR. PRESIDENTE (Geraldo Melo)- O expe- - a eleição çlá Mesa Diretora deve ocorrer dentro da 
diente lido vai à publicação. mes(l1a Sessão Legislativa em que a Mesa exercerá 

O SR. PRESIDENTE (Geraldo Melo)- Há ora- o mandato - não na sessão legislativa anterior, 
dores inscritos. - - - quando o Presidente está em pleno gozo de seus 

Concedo a palavra ao Senador Emandes Amo- poderes. 
rim, por 20 minutos. Essa, Ação Direta de Inconstitucionalidade está 

O SR. ERNANDES AMORIM (PPB- RO. Pro- tramitando desde março do ano passado no Tribunal 
nuncia o seguinte discurso. Sem revisão do orador.) do Estado de Rondônia, e até agora não foi aprecia-
- Sr. Presidente, Srs. Senadores, parabenizo, mais da a liminar. Também no Supremo Tribunal, essa 
uma vez, o Presidente José Samey e a Mesa ante- Ação Direta de Inconstitucionalidade tramita. lnicial-
rior por terem criado o serviço de divulgação do Se- mente foi distribuída para o Ministro Maurício Cor-
nado: a TV e o serviço de rádio. Após a criação do rea, redistribuída para o Ministro Canos Velloso, por 
disque-Senado, temos recebido de todo o Brasil, de prevenção, uma vez que foi Relator de outra ação 
várias cidades, elogios e críticas, o que é muito irn- semelhante. 
portante para o trabalho dos Srs. Senadores. FICO · • No Caso, sobre ~':Presidente da Assembléia, 
muit6 grato não· t)elos elogios que· tenho· recebido, ·· existem .outras demandas. A eleição não poderia ter 
mas p~ncipalmente pelas criticas que têm' chegado · sido realizada onze meses antes da posse. Isso· con-
ao meu gabinete, através da .Assessõria ·da Casa. . Jra~a. :_â _ConstitUição·:, Em ,Rondônia aconteceu atq 
Tenho-recebido, em relação à minha atuação, críti- dessa natureza Com eu disse, há outras ações. Em 

· casque f~ern corii"qüééu ~re:rlCia,'_co~ja e dê ·um· ~fevereiro;ca i:lustiça Federal·anulou um diploma de 2º 
direcionaménto ao meu mandato. "'1Ji'aii fraudado;· que "'permitia ao Presidente da. As-
,,- =A participação 'do povo junto a esta Casa é im- sembléia ingresso em faculdade particular de Direito 

_portante. Mais uma vez,-'e~ou aqui para parabenizar no Estado de Ro~dôni_a_._Ele foi condenado a pagar 
o 'Presidente JoSé 'samê}/poi.-tefciiado :ésse,.l;ervi-, uma multa de 40 vezes o seu salário de Presidente 

.ço; ._No entanto, .Sr. Presidente, fico sentido porque· ~;'da Assembléia pelá fraude; e seu diploma de 22 grau 
esse serviço de informações ainda fláo está chegarr: foi :cassâdo, assim como .sua matrícula na Faeulda-

·do em meu Estado, ·Rondônia:. Seria ótimo"que_, me- ->-da Tudo isso graças·à aÇão da ·Justiça :Federal no 
_ diante.a TV Senado,.pudéssernós inostlar'o

0 trábãthó Estado de Rondônia. ·' ·'-
dos Senadores ao povo daquela terra.· Se ~~s · ' ,-' '~ Esse cidadão, que ooteve: o diploma de 2º grau 

oimagens•chegassem-ao Est?do-de Rondônia, o povo por fra~<desde .que sejomou Presidente da· As-
de lá poderia tomá'n:onhecimento, mediante ·o nieu sembléiã"lêgislativa de Rondônia, passou a receber 
pronunciamento de hoje, ·das pesspas _ qu~ cornan- ':d9 atual Governador do_ Estado o triplo do que o Pre-
dam ou que governam e administráfn'eSSé Estado. • ·"sidente anterior recebia 'J)arà administrar a Casa,' a 
·"c .:sr,,Presidente,-S~s-e Srs, Senadores, tramita -Assembléia Legislativa.:-. ,. · · · · 

'no·supremo Tribunal Fedeíal Ação Diretade'lncoriS-!· '-"~-'-"'·"lmagine;'Sr2Presidente, que, na legislatura-an-
~ t~~ponal.i~a~~:, rilÓ_IÍiªa;'.,pelo~·'.Partidó.:.LiPE:~;.: q\,le .terior, o então Presldehte recebia R$1,4 milhãó'para 
.questiona. as Emendas.Ponstitucionais 003 e pos ,da_ 'administrar a Assembléiá Legislativa. Hoje, o Gover-
• Constituição do Estado de Rondônia. -nador oo Estado de. Rondônia,__ o governo é fraco, 
-:~· ':'.'.'·Através 'âessás. eménàa::;, ·o' Presidente "da· As~ "malsuéédido ~·repassa R$3,7 milhões para o atual 
'sembléia Legislativa C!êSSé' Estàdó, em outúbro 'éíõ Presidente. · 
ano passado, foi reeleito para o mandato que se Íni- . _ _ Cor:n tais recursos· e a sua especialidade de 
·ciou ·em fevereiro deste_ ano: Ou seja; em Rondônia, Jfaud~l~ó(lúh:Whlos, ·nem é ·éie estranhar que o_ Pre-
àlerifde se permitir a reeleição parâ o cargodé'Pre-' sidente tenha conseguido aprovar as .emendas-da 
sidente do POder 'Legislativo;· a votação acontece Constituição do Estado que lhe possibilitam conti-

-onze· meses antes de-vencer o mandato .do atual nuar Presidente ·da Assembléia Legislativa.• Tüdo 
Presidente: Quer dizer, o Deputado está presidindo ,0 i~o é 1Jla11obra do Governador, que quer manter o 
o poder, e, onze meses anteS de deixar a presidên~ Governo sem nenhuma fiscalização. Trata-se de um 
cia, acontece a eleição porcintermédio-da-qual pode fraudador confesso esse que está presidindo a As-
ser reeleito. sembléia Legislativa do Estado. 

Essas emendas contrariam frontalmente o que O Governador do Estado triplicou os recursos 
dispõe a Constituição Federal. Ela estabelece que para a Assembléia, e ninguém sabe como se gasta 
não pode haver recondução ao mesmo cargo e que esse dinheiro. O que é certo é que tudo é aprovado 
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e nada é fiscalizado. Acredito que, nesse caso, Sr. Presidente, Sr"s e Srs. Senadores, o propó-
quando se trata de corrigir uma Casa de Leis, um lu- sito deste discuiso é~atertar ao Supremo Tribunal 
gar onde as leis são feitas, deve-se agir com maior Federal para o que está acontecendo no Estado de 
urgência na apreciação da medida liminar requerida Rondônia. A decisão não pode ser protelaâa, por-
e, posteriormente, também no julgamento. Afinal, o que, acontecendo isso, nós, políticos, perderemos a 
que se encontra sub judice é uma Casa de Leis. credibilidade do nosso poder de fiscalização. Como 

A Justiça não pode protelar enquanto o fraudador Senador, tenho cansado de fazer discursos nesta 
administra o Poder Legislativo de meu Estado, senão Casa que, realmente, não têm surtido efeito. 
o remédio termina chegando quando o doente já esti- Então, é bom que o Supremo Tribunal tome pro-
ver morto. Precisamos de mais rapidez nessa questão. vidências, porque é o único órgão de que se espera 

. Para se ter idéia do quadro que existe na As- uma açãÓ direta e rápida na concessão dessa liminar, 
sembtéia Legislativa do Estado de Rondônia, por para que esses atos abusivas sejam coibidos. 
três vezes, o Tribunal de Contas do Estado tentou Muito obrigado. 
fazer uma inspeção, mas esconderam as c:haves · O SR. PRESIDENTE {Geraldo Melo) - Conce-
das departamentos. do a palavra ao oobre Senador J~l de Hollanda por 

Isso, Sr. Presidente, Srlls e Srs: Senadores; é a -vinte· minutos. . 
Assembléia Legislativa do Estado de "Rondônia, 'para ~o SR.' JOEL' DE HOLLANDA {PFL:... PE. Pro-
o qual o Senado da República,': hâ pôÜé:o~ diàs, ·nunciá'o seguirite'diSCúrsa:) ~Sr. Presidente; sras e 
aprovoú financiamento, sem ·olhar âs · súa(éoridiçõ- '·Sís.' Senadores; ':O' Presidente Antonio Carlos Maga-
es e em que investiu os milhões reCebidoS do'GO- ·ihãéS;: dirigindo·';com • detenninação e 'operosidade 
vemo, sem fiscalizar se o Governo do Estado cum- ·esta Casa e o Congresso Naciorlal, destacou;· não 
priu o programa de privatização e o contrato a5sina- ·faz~muito;!'a importãnéia·do novo Código Civil brasi-
do junto ao BNDES, junto ao Governo. Mesmo·as- leiro, enfatizando que,•ao adotá-lo entre. as priorida-

. sim,:està. Casa autorizm.i'-a · rolagem Cla'dívid~(:mes- ·des,máximas "de'. sua:gestão/procura atender à·im-
-nio Sabenqo que·nesse'Estâdõ manda àCórrúpção:e . ·periosa·'·necessidade -dEfapreciação daqueia •quecé 
.. inandam os aesmandos: -Quando· o Tnbunal·de Con- ·üma das~teis"fundameotais·oo·País, 
·tas do Estado tenta ·t:umprir sua obrigação de fisCali- Referimo-nos ao Projeto dé Lei Coinplementàr 
zar as contas do Governo 'do Estado ·e de· fazer aúdi- · ~ ;~ 18, de :1984;, que ·~institui o ,Código Civir. pen-
toria em ·contas 'públicas, .-inclusive. da Assembléia -dente de parecer: e decisão: da Comissão ·especial 

r.Legislativa,<Jlo ;:Presidente)<da. ~!.ssembléia . simples.: ···. :"encarrega~ .Seu -exame, e destinado a .. substituir 
mente·tranca.as repartições firiailceira5;~eséonde·.:a Cô aprovàdo~itm11916;rquando éramos;'-na avaliação 
chave;· permitindo que as irregularidàdes .e a corrup- rcta~mprensa, .•um:pars 'essencialmente agríc:Oia:;-eCo-

. ção continuem. · .. nomia agrário-exportadora e fammà·patriarcat". '. ~"""·:. 
··o dinheiro 'federal que· vai daqui/cjüe deveria ···;'-' of:.:Naquela' éjroca-longínqua,-.;Crjticava;,se;a exis-

estar sendo aplicado na Sáúde,·na EduCàçãcn:i ·iiãs ·tência de elevadO,númerode·leis, ·recomendanOO.:se 
estradas vicinais <io Estado' ide ·Rondônia,' está •seri" ~a observância;do'>dever de ·:r!3(1uzi-las. a .. um ·mínir'nQ 
do aplicado nas mãos do cidadão que fraudaSií'(ló- "'indispensável>::- otendência; :;então, :·muildialmente 

·cumentação, q!Je·comete eorrupção.e que<te'm seus -ace~a: .{)coma·. um<grande-e :desordenado·'Cresêi-
. direitos: ·políticos · cassados·,;pela· ?JustiÇa <:Federal. -mento :do' Executivo;> já pródigo na edição de decre-
·Essa gente é que está tendo o direitode·conduzir as tos, inclusive envolvendo disposições próprias de lei. 
atividades desse Estado. :..Em tal. circunstância, a elaboração de um código pa-

Muitas vezes, eu, que ooüCSênador·1H~pre- recia,-:amuitos,-inteiramente sem sentido. 
·sento esse Estàdo; ·faço denúncias/àqui ·na" Casa, e -·::;:c, '·''-Opt<iu-se;-•:àm;· conseqüência,· pela· •eonstrução 
não tenho sido ·levado em consideração:: Espero · de um· Código Central, .sem a ·preocUpação de ·nele 
que, a partir de denúncias desse tipo,· o próprio Po- introduzir todas as leis vigentes no País, conquanto 
der Judiciário, que está a julgar essas ações; se ari- .o seu excessivo número não se opusesse à idéia do 
tecipe, julgando· e dando ou nãó a liminar, para que :Código, o que significaria a r~sa absolutá da técni- · 
saibamos o que fazer e quais os destinos de Rondô- ca jurídica da sistematização e o desprezo de dispo-
nia: se continua nas mãos dessas pessoas, se, por- · sições complementares ou extravagantes de reco-
ventura, cassam o mandato dessa gente, substituin- nhecida importância. · 
do esses mandatários por outros, ou se vai prevale- O Código Civil de 1916, "obra de extraordinári«C -
cerno Estado esse direito de corromper. lucidez normativa do mestre Clovis Bevilaqua", com 
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a sua longa vigência, não oqec!eceu ao rumo previs
to por Teixeira de Freitas, ao instituir, como base da 
codificação do Direito Privado, uma parte fundamen
tal unificadora do Direito Obrigacional, porque o País 
não estava, na opinião dos juristas, "maduro para 
fazê-lo". 

Produto do trabalho meticuloSo de !Jma comis
são de especialistas criada em 1968,. o projeto do 
novo Código foi inicialmente encaminhado à Câmara 
dos Deputados, onde tramitou a partir de 1975. ,Em 
mais de dois mil artigos, engloba e atua!iza a parte 
primeira do Código Comercial, de 1850, ante as mo
dificações havidas nas relações mercantis, consoli
dando, ao mesmo tempo, a legislação esparsa, 
atualizadora das normas codifica,das, 

Sob a supervisão do Professor Miguel Reate, a 
Comissão procuro'u fazerdo_novo.texto tuna !!118-gem 
_tanto quanto possível fie!_da~Jec.!lide_l:!ral!il!'!i!?.J~
corporando as . transf()rina~ f!al@~.::!l.O~-f?a[~:e,e 
provendo de fleXIbaidade .. o ·texto .. finalmente ofereci
do à apreciação cçn9réSS:Uiaí, · 

Trata-se, no seu dizer;:de um .trabalho de ~ui
pe, fruto de um triêniÕ de _pesquisas .e :.análise. reno
vada, ~um trabalho sintético como deve ser;u.m. GQdi
go Civil", que observa,-na sua feitura,_ OS;pressupos
tos doutrinários e metodológicosjjue, fluem_ à.J.Ini~
de sistemática final. 

. - ,,~ . Dessa forma, <lesprezou,se a:idéia de um:con
junto · hennético . de: normas,-.~optando-se, :acertada
. mente,, pela_. fixação .de.Jinhas l!ierais Jofo!IJ1l!doras 
.:dos1 diversos.<títulos,~,damllia,gnos.seorrtratos,~. no 
exercício do direito·.de ·proprleda~e;;nasJ:teranças·:.e 
nas relações sociais~.-;i e .51c~hoctXs-:::l".51Q.s J>imoo 

. De concepção. modema,. remete à legislação or
dinária a regulamentação. das questões de,maiou:om
:plexidade, sem embargo de adaptar-se.á.realidade da 
,organização. social, . reafirmando.,~o -poderilmoderador 
-do juiz".na aplicação· das 5arlÇÕI*I de natureza civil,-.so
bretudo:no caso de quebra. da!?-.obrigaçõesanais,co
muns, como nos contratps.de.locação.: 

. Ademais;-Jntenfa·. estabelecer'"uma,.Jinha ;.de 
equilíbrio entre os interesses •individuais ;e;coletivos, 
tema ainda sugestivoide;grande,discussão;:-que por 
isso mesmo -há de demandar.novos e aprofundados 
estudos. 

Falando na apresentaçãO'' de •seu;i:mteprojeto, 
Miguel Reale asseverava que,.porforça·.mesmo.da 
unificação feita na Itália," estamos hoje,~em.condição 
mais propícia à unificação da parte fundamental do 
Direito Privado, obedecendo às diretrizes evolutivas 
da doutrina e da jurisprudência pátrias•, num texto 
que não seja individualista, nem coletivista; que 

atenda,. em ham1onia, ao que diz respeito ao indiví
duo e aos grupos SOciais, ao que compete à coletivi
dade. 

Recolhe@ITl~e. para embasar os trabalhos da 
Comissão, as contribuições relevantes do Projeto de 
Código Civil, de Orlando Gomes; do Projeto de Códi
go das Obrigações, de Caio Mário da Silva Pereiia; 
e dos projetas dos mestres Orozimbo Nonato, Han
neman Guimarães e Filadetfo de AZevedo, além de 
estudos, críticas e sugestões colecionadas ao termo 
da realização de numerosos congressos e simpó
sios. 

Além dessas, foram recebidas e devidamente 
estudadas diversas sugestões de todo o País, entre 
as quais as proferidas pelos Institutos dos Advoga-

5dos; pelas J:'eclerações_ ~-Çomércio, e .da)!lCfústria; 
_,_pe,!a~-~ia~ ~~-' t.llagi~rados; <pela~. FaCI.Jlda
. p~s OO.,:Pi!E!itc;?; ,pe_los:_:9randes .jurj~. e advogados 
-!l:li~!~.~,qU.~-~ouxeram, à ~laçã.o a _parcela_contri
_butiva de sua exoeriência. 

, Teve:se em mira ·o atendimento, a tudo_pr;ece
.. deqdo, -.dos ,.ditames ;da ·cultura brasileira; ·embora 
.. sem esquecerciis lições .. de"Direito, ,universalmente 
.çonsi~Elrado,:.Pois,~ a_: coostru_ÇãoA:Ie .um. :C9di~P·.não 
,j)9de_ e -nem deve resu!tar.õda ~coosolidaçiio ·.das nor
-~ ~El.m,JJSO,. ·nem~a-!,CQI~Q; .de ;p~itos ,_requisi-
-~<!os de rooclelos.fo$\~d'!'lesmo_ quando;vincula-
.dos ao .nosso oJ:denarner:rtÇJuridico • 
':s::1:. Daí a influência;da doutrina e dos.julgados.na

-ciol)iüs, em,mais:de cinqüentà:i!lillos -~:~xegese .e 
;:de::aplicação. -do,!Cóifigo .. em· .:vigor,? .na57 âlternativas 
-~nal,: encampadas cpela Comissão 1Eiaboradora e 
Revisora, alcançando desde tratáaos e ·monografias 

"até os acórdãos dos .tribunais.e. as Súmulas. do Su-
J>ie~,J:rjbyll~ 'fed.~rai.Sc9nc[é.t!~Airet~ .. e 
.eY,itru:t_d,g ~cu!J?S:e.~Ji<1i~m:lªs9a ~J$1ra ~,vi
:.gen_!e_, 
:;;,_:i>:': ,Oisse-nos.~finalmente,·-o P.rofessor.Miguet Rea
.le,,que:a .ComisSão níiO;teve;~apreoeupação de·mu
:dar,mas .. também.a- vaidade de conservação",;certa 
de que o seu esforço será,bem compreendido pela 

.comunidade,nacional. 
( o:,? E·Os. 5eUS infegrantesJêm ~eza :de que. "não .. fi
éZeram obra perfeita~-e. tampoÚCO,:preoéuparam-se em 
.fazê-la, posto que q ~projeto é apenas fruto ~.lr.!.
balho. e eXperiên:qia, ,posto à decisão legislativa, uma 
·vez .que ~o Cong~ Nacional .é que -dará a .. úitima 
·-~vra sobre essa Lei, -que diz-,respeito a tdos nós, 
como constiti.riçãq que é do homem comum. • 

Compreende-se, e é até certo ponto justificá
vel, que, em tema tão complexo, os estudos e dis
cussões se tenham prolongado desusadamente, em 
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face da exigência mesmo de se obter a média da 
opinião dos especialistas e dos legisladores acerca 
de milhares de disposições, de sorte que o texto fi
nal resultasse tão próximo quanto possível da perfei
ção desejável. 

No entanto, havendo o consenso favorável dos 
doutos e das representações políticas, a. sociedade, 
que foi paciente na longa espera, já não aceita no
vas protelações, exigindo que o. Legislativo dê. ao 
País o seu inédito Estatuto Civil. . . . . .. 

Estamos, concluindo, Sr. Presidente, Srªs e Srs. 
Senadores, essa breve intervenção, consignando, ain~ 
da, que a firme decisão do Presidente Antonio Carlos 
Magalhães, determinativa, de que o Congresso Nacio
nal ultime, sem mais demora, a apreciaÇão do projeto 
do novo Código Civil, rríe~, ·petas appntadas mzõ-

. es, os encômios ~todos os brasileiros 
Era o que tinha a dizer.neStatarde;·sr:·Piesi-

. dente. . - · ·· 

· . ·' O SR.' PRESIDENTÉ (Geiàido:Melôf_:-'Óôífi 'a 
·palavra ·o nobre Senador .Pédrõ ·Simon"por ·ceSSão 
da Senadora Emitia Feínandes. 

v. J:xll dispõe de. 20 minUtos. 
·o sli' :PEDRO'S!MO~(:(P.tJIº13 ::::R~:.f'Jr@JI:t

: ci_a;() )~~uipte-âiseursa.-:S.ei'l'f:revisão ~do :ora:doq:
: sr. ·presid~r~_te,--;~~:;; ~:~.rs:::Benã~r~;:J>~;, qu,l:· 
· desta vez, sairá a regulamentação da ~da:proVI-
sória. Matéria que vem deixando mal;"inuító~ffial;:-'o 

• Congresso NacionaJ.~Matéri~fsobnfa 'Qual já se de- . 
<tmfeu·'e.'iá ·se~diScutiu~tanias''e'~'vézãs:lfieSta 
:-ea5à. .. ·- . .. ·~~ . - ..•. 

auanCio~·óei:>útaoO"Feêieial, <s~: Presiilefifef-·o 
:Ministro Nelsorí'Jcibim .:::~ftc)je; 1tiurllâ sesSáô'meí1iO
Iável,. dando ~um espetácülo emocionante de~CõmPê-

:têÍlcia;'éorieção e''seriedádé, fÕi 'ápfuiiádõ,?í5or una
nimidade, na Comissão de Constituição, Ju5t1Çâ·1e 

;,Cidadania para.sermembro:;do·Supremo:T~bunal
.apresentou.úm.projeto de.lei•regulamentahdoa:mê
. di da provisória, que foi aprovado;pela:Çâmara.e veio 
·para o Senado, ··onde está;atérhóje:cfüi otRelator. 
Apresentei o meu parecer;.Mas;.até.hoje, esta:Casa 

,não'votou,, Rcou :.mal <a Senado.JF.ederal,~põiqué.:a 
Câmara dos· Deputados· votou.·a ;matéria;•·cumpriu:a 

·sua parte.-E·nós;não·só não:votamos o projeto·do 
Deputado Jobim, comO não votamos.meia.dúzia de 
medidas, de regulamentaçõeS,•de emendas constitu
cionais e projetos de lei que tramitam na Çasa. Pa
rece que, desta vez, a questão :vai adiante. 

O novo Presidente do Senado Federal, de uma 
maneira muito enérgica e categórica, garantiu que 
matéria sairá - parece-me - no primeiro semestre 
deste ano. Aliás, hoje houve uma reunião do Presi-

dente da República com Senadores e Deputados 
para tratarem dessa matéria. 

Sr. Presidente, já dei o meu Parecer - não me 
lembro há quantos anos - ao projeto do então Depu
tado Nelson Jobim, aprovado na Câmara. Apresen
tei uma nova emenda constitucional e pedi que ela 
tramite em conjunto com os projetos que estão sen
do votados. 

Sr. Presidente, é a respeito dessa emenda que 
apresentei que quero discutir agora. Em primeiro lu
gar - tenho repetido isto diversas vezes - medida 
provisória não teria o que se discutir. O art. 62 e seu 
parágrafo único da Constituição Federal são de uma 
clareza meridiana: 

~ <: ·Art.-62. Em caso de relevância e·ur- . 
. .Qência, 9. P.residente da,República poderá 
, .. adotar.inedidas provisórias, éom força de lei, 
~ ~deireltdõ submetê-las de -imediato ao Con
' grésso:,ti.lacionat, que;.esti:indó em recesso, 
• seiá oonvocacio. extraordinariarÍlente. Para: se 
~ reÚnir.Í19 pmz9 de Cinco dia.S., . . . . 
: " .. "Parágrafo únicà. As medidas,provisó
;t!i~:~[d~rão" ~,!i~ciá, deooe,:a.,e<jiçãó~ se 
;@<?.rfPref'\l,,~!lve!tldas,.erl'!· .. l~i oo,_,praz.~-:de 
4rinta dias,. a partir .de sua públiçação, . .de
:verlé:fo'(! .cOngresso' NacioMI'.~diSé:ipliriár as 
-relaçõeS 'jurídicas 'delàS .. ~eco~'!tes- . . 

· aoso:r :0 que ·:diz à :'"Constituição; Sr." Presidente? O 
ct>residente 't:làJ~epÍibliêá 'pódérá baiXá r 'medidã' pro-

. ~iiã:•·o··corigresSó''tem ·quê·se ·reuhir,·se'êStiVer 
.'em''rece$sõ,7tem qué ser'·eonvocàdo no pnizo de 
"cinco dias50 eongie5so tem·o-pr'azo'~de trinta: dias 
4Járif.decidir, Sê riãó decide,: a fnedida provisória per-
de a efiCácia 

r.1t!Qli.>Onde-é:que está iia Constituição que Ó Presi-. 
-~ente,..pOdê'reéditar~medida·provisória?·De óhaê·é 
·qui:ftiraraiTi qtié·<> Presidente'pode reeditar medida 
-'provisória? 'Gostaria que· me··dissesserik Qual .o"arti
. go que 'deixá :maigérTi''á Üma·1nterpretaçãó de 7Úma 
~reedição? Não_'existe. Repito: 

"AS :medidas'provisórias •jJerderão<:efi
cácia,·desde a edição, .. se não··fórem'.(X)n
.vertidas em lei.' 

Repito: 
. : .. · ... ·~As. medidas provisórias perderão efi
cácia, desde :a edição;• se não. forem .con
vertidas em lei no pmzo de trinta dias, a par
tir de sua publicação, devendo o Congresso 
Nacional disciplinar as relações jurídicas de
las decorrentes." 
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Mas, no tempo do Governo Samey, houve por 
bem o seu Consultor Jurídico interpretar que podiam 
ser reeditadas. Assim, estão reeditando até hoje e 
vivemos a realidade que estamos vivendo. 

Acho que o Congresso Nacional vive uma si
tuação mais dramática do que no tempo do regime 
militar, quando vigoravam os decretos-leis. Os de
cretos-leis também tinham o prazo de 30 dias para 
serem apreciados. A diferença é que o decreto-lei 
que não fosse aprovado no prazo de 30 dias era 
considerado aprpvado. Como a Arena tinha uma 
maioria fantástica, a orientação do Governo era no 
sentido de nunca o Congresso Nacional apreciar de
creto-lei. Foi ali que começou o Parlamentar a rece
ber orientação: Quer cumprir o seu dever? Quero. 
Vá embora, vá para c:asa. não precisa vir. E-nunca 
se conseguia quorum para.apreciar o decreto-lei. 

Mas o decreto-lei não votado· era considerádo 
aprovado. Já a medida provisória não ·aprovada era 
considerada, pela Constituição; rejeitada." Esse era o 
espírito do debate. Mas· hoje a medida 'provisória 
não apreciada pode ser reeditada, e o Presidente da 
República reêdita mudando como quer. A cada 30 
dias é uma lei nova, modificacla'. .. E há ~rnElçlidas provi
sórias que, praticamente,' ·quarentá -:meSês depois, 
depois de ·quarenta ·l(ezes reeditàda5;· Só têm a 
ementa da primeirà, pori:júe o resto ô Góverno mu-
dou como bem quis: · · · · , · 

Este Congresso está,. numa posiçã() de mais 
.. humil~ção do, que. no. JE!I"!lpo :do :regir:ne .. rnilruv,,-Nõ 
.regime militar era .apenas .um d~retO;:-I~b·~t.:Mas 
se não era votado entrava em vigor.O:.:É:-,verdade, . 
mas terminou. Agora, flão. Não "votada,:a medida 
provisória é reeditada e .o GoverÍlo muda a reedição 
como quer. 

. Então, vamàs ser sinceros: .duvido que algum 
Senador, sentado na cadeira do. President~;~ Fernan-

. do Henrique Cardoso, podendo editar medida. pro)li
sória,.vá querer modificar isso. Eles pensam às,~8h, 
bolam a idéia, telefonam para a .lmprensa:.Oficial, 
mandam parar, fazem a_medida provisória, _sai _no 
Diário Oficial e, no outro dia, é lei. Quem vai querer 
mandar projeto para o Congresso .Nacional, que vai . 
para a Câmara, vem para o Senado;: volta para a 
Câmara e vai para o Presidente? Quem vai querer 
fazer isso? · 

O que não pode é o Congresso Nacional não 
tomar posição sobre esS;a matéria. · 

Apresento a minha proposta. Modesta, mas é 
minha proposta. Em primeiro lugar, não chamo mais 
de medida provisória, mas de Atos Normativos Tran
sitórios. 

A medida provisória, .que copiamos da Itália, 
cujo regime é parlamentarista, foi adotada pela Co
missão de Sistematização. A nossa Constituição foi 
criada para Ser executada em um regime parlamen
tarista. E, no regime parlamentarista, medida provi
sória rejeitada significava a queda do Ministério, 
como acontece na Itália Na Itália, medida provisória 
que cai é uin governo que cai. O governo, para edi
tar uma medida provisória, tem que ter a convicção 
de que aquilo está certo e que terá, posteriormente, 
a credibilidade e a confiança do Parlamento: 

Aqui, não. Aqui, o Governo baixa uma medida 
e não acontece nada. Por isso chamo de Atos Nor
mativos Transitórios. 

.Na. nossa ,CoiJstituição .está escrito:. "em caso 
de relevânCia e.:liigência" .'J:u''cóloco: -~em' caso .'de 
necessidade e Úmênêia~. 

· Por que coloco •necessidade"? Substituo.~rel~ 
rvância~.~r.~n~ssid~de~;=po~-~l)tel')der ql!e 9 que é 
,..absolutamente-~levante não. precisa ser:momenta
rieamente. necessário.,· E .acrescento:· .~relevânCia·~ 
necessidade concorrente". -Precisa .ser os. dois; pre
cisa ser,Jlecessário. e, ,i.ngen~~ • J)aià ._baiiar, i:nedida 
~pro~riâ;.Para ~o .. aÇOirteéer·o quê t,óje::a:rontec;e. 
Por·exe lo,'até.il'i ''isla ·- ·sOcia(:·uê'"'·, esêr 

:··ai>roiíâ:&'J,or 1m'PiO~o:··erJ .seril:ló:i~t~~i-
_da provisória 

": . .. 
!:.dou ó prazo .de 60 dias,,$r •. P~EI$ide!Jte.,.ec,IY' 

~cordo_que,o .Congresso .. Nacional. nã_o.t~m con9içQE!S 
-de apreciar uma medida provisória.em so'dias.cJ~as 

,.acho,que 60 dias é.um prazo,al:tsolutamente,razoá
~vet P..razo.,d~ 60 .dias, com a' . .ci6ng~torledade de <O 

. Congressà' Nacioriiil ,votar. -Páia-·o que :tiver.que vO

. tai, ·~ .CongreSSÓ ,vota e <>;ó'ôvemo:nã~.iíod~'rá :mais 
sreeclitar: · · · 

:·Essa 'é a·proposta qúetranscrevo.nos.oAnais ;da 
··.Casa:: Não: tenho ·nenhuma dúvida,' .Sr. t.f!residente. 
cde que rião·podemos,esperar,que. venha,rdo;,Presi
·dente ·:da RepúbliCa. a ·proposta para:..resolverrnos a 
··questão. Nenhum de:nós.que .estivesse '!'lO lugar:de 
.:.•Sua.Excelência:ou~.de sua assessoria.iiia:querer:sair 
:·do benrborn. :Quer dizer, -em tese;: bem-bom;porque · 
•.na·verdade é um :regime quase·ditatonal em•terrnos 
·de legislação,·mas que nem·sempre·..Jeva>o-Presi-
~dente para o bom caminho. · 

·•c ·; •''Aceitar a 'ri1edida provisória córrib sê tem hoje· é 
dizer que· o Congresso'Naê:ional é~deánecesSáriô. 

· Para que Congresso? Digam-me; por gentileza, o 
que legislamos nesses últimos tempos? Qual ·é a 
medida, no que tange à urgência, no que tange ao 
~dia~a-dia, no que tange ao que é importante no an-
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damento do País? Qual é a presença do Congresso 
Nacional? Nenhuma. 

Estamos até legislando - justiça ·seja feita. 
Esse fato grave que agora surgiu, envolvendo a es
posa do ex-Secretário da Fazenda, é mais uma de
monstração de que, pela terceira vez, o·Congresso 
cria CPis e as conseqüências aparecem. A ação de 
fiscalizar, o Congresso está fazendo; mas a ação de 
legislar ..• Nós legislamos, mudamos a Constituição, 
alteramos aqui, modificamos ali. Agora, mudar para 
valer, nós não fazemos, porque as leis, o dia-a-dia, o 
Senhor Presidente governa com medida provisória. 

O que aconteceu de mais importante no Brasil 
nos últimos dez anos? Foi o Plano Real - medida 
provisória, 40ª reedição. A nossa moeda é provisó
ria! Lá se vão três anos e meio, quase quatro anos e 
o real está ali, juntinho com o dólar. Até tem gente 
que diz:. •Mas, Senador, deixe assim. É a primeira 

· vez que nós· temos uma moeda provisória e é a pri-
meira vez que nós temos uma móeda estável nos úl

. timos 40 anos•. Até pode ser, ·mas; na verdade, a 
··nossa é uma moeda provisória, porque··a· medida 
·provisória não foi convertida em lei até agora. :. · 
· · Corifio no sr: Antonio Carlos MagalhãE*i~'Entre-

·:tâhto,·acrectitó.que, se'rião agirmos Coln coniÍ)etên
·!'@ã' vãinos·ficar aj)é!í!asna.'cônversa Não sei como 
·foi a reunião dos cardeais cóm ·()·:Presidente~éla Re

. ·pública. o" Presidente da· Câmara; o Presiderite 'do 
: Senado e as· Uderanças tiveram uma reunião hoje, 
~ manhã;c'Com "<~ "Presideme':mt ··República ·pa.ia 

'ira'taleirt'dessa mátérià:tEsj:iero ·uma respóSti 
'·-· : •. Volto a repetir: que~ pai:a milf)~ não'tinl'!!l·que 
· mudar nad~ o texto 'dâ Constitúição e de "i.unaclare
:.zaque •• :·Juro, não enté~o como·e:que.seíenhaou
·.tra interjlretação. Está 'no texto:"Jrintâ.dia$;~~e não 
,.for'eonvertida em lei, termina~ 
·':. : . . :O Sr:.Jefferson Péres ~Permite-me. V. Ex- um 
aparte?;: · 

. O SR. PEDRO SIMON - Pois não: 
O Sr. Jefferson .Péres ·:.:· cOricoido em 'gêne:·ro. número e grau com·oque.Y.EXB disse;cOOi uma 

~ exceção:' $6 não: cõriéórdo": Cõm a iilterpretãção. de 
v; ex- éle que a rneilídà. 'proVIsória; ·n.ãõ apreciada 
em trinta dias, cairia. A aceitár Coinõ -Válida essa 
tese, ilustre Senador Pedro Simon, o Pláno Real não 
existiria, teria caído em trinta dias. Nas ·:suas pala
vras, o mais importante' que aconteceu nos últimos 
dez anos, o Plano Real, teria caído. O COngresso 
não o teria apreciado. Evidentemente, o que se pre
cisa, realmente, é regulamentar, estabelecer no má
ximo uma reedição. Vejo, hoje, nos jornais, e já co
meço a preocupar-me, que, na reunião dos cardeais 

-como V. ~chama os que lá compareceram -, o 
Presidente da República teria se manifestado . no 
sentido de que 60 dias é muito pouco. Não sei que 
prazo, se sãotrês, q(Jatro ou cinco reedições. Não 
sei! Mas a reedição de medidas provisórias precisa 
ser regulamentada, estabelecendo-se prazos rígidos 
e curtos. Agora, aceitar a sua interpr!'!taçãp, perdoe
me Senador Pedro Simon, de negligência e até ir
responsabilidade do Congresso, seria um desastre. 

O SR. PEDRO SIMON - Considerando a com
petência e a capacidade de V. Exª, reconheço que não 
me expressei como devia. Mas não é isso que estou di
zendo, Senador. O que estou dizendo é que esta Cons
tituição foi feita para vigorar no par1amentarismo. O Dr. 
José Samey pressionou e conseguiu, como Presidente 
da Repúblk:a, derrubar, na última hora,:. Ílo plenário, o 
parlamentarismo.. Mas o instib..lto $ia parlamentarismo 

. está aqui, na Constituição. Então, veja como está na 
. Constituição. Quero·que V. Exª, por gentileza, .leia, Eu 
não~ interprétando, ~ou. lendo a ~;Ção:,~;~ 

· ~As medidas perderão ;efiCácia, ·desde a 
edição, se não forem convertidas em lei no 
prazo de !rinta dias, a partir de sua pubfKiação, 
devendO o Congr~sci Naciónal ;disciplirnif as 

· ·relações juríá!CaS delas decorrentes.~: ~: '?;-c:O. 

· Esta Constituição fói feita, depoiS ae ~~ :!fi!ãdl.l
. ra, por um Congresso que .deverià ser 'soP_er.ino,e para 
o regime parlamentarista: o Prir:neirO-MiriiStrO terniqiie 

,. vir .defender amedidá,. que deveria Se'r,.votad!i !i!ffi ;ID 
· , .. ~iaS. Então; na Constituição ·E!Stji .teQistràdo o piaZQ oe 

3d dias . .A interpretaçã9 .é esta qüe v.-Ei(l diz:·~ .re
petir taritas vezes quiser. ~ão e.stoo pediriciQ .que fique 

. 30 átas, estou dizendo que, tendo cafdo 'o' par1alt)eôta
' rismo, esse texto já devia ter sido âlteiado •. como hão 
·há mais parlamentarismo, . temos .que 're9ü~htar 
essa matéria Mas at_é. agorà 'iião. f()[régÜ!ar)'iEifitiida. 
Devia ter sido regulamentada logo ali. 

·Aliás, o meu projeto-de· lei prevê isso também, 
no art. ·59: · · · 

•o processo, legislativo compreende: 
emenda constitucipÍlal;.lei complementar, lei 

· ·ordinária, leis delegadas,.· medidaS proviSó
rias ••• 

Parágrafo· único. Lei complementar dis
porá sobre a elaboração da redação da con-
solidàção das leis. • · . ._. 

Até hoje isso não àconteceu~ Até :o. momento 
ainda não foi regulamentada essa matéria. Nessa 

·regulamentação podemo~ até dar interpretação: não 
se trata de 30 dias; é uma reedição, portanto, são 60 
dias. Mas temos aue fazer. 
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O Sr. Joel de Hollancla - Permite-me V. Ex" 
um aparte? 

O SR. PEDRO SIMON - Com prazer, nobre 
Senador. 
. O Sr. Joel de Hollancla - Concordo com o pro-

nunciamento que V. Ex" faz, de forma apropriada, nes
fl;i 1arde. O Congresso Nacional- o Senado, sobretudo 
- precisa fortalecer a· sua capacidade de elaborar leis, 
de dar continuidade e rapidez ao exame. de matérias 
importantes como essa a que V. Ex" está se referindo, 
das medidas provisórias, de forma a disciplinar esse 
assunto que é de tanta importância para o povo brasi
leiro. O exemplo maior de que V. Ex" tem razão é que 
eu, ainda há pouco, no meu modesto p!Oflunciamento, 
referi-me ao próprio Código Civil Brasileiro; Ele data de 
1916, e há dez anos estamos com o projeto do novo 
código sendo examinado nesta Casa,'não tendo obtido 
a sua aproVação. É outro tema importante e qUe Preci
sa dessa velocidade que V. Ex" defende?O :pôito bra
sileiro espera dos CongressistaS qile examiriem e'de
cidam com rapidez essas _questões. Não podemos ter 
um Código de 80 anos atrás. O mundo mudou, muda 
diariamente e nós precisamos de uma legislação atua
lizada, modema,· para disciplinar,essa .. -reafldade. V. 
Ex", portanto, traz com muita propriedade;essa preo
cupação. Se, de um lado, o. Congresso Nacional está 
funcionando, no âmbito Ct;{fiseaiizâçãó,'nãci'está fun
cionando eficientemente ·na. elabo~o de leis/ Diria 
até, nobre Senador Pedro· Simon; qire á qUêS!ão toda 

'-~=~~~~~~g~~~ . . .. . . -. •.••• ,. ..• .,_!eiçã 

'~~~se;.=;#n;:;I~#g: 
pulaçao brasileira. Parabéns ~.lo pror~unciarr)ef!!o, que 

. v .. Ex" m. nesta tarde e conte_<;om, o meu~~ 
esforço para que o. Congresso dirianize· .seus· tràba
lhos no tocante à elabotaÇão ~íeis! 

·. '· O SR. PEDRO SIMON -:7 ,O.gradeço o seu apar
te. V. Ex" aborda muito bem o aSsunto. Há dez,anos 
que a elaboração do novo código . está tramitando. 
Isso não tem sustentação; .É matéria, ~ disse V. 
Ex", da maior importância 

.... V. Ex", Senador Geraldo Metõ; como'Vice-Pre
sidente, com a sua competência, o seu' prestígio, in
fluência, afinidade e·intimidade com o Presidente do 
Senado passará a ser co-responsável •. Essa mudan
ça só vai acontecer se estabelecermos .. ,aliás, não 
p~~ ser o meu projeto, embora, ~ést!!l à parte, 
nao vr nada até agora superior ao ·meu· projeto -
uma reunião ordinária uma vez por mês. Ao invés de . 
eu ler no jornal que a Mesa do Senado, que o Presi- · · 
den!e do Senado vai cortar os auxiliares, que não 
ped1, que a Mesa do S~ado vai cortar gastos não 

sei de quê, o que defendo é que, uma vez por mês, 
tenhamos uma reunião ordinária, onde as Uderan
ças e a Mesa estabeleçam o que vai acontecer no 
mês seguinte. 

O Senador José Samey deu um passo da maior 
importância - os Senadores que estão chegando aqui 
agora não estão se dando conta disso. Atualmente, te
mos a pauta mensal, já sabemos o que vai acontecer 
durante todo o mês de março. Não acontece nesta 
Casa aquilo que acontece na Câmara. Aflás, era o que 
acontecia antes: sentávamos neste plenário.e não sa
bíamos o que íamos votar, não sabíamos qual era a · 
Ordem do Dia. Hoje é cflferente, está ali a Ordem do 
Dia com todas as matérias a serem vàtadas no -mês. 
_Já é um grande passo. · · · 

··-. · A proposta que defendo :vai .além; Para·. não· fi
, carmos na-situação atual;· que :considero um.absur
:.do, em que eu,' por exemplo;'passo· umterço'do:meu 
•. ;tempo no Congresso,<um terço\(fo~meu·tempo.·no 
-:Rio .Grande.do Sul. e um.:terço .do: meu,tempo:;em 
,-,avião. e ônibus.·de lá.para.cá,;,entreJRio Grande•.do 
,,Sul .e Brasnia, poderíamos ~ividir o nosso tempo en-

tre o nosso Estado e Brasnia . Em. vez de trabalhar 
... ,terça~feira . de ,tanje, -qua~:fei.ra ::.e~_qui!lfa,-f.eira de 
-;IJ18IIhã,,!10S_di~:Q~ eW'~~-~mJ:!rasfliaiJralla· 
cJhi3~. ~und§L-~etra.: !erça:fetra.; Q~l:$1ei~ ~uln
. ta- Jetra,- sexta-fe1ra e ~~do.--Af.~guém_ .diz"'•para 
.: mim: .~Mas sábado ninguém trabalha."rJ: .eu,,n:tS.POO
.do: "Que bom que 11inguém.trabafha. sábado,·~. o 
;.~lléldo está t,rab,al~, QUal_é.Qprob!ema?," ~·. 
E~ podemos fazet:~~?Nátiios ~ 

,.,um,~ a primeira e,,seQun<;fa.semanas.aqui; a 
-terceira· lá:-creio·· '-riãO~ê: · .ãl:.'Sr. ·p ·· idente 

-~Aého'Cilk P<X~eri~:~~~#~~~·~~r~ 
·que vamos apreciar no rnês·Segtjirne;<fê 8co@o éom 
-as matériaS qUê teriíôs!'se~ ~'matéria;'Va· 
mos ficar mais tempo ~'em'•Brasif'a''8e tiVênrios 

r menos matéria; vamos ficai:,fnenos téinpo:.Sé"decidir
mos que no mês de julho teremos convocação .extraor
d!nária. vamos ficar, vinte.~,Jlé!ra;;)!Q!al"_o,Çódigo ·Ci

__ vJI.,Af sai, porque ~~.de)panhã, de tarde, 

::OOno:epara.a~~~â~~~~ 
~ciá-·éitt~reunirriiOS.'ni{~4elia'deS!a·~ 
' clePOis dali a: 1s cr~as;. e ãssiiir P<ir élíai1té; VámOS "!levar 
' rriais de dez aíios, Sr: Presidente. 
· ' : ·Enceíto; áté' ~ na campáinhá:'Cfe v.· Ex" 

. acrecflto que já entendeu' a irieiisâgeiri' eléiéi éfriv; ~ 
:• umcolaborador para Cjue éssi:i PfojetO ~ ãj:íioíiadô'7' 
·· · Muito obrigado, Sr.' Presidente: 

DOCUMENTO A QUE SE REFERE O 
SR. PEDRO SIMON EM SEU PRONUNCIA
MENTO: 
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PROPOSTA OE ÉMENOA À 
CONSTITUIÇÃO N2 7, DE 1997 

Institui os Ates 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 art. 62 passa a vigorar com a seguinte 
redação: -

Art 62. Em caso de necessidade e ur-
- g~ncia, concorrentes, o ~residente da Repú-. 

bhca pcderá adotar Atos 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 óo· prazo de 
' -cinco dias. 
······.·. · § 1• Os casos ae necessidade e'urgên" 

Cla dos Atos Normativos Transitórios· serão 
. deliniçlos na lei complementar de que trata o 
~ parágrafo únicõ do art. 59. 
~:::- _,...§ -~. Os,:Atoii.Nomiàtivos. Transitórios 
,_,restri_n~ir~se-ãó _.aq disposto nà-. cío .~àrt:::s1: 
, parágrafo 1q 
L~,.· ;_.:,§ s•}~s Ates Non:nativos . .Transitórios 
-serão ti~os c~~- rejeitados e pelderãô:efi~ 
,ei~a,, desde __ a edição; .si;i. Jião,:toriim_.cõn~ 
· .:ve_rtidO$. ~"l!eJ "!D.ii_raio',Ciê sessenta:&~s: ã' 
,partir de. sua. publicação, ,devendo. o eon:~ 
g!'9SSO Nacional diScip!inâr as réiaÇoe~_1un~
diC;a.S deles decorrentes. 

-,~~- · ~-§_4'!..É .vedáda'a édição gos Atos Nor, 
• mativos .::r rari~itórios até·_ a :vi!jê~cia~·~ct'à ':'Jei. 
complementar de que· tràta à· parágráio ~Úni~: 
co do art. 59. - •· . .-. -~··· 

~: ·§5° A màtériàrconstante.de Ato0.Nor-
, rtlativo'TransitóriO' rejeitado n()' todo'oú "em~ 
. p~rte; :Oú havido censideraao piejÜdicádo;'·' 
nao pode: s~r objeto de nova· própostà; pelo 
mesmo instrumentá, nà· mesma· sessão le~" 

' gislativa! ' 

Art 2~ Os artigos abaixo passam a vigorar com -
a seguinte redação: · · · · · · ' 

.Art. 59 ................. :············· ... ·:~· .. ···:-···:. 

j·:.:·:::::::::::::::::::.:::::::::::::::::::::::::::::::::::: .. 
11- ...................... : .......... : ................... . 

V- Atos Normativos Transitórios; 

'Art. 84. --···········-·--······-····· .. ······· 
1- ............................... , ..................... .. 

ll - ······················································ 
............................................................. 
. ............................................................. . 
XXVI- editar Atos Normativos Transitó

rios cc:>m força de lei, nos termos do art 62; _ 

fl..'rt.'.246"."'{·;~d;·d;;·;··~d;Çã~··d;·p:to' 
Normativo Transitório na regulamentação de· 
artigo da Constituição cuja redação tenha· 
sido alterada por meio de emenda promul-' · 
gada a partir de 1995. · · · · 

Art. s~ As medidas provisórias que até sessén-
. ta dias após a prpmulgação desta emenda·não·fo---· 

rem convertidas ém lei, -5erãô' consideradas nijeitã:~: 
das e perderão eficá~ia a~jJartir de sua.'publicaÇãó,i 
devendo _o Conwesso Nacional disciplinãr as ·rélaçõ"' 
es jurfdiciis delas deéori'imfes! · -

. '· _ Art.; 4~' ~sta Emendá G<lnstítucíonat · entra "em 
vigor na dàta de suá íiublicàê:ãó: 

J uslificaçãf? 
. · A Constituição .Federal de 1988, entre os-~seüs' 

muitos avanços,- consagrou ao-Poder EXecuii..io im; 
port~nte .. e :.P~u~ià~, i}í.stru~~t~.--I~!Íi~laJii§:Rlf~~~·,~' 
Med1da ~roVI!i6na, diSpoSitivo praticamente transclio. 
to~ .da Carta JtaJiana;.às exceÇÕes do critério :de. nê=:. 
cessidade ao invés de relevância e_do .. decurso de 
sessenta ·dias para a apreciação de-lin;a~Mp:~éT<l.' 
Partamento,-temos praticamente ·o mesmo estatuto~, 
?b~rva-se po!é~,;ao ~ongo de .todo _ _o_ q$ate_Çqn_~, 
títUinte, a ·tendenclaopocuma::carta -o.~en_tada_para l{i.:;1 
ger• em. um.:.sistema .de :·governo, pa,r:!amentp._ris.t~; 
logo; ao instituir-se é'3S medidas provisÓri!ls, p~S!I;;; 
mia'se o: relacionamentcr típico do partamen.tari~mo;: 
estreito ·formalmente e co-responsáveh)egalmen!~c 
entre Executivo e Congresso. ,Aejeitada.-a ~ese pa~§l-: 
mentarista restou na· Constituiçãq -o paradoxo; -.oj_n~7~ 
trumento certo para o sistema de gov.ell)Q erradoeboc 

Esta incompatibilidade gerou umz-exce~!;o.ma:' 
aplicação deste. mecanismo •. · ,Dados 1omecipo!;:pela 
Subsecretaria· de .Análise do S~nadg .f~geréJ.f-apqfl~· ; 
tam para mais de .1800 medidasprovi_sórias _editadas, 
e reeditadas entre. 1988 e ·1996; a~nas- 29üôráirl· .. ··-.:..- . ··: -·~ ... :-. • ...,.· ... ~ · .... :.n..r..,.· 

-- convertidas.em lei..Atualmente, mais.de 60-MP~tra:, 
mitam no Congresso Nacional, exigind;;--se-para- â' 
sua apreciação .a formação de_ Comi~;sqes -~i~1~s~ 
cada uma composta de sete Deputados e sete Se: 
nadares, e igual ,número de suplentes-para Cáda 
Casa, como o prazo de cinco dias pa_ra à apresé.rít?: 
ção de emendas e paradeliberar sobre· a admissibili
dade da proposição. Portànto, o trabalho do Legisla-. 
tivo na apreciação de MP fica quase que automat
icamente inviabilizado. 

-::.: 
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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 Atas 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 nece:;;sidade e ur- .. 
gênciapode o Executivó editar os Ates Normativos;, 
Transitórios (doravante abrevill.dos.por ANT); "sütisth·:: 
tuf relevãncii por neceSsidade, .par entendér'ciue ()~ 
que é absok ·mente . .reto;!vante .não precisa ser __ mo~ .. 
mentaneame ~ necessário' e ,vicé-vérsa,o e como _o, 
instituto a criado pressupõe o imediatismo de 
sua Vlgeõl<..•< -é maiS" 'pertinentçmente assegurado 
cóméós conceitos 'de riécés5idade -e· urgênCia.: Adi
cionei, ainda a éondição;· a prinéípió redundante, de -
a ;:necessidade'• é ::a urgênéià''Serem~concorrentes;·c; 
para 'evitaf qualquér'~bigüidade ·semântica· no 'Cri""' 
tériÔ dé cõíicúrso :bttoe ~ncuiSos para a féãlimção'-: 
deste a.tó]urídiêô: . . . 
:.•.s:oetini •"Ato Normativo·. Transitório~ em :Substitui.;,<. 

ção às MP por considerar·que:·;primeiramente :a·•defi-<; 
niçãci de ·~edida ~. quer seja ela. provisória ou não,:;:; 
.não tendé'-tdunção·.básica :conceituai que :lhe é eXi" !: 
gida~"quaJ seja,"á de ser um diploma legat;·que é· em.; 
seu fim ato normativo,:ipor--conseguinte,''sua ·melhor · 
definição,•lEQu"<preferivelinente;"·sua :autodefinição:-
Qtianto ·a. "ser•·•provisório" nos·impressiona sua·im~:o. 
preCisão·rconceitual. Oa.<forma ·cõmo ·são::editadas,;, 
oti 'deveriam :ser, <as MF!'·nãô' :São provisórias. :Não· 
podem· ser assumidas comoi;uma·efemeridade ·no' 
estado de direito. 
'. '. '-Afinat :ptarioif' ecOnômicos,:>estrutura· adminis• E 

trativa do· Poder Executivo; Proér;imatéria ttributária,:' 
mensalidades escolares,.não devem-ser,entendidos, 
como~ que~ões passageiras.~Ao contrário; :ao.:Jegis~ 
lã'r-5e "eom :Uírià 'MP; dé~vigêncià imediata:e com ,ne-J 
cesSidadé >éioneomitante. de' 'apreciação~ pelo . Con-. 
gres$o Naciónal.~éStabelece·~e o rito de passagem 
de uin ·estado ·legaJ·prévio; por.assi~J~ dizer, .para,a 
reatirmação,' 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-lhEJ, cinco dias para reunir-se se es-

tiver em recesso, é a <;ondição Constituinte da conti
nuidade do processo legal deste instituto. 

A Constituição Federal exige em seu art. 59, 
parágrafo único, a existência de lei complementar 
para a instrução completa do processo legislativo, 
indu indo-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 atribuinnos 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 c~m.stituqiorJais. ~racte
rizantes_ desta função e c;le seli 'objeto: 

. ,_ ,C.omo. trata-s~, de_ato. de .. e,xceção, os at9s nor
matiyos ~ran~itqnos~ deireiJl,,s_er ~restrjto:;;.,.Nada mais 
coerente •. então, _que,vii"]C!Jiâ-:los_ à ·competência de 
quem lhes é de direito, logo restrinjo_I;IS matérias dol! 
ANT:as _leis _de i_niciativa _privativa ·_de• s~u editor, o 
Presidente da República · 

'A coi-rtro..ieisá·-quéstão~âá não:aJ)reciação de 
uma MP em tempo hábil reineie~nos ao jÜízo· que é 
feito sôlire :à~ ei(présSão'i>erí:leiãÕ -~f'K:ácla, Um dos 
entêlídimerítéis :. feitos''âié ·. ágori~'-'i:o~sideli''que a 
não-apreciação de MP p~!o Cong~é~o J'jâCiõnal im
pl~~qüé.estaS'pe'rilern'"efíéáCia"desil~"s~a edição, 
entrétáníõ~ ;lstô énão"''slgríificandó tíecessaiiámente 
que iúese jürfdicà tênhif'sidÓ rejéitâda pêJó'Legisla
tivo, ·'i:xlréin;'simplesm_erít'é'nfe'' cjué 'sel:i''efe'ifo legal 
estaria ees5àêlôY1:1esc1é'=!FediÇão~'Ã r:fão-rE;iêiÇão re
forÇà e:Víâlii!iza a 'hipotese·ae sua reeOiçao, Õu mais 
exàta:mente, uma (lova''êdiÇão""em'.&i:ié''óslifÉÍitos re
mánêscentesda ántéríórsão'réàssumidós pela nova 
ediÇãó 'estabelecendo ~rri' )ús 'c~nli11_uJTjji_c~~mínimo 
excêntiic:O.:O 

·<"Para ~vitarqualque[di~tf:)rção ~ <;ompreensão 
de Jnin~l! :f:lrcpoS!~,.e~cl_a~ .(f~: :ao J;u:ultar ao 
Executivo a capacidad!" J~iferente, ~epi~Q;,excepcio
nal, a>mJorça de !ei e :vigência instantânea,- hã que 
se_·~~ter_.a,CQ(!rêncja, c_om ,o JE!~O çonstitucional, 
que em seu artigo 49, inciso XI, es\abe!~: para o 
c;ongresso Nacional como sua precípua a de zelar 
pe\a atividade 'feglslativi{e pela 'própria Eisséiicia do 
Poder legislativo. No sentido de 'âéléqÜàr oestà.tútó 
ao· sistema presidencialista, considero·que a susten
tação política do Estado refletir-se-á no amplo deba
te e·na aceitação; ou·não;·de ates oriundos do Exe
cutivo; .. de tal · forma· que para --as5egurar a inde
pendência e hannonia -entre os Poderes, invoco que 
os'ANT sejam consideradós· rejeitados se não apre
ciados pelo Co11g.re~ç, Nacional em sessenta dias. 
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justamente por. tratar-se de €')(ercício extraordinário 
que, via de regra, é um alhearnertto 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 dispositjvc;> exalo pa[Cl re<;~lidades polí
ticas que podem ser imprecisas. Um instrumento efi
cazjustamente por ser limitado, ·- ··· · ... . · 

· .... 'Fina:tiriente, temeis que-d prai:<i' de sessenta 
-dias para a apreciação- de um'JI.NT···é 'superior ao 
dado à cada Casa do Congresso nacional para pro
nunciar-se sobre projeto de lei tramitando em regime 
de ·urgência solicitada pelo Executivo. Entendemos 

. · .(:oino decurso suficiente ·para o· conhecimento técni
··'co da·proposta e assim •podermosldeliberar:sobre a 
·matéria. E estendo igualmente este deçurs? para a 
. apreciação das MP..remanescentes, quan~o·da pro
- mutgação desta emenda, :,colocando. _claramente a 
: condição sine qua non _de ,tàm~m serem consid~-

radas rejeitadas e. perderem elicá_cja_lõ~~nij.q convert
. :idas em lei em temP<>. 

'r~nho pl'a~ã cÓnvicção de ·que C~".! a aprova
-· ção desta· emenda, ináugurarer:nos · umá'_m:>Va _f~se 

no relacionamento entre os Poderes. Onde precipita
~ çãÓ, inércia, moro'sidade e O paSmO ná' SOciedade 
~darão lugai à seâiméntação 'tranqüila, perene e res
ponsável de ·nossas leis,"com···(i'm-êsriiô ·objetivo de 

· próporciõíiar~mélhoria· de'Vidàetidâdà.nià"aos brasi
leiros. 

Sala das Sessões~ 6 éle marçó de 1997. - Se
nador Pedro Simon -João Rocha"'- Rotiérid Freire
Ney Suassúna ·.:.. Ramez Tebet::;•;)àder-'Bârbalho
·João FranÇa'- José Fogaça·- -Régin·a As·s·umpção -
Júnia Marise -Coutinho Jorge:.._ Humberto Lucena
Casildo Maldaner- Marluce Pinto - I ris Rezende -
Eduardo Suplicy ·-·José Eduardo .Outra .,.. _Epitácio 
Cafeteira - Adem ir Andrade ~ Laur9 _ÇªIlJPOS - 1_u_-_ 
cio Alcântara- Bernardo Cabral -Jefferson Peres -
Gilvan Borges - Onofre Quinan - Mauro Miranda -
Levy Dias - Osmar Dias - Gerson Camata - Julio 
Campos - Benedita da Silva. 

LEGI$_LAÇÃO CITADA 

CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA 
FEDERATIVA DO BRASIL 

SUBSEÇÃO 11 
Da Emencta à Constituiçã_o 

Art. 60. A Constituição pÔ.derá ser emendada · 
mediante proposta: · 
................................................. :. .... ~ ...... ~.;.,: ........ -.... ~.; .. ;: .... ;:. .... ;.;. .. ;. t 

Art. 62 ••.•• ,---··········.-·····-,········-,····: ..• ,, ••••••• -·-'····:. 
............................................................................................ . ' . ... ' 

SEÇÃO VIII • ·. · 
·oo Processo Legislativo 

"··''SUBSEÇÃO t' 
··olspasição Gttral':": · 

.Art. =?~·,o~ processoJ~islativo ,com,p~gn.c;l.e.)ª 0 
elabõraçãÇJ de: 

···-·-~·····-···-·-···-·-······---··········~ ....... _ ........ ":~'!:1"..1)•••~ .. ~';.-.r:· 

f'é\ráiJ"':~O ~!;Ji<:_O. ,tc~\5.2fi:IPtert:J~I).\li~d\~f~g<>,- o. 
bre a elab?ração, r~!dação, !l-Iteração .. e .P9!JliOii'çl_aç?q~,, 
das leis. ·- · · 
... :: .. ~ .. 

.SUBSEÇÁOJ!I 
: P.!lS_J.,eis 

F,,_;,:;; Art. 61:-;A iniciativa' das 'leis.t;orriplemeiltares--e::.'' 
ordi~rias cabe a qualquer membro :ou;comisSã,o~-da;;,, 
Câmara _dos p'ªputagqs, QO _l?~l)êQ9. fe.çleral ou do 
Congr'esSô Naciorlâl~'aó E>residente: ~· .R!lpública, ao 

. sJj)ràiiio 'i"i'iiJunai Fede~. -;lôs ·Tribunaiii· ~uperiores, 
ao Proairador-Géial -'da ~RepúbliCa. 'iiabs êidadãos, na 
lómiã e'rios càsoo p"revisto~ hést<!-·co~stlh!~o:~c.. 

'§ ··1 ~ São' éfé,'-ifliciªt_Mi .P!il!'~ti'!iiÇãq; RreS!9ente 
dà.f'lepúbtiêa, _a,s J~i~~ qui;'!~ 
•••n•••~·~·~-••_•'!•.o_~·~•••••_!.•~•••••••••••••••••••n••••n••••••••••••••••••n••••••• 

::SECAO 11 
._. l>as ~tilbÜ~ções' do P.resld~nte da República 

o. : .,Art.:84" Compete pri)látivamente ao . .P.resjâente 
da Repúbli~~ ~ · -- ·- · · · - • ·· · · ·-· ·- ·· 

_ -;, :Art.246. ~-··--······-~····--'-·" .. , .. ,.~ •.•. ,, •• _,.,.,. ....... . 
.......... ~.·-·-···.•· ................................................... ..: .. _ ..... ., ............. ~. ........ . 

(~ ,Cpinissãõ dé:Constitllição, .Jl!sliça 
'fjpiaaC!anm:; 

--;-;:} o_.SR • .PRESIDENTE {Geraldo,Melo),.:'. A pro-
- pq~ta dt;!.:~me~.da:,â: ~flstituiç§o ·~ue ~~a qe ser 
.!ida· está.sujeita às dispol;içôes especí~~s constan

tes do art. 354 e seguintes do Regimento Interno. 
_ A_ matéria._se_rá publicada e despachada à Co

missão_de Conc;tjtr•ição, h•stiça e Cidadani'a. 
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O SR. PRESIDENTE (Geraldo Melo)- A Mesa 
não pode deixar de registrar e agradecer as referên
cias do Senador Pedro Simon. Lamenta apenas ter 
tido que informá-lo que o seu tempo estava esgota
do há seis minutos. 

Concedo a palavra à Senadora Marina Silva. 
{Pausa.) 

Por permuta com o Senador Romero Jucá, 
concedo a palavra ao nobre Senador Ramez Tebet. 

O SR. RAMEZ TEBET (PMDB - MS. Pronun
cia o seguinte discurso. Sem revisão do orador.) -
Sr. Presidente, Sr!s e Srs. Senadores, a minha fala 
de hoje é em favor da preservação do meio ambien
te, é em favor do rio Paraguai, é contra a pesca pre
datória, a pesca criminosa que está ocorrendo nas 
águas desse rio feita por maus cidadãos. 

Hoje, Sr. Presidente e Srs. Senadores, a cida
de de Porto Murtinho, uma pequena cidade do Esta
do do Mato Grosso do Sul, limítrofe com o Paraguai, 
está vivendo um dia diferente, porque lá, sob o pa
trocínio da Associação Binacional de Preservação 
ao Pantanal e Meio Ambiente, brasileiros e para
guaios - leia-se: bons brasileiros e bons paraguaios 
- objetivam fechar o rio Paraguai no Pantanal, em 
Porto Murtinho, com o objetivo de salvá-lo. 

Quero tomar a liberdade de ler aqui a nota emic 
tida por essa entidade, a Associação Binacional de 
Preservação ao Pantanal e Meio Ambiente, redigida 
nos seguintes termos: 

"Na fronteira do Brasil com o Paraguai, 
em Porto Murtinho, Estado de Mato Grosso 
do Sul, está sendo feita uma mobilização 
popular, organizada pela Abipan - Associa
ção Binacional de Preservação ao Pantanal 
e Meio Ambiente, entidade não-governa
mental, contra a pesca predatória realizada 
por pescadores paraguaios, oriundos de 
Concepción, distante 340km, ri9 abaixo, no 
país Vizinho. 0 objetivo será O "fechamento 
por tempo indeterminado do rio Paraguai, a 
partir do dia 18 de março próximo. 

-Há exatamente um ano atrás foi reali
zado um bloqueio nos mesmos moldes, e 
dele participaram populares, comerciantes 
do setor de turismo, pirangueiros, catadores 
de isca, comunidade indígena e ribeirinhos 
brasileiros e principalmente paraguaios, com 
o objetivo de sensibilizar as autoridades pa
raguaias para a questão. 

Como resultado desta paralisação, na 
época, foi conseguida pela Abipan uma au
diência com o Presidente do Paraguai, Sr. 

Juan Carlos Wasmosy, do qual obtiveram o 
_compromisso de solucionar o problema. In
clusive, de imediato, o chefe daquele pais 
baixou um resolução proioindo a pesca com 
rede, também do lado paraguaio, nos mes
mos termosda legislação brasileira, o que 
entretanto não só foi descumprido, como 
também alguns dias depois foi revogada a 
dita resolução. 

A pesca predatória continuou. Segun
do dados da Abipan, por semana, os preda
dores retiram cerca de 60.000 Kg (sessenta 
mil quilos) de peixe, entre pacu e pintado, 
principalmente, mas também de outras es
pécies, como dourado, jaú e piavuçu, -sem 
contar o número de jacarés; capivaras e su
curis, que são trazidos ' dessas excursões 
criminosas. 

É importante ressaltar- que; no Para
guai, a pesca com rede é liberada em qual
quer peóodo do ano; enquanto no Brasil ela 
é proibida, e inclusive no período ·da -pirâce
ma é vedada qualquer forma de pesca. __ " 

- Existe um acordo entre os dois paí~es 
no sentido de se fazer uma regulamentação 
comum de exploração da fauna .ictiológica, 
que permita a manutenção do equilíbrio eco
lógico com o mínimo de impacto no-meio 
ambiente, o que até o presente momento 
não foi regulamentado e este é o objetivo do 
fechamento-do rio Paraguai. 

lmjJorta dizer que os depredadores são 
unicamente de fora da região, são em pe
queno número, mas atuam com grande efi
ciência, usando equipamentos que causam 
enormes danos à natureza. PosteriÕrmente, 
o produto dessa pesca delituosa é exporta
do legalmente para o Brasil, sendo adquirido 
por grandes redes de supermercado qu~ o 
colocarão na mesa dos brasileiros. 

A pesca predatória está sendo respon-
-sável não só pela diminuição de peixes mas 
pelo desequilíbrio e destruição da fauna 
pantaneira, .o que vem acarretando· diminui
ção do número de turistas que· visitam a re
gião e, além do prejuízo ambiental, traz pre
juízo econômico, vez que o turismo é uma 
das principais fontes de renda da população 
ribeirinha paraguaia e brasileira, pondo em 
risco a sua sobrevivência. 

O protesto tem caráter pacífico, será 
por tempo indeterminado e busca a solução 
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definitiva para o fim da pesca predatória no. 
Pantanal, que é a regulamentação do acor
do binacional que normatiziuá a exploração 
da fauna aquática nos rios limítrofes na fron
teira Brasil-Paraguai. • 

Esse manifesto é assinado pelo Presidente da 
Abipan, Sr. Vida! Benites e pelo Presidente da Câ
mara Municipal de Porto Murtinho, Sr. Ozório Miran-
da dos Santos. ~ 

Sr. Presidente, Srs. Senadores, somos da re
gião e conhecemos esse problema. Representamos 
aqui, no Senado da República, o Estado de Mato 
Grosso do Sul e temos a obrigação de nos solidari
zar essa entidade não governamental, com as auto
ridades de Porto Murtinho. Conversei, ainda ontem à 
noite, com o Presidente ·da Câmara Municipal; Ozó
rio· Miranda, que -subscreve este documento 7 ·e tive 
contato com o Deputadq Estadual que ··rep~eSérita 
aquela região, Waldemir Moca;· com o Procurador~ 
Geral, Dr. Heitor de Miranda; que é marido da atual 
Prefeita de Porto Murtinho, e pude· sentir/Sr, Presi
dente, Sr& e Srs. Senadores, que toda a 'sociedade:,~ 

O SR. PRESIDENTE (Geraldo Melo) .::. Sená
dor Ramez Tebet, peçode5culpas, más'sciu:obfiga: 
do a interromper o disctirso de v.: EX!! pará prorrogar 
a Hora do Expediente por 15 íniriuto~Ça'firri'de que 
V. Ex' possa tell!linar.o ·sei.i'ciiseurso e''que põSSãm · 
usar da palavra oradores que' estão insciitos 'para 
comunicação inadiável. · 

Obrigado, Senador. 
'O SR.;.RAMEZ TEBET ..:. Agradeço a· atenção 

de V. Ex'. · · · · · · · · - ·· · ·· 

· • E continuo, Sr. Presidente, dizendo que;· em 
conversa com essas· autóridades,. pude s~ntir: ~ii~; 
realmente, a população de Porto Múrtinhõ; aliaéfa ·a 
cidaclãos paràguaios, está vivamerrte interessáda na 
preservação-do nosso·meió ·ambiente, na preserVa
ção da fauna aquática. É realmef!te deploÍável <? que. 
está acontecendo. Do lado brasileiro; a peisca'éõm 
rede é proibida, mas, do lado paraguaio, irmãoiúios-. 
sos que estão no Paraguai, maus paraguaios e tam
bém maus brasileiros que atravessam o rio praticam 
lá a pesca predatória, com rEicles de largo calado, re
colhendo uma quantidade enorme de- '':Pescado. 
Diga-se de passagem, para os que conhecem o pro
blema, Sr. Presidente, Sr!'s e Srs. Senadores, ven
dendo o quilo de peixe para o Brasil a R$0,25. Ga
nham, embora vendendo barato, fortunas incalculá-
veis. · 

Ora, Sr. Presidente, Sr"s e Srs. Senadores, to
dos sabemos da importância do rio Paraguai para a 
economia do Brasil. Sei que outras organizações 

não governamentais colocam em dúvida se deve
mos realmente fazer portos e conduzir as nossas 
mercadorias pelo rio, alegando que se transformar
mos em definitiva a navegabilidade do rio Paraguai -
e ele já o é - estaremos ferindo o meio ambiente. 
Não concordo, Sr. Presidente,. porque não vejo 
como ferir o meio ambiente tomando o rio Paraguai 
navegável se houver dispositivos iegais· auton:ZátiVos 
para o transporte da mercadoria. Quanto ganhamos 
no barateamento da soja notrajeto até o porto da 
Argentina, que dista de Porto Murtinho pouco mais 
de dois mil quilómetros? E até os peixes engordam, 
diz. o Senador Jonas Pinheiro, que me aparteia ao 
passar por aqui, motivo da nossa fala em defesa da 
população de_ Porto·· Murtinho;· em ·defesa da·iauna 
aquática, em ciéfes~(do<rio PaiagiÚÍ.i,"'que nos irará, 
sem'dúvida:algúina,''outraS vezes a eSta tribuna. Se 
hoje estamos a defe~de(a fauria·aquática do"íiô. Pà.~ 
raguai, amanhã estaremoédefenderido·a suá 'há\i;. 
gabilídáde ·para '. tomar.'•. õs ~nossos ~produtos'• muito 
mais ·competitivos no mercado externo~ 
-:_: cf:EstEi é um a5suhto,'·Sr>Presi~nte; sriS· e srs. 
Senadores, qüé atinge ·não· a pequená comunidade 
tfe1'Porto•Murtinho;'( mas ;todà 'i à icomunidade.J!siJI
·matô:-grossense;:!Que'-~àtirig~ ó':propno-=BrasiiJ1E'rpor 
qúê?: 'PÕrque<:aqüi ~témos2Uma , polítiCã t:âefinffi.ia.-ob 
Bràsíi·~Sãbê'o'ituéqu~r·nàopreseriação·'âo mêlo·ain
biénte;,Deferideinó~fó'désenvolvimento 'auto-sustên
tadó ·e ·queremos;rêàm 'o~de5envolvimento aut~tis
tehtado; 'defender e ·pre5e!Var 'o meio 'ambientetqúe 
está· sentfo' 'depredado;õ'cQinõ ac:u'sa·:eSsà''éntidade 
não. ··govemamentai;''COmo;rS.cusam ."ase· autoridades 

· i:le Porto :Murtinho e a-sua população;Sque· está"imei~ · 
rameritê rilóbilizaCla ?ein" defesa: '<los·, íntere5sesôde 
P,oito Murtinhó,-de Máto Grosso do:Sul~<lo Brasil .. 

·b que temos 'a fazei? Z>''que'teínos ·a fazer~ 
bú_~r'pelos'meíos <:Íipló.nlátk::os .;:'eqliãô-efiéienfii~ 
a' ~õ-~ Cfiplôri:Jacia! .. ~ êjúe'ha.jã ~~ íêgi~i~Çãô.'úriiêà 
~ntr~ ?:Brasil e. ?'PaFclgu~ paia a· forma da peséàa 
ser realizaçf_a no riô'Paragüái. · 

,, ., .. H;~.um'ano •.. h9uvé !l11fl'wvi~h~ojdêntico, que 
.f'?SIJ,Ito~ e.m ..legislaÇão .ád0tada ~io ~ P.araguai,. só 
:C!!Je:.s(. Presid_Eihte, ·sr-~·-e~srs.: ~a:§ores, êl;iJõi 
!eVógada: .E hoie:~os'))ràslieiros;.· os''br<iSileiro~ 'ãa 
margem do rio Pamgwii, éstão imPectldo~ de reaiiZà.r 
a pesca com instr:uiTI~ntos, com rede,' enquahtÓ do 
la:do. de lá~ pescá e)e'àJiZáda: de forma'predatória e 
criminosa. · 
;..<_ <'~ ... 

Por isso, peço, Sr. Presidente, ao fazer esta 
denúncia, que, de acordo com o Regimento, seja ti
rada cópia deste meu modesto pronunciamento e 
que ela seja enviada ;3_0 Ministério das Relações Ex-
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teriores, para que possam ser desenvolvidos esfor
ços para que essa pendência seja resolvida, e o rio 
Paraguai realmente seja preservado, porque ele não 
tem um lado só, ele tem dois lados: ele tem o lado 
do Paraguai e tem o lado do Brasil. Só o entendi
mento entre os países, só uma legi~lação única 
pode, efetivamente, contribuir para a preservação do 
importante manancial aquático que é o rio Paraguai 
e da sua fauna. 

Muito obrigado, Sr. Presidente, Sr"s e Srs. Se
nadores. 

O SR. PRESIDENTE (Geraldo Melo) - Para 
uma comunicação inadiável, nos termos do art. 158, 
§ 2º, do Regimento, concedo a palavra, por cinco mi
nutos, ao Senador Ney Suassuna. (Pausa) 

Concedo a palavra, para uma cõmunicação 
inadiável, por cinco minutos, na forma regimental, à 
nobre Senadora Benedita da Silva. 

A SRA. BENEDITA DA SILVA (PT- RJ. Para 
uma comunicação inadiável. Sem revisão da orado
ra) - Sr. Presidente, Sr"s e Srs. Senadores, não te- · 
nho me manifestado a respeito da CPI, porque não 
sou membro, e temos lá os nossos dignos repre
sentantes - o Líder do Bloco de Oposição, Senador 
José Eduardo Outra, e o Senador Eduardo Suplicy. 

Mas chamou-me a atenção o fato de que essa 
CPI está tendo repercussão internacional. E eu, que 
sempre ocupo a tribuna desta Casa, neste momen
to, estou fazendo isso- e não-é apenas para apare
cer na TV Senado - porque fiquei muito preocupa
da, já que estive, no final da semana passada, em 
Moçambique e na África do Sul, e lá o assunto de 
que se falava era única e exclusivamente a CPI. 

Isso me preocupou, Sr. Presidente,. Sr"s e Srs. 
Senadores, porque, em determinado momento, sen
ti-me cobrada, pois o Senado Federal brasileiro tam
bém apoiou, de uma certa forma, essas irregularida
des. A CPI hoje está constatando que elas tiveram o 
aval do Senado, já que os pedidos vieram dos Esta
dos e nós aqui os aprovamos. 

E lá fiquei pasma, porque eles perguntavam o 
que é um "laranja", já que eles não conhecem essa 
simbologia Em vez de falar das questões que consi
dero altamente relevantes, passei o meu tempo ex-
plicando o que é um "laranja". , 

Depois, eles .me perguntaram por um tal de 
René, quem é esse René, mostrando-me que estão 
verdadeiramente acompanhando o que se passa 
aqui naCPI. 

E eu me disse: Ora, estamos vendo o trabalho 
da CPI, um trabalho sério, relevante, mas ainda um 
pouco superficial para o aprofundamento que deve 

haver, até para se poder responder, aos que não 
são da Comissão e que ainda não têm uma síntese 
do Relatório, o que a CPI já conseguiu até agora 
apurar. 

Fiz um pequeno levantamento, em meu gabi
nete, em que vejo o que a CPI já descobriu e o que 
falta descobrir. 

Sr. Presidente, peço que seja transcrito, na ín
tegra, o levantamento que tiz:Uueessa:sfntese pos
sa servir para que os Srs. Senadores tenham um co
nhecimento mais aprofundado da matéria, pois, com 
toda a papelada existente, não teríamos tempo sufi
ciente, tampouco nossas assessorias, para fazer 
uma síntese. ,. 

Ao chegar de viagem, li nos jornais que a CPI 
já eonstatou a implicação de alguns governos, do Sr. 
Wagner: e de empresas pelas irregularidades com os 
títulos públicos. Também foi constatado que houve 
uma divisão entre 54 pessoas. 

Antes que se descubra quem estava pilotando 
o avião' que levou a pessoa que faria a divisão dos 
sete milhões, eu gostaria de saber como se dá todo 
esse processo que vem do Banco Central, chega ao 
Senado Federal, às nossas Comissões, e quais as 
decisões que teremos de tomar. 

Os jornais estão dizendo que os doleiros foram 
para as fronteiras, lá fizeram a lavagem do dinheiro 
e que este voltou para as mãos de alguns polftiCos 
do País - notícia esta que nos compromete, na me
ditla,em que não ident!ficamos~~ compromisso. 

Quero mais ainda, Sr. Presidente, que a CPI 
não seja uma "faca de dois gumes"; que não se vol
te contra nós uma CPI que tem o papel de aprofun
dar-se nessas questões importantes. Se; . mais 
adiante, ela atingir algum de nós, tudo bem, mas, 
nesse momento, não podemos nos desviar do p~nci
pal objetivo, que é o de colocar- e digo verdadeira
mente - na cadeia quem cometeu essas irregulari
dades, inclusive induzindo outras pessoas a essas 
ações. 

Era o que tinha a dizer. 
Muito obrigada, Sr. Presidente. ';.· 

DOCUMENTO A QUE SE REFERE A 
SRA. BENEDITA DA SILVA EM SEU PRO
NUNCIAMENTO: 

O QUE A CPI JÁ DESCOBRIU 

1. A Conexão Wagner- Pila 

o ex,à)ordenador da Dfvicla Púbr.ca ela Prefeitura da São 
Paulo, Wag~er Batista Ramos, cuidou da parte operacional de to
das as emissões de titules sob suspeita Era Wagner quem pre
parava as planilhas com o valor que os governos supostamente 
deviam de precatórios judiciais. Com estas fistas. os estados e 
municfpios pediam a emissãó de títulos. A primeira operação sus-
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peita de emissão de títulos para pagamentos de precatórios foi 
feita pela prefeitura de São Paulo. Foi uma emissão de R$606 mi
lhões. Wagner era assessor do en1ão Secretário de Rnanças e 
hoje prefeito, Celso Pil1a. 

Wagner tinha contratos com o Banco Vetar, responsável 
pelo lançarnenlo dos títulos de Pemamburo e San1a Ca1arina 
Também tinha um contraio com a corretora Perfil, outra empresa 
envolvida no escândalo dos precatórios. Além de Wagner, pelo 
menos dois outros funcionários da secretaria na ges1ão de Pil1a 
estão envolvidos no esquema. Pedro Neiva, amigo pessoal de Pit-
1a e assessor de Wagner, foi acusado por Fábio Nahown e por 
dois diretares da Perfil de ter tentado destruir documentos que in
criminavam Wagner. O próprio Wagner confirmou que Nívaklo Al
meida, também assessor da secretaria, foi o responsável peta ela
boração da lista de precatórios em Santa Ca1arina. 

2. Os Governos 

O secretário da Fazenda de Pernambuco, Eduardo Cam
pos, reconheceu que o governo estadual simulou que pretendia 
emitir os títulos para pagar precatórios, quandO ria verdade queria 
usar o dinheiro para pagar satários do funàonai"ISI110 e reforçar o 
caixa do estado. Os governos de San1a Ca1arina e Alagoas tam
bém reconheceram ler deSviado para outras despesas o dinheiro 
dos precatórios. A Consli1uição !)roibe desvios. 

3.0Deságlo 

Segundo a CDf, os títulos eram colocados no mercadO pe
los governos com um deságlo excessivo sobra o valor de face. 
Depois, passavam por uma série de operações entre con:eloraS li
gadas aos esquemas. Rnalmente, eram vendidos aos tomadores 
finais, normalmente bancos ou fundos de pensão, pOi lÍm :J>~eÇo 
muito maior. Em Alagoas, o. deságio oferecido pelo governo do 
estado chegou a 37%. Em San1a Catarina."·oo títulos eniraram nó 
mercado por R$907 e ao final do dia foram entregues aos com
pradores finais por R$1.056. Esta diferença en1re o valor do título 
colocado no mercado e o preço final seria a fonte dos lu~ do 
esquema. . 

4. Lavagem de Dinheiro 

A CPI encontrou um complicado sistema de '!lvagem de,!fi
nheiro, que funcionava em duas.frentes. A primeira envólvia'as 
suoessivas operações de compra e venda dos títulos ito meiaida. 
Algumas corretoras sistematicamente tinham 'prejuízos' ··nestas 
operações. A CP1 suspei1a que esta fosse uma forma de. maquiar 
seus balanços e sonegar inposlos. Outras, comei a IBF Factoring, 
tinham lucros. Em apenas um dia, a IBF ·lucrou R$9,7 rnllhõas 
comprando e vendendo tftulos de Santa Ca1arina O dono da IBF, 
lbrahim Borges Rlho, reconheceu ·que estas operações eram si
muf!1das e que ele aluava como 'laranja' do esquema. ,.., :; · ....•. o 

Uma operação de IBF é t!plca de como funcionava este és
quema. No mesmo dia da operação em San1a CaJarina,· um che
que de R$9,7 milhões da IBF foi deposi1ado na con1a de Fausto 
Solano Pereira, direiDr da corretora Boa Safra. Nos dias seguin
tes, Fauslo preencheu mais de 50 cheques, transferindo R$7 mi
lhões para contas de outras pesso8s ou empresa. Tànto FaUsio 
quanto lbrahlm dizem que não conhecem os destinatários dos 
cheques. lbrahim diz que só assinava os cheques, que . eram 
preenchidos por Enrico Piceloto, direiDr da corretora Perfil. Fausto 
afirma que recebeu a llsla com os nomes dos destinatários dos 
cheques de uma pesSoa. que ele só sabe Identificar eximo Renê. · 

Os laranjas normalmente ficavam com comissões peque
nas, de 0,3% a 0,5% do valor movimentado. O dinheiro era pulve
rizado entre dezenas pessoas e empresas, cuja pista a CPI ain
da está traçando. A outra rota pe'!l qual o dinheiro desapareceu 
romeça nos contratos entre os governos e o Banco Vetar. 

O Vetar recebeu R$33 milhões do governo de Santa Cata
rina e R$22 milhões _elo governo de Pernambuco como romissão 
por ter mon1ado o lançamento dOS JÍtulos. Deste dinheiro, R$36 
milhões foram entregues para a corretora Perfil, que repartiu em 
dezenas de. chegues menores, que a CPI suspeita serem para 
outros laranjas. 

Supostamente, o Vetar teria repassado o dinheiro para a 
Perfil como pagameilto pelo trabalho de Wagner Ramos. A CP1 
suSpeita que a Perfil não passasse de uma fachada para os paga
mentos a Wagner. O problema é que até agora a CPI só localizou 
R$1,38 milhões nas contasde.Wagner no exterior. O restante do 
dinheiro movimen1ado pef!1 Perfil está desaparecido. 

5. As contradições da acareação 

Onde foi par.u o dinheiro da comissão paga ao Banco Ve
tar pelos Estados de Pernambuco e Santa CataJina~ 

Fábio Nahoum, dono do BanCXJ Vetar, recebeu 55 milhões 
e. repassou em cheque. nominativo cruzado para a Perfil R$36,3 
milhões, referentes ao pagamento da assessoria pr~,por 
Wagner Ramos, contrato da Perfil.· 
. ·. , __ Wagner Ramos, .ex-coordenador. ·da Dfvida Púbroca -do 

.Município de São :Paulo: iecebeuapenas.R$1 ,396 m~hão. deposi
.liido peta Perfil. em bàncos nos Estados UnidoS. Dissã que 'não 
'existe serviço em 'Sua. área que valtÍa R$36 rrilhões. Atirrn;l não 
ter idéia do que a Perfil fez com o dinheiro. 

. : _ Quem ~ociou o perpentua(dél .~ssão 911'! caberia à 
Perfil? 
..... " fliahoum: Toda à-negix:iação foi conduzidâ pelo Valor jmto 
ao próprio Ramos. O Vetar exigiu que, no contrato com a Perfil, 
constasse cfáusu'!l:resolutiva pela qual o contralo.só.,existiria se 
.fosse mantida a asseSsoria de Ramos na oper;!Ção. 
~~-- · : ~-~ )(l_lclal~te ~disse -~~er' fDrÍ1ado cõnh~~to 
sobre a parte da comissao que ficana com a Perfil: Toda a nego
Ciação teria sidO féila eritre o Vetar e os· dOnos da PértiJ e ·ele des
.conhecia o contraio. Quando lhe foi mostrado o contrakl CO(Tl sua 
assinatura como testemunha recuperou a memória e '1en1brou-se 
a1é de detalhes,' como, por exemplo, qué () contraio. 9stabel00ia: o 
perceritual de piuticlpação mas não dava {l valof i:la Opemção:·'-'·i 
J-E•=>e:o 'trabalhõ dó"·Banco· Vetor-indãfà a prepaiação'para.ôs 
Estados da lista de precatórios objeto da ~ de titulos'í'.,; "r' 
. _: _ . ,Nahoum: O Vetor não til)ha nenhuma participaç®. na ela
boração'da fiSta. 
-·--c:·· Ramos: Rài:ebeú à liSt& do Tnbunafoo Justiça: enviada ao 
.YeiDr pelo Governo de San1a Catarina; por duas vezes a corrigiu. 
Um dos funcionários da Sea"e1aria de Flll8!lÇ8S. de São Paulo, Ni-

. Yàkio Almeida, viajou duas ou três vezes para Santa CalaJiri<J. 
'com despesaS j:làgas pelo VeiDr, para rever a'llsla junto ao-Tribu-Ílal. - -- ··- - ..... .. . . -

6. o que falta,_-
.A CP1 ainda está tentando rastrear a maior parta do dinhei· 

ro desviado pelo esquema dos precatóiios. A comissão acredita 
que a maior parte do dinheiro .101 para contas no exterior, por meio 
de doleiros, o. próximo passo será rastrearas contas de:W~r 
Ramos no. exterior p;w sabei: como ele recebeu o dinhe.iro ~ 
·do Pafs. Outro caminho, com a ajuda dá PoUcla Federal e da"Ra
eella ·Federal, é Interrogar as pessoas que es1ão nas fistas de 
cheques dos 'laranjas'. do esquema. A CPI deve pedir quebra de 
sigilo das contas çq-s, usadas pelos bancos para enviar dinl!9iro 
ao exterior. 

·· EmbÓrli·a··cPl acr9dlla qúe as operaçõ8S irreguf!1res não 
poderiam ter acontecido sem a participação dos compradores fi
nais dos papéis, ainda não há provas de conluio dos bancos e 
fundos de pensão que compraram titulas por preços muito maio
res que os valores de mercado. A aHemativa da CPI é tentar estas 
provas através da quebra de sigilo bancário. Até agora, a maior li-
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ga~ é um cheque de R$9,75 mühões da IBF para_faust_o_Sola~ ___________ Era este 0 apelo que eu gostaria de fazer aos 
no Pellllra, dono da corretora Boa Safia. Fausto é ex-genro do - · . 
presidente do Bradesco, Lázaro Brandão. o Bradesco comprou Srs. Senadores e, sobretudo, ao Presidente da 
R$4{)7 milhões em títulos estaduais sob suspeila -- · ··-casa, com quem conversei há pouco, para fazermos 

A CPI já comprovou que os governos de AA!goas, Pemam- justiça à memória desse grande . Professor, Educa-
buco_ e San1a Catarina forjaram precatório.s para emitir títulos. Ain- dor Antropólogo e Senador da República além de 
da nao está claro, entre1anto, se alguém destes governos recebeu ' . ' 
propinas do esquema. Já estão na comissão milhares de doeu- outros cargos que ocupou com destaque na nossa 
mentos, com a quebra de sigilo bancário, fiscal e telefõnico dos Nação, que foi Darcy Ribeiro. 
suspeitos. Estes documentos ainda não foram sistematizados Muito obrigado Sr. Presidente. 
nem colocados em compu1adores para cruzamenlos. ' 

7. Prefeitura ela São Paulo desviou R$607 milhões 

Técnicos· da CPI dos Precatórios, em dftigência feita no 
Banco Valor n0 Rio de Janeiro, encontraram documento da loca
dora Localiza que comprova o aluguel de um carro em benefício 
de Nicéa Pitta, mulher do prefeito de São Paulo. O valor pago 
pelo dono do Valor, Fábio Nahoum, foi de R$2.600, em março de 
1996. Es1a é a prova da ligação do Valor Com o Celso Pilla, afir
ma um dos membros da CPI. Pilla afirma, entre1anto, nada tem a 
temer, porque tudo o que foi feito foi legal. Mas um relatório do 
Tribunal de Con1as do Município comprova que a Prefeilura des
viou R$607 milhões dos R$947 milhões em títulos emitidos para 
pagar precatórios. 

O SR. PRESIDENTE (Geraldo Melo) - Conce
do a palavra ao Senador Sebastião Rocha, para 
uma comunicação inadiável, por cinco minutos. 

O SR. SEBASTIÃO ROCHA (Bioco!PDT- AM. 
Para uma comunicação inadiável. Sem revisão do · 
orador.) - Sr. Presidente, -5f'!s e Srs. Senadores, on
tem, dia 17, completou um mês do desaparecimento 
de Darcy Ribeiro. Todos guardamos uma imensa 
saudade e jamais deixaremos de lembrar a sua im
portância para nosso País em todos os setores em· 
que desenvolveu suas atividades, mas, em especial, 
no. setor educacional da Nação. 

Em função ·disso, quero relembrar à Casa - in
clusive já conversei a esse respeito com o Presiden
te da Comissão de Constituição, Justiça e Cidada
nia, Senador· Bernardo Cabral - que tramita na CCJ 
Um projeto de resolução de minha autoria, desde O• 
segundq semestre do ano passado, qoe institui o 
Prêmio Nacional de Educação Darcy Ribefro. · 

Era minha intenção homenageá-lo ainda em 
vida, para que pudesse, anualmente, na data do seu 
aniversário, oferecer, ele próprio, à pessoa física ou ju
rídica que se destacasse no setor educacional do País, 
um prêmio concedido pelo Congresso Nacional, o 
"Prêmio Nacional de Educação Darcy Ribeiro". Infeliz
mente, Darcy, · como disse, desapareceu repentina
mente e nos obriga, agora, a reverenciar sua memória .. 

Eu gostaria, portanto, neste momento, mais 
uma vez, de fazer este apelo, para que a Comissão 
de Constituição, Justiça e Cidadania vote, amanhã, 
o Projeto de Resolução, que já tem pronto o parecer 
favorável. 

O SR. PRESIDENTE (Geraldo Melo)- Conce
do a palavra ao nobre Senador Humberto Lucena 
para uma comunicação inadiável. 

S. Exª dispõe de cinéo minutos. 

O SR. HUMBERTO LUCENA (PMDB - PB. 
Para uma comunicação inadiável.) - Sr. Presidente, 
Sf'!s e Srs. Senadores, o Governador da Paraíba, 
José Maranhão, comunicou-me ontem a sua preocu
pação com o fato de que estaríamos, mais uma vez, 
no Nordeste, particularmente no semi-árido daquela 
região, ameaçados de uma "seca verde. • 

Todos que aqui estão, de um modo geral, já se 
acosb,Jmaram com essas expressões, que significam 
que houve um início de inverno, isto é, as primeiras 
chuvas vieram; entretanto, · foram interrompidas e, 
por conseguinte, não se pôde manter as plantações, 
sobretudo de agricuHura de subsistência. Por outro 
lado, não se pôde armazenar água nos pequenos e 
médios açudes, criando-se uma situação realmente 
difícil, para não dizer dramática. 

A essa altura, se é verdade que a "seca verde" 
vai-se caracteiizando a partir do Piauí põr todo o· 
Nordeste, poderemos chegar a uma situação de gra
ve crise, não só pela sede das pessoas e dos ani
mais, mas pela fome, porque certamente faltará ali
mentos. 

Sr. Presidente, Srl's e Srs. Senadores, diante 
desse climna, faço um apelo "ao· Sr. Secretário de 
Assuntos Regionais, ao Sr. Ministro do Planeja
mento e ao Senhor Presidente da República, no 
sentido de que S. Ex"s dêem-se as mãos, no sen
tido de acertarem providências urgentes e inadiá
veis, a fim de que tenhamos, a tempo e a hora._ se 
à seca verde vier realmente a atingir o Nordeste, 
todas as verbas necessárias para um plano de 
emergência de càráter humanitário, que. garanta o 
mínimo de trabalho às populações rurais e, por 
que não dizer, urbanas do Nordeste, sobretudo do 
se mi-árido. 

Espero, portanto, que o Senhor Presidente da 
República, que dentro de poucos dias estará che
gando à Paraíba e ao Rio Grande do Norte, esteja 
atento às informaçi)E!s do Serviço Nacional de Me-
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teorologia e tenha o seu espírito preparado para en
frentar mais essa dificuldade no seu Governo. 

Se, vier realmente a se instalar a chamada 
"seca verde", que durante os trabalhos a serem rea
lizados no Nordeste, a exemplo do que ocorreu no 
Governo Itamar Franco - quando era Governador 
do meu Estado o Senador Ronaldo Cunha lima -, 
tenhamos obras que dêem rendimento e que, por
tanto, assegiram os seus efeitos de caráter econó
mico e social, em favor do povo carente. daquela so-
frida região. · 

Sr. Presidente, uma das obras que poderão ser 
iniciadas, dentro de uma gradação natural, é aquela . 
a que me referi, há poucos dias, desta tribuna: a 
transposição das águas do São Francisco· para ·.o 
semi-árido nordestino. 

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

·Durante c> discurs_q do_ "Pr:.: 1-fli.m~!f.~ 
Lucena, o Sr. Geraldo Melo, fll Vice-P~St
dente, déixa a cadeira da presidêné!a, ·que e 

· ocupàda pelo Sr. Antonio CarlosMa9afhães, 
Presidente. 

. O SR. PRESIDEN1EJAntO!liq ~-'~galhães) 
..:.sobre à íneSa.;projeto_91,1e,será lido pelo .. sr.~1":-ae-
cretário em exercício, Senador Ney Suassuna · 

É lido·o segúiiíte:· 

. PROJETO DE RESOLUÇÃO N2 34,'DE_1997·:_ 

·Determina a ·inclusão, ·na-programa
ção das emissoras de·rádio•'e têlevisão 
do Senado Federal, de informações relati
vas à história do Poder ,legislativo brasi
leiro, e dá outras providências• 

O Senado. Federal resolve: 
· · M .. 12 A programaÇão da:'rádie>'El.~_(!a.}el~lfl· 

·são do Senado ·Federal incluirá;'dEfforma·siste
mática e rotineira, informaçõês;:·retãtivas''·l['hlsió
ria do Poder Legislativó no Brasil, :e~:pa_!ti~~!~~· 
do Senado Federal, dos Senadores··que}:tonra
·ram a Casa,' bem como sobre camparihas'educ~
tivas e de esclareciméritos à':respeito"'áe'n\at:e·
rias aprovadaS' no Senadcf~:·transforínadas em 
normas jurídicas. , 

Parágrafo único. Os programas a que se<réfere 
este artigo serão annazenados para reapresentação e 
reproduzidos em filas VHS, para venda a preço de cUsto. 

Art. 32 Esta Resolução entra em vigor na data 
de sua publicação. 

Art. 42 Revogam-se as disposições em centrá-
rio. 

Justificação 

Com a modernização do Senado Federal, apa
relha-se este com mecanismos de comunicação de 
massa, de extrema utilidade e poder. 

Não se deve esquecer, no entanto, o pótencial 
educativo e formador de cidadania que tais instru
mentos significam. Montadii a intra.:estrutura de pro
dução de material radiofónico e de televisão, am
pliam-se as possibilidades de comunicação institu
cional da Casa. Há que se pensar na formação da 
juventude; em formação de cidadania. Há que se 
pensar na potencialização da produção das nossas 
emissoras. 

Nesse sentido, a conjugação de objetivos es
tratégicos para a P,roduÇão_de programas educativos 
sobre" o :senado, .e 'sob~é. as,; Leis aqui aprovadas, 
'toma extremamente bàiâto o ruea~ de efeitos de 
'grande pbde(multiplicador. · Urn 111ElsÍT1Cl progíama 
· pode ser produzido para ir ao ar _e pala ~N!r de ma
terial didático-informativo e de entretemmento. Que 

' escola não gostaria de assisti(a' urh progra~ so
bre, por exemplo, a vida e a obra de 'Rui Batbosa? 
que .escola çfo interjor,não go5t1riac!~~~~~~r sobre 

'li'Vidà.:d€ i.un·~énàdóti:ié' sua ~érfâ:qúi(se:.tenh~ tor-
1nado nó'táv'Eíi?.'ciliai'a'instHuiÇão ·qu~~nãi> gostaiiá:'de 
~dispor· de Íniitéíiili inforiilativa<~rr!.iiu~io oü, -~~,yr-

deo, sobre a nova Lei de Doação ·de Órgãos? ·- .. 
E a que custo iSso· se .faria? A custos adicionais 

pratica~nte, i~exist~nt,es.: Ur!lli vez,que_ o. mesmo 
-.,P[OQ~. p~uzi_do :paf!l_ e~issãC! pg; ~ :do;:§El
':nado poderia ser duplicado pára venda ou, -~ .fpr o 
:caso: para distri_l;luiçã.o~a P~ P,rit!ing.~: . 

Diante do exposto, peço aos meus companhei
ros o apoio necessário à prosperidade do presente 
l:'rojeto, 

Sala das Sessões, ~ 8 de .março_.,de J997,_;:-:.~ 
.nador Lúcio AlcãntariL · · · · - · 

:rAs·Comissões de EducaÇão e Diretf?ra.) 

O SR. PRESIDENTE (Ani<>f:i(o'Carlos Magalhães) 
7 .O projetÓ será publicado e remetido às Gómiss~s 
·campetentes · · 

Sobre ~ ....... ~~que". serãO idOS .-. a.r:nesa. ... ~~= ·-~ .. 
pelo Sr. 12 Seicrelárià, Senador Ronaldo Cunha Uma._. 

, São lidos os seguintes: 

: PROJETO DE RESOLUÇÃO N2 35; DE 1~7 

. • AlteÍ'a o Regimento_ Interno do Se
. nado Federal. • 

O Senado Federal resolve: 
Acresça-se ao art. 14, os parágrafos 3" e 42, e 

adeque-se o art. 158 com as seguintes modificações. 
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Arí. 14 .... 
§ 2Q Somente ao líder será lícito o uso da pala

vra prevista no inciso I, e, na ausência desse, a um 
dos vice-líderes, sendo vedado a qualquer outro se
nador fazer uso dessa prerrogativa. 

§ 32 Para o <;umprimento do previsto no inciso 
VIl deste artigo, serão destinados os vinte primeiro 
minutos após a leitura do expediente. 

Art. 158. O tempo que se seguir à leitura do ex
pediente será destinado ao cumprimento do disposto 
no art. 14, § 32 , e aos oradores da hora do expedien
te que poderão, cada um dos inscritos, usar da pala
vra pelo prazo máximo de vinte minutos. 

§ 1Q A Hora do Expediente poderá: ser prorro
gada pelo Presidente, uma única vez, pelo prazo 
máximo qe quinze minutos, para que o orador con
clua seu discurso, caso não tenha esgotado o tempo 
de que disponha, após o que a Ordem do Dia terá 
início impreterivelmente. 

§ 22 Suprima-se. 
§ 32 Suprima-se. 
§4º- .. . 
§5º- .. . 
§ 6º Ressalvado o disposto no art 160, b, não 

haverá prorrogação da Hora Expediente, se houver 
número para votação ou se, na sessão, se deva ve-
rificar a presença de Ministro de Estado. · 

Justificação 

. Nunca sé fálou tanto em democracia, em igual
dade de direitos e em justiça como na época em que 
estamos vivendo. Procura-se ·igualar os · homens 
para que essa igualdade reflita uma sociedade coe
sa e homogênea, precursora de desenvolvimento e 
justiça social. 

Para que possamos alcançar essa plenitude 
democrática, é necessário extirpar todos os sintçr 
mas e as raízes de desigualdade e injustiça na co
.munidade, sendo o Congresso Nacional um dos 
maiores responsáveis por essa purificação social à 
medida que em seu fim maior visa a elábora'ção de 
leis· e preceitos que atendam aos interesses da po-
pulação que o elegeu. . . .. ,. 

Ora, para a busca .desse objetivo, faz-se im
prescindível que essa Casa também busque interna
mente estabelecer a igualdade, ou pelo menos, a 
eqüidade entre os seus excelentíssimos membros. 

Essa a razão da presente emenda, quando se 
busca dar prioridade no uso da palavra àqueles Se
nadores que, de antemão, procuraram se inscrever, 
·às vezes, em uma extensa lista para determinada 
sessão. Não se pode entender nem mesmo aceitar, 
ainda que queiramos ser longânimos, que estando o 

-partanfentàr,-desde antes, prepamdõmaierial e psi
cologicamente para fazer o seu pronunciamento, te
nha o seu direito alijado ou adiado a pretexto de um 
dispositivo regimental que permite a outro integrante 
da Casa usar da palavra para "comunicação inadiá
vel", que muitas vezes, nada em de comunicação e 
menos ainda de inadiável. 

Os artigos 14 e 158, na forma que se busca 
emendar, estabelecerão que, caso algum Senador 
deseje fugir à lista de inscrição ou não tenha cons~ 
guido inscrever-se a tempo, deverá estar presente 
logo no início da sessão, quando, após a leitura do 
expediente, serão destinados vinte minutos para o 
cumprimento do que dispõe o inciso VIl, do art. 14, 
ou seja, cria-se um período específico para as exce
ções. 

Outra medida é a que visa impedir aos Sena
dores que não exerçam a liderança de utilizarem-se 
da palavra como se líderes fossem. É mais uma ma

- neira de democratizar o uso da palavra no plenário 
desta Casa. 

Assim, com a finalidade de aperfeiçoarmos o 
nosso ·. Regimento Interno é que apresento esta 
emenda à consideração dessa Comissão. 

Sala das sessões,·1s de marÇo de 1997.- Se
nador Guilherme Palmeira. 

LEGISLAÇÃO CITADA 

REGIMENTO INTERNO DO SENADO FEDERAL 

'>: . · Art. 14. O Senador poderá fazer uso da pala-
vra: · 

I - nos sessenta minutos que antecedem a Or
dem do Dia, por vinte minutos; 

11 - se líder: 
. a) eor ciiJC!) minúto$, em qu;3Jquer fase da ses

. são, excepcionalmente; .pãra comunicação urgente 
de interesse partidáJ;io; . 

. b) por vinte minutos, após a Ordem do Dia, 
com preferência sobre os oradores inscritos; .. 
. . ,_III_:: na discuSsão de qualquer proposição (art 

273), uma só vez, por d~z minutos; 
·· , . IV- na discussão da redação final uma só vez, 
por cinco minutos, o relator e um Senador de cada 
partido; 

V.- no encaminhamento de votação (arts. 308 
e 3fO}, uma só vez, por cinco minutos; 

. . . VI -para explicação pessoal, em qualquer fase 
da sessão, por cinco minutos, se nominalmE1nte cita
do na ocasião, para esclarecimento de ato ou fato 
que lhe tenha sido atribuído em discurso ou aparte, 
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não sendo a palavra dada, com essa finalidade, a 
mais de dois oradores na mesma sessão; 

Vll - para comunicação inadiável, manifesta
ção de aplauso ou semelhante, homenagem de pe
sar, justificação de proposição, uma só véz, por cin
co minutos; 

VIII - em qualquer fase da sessão, por cinco 
minutos: 

a) pela ordem, para indagação sobre anda
mento dos trabalhos, reclamação quanto à obser
vância do Regimento, indicação de falha ou equívo
co em relação à matéria da Ordem do Dia, vedado, 
porém, abordar assunto já resolvido pela Presidên
cia; 

b) para suscitar questão de ordem, nos termos 
do art. 403; 

c) para contraditar questão de ordem, limitada· 
a palavra a um só Senador; · : · 

IX - após a. Ordem do Dia, pelo prazo de cin
qüenta minutos, para as consideràções que enten
der (art. p6); 

X - para apartear, por dois minutos, obedeci
das as seguintes normas: 
. . _ . a) o aparte dependerá de permissão do orador, 
subordinando-seÇem tUdó que lhefor aplicável; às 
disposições referentes -~"debates; . . . . 

b) não serão permitidos apartes: 
-ao Presidente; 
-a parecer oral;· 
-,a encar:ninhamentQ_ çe votação, salvo".itos ca-

__ sos de_ reqúerimeirto de homenagem de peSa.r ou de 
voto .de ·aplausó ou· semelhante; 

C- a e.lcplicação jjeSsóal; 
~a: questão de ordem; . : 
-a coirtradita a questão de ordem; 
c) a récu5a de· permisSão_ para apartear_será 

sempre compreendida em Cáráter .. geral,: ainda· que 
proferida em relaÇão á t:íin s6 Senador; 

d) ó aparte proferido. séffi Permissão do _orador 
não será publicado;· 

e) ao apartear, o Senador conservar-se-ásen-
tado e fçllará a<_? microfop_~- · · · · · 
. XI - para interpelar .Ministro 9e Estado, por cin
co minutos, e para a réplica, por dois minutos (art. 
398,)). . . 

§ 12 é vedado ao orador tratar de assunto es
tranho à finalidade do dispositivo em que se basear· 
a concessão da palavra. . · · · 

§ 22 (revogado). 

Art. 158. O tempo que se seguir à leitura do ex
pediente será destinado aos oradores da Hora do 

Expediente, podendo cada um dos inscritos usar da 
-·palavra pelo prazo máximo de vinte minutos. 

§ 12 A Hora do Expediente poderá ser prorro
gada pelo Presidente, uma única vez, pelo prazo 
máximo de quinze minutos, para que o orador con
clua seu discurso, caso não tenha esgotado o tempo 
de que disponha, ou parp. atendimento do disposto 
no § 2º deste artigo, após o que a Ordem do Dia terá 
início impreterivelmente. · 

§ 2º Se algum Senador, antes do término da 
Hora do- Expediente, solicitar à Mesa inscrição para 
manifestação de pesar, comemoração ou comunica
ção inadiável, explicação pessoal ou para justificar 
proposição a apresentar, o Presidente lhe assegura-
rá o uso da palavra na prorrogação._ . . 

§ 3º. No caso do parágrafo anterior, somente 
poderão usar da palavra .três Senadores, dividindo a 
Mesa, . igualmente, -entre os_ inscritos, ... o tempo d~ 
prorrogação. 

§ 4º As inscrições que não puderem ser atendi
das em virtude dó levantamento ou da não realiza
ção da sessão, comemoração especial, ou em virtu
de do disposto no § 5º deste artigo, transferir-se-ão 
para a sessão ordinária seguinte e as desta para a 
· subseqüente. 
.. .. § 5º Havendo; ·na Ordéin do Dia,·· matéria !!r
·gente éomp"reendida no art. 336; a, não serão "Pemíi
tidos oradores na Hora do ExpediEmté. 
. -· § 6º RessaJVadÔ- o disposto no art.160, b, não 
haverá prorrogação da Hora· do Expediente, nem 
"8plicàção"d6 dispôs-to :no § 2º, ·se houver número 
"(Jaravótação oú'se;·na. sessão;· se deva verifiéar"a 
presença de Ministro de Estàdo. 

PROJETO DE RESOLUÇÃO N2 36, _DE 1997:,~; 

--•Altera o Regimento Interno do Se
, ,,. ' nado Federal•. 

o Senado Federal resolve: . 
Dê-se ào ári. 17 a seguinte redação:. 

.. • ... ' . ' ' .. -. . 
"Art. 17. Haverá sobre a mesa, no Ple

nário,· livro especial no ·qual se. inscreverão 
·os Senadores que quiserem usar da pala
vra, devendo ·ser rigorosamente observada a 
OrdE!m de inscrição, não sendo· permitido 
qualquer tipo de permuta ou sessão. • 

Justificação· 

O uso da palavra é normatiZado pelo Regimen
to Interno do Senado Federal que, na forma da reda
ção atual, permite, no mínimo, duas correntes de in
terpretação: a) uma-que Emtende que a ordem dos 
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oradores é uma só; e b) a segunda que, baseada no 
aposto "nas diversas fases da sessão", acredita que, 
para cada urna delas há uma lista de oradores. 

As modificações propostas no art. 17, portanto, 
com alteração do caput, visam tomar clara e especí
fica que a ordem de inscrição é uma só, a ser segui
da rigorosamente independente da fase da sessão. 

A outra alteração a ser inserida no mesmo arti
go visa impedir a figura comumente utilizada, embo
ra não abrangida pelo Regimento Interno. que é a 
permuta ou sessão do uso da palavra. Ora, se é 
compulsória a inscrição mediante autógrafo do pró
prio Senador, não podendo outro fazê-lo em seu lu
gar, não há porque aceitar a permuta entre oradores. 

Assim, com a finalidade de aperfeiçoarmos o 
nosso Regimento Interno é que apresento esta 
emenda à consideração dessa Comissão. 

Sala das Sessões, 18 de março de 1997. - Se-
nador Guilherme Palmeira. 

LEGISLAÇÃO CITADA 

REGIMENTO INTERNO 
DO SENADO FEDERAL 

................................................................ u .............. u ............. u ...... . 
J . 

Art. 17. Haverá sobre a mesa, no Plenário, livro 
especial no qual se inscreverão os Senadores .que 
quiserem usar da palavra, nas diversas fases da 
sessão devendo ser rigorosamente obserVada a or-
dem de inscrição. · . 

§ 12 O Senador só .poderá usar da .palavra 
mais de duas vezes por semana se não houver ou
tro orador inscrito que pretenda ocupar a tribuna. .... 

§ 2.2 A inscrição será para cada sessão; poden
do ser aceita com antecedêncià _nãci superior a duas 
sessões ordinárias. · ·· 
•••~•••••••••••••••••••••••••-••••••••••••••••••••••••••••••••••u•••••••••••••-••• 

O SR. PRESIDENTE (Antônio Carlos MagalhãE!$) 
- Os projetos serão publicad9s e, em seguida fiCa
rão sobre a Mesa durante 5 dias úteis a fim de rece
ber emendas, nos termos do art. 401, § 12, do Regi
mento Interno. Findo esse prazo, serão despacha
dos às Comissões competentes. 

. Sobre a mesa requerimento que serão lidos 
pelo Sr. 12 Secretário, Senador Ronaldo Cunha 
Uma 

sao lidos os seguintes: - · ·· 

REQUERIMENTO N2196, DE 1997 

Senhor Presidente, · 
Nos termos dos arts. · 49, X, e 50,:§· 2"," da 

Constituição Federal, e 216 e 217 do Regimento ln
temo, requeiro seja solicitado ao Senhor Ministro de 

Estado da Justiça que aquefa autoridade preste as 
seguintes informações: 

1. Quanto foi efetivamente depositado na conta 
do Fundo Penitenciário (FUNPEN), em valores ab
soluto e percentuais, por fonte de recurso, nos anos 
de 1994, 1995 e 1996? · - -- -

2. Quais as razões que levaram ao drástico 
corte, por contingenciamento, nos recursos disponí
veis para aplicação do Funpen em 1996? 

3. Qual a expectàtiva de receita do Funpen 
para o exercício de 1997, discriminando o valor e a 
fonte respectiva? 

4. Haverá cortes, por contingenciamento, em 
1997? 

5. Quais as perspectivas para o Fundo a partir 
de 1997? 

Justificação 

A criação do Fundo Penitenciário Nacional -
FUNPEN, por meio da Lei Complementar n2 79, de 
1994, representou uma perspectiva concreta para 
reversão do desumano quadro penitenciãrio. nacio
nal, proporcionada pela viabilização de recurSos fi
nanceiros oriundos basicamente das loterias esporti
vas (3%) e custos judjCiai~Jederàis (50%). · · · 

Segundo infomlàÇões· ·do Ministério da .Justiça, 
o conjunto das receitas· ·do Funpen,' desde 1995, 

·chega a um montante anual de cerca de 100 (cem) 
milhões de reais. ' 

Ocorre que tais· recursos não vêm sendo trans
feridos, integralmente, à -Conta do. Funpen, · permane
cendo sua maior parte na conta única da Fazenda 
·Nacional, inviabilizando ou reduzindo, drasticamen
te, o financiamento de obras em presídios, em todo 
o País, obras que viriaro a· mitigar ó brutal déficit de 
vagas do sistema peniterK:iário. 
·- Em:junhó~e'-1996, ~grávandõ essa situação, 
o Presidente da 'República baixou um· decreto de 
·contingenciamento ·de· recursos ·dó: orÇamento ge
ral da União, af incluídos os do Fimpen, limitando 
em 22 (vinte c e dois) milhões os ·1Jastos totais do 
Fundo, quando os recursos ài-recadados em 1995 

·e 1996 chegaram a qúase· 200 (duzentos) milhões 
de reais. 

Neste momento, há previsão de disponibilidade 
orçamentária; referente ao .orçainerito de 1997, no 
valor de 98 (noventa e'oito) milhões de reais e mais 
50 (cinqüenta) milhões do Crédito EspElcial para 
1996, permitindo ao Funpen, sob-administração do 
Ministério da Justiça; agilizar os convênios com os 
·Estados, para obras de construção, ampliação e re-
forma de u~idades penitenciárias. ·· · 
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Caso o Presidente inclua, novàmente, os recur
sos do Funpen no contingenciamento do Orçàmento 
geral de 1997, o que a imprensa vem noticiando que 
será realizado em breve, serão causados danos irre
paráveis ao Programa de Redução· do Déficit Peni
tenciário Nacional. 

Este requerimento visa a que o Sr"·Ministro da 
Justiça, a quem cabe a administração-ilo Funpen,. 
esclareça as razões dos drásticos cortes realizados 
nos ~ecursos do Fundo e nos dê uma visão prospec
tiva de sua aplicação. 

Sala das Sessões, 18 de março de 1997.- Se
nador Antonio Carlos Valadares. 

(A Mesa, para decisão.) 

REQUERIMENTO N2197, DE 1997 

Senhor Presidente, 
Nos termos ao art 50, & 22 da Constituição Fe-'. 

dera! e dos artigos 215 e 216 do Regimento Interno 
do Senado Federal, e tendo em vista a proximidade · 
de novas etapas decisivas para as negociaÇões in
ternacionais ·que ·se desenvolvem a respeito da 
ameaça de mudanças climáticas globais provocadas 
por emissões de poluente, solicito seja encaminhado ; 
ao Sr. Ministro de Estado da Ciência e Tecnologia, o ' 
seguinte Requerimento de Informações: . 

1) Qual a P:OSição tomada pelo governo brasi"·~ 
leiro sobre ·as ·questões inerentes à protelação no 
cumprimento·· dos compromissos assumidos pelos 

··países industrializados: e· qual fo~ a participação de·' 
seu Ministério na formulação:e na defesa dessa ·po- · 
sição, durante a Segunda ·Conferência das Partes da 
Convenção '.Quadro ; sobre ·Mudanças ,Climáticas; · 
nializada em' •1996, e nas reuniões já ocorridas do 
Grupo ad hoé;do Mandato de Berlim? 

2) Qual' será a posição brasileira, nos próxi-.. 
mos compromissos relacionados à citada Con
venção, a saber, reuniões :do AGBM e a• Con.fe~ 
·rência das 'P.artes .·em Kioto/Japão, -no ·que. diz 
respeito às.propostas de Joint-lmplementation-. 
e/ou de Activities lmplemented Jointly coloca- . 
das pelos .países industrializados.: no curso· das.:: 
negociações'? 

3) O Bràsil apresentará propostas durante ·a 
próxima reunião da AGBM? Quais são elas? Anexar· 
documentos,· análises e/ou estudos elaborados por · 
seu Ministério para embasar tais propostas. 

4) Quais são as medidas tomadas, no âmbito . 
de seu Ministério ou em ação interministerial, para 
implementar, no País, os compromissos decorren
tes da adesão do País à Convenção sobre Mudan
ças Climáticas? 

Justificação 

Em 1992, durante a realização da Conferência 
das Nações Unidas sobre-M-elo Ambiente e Desen
volvimento/Rio-92, foi aberto o processo de assina
turas da Convenção Quadro sobre Mudanças Climá
ticas, tema cuja importância vem num crescendo 
desde os anos 6o, quando estudos feitos nos Esta
dos Unidos começaram a tratar de maneira mais sis
temática a relação entre a queima de combustíveis 
fQ5seis e o aumento da concentração do dióxido de 
carbono na atmosfera. 

Durante a década de 70, várias reuniões cientí
ficas trataram do assunto, que integrou inclusive, a 
pauta de discussões da Conferência das Nações 
Unidas sobre Meio Ambiente Humano (Estocolmo 
72). Em.1979 acontece a Primeira Conferência Mun
dial sobre. o clima, implementada pela Organização 
Meteorológica Mundial que cria o Programa Interna-
cional do Clima. ·· · · 

· .· Nos anos 80, instala-se vigorosamente a polê
mica sobre as probabilidades de estar em curso um 
aquecimento global de conseqüências possivelmen
te catastróficas para .o planeta, provocado pela 
em~o exagerada de çlióxido de carbono-e .Outro 

. gases chamados estufa .·; No final daquela década 
vários ·eventos :'éonfirmaram.-as :mudàr!ça!\ :climáti
·eas-coino um dos grandes problemas ambientais de 
caráter global.: Em Genebra, houve o -primeiro ·en- · 
contro do Painel lntergovemamental. sobre Mudan- . 
ças Climáticas (IPCC). A Assembléi'\1- Geral. d1:t ONU 
encarregou a Orgànização Meteorolpgicà Múndial e 
o Pr:ograma .das .. Nações Unidas paia ô M~i~ Arn-

. biente de iniciar· uma "ampla revisão e fazer reco-" 
mendações de medidas para .mitigar p impaCto de 
iTuidaliças clilriátiéas adversas, aSsim como selecio
nar elementos para a: elabOração de úína cônvênção 
inte.rnacionals?bre o assunto. · 

. -: ... :oar em diante, até o presente sucedem7se reu
niões de cúpula,· encontros técnicos :S . científicos, 
início de. programas nacionais para a .estabilização 
de ·emissões .de dióxido de carbono (Holançla .foi a 
primeíf.:r ·em 1981) e negociações sob os auspícios 
da ONU. Em fevereiro de 1991 é realizado ein Was-

. hington;o primeiro encontro do Comitê lntergcivema- · 
mental para uma Convenção-Quadro sobre Mudan
ça Climática. NQ quinto . encontro do ·eomitê, em 
maio de 1992. em Nova.York, os negociadores che
gam a um acordo sobre a Convenção Quadro aberta 
em junho do mesmo ano, durante a Rio-92. 

Ocorre que, passado cinco anos desse ato for
mal da diplomacia internacional, é muito lenta a pro
gressão das medidas nece~sárias para colocar em 
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prática a meta-princfpai de, río ano 2000. fazervoitar 
ao nível de 1990 as emissões dos gases citac!os, por 
meio de reduções decorrentes de ajustes na produ
ção dos países industrializados. 

Para os países em desenvolvimento entre os 
quais se inclui o Brasil, a tarefa prevista para o pe
ríodo restringe-se à realização de inventários, para 
que seu crescimento econõmico, já problemático 
não seja fortemente impactado. 

A despeito desses compromissos, os países ri
cos - especialmente os Estados Unidos, sob intensa 
pressão da indústria do petróleo - relutam em redu
zir unilateralmente suas emissões, apelando para os 
mais diversos artifícios durante os últimos cinco 
anos. Para resolver tais impasses, foi criado o Grupo 
ad-hoc cuja tarefa é elaborar, até final de 97, o pro
tocolo da Convenção. Ao mesmo tempo, porém, es
tão em discussão propostas tendentes a fazer com 
que, desde já, os países em desenvolvimento sejam 
levados também a reduzir suas emissões. Não é ou
tro o espírito do mecanismo de joint-implementa-. 
tion, fórmula americana para fazer acordos com paí
ses voluntários que receberiam investimentos para 
participar das metas de redução de seu parceiro 
rico. Trata-se, como se percebe, de uma espécie de · 
venda de li~nças de poluição, solução bastante po-~ 
lêmica que, se apresenta atrativos finaneeiros, do 
ponto.de vista de alguns setores dentro dos pafses 
em desenvolvimento, pode comprometer as metás 
ambientais que dão sentido à Convenção. 

O Brasil tem tido uma posição de liderança muito . 
firme, no bloco do chamado G-77(paí~.~res e ~m 
desenvoMmento), no sentido de não aceitar .red!JZir 
emissões de imediato e pressionar os países ricos -
para que façam sua parte e dêem passàs cc:incretos 
para realizar as metas a que estão comprometidos. 

Nota-se, contudo, que essa problemátiCa,' de : 
enorme interesse internacional, é tratada ém círéu
los muito reduzidos no País, limitando-se à diploma
cia, aos demais setores técnicos governamentais di- · 
retamente envolvidos. e a algumas organizações 
não-governamentais. E necessário que o. Congresso 
Nacional inteire-se dela e acompanhe o .desempe
nho do. Executivo brasileiro no processo de negocia
ção, apoiando-o criticamente e capacitando-se para . 
avaliar eventuais mudanças de rumo. A obtenção de 
dados oficiais fidedignos para subsidiar o acompa
nhamento da matéria pelo Congresso Nacional é, 
assim, ·medida necessária, no interesse maior da so-.. 
ciedade brasileira. · · 

Sala das Sessões, 18 de março dé 1997. '-se-::·
nador Júlio Campos 

(A Mesa para decisão.) 

REQUERIMENTO N2 198, DE 1997 

Senhor Presidente, 

59 

Nos termos do art. 50, § 2Q da Constituição Fe
-deral e dos artigos 215 e 216 do Regimento Interno 
do Senado Federal, e tendo.em vista a-pro'~mioade 
de novas etapas decisivas para as negociações in
ternacionais que se deserwolv~rn .a. respeito da 
ameaça de mudanças climáticas globais provocadas 
por emissões· de poluentes, solicito seja encaminha
do ao Sr. Ministro de Estado das Relações Exterio
res, o seguinte Requerimento de Informações: 

1) Qual a posição tomada pelo governo brasi
leiro sobre as questões inerentes à protelação no 
cumprimento dos compromissos assumidos pelos 
países industrializados; e qual foi a participação de 
seu MiAistério na formulação e na defesa dessa po
sição, durante a Segunda Con~erência das Partes da 
Convenção Quadro sobre Mudanças Climáticas, 
realizada em 1996, e nas reuniões já ocorridas do 

· Grupo ad ~ doManaató-ae Berlim? · 
. 2) Qual Sj:!rá a posição brasileira, nos próximos 

compromissos relacionados à citada Convenção;a 
saber, reuniões do AGBM e 39 Conferência das Par
tes em Kioto/Japão, no que diz respeito às propos- .: 
tas de Joint lmplementation e/ou de Activities lm-. 
plemented Joinily colocadas pelos países industria- , 
lizados no curso das negociações'/ 

: · 3) O Brasil apresentará propostas durante a 
próxima reunião do AGBM? Quais são elas? Anexar 
documentos, análíses e/ou estudos elaborados por., 
seu Ministério para embasar tais propostas 
. 4) Quais são 'as ·medidas toma~. no âmbito. 
de' seu Ministério ou em ação interri1inisterial; para · 
implementar, no'Pafs, os compromissos decorrentes 

· da adesão do País à Convenção· sobre ·Mudanças· 
Climáticas? 

Justificáção 

Em 1992, durante a realização da·Conferência 
das Nações Unidas sobre Meio Ambiente e Desen· 

· voMmento/Rio-92, foi aberto· o processo de assina~ 
··!liras da Convenção Quadro·sobre Mudanças Climá' 
·ticas, tema cuja importância vem num crescendo 
desde os anos 60, quando -estudos feitos nos Esta-
· dos Unidos começaram a tratar de rllaneira mais sis, 
tematizada a relação -entre a. queima de combustí
veis fósseis e o aumento da concentração de dióxido 
.de carbono na atmosfera. 

·. Durante a década de 70, várias reuniões cientf• 
ficas trataram do assunto, que integrou, inclusive, a 
pauta· de discussões da Conferência .das Nações 
Unidas sobre Meio Ambiente Humano (Estocolmo~ 
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72). Em 1979 acontece a Primeira Conferência liAun- -
dia! sobre o Clima, implementada pela Organização 
Meteorológica Mundial, que cria o Programa Interna
cional do Clima. 

ad hoc cuja tarefa é elaborar, até final de 97, o pro
tocolo da Convenção. Ao mesmo tempo, porém es
tão em discussão propostas tendentes a fazer com 
que, desde já, os países em desenvolvimento sejam 
levados também a reduzir suas emissões. Não é ou
tro o espírito do mecanismo de joint-implementa
tion, fórmula americana para fazer acordos com paí
ses voluntários que receberiam investimentos para 
participar das metas de redução de seu parceiro 
rico. Trata-se, como se percebe, de uma espécie de 
venda de licenças de poluição, solução bastante po
lêmica que, se apresenta atrativos financeiros, do 
ponto de vista de alguns setores dentro dos países 
em desenvolvimento, pode comprometer as metas 
ambientais que dão sentido à Convenção. 

Nos anos 80, instala-se vigorosamente a polê
mica sobre as probabilidades de estar em curso um 
aquecimento global de conseqüências possivelmen
te catastróficas para o planeta, provocado pela emis
sãQ exagerada de dióxido de carbono e outros ga
ses chamados "estul'a". No final daquela década vá
rios eventos confirmaram as mudanças climáticas 
como um dos grandes problemas ambientais de ca
ráter globaL Em Genebra, houve o primeiro encontro 
do Painel lntergovemamenta! sobre Mudanças Cli
máticas (IPCC}. A Assembléia Geral da ONU encar
regou a Organização Meteorológica Mundial é o Pro
grama das Nações Unidas para o Meio Ambiente de 
iniciar uma ampla revisão e fazer recomendações de 
medidas para mitigar o impacto de mudanças climá
ticas adversas, assim como selecionar elementos 
para a elaboração de uma convenção internacional 
sobre o assunto. 

Daí em diante, até o presente, sucedem-se 
reuniões de cúpula, enc:Oritros técnicos e científicos, 
início de programas.nacionais para a estabilização 
~de emissões' de .dióxido <fe carbono {Holanda foi a 
,• primeira, em 1989} e negociações sob os auspícios 
da ONU. Em fevereiro de 1991 é realizado, em Was
hington, o primeiro encontro do Comitê lntergovema

~ 111enta1 pa~ .ul1la.ConveÍ!ção4uadro sobre. iVI~~n
'ça' Climática"No quinto enc:Ontro do Comitê~ em 
maio de 1992, em Nova ·Iorque,. os negociadores 
chegam a um acordo sobre a Convenção-Quadro 
aberta em junho do mesmo ano, duránte a Rio-92. . 

. - O~~ que> passados cinco anos d~' ~to 
formal da diplomacia internacional, é muito lenta a 
progressão das m9didas necessárias para colocar 
em prática a metà. prioopal de, no ano. 2000, fazer 
voltar ao nível de 1990 as emissões dos gases cita
dos, por meio de reduções decorrentes de aj~es 
na produção dos país~s industrializados. Para os 
países em desenvolvimento, entre. os· quais se. i.nclui 
o Brasil, a tarefa prevista para o período restring~ 
à realização de inventários; para que set.. crescimen
to econômico, já problemático, não seja fortemente 
impactado. 

A despeito desses compromissos, os países ri
cos- especialmente os.Estados Unidos, sob intensa 
pressão da indústria do petróleo - relutam em redu
zir unilateralmente suas emissões, apelando para os 
mais diversos artifícios durante os últimos cinco 
anos. Para resolver tais impasses, foi criado o Grupo 

O Brasil tem tido uma posição de lider!mça 
muito firme, no bloco do chamado G-77 (países po
bres e em desenvolvimento), no seritido de não acei
tar reduzir emissões de imediato .. e pressionar os 
países ricos para que façam sua J)arte e dêem pas
sos concretos para realizar. as metas a que estão 
comprometidos. · · 

Nota-se, contudo, que essa problemática, de 
enorme interesse internacional, é tratada em círcu
los muito reduzidos no País, 'limitando-se ·à' diploma
cia, aos demais setores técnicos governamentais di-

. r~tamente envolvidos. e . a ''algumas organizações 
não-governamentais. É necessário que o COngresso 
Nacional inteire-se dela e acompanhe o cjesempe

... ·nho do Executivo brasileiro no processo.de .negocia
.·: ção; apoiando-o critÍcamente e capaCitandO-Se para 
· · ·avàfiar eventuais mudanças de rumo. A obtenção de 

dados oficiais fidedignos para subsidiar o acompa
nhamento .da matéria pelo Congresso Nacional é as
sim; medida necessária, no interesse maior· da so
ciedade brasileira. 

··Sala das Sessões, 18 de março de 1997. -Se
nador Júlio Campos. 

(A Mesa para Decisão) 

REQUERIMENTO N2199, DE 1997 

Sr. Presidimte, 
, Nos termos do art. 50, § 22 da Constit~içãó Fe

deral e dos.artigós 215 e 216 do Regimento Interno 
do Senado Federal, e tendo em vista a proximidade 
de novas etapas decisivas para ás negociações in
ternacionais que se desenvolvem a respeito da 
ameaça de mudança climáticas glObais provàcadas 
por emissões de poluentes, solicito seja encaminha
do ao Sr. Ministro de Estado do Meio Ambiente, dos 
Recursos Hídricos e da Amazônia Legal, o seguinte 
Requerimento de Informações: 
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1) Qual a posição tomada pelo governo brasi
leiro sobre as questões inerentes à protelação no 
cumprimento dos compromissos asst,~midos pelos 
países industrializados; e qual foi a participação de 
seu Ministério na formulação e na defesa dessa po
sição, durante a Seg\Jnda Conferência das Partes da 
Convenção Quadro sobre Mudanças Climáticas, · 
realizada em 1996, e nas reuniões já ocorridas do 
Grupo ad hoc do Mandato de Beriim? 

2) Qual será a posição brasileira, nos próximos 
compromissos relacionados à citada Convenção, a 
saber, reuniões do AGBM e 3" Conferência das Pái- · 
tes em Kioto/Japão, no que diz respeito às propos
tas de Joint implementation e/ou Activities lmple
mented Jointly colocadas pelos países industriali
zados no curso das negociações? 

3) O Brasil apresentará proposta durante a pró
xima reunião do AGBM? Quais são elas? Anexar do
cumentos, análises e/ou estudos elaborados por l:;eU 
Ministério para embasar tais propostas. 

4) Quais são as medidas tomadas, no âmbito 
de seu Ministério ou em ação interministérial, para 
implementar, no País, os compromissos decorrentes 
da adesão do País à Convenção sobre Mudanças 
Climáticas? · · 

Justificação 

Em 1992, durante a realização da Conferência 
das Nações Unidas sobre Meio Ambiente e Desen
volvimento/Rio-92, foi aberto o processo de assina
turas da Convenção Quadro sobre Mudanças Climá
ticas, tema cuja importância vem -num. .crescenélo 
desde os anos 60, quando estudos feitos nos· Esta
dos Unidos começaram a tratar de maneira mais-sis
tematizada a relação entre a queima de combustí
veis fósseis e o aumento da concentração de dióxido 
de carbono na atmosfera. 

Durante a década de 70, várias reuniões cientí:
ficas trataram do assunto, que integrou, inclusive, a 
pauta de discussões da Conferência das Nações 
Unidas sobre Meio Ambiente Humano (Estocolmo 
72). Em 1979 acontece a Primeira Conferencia Mun
dial sobre o Clima, implementada pela Organização 
Meteorológica Mundial, que cria o Programa Interna
cional do Clima. · 

Nos anos áo, instala-se vigorosamente· a polê
mica sobre as probabilidades de estar em curso um 
aquecimento global de conseqüências possivelmen
te catastróficas para o planeta, provocadÓ pela emis
são exagerada de dióxido de carbono e outros ga
ses chamados "estufa". No final daquela década vá
rios eventos confirmaram as ·mudanças climáticas 
como um dos grandes problemas ambientais ·de ca-

ráter global. Em Genebra, houve Q'primeiro encontro 
do Painel lntergovemamental sobre Mudanças Climáti
cas (IPCC). A Assembléia Geral da ONU encarregou a 
Organização Meteorológica Mundial e o Programa das 
Nações Unidas para o Meio Ambiente d~ inici~ uma 
ampla revisão e fazer. recomendações de medidas 
para mitigar o impacto de mudanças climáticas adver
sas, assim COmO sefêê:Tonar-eJemer'ltos para a elabora
ção de uma convenção internacional sobre o assunto. 

Daí em diante, até o presente, sucedem-se 
_re_uniõas_ de_ cúpula, encontros técnicos e científicos, 
início de programas nacionais para a estabilizàção 
de emissões de dióxido de carbono (Holanda foi a 
primeira, em 1989) e negociações sob os auspícios 
da ONU. Em fevereiro de 1991 é realizado, e Was
hington, o primeiro er:tcontro do Comitê lntergovema
mental para uma Convenção-Quadro sobre Mudan
ça Climática. No quinto encontro do Comitê; em 

_maio de 1992, em Nova Yorl<, os negociadores che
gam a um acordo sobre a Conven~o Quadro aberta 
em junho do mesmo ano, durante a Rio-92 

Ocorre que,. passados cinco anos desse ato 
formal da diplomacià internacional, é muito lenta à 

. progressão das medidas necessárias para colocar 
· ·em prática a meta principal de; no ano 2000, fazer 

voltar ao nível de .1990 as emissões dos gases cita
dos, por meio de reduções decorrentes· de ajustes 
na produção dos países industrializados. Para os 
países em desenvolvimento, entre os quais se inclui 
o.Brasil, a tarefa prevista para o período restringe
se à realização de inventários, para que seu cresci

'-mento económico, já problemático, não sejà forte-
mente impactado. · 

A despeito desses compromissos, os paíseS. ri.
'COS - especialmente os Estados Unidos, sob intensa 
Pressão da indústria do petróleo :... relutam em redu-

.: Zír unilateralmerite suas emissõés, apelando para os 
mais diversos ·artifícios durante os últimos cinco. 

'anos. Para resolver tais impasses, foi criado o Grupo 
ad-hoc cuja tarefa é elaborar; até final de 97: o pro
tocolo da· Convenção. Ao mesmo tempo, PQrém, es-

. tão em disc'ussão propostas tendentes. a fazer com 
que, desde já os países em desenvolvimento sejam 
1evados também a reduzir suas emissões .. Não é ou
tro o espírito do mecanismo de joint..fmplementa
tion, fórmula americana para fazer acordos com paí" 
ses voluntários que receberiam investimentos para 
participar das metas de ·redução de .seu parceiro 
rico. Trata-se,- como se percebe, de uma·espécie de 
venda de' licenças de poluição, solução: baStante po
lêmica que, se apresenta atrativos financeiros, ·do 
ponto de vista de alguns setores dentro dos países 
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em desenvolvimento, pode comprometer as metas 
ambientais que dão sentido à Convenção. 

O Brasil tem tido uma posição de liderança 
muito firme, no bloco do chamado G-77 (países po
bres e em desenvolvimento), no sentido de não acei
tar reduzir emissões de imediato e pressionar os 
países ricos para que façam sua parte e dêem pas
sos concretos para realizar as metas a que estão 
comprometidos. · 

Nota-se, contudo, que essa problemática, de 
enorme interesse internacional, é tratada em círcu
los muito reduzidos no País, limitando-se à diploma
cia, aos demais setores técnicos governamentais di
retamente envolvidos e a algumas organizações 
não-governamentais. É necessário que o Congresso 
Nacional inteire-se dela e acompanhe o ·desempe
nho do Executivo brasileiro no processo de negocia
ção, apoiando-o criticamente e capacitando-se para 
avaliar eventuais mudanças de rumo. A obte'!Çáo de 
dados oficiais fidedignos· para subsidiar o acompa
nhamento da matéria pelo Congresso Nacional. é, 
assim, medida necessária, no interesse maior da so
ciedade brasileira. 

Sala das Sessões, 18 de março ,de 1997.- Se
nador Júlio Campos. 

(A mesa para decisão.) 

REQUERIMENTO N2 200,.DE 1997 

Senhor Presidente~ 
Requeiro a Vossa Excelêf!Çia,· 'conr ·base)no 

Art. 50, § 22, da Constituição Federal combinado 
com o Art. 216 do Regimento lntemó do·Senado'J=e.:. 
deral, que sejam solicitados ao· Ministro da Saúde, 
esclarecimentos sobre as. seguintes questões: 

1} Quais-as ações do. Ministério da Sa.úde que 
estão. sendo . financiadas .. com ; a·. arrecadação: da 
CPMF (Contribuição Provisória de Movimentação Fi-
nanceira)? ' 

2) Qual a arrecadação da CPMF até apresente 
data? 

3) Qual a arrecadação prevista na -CPMF para 
o exercício de 1997,-e se está havendo-alguma va
riação ou superavit financeiro? 

4) Qual a taxa de participaçã<fdâ União :(atra
vés de sua receita própria) na realização·das-despe
sas do Ministério da Saúde, destacando as transfe
rências da União destinadas à manutenção do S~S 
(Sistema Único de Saúde)? · 

5) Constitui plano do Ministério da Saúde pro
mover ainda este ano a municipalização do SUS, e 
em caso positivo poderia encaminhar ao Senado Fe
deral cópia dos estudos realizados para esse fim? 

Justificação 

É sabido que a aprovação, pelo Congresso Na
cional, da CPMF (Contribuição Provisória de Movi
mentação Financeira), nascida no Senado Federal 
com a iniciativa que tomamos com a apresentação 
de uma Proposta de Emenda Constitucional, teve 
como finalidade reforçar os recursos do Ministério da 
Saúde, haja vista a grave crise que se abateu sobre 
todo o sistema de saúde pública no Brasil, devido 
principalmente à falta de verbas específicas, com 
destinação exclusiva, à manutenção do SUS. · . 

Por outro lado, é mais do que justificado o mo
tivo do interesse do Senado Federal em saber como 
estão fluindo os recursos provenientes da arrecada-

. ção da.CPMF, ã:sua aplicação;J)érri~éOmo_se_a 
União, apesar desse reforço no caooi: dó.' Ministério, 
continua cumprindo de forma regular o que foi pre
visto .no Or~nto~fedE!!'SI ~qíWiç_:de part!.cipação 

. na realiza~<? das~esp~s C<?IT);~.salÍ~~-P.~b~~· in

. dependentérnente ~os. 1(eCUrsos. ~~-b!Jí~~ ~~: ~l!_S 
decorrentes da arrecadação daqu~la>:ÇO':'~PU.•çao 
social. . -

.' . Sala das Sessões, 18 de março de 1997,:- Se
. nador'Antônio Carlos .Valadares.~ 

(A Mesa·para decisão.) 

REQUERIMENTO N2 201; DE:199.7 

. Senllcir Presidente, 

.,Nos .teiffios do art. 216 do RI:!Qirnei'1~Q Interno 
... do Senado. federal; requeiro a v.)MquE!;~i~ solici;__' 
. tado ao .lnstituto .. Bràsile.irQ de .G9?9~1a ~:~§tatísti-
- Ca,,atrav~ do $r •• MinistrÇ> do _Piar]~jamento.;~.p_rça-

mento, as seguintes informaçõ'*1:· _ 
1. Foram visitados todos.os domicílios de Ron

dônia durante a oontagenfpopulacional de "1996? 
2. Em que meses dó ano de 1996 foi ·realizad~ 

a contagem populacional?; · 
- .3. Foram acessíveis aos recensea~o~s, _du

rante o perí~ d~'c:o.n~gem populacional,t(Õdas as 
localidades· dó Estado de Rondônia? 

4. Houve diminuiçãO. da população, relativa
mente ao Censo de .1991, em outras Unidag'f!s;da 
Federação? áuais? 

5. Howe aumento da população, relativamente 
ao Censo de 1991, acima· do crescimento vegetati
vo, em outras Unidades da Federação? 

·Justificação 

Embora a região Norte, não seja, atualmente, 
objeto do grande fluxo migratório outrora verificado, 
não tem sido constatado também, nenhum fenôme
no social em sentido oposto. 
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A importância do conhecimento acerca do perfil 
sociológico da comunidade que representa, gera, para 
o detentor de mandato eletivo, a necessidade de que 
sejam encontradas explicaÇões científicas para a afie
ração do número de habitantes veríficada no censo 
realizado em 1996, especialmente no caso de Rondô
nia, cuja predominância de população jovem favorece
ria, teoricamente, um aHo crescimento vegetativo. 

Tendo em vista as características geográficas 
dos váíios Estados da Amazônia, que podem dificul
tar, em determinados períodos do ano, o acesso a 
algumas localidades, é imprescindível a obtenção de 
respostas às questões acima, as quais poderão sub
sidiar estudos que levem aos motivos da diminuição 
dos índices populacionais de meu Estado. 

Safa das Sessões, 18 de março de 1997. - Se
nador José Bianco. 

(À Mêsa para Decisão.) 

O SR. PRESIDENTE (Antonio Carlos Magalhães) 
Os requerimentos lidos serão despachados à 

Mesa para decisão, nos termos do inciso III do art. 
216 do Regimento Interno. · 

O SR. PRESIDENTE (Antonio Carlos Magalhães) 
O Senhor Presidente da República enviou ao 

Congresso Nacional a Medida Provisória n2 1.537-
36, adotada em 13 de março de 1997 e publicada no 
dia 14 do mesmo _mês e ano, que "dispõe sobre a 
base de cálculo da Contribuição para o Programa de 
Integração Social - PIS devida pelas pessoas jurídi
cas a que se refere o§ 12 do art. 22 da Lei n2 8.212, 
de 24 de julho de 1991, e dá outras providências•. 

De acordo com as indicações das lide~f!.nças, e 
nos termos dos §§ 42 e 52 do art. ,2!'-da Resolução n2 

· 1/89-GN, fica assim constituída a Comissão Mista in· 
cumbida de emitir' parecer sobre a matéiia: 

TitUlares 

José Agripino 
José Bianco 

Jáder Barbafho 
Nabor Júnior 

Lúcio Alcãntara· 

SENADORES. 

Suplente! 

PFL. 

Júlio Campos 
Hugo Napoleão 

PMDB. 

Gerson Camata 
Cartas Bezerra 

PSDB. 
BeniVeras 

Bloco Oposição (PTIPDTIPSBIPPS) 

José Eduardo Outra · Sebastião Rocha 

PTB. 

Emília Fernandes Regina Assumpção 

Titulares 

João Maia 
Luiz Moreira 

DEPUTADOS 

Suplentes 

PFL. 

Arolde de Oliveira 
Antônio Ueno 

dloco (PMDBIPSDIPSL) 

Geddel Vieira Lima 
Eliseu Padilha 

José Luiz Clero! 
Confúcio Moura 

PSDB. 

Aécio Neves Adroaldo Streck 

Bloco {PTIPDTIPC do B) 

José Machado Neiva Moreira 

PPS. 

Sérgio Arouca Augusto Carvalho 
De acordo com a Resolução n2 1, de 1989-GN, 

fica estabelecido o seguinte calendário para a trami
tação da matéria: 

Dia 18-3-97- designação da Comissão Mista · 
Dia 19-3-97- instalação da COmissão Mista ·. • 
Até 19-3-97- prazo para recebimento de emen-

das e para a Comissão Mista emitir o parecer sobre 
a admissibilidade 

Até 28-3-97- prazo final da Comissão Mista 
Até 12-4-97- prazo no Congressó Nacional 
O SR. PRESIDENTE (Antonio Cartas Magalhães) 

. - O Senhor Presidente da República enviou ao Con
.• gresso Nacional. a Medida Provisória. n2 1.538-38, 
. adotada em 13 de. março de 1997 e publicada no dia 
14 do mesmo mês e ano, que "dispõe sobre a Nota 
do ·Tesouro Nacional - NTN e sua utilização .• para 
aquisição de bens e direitos alienados .. no ãmbito do 
programa Nacional de Desestatização :- PND, insti
tuído pela Lei n!i 8.031, de. 12 de-abril de 1990, con
solidando as normas sobre a matéria éonsiantes da 
Lei n2 8.177,-de 12 de.março de 1991, e di! Lei n2 

8.249, de 24 de outubro de 1991, e altera os arts.,22 

e 32 da Lei n2 8.249/91" 
De acordo com as indicações da$ lideranças, e 

nos termos dos §§ 42 e 52 do art. 22 ,da .Resolução n2 

.1/89-GN, fica a5liim constituída a Cornis~o Mista in
i:umbida de emitir parecer sobre a matéria: 

Titulares 

Joel de Hoflimda 
Jonas Pinheiro 

SENADORES 

,Suplentes 

·' PFL. 

José AfvesFreitas Neto 
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Jáder Barbalho 
Nabor Júnior 

PMDB 

GersonCamata 
Carlos Bezerra 

PSDB. 

Teotonio Vilela Filho Geraldo Melo. 

Bloco Oposição (PTIPDTIPSBIPPS) 

José Eduardo Outra 

Epitacio Cafeteira 

Titulares 

Sebastião Rocha .. ; 

PPB 

Leomar Quintanilha 

Deputados 

Suplentes 

PFL 

Augusto Viveiros Ciro Nogueira 
Abelardo Lupion . Jaime Fernandes 

Bloco (PMDBIPSDIPSL) 

Geddel Vieira Uma 
Eliseu Padilha 

José Luiz Clerot 
Confúcio Moura 

PSDB. 

Leônidas Cristino , Danil~ de Castro 

Bloco (PTIPD~IPC do B) 

José Machado 

Bosco FranÇa: 

Neiva Moreira 

PMN 

De acordo corn a Resolução n2 .U de. ·1989-CN, 
fica estabelecido o seguinte _calendário para a trárhh 
tação da matéria: · 

Dia 18-3-97- designação da Comissão Mista 
Dia 19~-97~ instala,ção da Comi~o.M_is!a:; 
Até 19-3-97- prazo para_recebim'ento de emen

das e par:a a ComisSão Mistà'emitir o parecer sobre 
a admissibilidade · · · · 

Até 28-3-97- prazo final.da Comissão Mista 
Até 12-4-97- prazo no Congresso Nacional 

O SR. PJ:IESIDENTÇ {An\onio ~-MàQal~es); 
-O Senhor Presidente· da República"en\;ouao ·eon- · 
grasso Nacional a Medida- Próvisória-.n2 1.540-22, 
adotada em 13 de março de 1997 e publicada no çl)a, 
14 do mesmo mês e ano, que "dispõe sobre medi
das complementares ao Plano Real e dá outras prO: 
vidências'. 

De acordo com as indicações das lideranças, e ' 
nos termos dos §§ 4° e 5° do art 2° da Resolução n2 

1/89-CN, fica assim constituída a Comissão Mista in
cumbida de emitir parecer sobre a matéria: 

Titulares 

Odacir Soares 
RomeroJucá 

Jáder Barbalho 
Nabor Júnior 

Lúcio Alcântara 

SENADORES 

Suplentes 

PFL 

Francelina Pereira 
Hugo Napoleão. 

PMDB 

Gerson Camata 
Carlos Bezerra 

PSDB. 

Jefferson Péres. 

Bloco Oposição (PTIPDTIPSB/PPS). 

José Eduardo Outra Sebastião Rocha 

PPB"· 

Epitacio Cafeteira· : Leoínar Quintanilha · 

-DEPUTADOS 

Titulares Suplentes. 

PFL-

Francisco· Horta: Luii Braga 
Betinho Rosad,Q z.ÇQ@úci ~PI:i!lh9 

Bloci> ['MDBIPSDIPSL) 

Geddel VK:lira Uma 
Eliseú Padilha ~ 

José Luiz (;lerot, .. 
Confúcio .Moura 

'PSDB. 

José Anibal ~do Madeira· . . . . ~ . ' . 

• fBtoóo:(PTIPDTIPC do B) 

José Machado NeiVa Moreirá. 

PPB. 

Roberto Campos 1.Herculanó Ahghinetti 

De acordO COrri a Resolução n2 1 idé'198.9-CN 
fica estabelecido <>·seguinte calendário para·a:-tràml 
tação da matéria: 

Dia 18-3-97- designação da Comissão_ Mista _ 
Dia 19-3-97- instalação da Comissão-Mista 
Até19-3-97.:- prazo_ para r~imento de emen-

das e para a cOmissão Mista emitir o pareeer·sbbre 
a admissibilidade 

Até 28-3-97- prazo final da Comissão Mista 
Até 12-4-97- prazo .no Congress<JNacional __ 
O SR. PRESIDENTE (Antonio Carlos Magalhães) 

- O Seritiór' Pre$identé da República :erivioo ao cCon
gressó Nacional a Medida Provisória n~ 1:541"22, 
adotada em 13 de março de 1997 e publicada no dia 
14 do mesmo mês e ano; que 'dá nova redação ao § 
32 do art. 52 da Lei fio 8.931, de 22 de setembro de 
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1994, que dispõe sobre a amortização, juros e ou
tros encargos decorrentes da extinção ou dissolução 
de entidades da Administração Pública Federal, e dá 
outras providências'. 

De acordo com as indicações das lideranças, e 
r;~os termos dos §§ 42 e 5º do art. 22 da Resolução nº 
H89-CN, fica assim constituída a Comissão Mista in
cumbida de emitir parecer sobre a matéria: 

SENADORES 

Titulares Suplen~ 

PFL 

José Alves Bello Parga 
Freitas Neto Joel de Hollanda · 

PMDB 

Jáder Barbalho Gerson Camata 
'·labor Júnior Carlos Bezerra 

PSDB 

BeniVeras Geraldo Melo. 

Bloco Oposição (PTJPDTJPSBIPPS) 

José Eduardo Outra Sebastião Rocha 

PTB 

Regina AsS\!mpção Vai mi r CamPELO 

DEPUTADOS 
Tttulare&· 

Aracely de Paula 
Antônio Ueno 

Suplentes 

PFL 

OsmirUma 
Robério Araújo. 

Bloco (PMDBIPSDJPSL) 

Geddel Vieira Uma 
Eliseu Padilha 

José Luiz Clerot 
Confúcio Moura 

PSDB. 

Roberto Brant Luiz Carlos Hauly: 

Bloco (PTJPDTJPC do 8). 

José Machado Neiva Moreira . 

PTB. 

Paulo Heslander DuRio Pi'saneschi 

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

Dia 18-3-97 ~ designação da Comissão Mista 
Dia 1 ~97- ins'talação da Comissão Mista· · 

Até 19-3-97- prazo para recebimento de emen
das e para a Comissão Mista emitir o parecer sobre 
a admissibilidade 

Até 28-3-97- prazo final da Comissão Mista 
Até 12-4-97- prazo no Congresso Nacional 

O SR. PRESIDENTE (Antonio Carlos Magalhães) 
- O Senhor Presidente da República enviOu ao Con
gresso Nacional a Medida Provisória nº 1.542-20, 
adotada em 13 de março de 1997 e publicada no 
dia 14 do mesmo mês e ano, que 'dispõe sobre o 
Cadastro Informativo dos créditos não quitados de 
órgãos e entidades federais, e dá outras providên
cias'. 

De acordo com as indicações das lideranças, e 
nos termos dos §§ 4º 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 

Joel de Hollanda 
BelloParga 

JáderBarbalho 
Nabor Júnior 

SENADORES 
Suplentes 

PFL 

Edison Lobão 
Freitas Neto. 

PMDB 

Gerson Camata 
Carlos Bezerra 

PSDB 

José Roberto Arruda T eotonio Vilela Rlho. · 

Bloco OpoSição (PTJPDTIPSBIPPS). 

José EduardO Di.rtra · · ·Sebastião Rochá 

Epitácio Cafeteira 

Titulares 

PPB 

Leomar Quintanilha 

DEPUTADOS 
Suplentes 

PFL 

Saulo Queiroz Raul Belém 
José S. de Vasconcellos Mauro Fecur}l 

Bloco (PMDBIPSDJPSL) 

Geddel V~eira Uma 
Eliseu Padilha 

José Luiz Clerot 
Confúcio Moura 

PSDB. 

Luiz Fernando · Rávio Ams 

Bloco (PTJPDTIPC do B) 

José Machado Neiva Moreira 
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PSB. 

Pedro Valadares Alexandre Cardoso 
De acordo com a Resolução n2 1, de 1989-GN, 

fica estabelecido o seguinte calendário para a trami
tação da matéria: 

Dia 18-3-97- designação da Comissão Mista 
Dia 19-3-97- instalação da Comissão Mista 
Até 19-3-97- prazo para recebiinento de emen

das e para a Comissão Mista emitir< o parecer sobre 
a admissibilidade . . . . __ 

Até 28-3-97- prazo final da Comissão Mista 
Até 12-4-97- prazo no Congresso Nacional 

O SR. PRESIDENTE (Antonio Carlos Magalhães) 
- O Senhor Presidente da República enviou ao Con
gresso Nacional a Medida Provisória .n•. 1.546-17, 
adotada em 13 de março de 1997 e publicada no dia 
14 do mesmo mês e ano; que "dispõe sobre as con
tribuições para os Programas de Integração SOcial e 
de Formação. do Patrimõnioodo-Servidor Público
PISIPASEP, 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-GN, fica assim constituída a Comissão Mista in-
cumbida de emitir parecer sobre a matéria: .. 

Titulares 

BelloParga. 
_ Júlio CampO$_ 

Jáder Barbàlh< 
Nabor Júnior 

. · Jefferson Péres · 

:·SENADORES''. 

Suplentes 

PFL 
. Je>Se Agripino . 
:VilsOrí-KieinÍibing 

PMDB 

·Gersan Camata · 
eai!Os'aeieria: .· 

PSDB 

Beni_Ver,as 

Bloco Oposição (PTJPDT!PSBIPPS 

José Eduardo Dutia. · .Sebastião !=locha 
PPB 

Epitacio Cafeteira . Leomar Quintàríilhil 

-DEP,UTADOS . 

TitUlares Suplentes_ 

PFL 

Lael Varella Antônio Joaquim, 
A;aújoJosé Rocha Célia Mendes 

Bloco (PMDBIPSDJPSL)._ 

Geddel Vieira Lima José Luiz Clerot 

Eliseu Padilha Confúcio Moura 

PSDB. 

Luiz Piauhylino Marc;oni Perillo. 

Bloco (PTIPDTIPC do B) 

José Machado Neiva Moreira 

PPS. 

Sérgio Arouca Augusto Cárvalho 

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

Dia 18-3-97- designação da Comissão Mista· 
Dia 19-3-97- instalação da Comissão Mista 
Até 19-3-97- prazo para recebimento de emen

das e para a Comissão Mista emitir o parecer sobre 
a admissibilidade · 

Até 28-3-97- prazo final da Comissão Mista 
· .Até , ~ 2-4-97.~ prazei ,no Congresso Nacional 

' :0 'SR.'' PRESIDENTE (Antonio Carlos Maga
lhães) • O Senhor Presidente da' República en
viou ao ·eongresso Nacional a Medida Provisória 
:n2 1.547-28, adotada em 13 de· março de 1997 e 
-:publicada''no 'dia·-·14,do:mesmo_ mês e ~no, que 
''"cria' a-Gratificação de-Desempenho' de ·Atividade 

de- Fiscalização, a· Gratificação ·de Desempenho 
. de :AtiVidade cde:.Proteção ao_ Võo: ·é dá outra~ 
providências• .' _ .. · -- · · · 

De acordo com as inaiCa:çõeS das lideranças, e 
: nos .terrilos do5· §§ 42 e 52 do art. 22 da Resolução n2 

:--1/89-CN;fiêa àSsim eorlstituída a Comissão Mista in
:\ctlmbida de emitir parecer sobre á matéria: 

'SENADORES 

.TitUlares 

'JóséAivés 
Edisôn LObãO 

Jáder Barbalho 
Nabor Júnior. 

· ~5uplemes 

:pf:t: 

;Gllil~nne Pallneira 
.Romero.Jucá. 

PMDB, 

_ Gerson Camata 
-· Carlos Bezerra 

-PsDB. 

Beni Veras · , Lúdio Coeltw_ 

Bloco Opos~O (pTJPDTJPSi3JPPS) 

José Eduardo Outra . 5ebastião Rocha. 

PTB 

Regina Assumocão Emília Fernandes 
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Titulares 

Aroldo Cedraz 
Antômo ~àntos 

DEPUTADOS 
Suplentes. 

PFL 

Maurício Najar 
José Carlos Coutinho 

Bloco (PMDBIPSDIPSL) 

Geddel Vieira Lima 
Eliseu Padilha 

José Luiz Clerot 
Confúcio Moura 

PSDB. 

João Leão Oswaldo Soler 

Bloco (PTIPDTIPC do B) 

José Machado 

Bosco França 

Neiva Moreira 

PMN 

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

Dia 18-3-97- designação da Comissão Mista 
Dia 19=-3-97- instalação da Comissão Mista 
Até19~3-97- prazo para.recebimento de emen-

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

Até2S:.S-97- prazo final da Comissão Mista .•. 
Até 12-4-97- prazo no Congresso Nacional 
O SR PRESIJENTE {Anlalio Carlos Magallães) -

. O Senhor Presidente da República enviou ao Congresso 
.. Nacional a Medida Provisória n2. 1.548-29, adolada em 

13 de março de 1997 e publicada no dia 14 do mesmo 
mês e ano, que "cria .a Gratificação de Desempenho e 
Produtividade- GDP das atividades de finanças, contro
le, orçamento e planejamento, e dá outras providêrlcia5". 

De acordo com as indicações das Hderanças, e 
nos termos.dos §§ 42 e 52 . do art. 22 da Resolução n2 • 

1J89:{;N;·flclt à5sirri 'éOnstituída a Comissão Mista' in
cumbida de emitir pareeer· sobre a matéria: 

Titulares 

João Rocha 
Hugo Napoleão 

Jáder Barbalho 
Nabor Júnior 

Beni V eras 

SENADORES 
Suplentes. 

:,_Pj:L. .. 
. Joel de Hollanda 
'José Alves. 

PMDB 

GersonCamata 
Carlos Bezerra 

PSDB. 

Lucio Alcântara 

Bloco Oposição (PTIPDT/PSBIPPS) 

José Eduardo Outra Sebastião Rocha 

PPB 

Epitacio Cafeteira Le.omar Quintanilha 

Titulares 

Rubem Medina 
Euler Ribeiro 

DEPUTADOS 
Suplentes. 

PFL 

Maurício Najar 
Ademir Cunha 

Bloco (PMDB/PSDIPSL) 

Geddel Vieira Lima 
Eliseu Padilha 

José Luiz Clero! 
Confúcio Moura. 

PSDB 

Arthur Virgílio Jovair Arantes 

Bloco (PTIPDTIPC do B) 

José Machado 

Fernando Gabeira 

Neiva Moreira 

PV 

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

Dia 18-3-97- designação da Comissão Mista 
Dia 19-3-97- instalação da Comissão Mista 
Até19-3-97- prazo para recebimento de emen-

das e para a Comissão Mista emitir o parecer sobre 
a admissibilidade 

Até28-3-97 -.prazo final da Comissão Mista· . 
Até 12-4-97'- prazo no Congresso Nacional 

O SR. PRESIDENTE (Antonio Carlos Magalhães) 
..:. O Senhor Presidente da República enviou ao Con
gresso Nacional a Medida Provisória n2 1.550-37, 
adotada em 13de março de.1997 e publicada no dia 
14 do mesmo mês e ano, que •oiganiza e disciplina 
os Sistemas de Controle Interno e de Planejamento 
e de Orçamento do Poder Executivo, e dá outras 
providências•. . . . . . . 

oe acordO com as indicações' das lideranças, e 
nos termos dos §§ 42 e 5º 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 

Guilherme Palmeira· 
Freitas Neto 

· , ·.Suplentes 
PFL. 

Vilson Kleinübing 
Waldeck Omelas 
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Jáder Barbalho 
Nabor Júnior 

Beni Veras 

PMDB 
Gerson Camata 
Carlos B~zerra 

PSDB 

Teotonio Vilela Rlho 

Bloco Oposição (PTIPDTIPSBIPPS) 

José Eduardo Outra Sebastião Rocha 

PTB 

Valmir Campelo Regina Assumpção 

Titulares 

DEPUTADOS 

Suplentes 

PFL 

Augusto Viveiros Arolde de Oliveira 
Francisco Rodrigues Júlio César 

Bloco (PMDBIPSDIPSL) 

Geddel Vieira Lima 
Eliseu Padilha 

José Luiz Clero! 
Confúcio Moura 

PSDB 

Sílvio Torres Alexandre Santos 

Bloco (PTIPDTIPC do B) 

José Machado Neiva Moreira 

PPB 

Benedito Guimarães Eurico Miranda 

De acordo com a Resolução n• .1, de 1989.pN,_ 
fica estabelecido o seguinte calendário para a trami
tação da matéria:· 

Dia 18 -3~97- designação da Comissão Mista· 
Dia 19-3-97- instalação da Comissão Mista . . 
Até 19-3-97 - prazo para :r~bimento de 

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

Até 28-3-97 - prazo final da Comissão Mista 
Até 12-4-97- prazo no Congresso Nacional 

O SR. PRESIDENTE (Antonio CarlOs MagaíMes). 
-O Senhor Presidente da República enviou ao Con
gresso Nacional a Medida Provisória nl! 1.551-20; 
adotada em 13 de março de 1997 e publicada nó dia 
14 do mesmo mês e ano, que •altera a legislação r~ .. 
ferente ao Adicional ao Frete para a Renovação da." 
Marinha Mercante - AFRMM e ao Fundo da Marinha 
Mercante - FMM, e dá outras providências•. ' . 

De acordo com ·as indicações dàs licieiariças; e : 
nos termos dos §§ 42 e s• ao art. 22 da Resolução ri• ' 
1/89-CN, fica assim constituída a Comissão Mista iii~· 
cumbida de emitir parecer sobre a matéria: 

Titulares 

RomeroJucá 
Hugo Napoleão 

Jáder Barbalho 
Nabor J'únior 

SENADORES 

Suplentes 
PFL 

Edison·Lobão 
João Rocha 

PMDB 
Gerson Camata 
CarlosBezerra 

PSDB 
Beni V eras Carlos Wilson. 

Bloco Oposição (PTIPDTIPSBIPPS) 
José Eduardo Outra Sebastião Rocha 

PPB 
Epitacio Cafeteira Leomar Ouintanilha 

Titulares 

Abelardo Lupion 
Jaime Martins 

DEPUTADOS 

Suplentes 

PFL 

Raul Belém 
Sérgio Barcellos 

Bloco (PMDBIPSDIPSL) 

Geddel Vieira Lima 
Eliseu Padilha 

Paulo Feijó 

José Luiz Clerot 
Confúcio Moura 

PSDB 

Feu Rosa: 

Bloco (PTIPDTIPC do B) 

José Machado , Neiva Moreira 

:pTB 

Paulo Heslander · Duílio Pisaneschi 

De acordo com a Resolução n• 1, de ·Ül89-CN, 
fJCa estabelecido o seguinte calendário parà a trami
tação da matériá: 

Dia 19-3;g7 - designação da Comissão Mista -
Dia 19-3-97 _;_;instalação da Comissão Mista 
Até 19-3·97:- prazo para recebimento. ·de 

emendas e para a Comissão Mista emitir o parecer 
sobre à admissibilidade · · 

Até 28-3-97- prazo final da Comissão Mista 
· Até 12-4-97 -.p·razo no Congresso Nacional 

' . ~ . ' . . -~ . - ' ' -~- . 
O SR. PRESIDENTE (Antonio Carlos MaQalhães) 

-O Senhor Presidente da República enviou aó CÓó- · 
gre5so Nacional à Medida Provisória nl! 1.553-13, 
adotada em 13 de março de 1997 e publicada no dia 
14 do mesmo rnés e ano; que .dispõe sobre a emis
são de Notas do Tesouro Nacional- NTN destinadas 
a aumento de capital do Banco do Brasil SA, ê dá 
outras providências•. · 
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De acordo com as indicaçóe:: 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 <_i matéria: 

SENADORES 

Titulares 

Odacir Soares 
Vilson Kleinübing 

Jáder Barbalho 
Nabor Júnior 

José lgnácio Ferreira 

Suplentes 

PFL 

Waldeck Omelas 
Joel de Hollanda 

PMDB 

GersonCamata 
Carlos Bezerra 

PSDB 

Lúdio Coelho 

Bloco Oposição (PTIPDTIPSBIPPS) 

José Eduardo Outra 

Emilia Fernandes 

Sebastião Rocha 

PTB 

Valmir Campelo 

DEPUTADOS 

Titulares 

Saulo Queiroz 
limaNetto 

Suplentes 

PFL 

·Paulo Cordeiro (cessão) 
SameyFilho 

Bloco (PMDBIPSDIPSL) 

Geddel Vieira lima 
Eliseu Padilha 

José Luiz Clerol 
.. Confúcio Moura . 

PSDB 

Luiz Carlos Hauly Veda Crusius 

Bloco {PT/f'DTIPC do B) 

José Machado .Neiva Moreira 

PSB 

Ricardo Heráclio . . . , Sérgio Gue!"3 . 

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

· Dia 18-3-97- designação da COmissão Mista 
Dia 19-3-97 -instalação da Comissão Mista 
Até 19-3-97 - prazo . para, recebimenta de 

emendas e para a ComisSão Mistá emitir o 'parecer 
sobre a admissibilidad!=! 

Até 28-3-97 - prazo final da Comissão Mista 

Até 12-4-97- prazo no Congresso Nacional 
O SR. PRESIDENTE (Antonio Carlos Magalhães) 

-Esgotado o tempo destinado ao Expediente. 
Passa-se à 

ORDEM DO DIA 

Hem 1: 

Discussão, em turno suplementar, do 
Substitutivo ao Projeto de Lei do Senado n2 

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 providên
cias, tendo 

Parecer sob nº 76, de 1997, da Comis-
são 

- Diretora, oferecendo a ·redação do 
vencido. 

Sobre a ~esa, requerimento que será lido pelo 
Sr. 12 Secretário, Sen11dor Ronaldc;> Cunha lima. 

É lido o seguinte: 

REQUERIMENTO N2 202, DE 1997 

Senhor Presidente, 
Nos termos do art 279, alínea c, do Regimento 

Interno, requeiro adiamento da discussão do Substi
tutivo ao Projeto de Lei do Senado n2 207, de 1995, 
a fim de ser feita na sessão de 30 de abril. (28 dias 
úteis) · 

Sala das Sessões, 18 de· março de 1997. -
JoSé lgnácio Ferreira. · · 

.. O SR.' PRESIDENTE (Antonio Carlos Magalhães) 
-Em votação o requerimento. 

" '.éoncédo. ·a. Palavra ao nobre Senador José lg
nácio Ferreira, paia encaminhar a votação. 

. . . O SR. JOSÉ IGNÁCIO FERREIRA (PSDB-ES. 
Paia encaminhar a votação. Sem revisãÓ do orador.) 
- Sr. Presidente, Sr"s e Srs. Senadores, estou pe
dindo à Casa o adiamento da discussão para data 
determinada, considerando o fato de que o projeto 
mereceu um substitutivo; Por força do Regimento, o 
substitutivo foi até a Comissão Diretora, onde foi fei
taa'redação do.vencido. Ele chega aqui; ao Plená- · 
rio, para exame. Naturalmente é a·oportunidade de 
se fazer E!fnénda, porque o· Regimento ·prevê isso 
nos seus arf!!s 282 e seguintes. · 

Ocorre, Sr. Presidente, até por razões :~coe não 
vêm ao caso,. que, examinando a matéria há uma 
tiora passada, ·cheguei à conclusão de que há erro
nias sérias que deveríamos reparar. Não me sinto 
em condições de fazer esses reparos. Mas gostaria 
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de chamar a atenção dos eminentes Senadores 
para esse fato. Há, por exemplo, disposições claras 
de confusão, de desapropriação para confisco. 

. A matéria, Sr. Presidente, foi muito bem inspi-
rada, ou seja, foi muito inspirador o fato de o emi
n!!nte Senador Júlio Campos propor uma série de 
artigos novos da Legislação Penal, alterando o uso 
do Código Penal existente, em face de uma momen
tosa situação que, afinal de contas, aflige todo o 
País: são os crimes contra a organização do traba
lho, mais especificamente os crimes de redução de 
alguém à condição análoga de escravo. 

Portanto, Sr. Presidente, essa matéria é mere
cedora dos maiores encõmios. Mas o fato é que a 
sua redação não nos convence. Não nos convence, 
por várias razões: poderíamos aduzir, poderíamos 
expor aqui muitas delas, mas a principal que nos pa
rece clamar aos Céus é o fato de que, no art. 3" des
sa proposição, diz-se: 

"Se o crime previsto no artigo anterior 
ocorrer em propriedade rural, localizada 
em área agrícola de pecuária, extrativista, 
vegetal, ou de mineração, a propriedade 
será expropriada sem qualquer indeniza
ção ao proprietário, devendo reverter em 
favor da União, para fins. de reforma agrá-
ria•.. !,lo · • 

Sr. Presidente, segundo o projeto, portanto, a 
propriedade em que esse tipo de crime estiver 
sendo cometido será expropriada sem qualquer in
_denização ao proprietário. Expropriação é desa
propriação. Não podemos expropriar sem pagar 
um preço. 

Há duas indagações a fazer. Primeiro: ocor
rendo o crime, deve-se tomar a propriedade sim
plesmente? Segundo: caso positivo, a expressão a 
ser empregada aqui não é expropriação que é.de
sapropriação, portanto, pagamento de preço, con
forme diz a Constituição -, há de ser confisco. Por
tanto, a propriedade seria confiscada. Confisco é 
pena. 

Sr. Presidente, a exemplo desse ponto que 
ressalto agora -'- há vários outros -, peço a Casa que 
adie a discussão, certamente com a compreensão 
do eminente Senador Júlio Campos, dessa matéria 
para que possamos apresentar emendas e para que 
ela venha escoimada dos defeitos que_ me parecem 
graves. 

O SR. PRESIDENTE ~onio CarlOs Magalhães) 
-Concedo a palavra ao Senador Ramez Tebet 

O SR. RAMEZ TEBET {PMDB-MS. Para en
caminhar a votaçao. Sem revisão do orador.) -
Sr. Presidente, Sr"s e Srs. Senadores, de qual
quer forma, tenho participação nesta matéria 
que está agora sob exame, em turno suplemen
tar. Tenho, porque dela fui .-o. Relator.::QuerCJ~ 
acompanhar, com toda a humildade, e reconhe
cer que vislumbrei outras impropriedades na ma
téria que estamos votando. Com toda a humilda
de, quero reconhecê-las. Reconheço o mérito do 
Senador José lgnácio, que, fazendo o estudo, 
chamou-nos a atenção, apresentando o requeri
mento de adiamento. 

Penso que para o aperfeiçoamento de uma ma
téria de tamanha importância, o adiamento se toma 
imprescindível, porque, além de duas das observações 
feitas pelo Senador José lgnácio, vislumbro outras. Eu 
gostaria realmente que a matéria merecesse um estu· 
do mais profundo na Comissão de Constituição Justiça 
e Cidadania ou que se permitisse, com o adiamento, a 
apresentação de algumas emendas a esse projeto al
tamente ·meritório api'P..sentado. pelo Senador Júlio 
Campos. Muito obrigado. 

, . O SR. JÚU<? CAMPOS -:- Sr. Presidente; peço 
a palavra para encaminhar. · · · 

· . • : O SR. PRESIDENTE (Antonio Carlos MaQalhães) 
- Concedo a palavra, para encaminhar, ao nobre 
Senador Júlio Campos e, posteriormente, ao Sena
dor Jefferson Péres. 

.. O SR. JÚUO CAMPOS (PFL-MT. Para enca~ 
minhar, Sem revisão do orador.) ,..: Sr. Presidente, 
s..-s e SIS. Senadores, corno autor deste projeto que 
está sendo submetido agora à votação nesta-Casa, 
quero ÕIZer que concordo plenamente.com;O pedido 
de adiamento da votaçãO fe~o jreió eminente Sena
dor José lgnái:io no sentido de melhorar a. redação 
do nosso projeto. !,.aniento não ter as luzes.Ju!idicas 
tão bem irradiadas pelo eminente profe5sor; doutor e 
Senador José lgnácio, nem pelo· noSso ·ba.<!harel 
grande promotor e também jurista, seniidor"Áame~ 
Tebet, que foi o Relator na Comissão de Constitui
ção, Justiça e Cidadania 

. Mas, corno engenheiro agrônomo e prc>.~ional 
ligado à área rural de Mato Grosso, acompanho de 
perto esse grave problema relacionado com a escra
vidão na zona rural do meu Estado,·na Região Ama
zónica Quando elaborei o projeto ·foi com as melho
res das intenções. Espero que, com esse adiamen
to~ ·ó Senador José lgnácio possa, -com o apoio de 
outros Senadores, melhorar a qualidade d~Ste proje-
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to, que vai, indiscuiivelmente, beneficiar a Nação 
brasileira. 

Muito obrigado. 
O SR. JEFFERSON PÉRES (PSDB-AM. Para 

encaminhar. Sem revisão do orador.) - Sr: Presiden
te, já que o próprio autor do projeto concoraou, riâo 
teria mais nada a acrescentar. Entretanto, além de 
louvar o ilustre Senador'Júlio Campos pelo bom sen
so, e o Senador José lgnácio por ter chamado a 
atenção para o problema, não posso me furtar ao 
dever de mencionar outra falha gritante do projeto, 
que me perdoe o seu eminente autor. 

O art. 32 , como foi demonstrado pelo Senador 
José lgnácio, prevê o confisco de propriedades. Mas 
observem, Sr. Presidente e Srs. Senadores, como 
está redigido o artigo: 

"Se o crime previsto no artigo anterior 
ocorrer em propriedade rural, localizada 
em área agrícola de pecuária, extrativista 
ou de mineração, a propriedade será ex
propriada, sem qualquer indenização ao 
proprietário. • 

Sr. Presidente, se .o trabalho escravo ocorrer 
numa propriedade arrendada, o proprietário nã~ 
tem absolutamente nada a ver com isso e vai per
der a sua propriedade, sem um centavo de indeni
zação. 

Evidentemente, isso seria uma aberração jurí
dica e, portanto, o projeto merece ser examinado 
com mais atenção. 

Era o que eu tinha a dizer, Sr. Presidente. 
O SR. PRESIDENTE (Antonio Cailos Magalhães) 

-Em votação o requerimento. 
Os Srs. Senadores que ·o aprovam queiram 

permanecer sentados. (Pausa.) 
Aprovado. 
A matéria Sairá da Ordem do Dia para retomar 

em data fixada. 
O SR. PRESIDENTE (Antonio Carlos Magalhães} 

-ltem2: 

PROJETO DE LEI DO SENADO N2 142, 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 n2.142, de 1996, de,autoria 
do Senador José Eduardo, que estende o be
nefício do seguro-desemprego ao pequ~ 
produtor rural e dá outras providências, tendo 

Parecer favorável, proferido em Plenário, 
Relator: Senador Jonas Pinheiro, em substitui
ção à Comissão de Assuntos Sociais. 

Ao projeto não foram otereaoas emendas. 
Sobre a mesa,J;equerimento que .será lióo pelo 

Sr. 112·Secrêtáno; Senàdor Ronaldo Cunha lima. 

É lido o seguinte: 

REQUERIMEI'f'("O N• 203, 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 142, de 1996, a fim de ser feita 
na sessão de 30 de abril. 

Sala das. Sessões, 18 de março de 1997. -
lfalmir Campelo. 

O SR. PRESIDENTE (Antonio Carlos Magalhães) 
-Em votação o requerimento. 

Os Srs. Senadores que o aprovam queiram 
permanecer sentados. (Pausa.) 

Aprovado. 
O requerimento sai da Ordem do Dia para re

tomar na data aprovada pelo Plenário. . 
: .. O SR. PRESIDENTE. (Antonio Carlos Magalhães) 

-ltem3: 

· Votação, em turno único, da Mensa
gem nll 70, de 1997 (n2 276197, na origem), 
do Senhor Presióente da República, solici
tando a retirada do Projeto de lei da Câma
ra n2 3, de 1997 (n2 1.863191, na Casa de 

· origem),· de iniciativa do · Poder Executivo, 
que dáfiOva redação ao inciso .1 do artigo-10 
da lei n2 6.032, de' 15 de dezembro dé 
1975, que dispõe sobre as promoções doS 
oficiais da ativà do Corpo de Bombeiros do 
Distrito F.,Weral, e dá outras providências. 

Em votação a mensagem, em turno. único. 
Aprovada. 
O Projeto de lei da Câmara nº 3, de 1997, vai 

ao Arquivo. · 
Serão feitas as devidas comunicações ao_Pre

sidenteda República, ao Presidente da Câmara dos 
Deputados e ao Governador do Distrito F~eral. ... , .. 
. . : .O SR. PRESIDENTE (AritoniO CariÓs MagalhãêS) 

-ltem4: · · · · · ·· · 

UATÉRIA ASER DECI.AAADA PREJUDICADA 

Projeto de ·Lei éto Senado n2 200, de 
1995, ·de autoria do Senador Waldeck orne:. 
las, que regulamenta o § · 22 do art. 208 da 

· Constituição Federal e dá outraS providências. · 
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A Presidência, em conformidade com o Rela
tor da matéria, Senador Lúcio Alcântara, da Co
missão de Constituição, Justiça e Cidadania, nos 
termos do art. 334 do Regimento Interno, declara 
prejudicado o Projeto de Lei. Fica também prejudi
cado o Requerimento nQ 1.414, de 1995, que versa 
sobre a proposição. 

A matéria vai ao Arquivo. 

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 N~ 204, DE 1997 

Senhor Presidente, 
Nos termos do art. 281, do Regimento Interno, 

requeiro dispensa de inteFStício e prévia distribuição 
de avulsos do Parecer n2 92, de 1997. 

Sala das Sessões, 18 de março de 1997.- Él· 
cio Alvares. 

O SR. PRESIDENTE (Antonio Carlos Magalhães) 
-Antes de colocar em votação o requerimento, per
gunto se o Relator da matéria, Senador Pedro Si
mon, é favorável. 

O SR. PEDRO SIMON- Sim, Sr. Presidente. 
O SR PRESIDENTE (Antonio Carlos Magalhães) 

-Em votação o requerimento. 
Os Srs. Senadores que o aprovam queiram 

permanecer sentados. (Pausa.)'" 
Aprovado. 
Pergunto aos Srs. Senadores se não seria 

mais lógico colocar a matéria em votação neste mo
mento, caso seja aprovado este requerimento e não 
havendo nenhuma matéria para a Ordem do Dia, fi
cando os oradores para depois, falando em explica
ção pessoal? 

Se os Srs. Senadores concordarem, coloco 
neste instante em votação. 

Os Srs. Senadores que aprovam queiram per
manecer sentados. (Pausa.) 

Aprovado. 
Peço aos Srs. Senadores que se encontram 

nas dependências da Casa ou em seus gabinetes 
que venham ao plenário. 

O SR. PRESIDENTE (Antonio Carlos Maga
lhães)- Discussão, em turno único, o Parecer n2 

92, de 1997, da Comissão de Constituição, Justi
ça e Cidadania, lido no Expediente da presente 
sessão, sobre a Mensagem nQ 71, de 7 do cor-

rente, pela qual o Senhor Presidente da República 
submete à deliberação do Senado a escolha do Sr. 
Nelson de Azevedo Jobim para exercer o cargo de 
Ministro do Supremo Tribunal Federal, na vaga de
correntedaaposentadoriadoMinistroFranciscoRe
zek. 

Em discussão o Parecer, em turno único. (Pausa) 
Não havendo quem peça a palavra, encerro a 

discussão. 
A matéria, para a sua aprovação, exige a maio

ria de votos favoráveis dos Srs. Senadores. 
Peço aos Srs. Senadores que ocupem seus lu

gares para iniciarmos a votação. 
Os Srs. Senadores já podem votar. 

(Procede-se à votação) . 

VOTAM OS SRS. SENADORES: 

Abdias Nascimento·- Aderríir Andrade - An
tonio Carlos Magalhães· ·-·ArtUr da Tavola - Bello 
Parga - Benedita da Silva - Bernardo· Cabral -
Carlos Bezerra - Castilo Maldaner - Edison Lobão 
- Eduardo Suplicy - Elcio Alvares - Emília Fer
nandes - Epitacio Cafeira - Ernandes Amorim -
Esperidião Amín- Fernando Bezerra -.Francelina 
Pereira - Freitas Neto - Geraldo Melo - Gerson 
Camata - Gilberto Miranda - Hugo Napoleão -
Humberto Lucena - I ris Rezende - Jáder. Barbalho 
- Jefferson Peres - João Rocha - Joel de Hollan
da - Jonas Pinheiro - Josaphat Marinho -:- José 
Alves - José Bianco - José Eduardo Outra- José 
·Eduardo Vieira - José Fogaça - José lgnácio Fer
reira - José Roberto Arruda - José Samey :... José 
Serra - Júlio Campos - Júnia Marise - Levy Dias 
- Lucídio Portella - LúCio Alcântara - LÍídio Coe
lho - Marluce Pinto - Mauro Miranda·:.;.. Nabor Jú
nior - Ney Suassuna ·_ Onofre Ouinan -'. Osmar 
Dias- Pedro Simon -Ramez Tebet:... Regina As
sumpção - Renan Calheiros - Roberto Requião -
Romero Jucá - Romeu Tuma '-'-· Ronaldo Cunha 
Lima- Sebastião Rocha- Teotônio Vilela Filho
Valmir Campelo - Vilson Klenübing. 

O SR. PRESIDENTE (Antonio Carlos Magalhães) 
-Votaram Sim 60 Srs. Senadores e Não 3. 

Houve uma abstenção. 
Total: 64 votos. · 
O nome foi aprovado e será encaminhado ao 

Senhor Presidente da República. 

O SR PRESIDENTE (Antonio Carlos Magalhães) 
- Sobre a mesa, requerimento que será lido pelo Sr. 
12 Secretário, Senador Ronaldo Cunha Lima. 

É lido o seguinte: 
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REQUERIMENTO N2 205, DE 1997 

Senhor Presidente, 
Tendo em vista que o Projeto de Decreto Le

gislativo n2 28, de 1997, que 'aprova o texto do Con
vênio Constitutivo do Banco de Compensações In
ternacionais - BIS, referente à adesão do Banco 
Central do Brasil, em nome do Governo brasileiro, 
como. membro associado àquela instituição interna
cional'; fixa o dia 31 de março para a referida ade
são, requeremos a V. Ex" a inclusão da matéria em 
Ordem do Dia, nos termos do art. 172, 11, C, combi
nado com o párágrafo único do art 353 do Regimen
to Interno. 

Sala das Sessões, 18 de março de 1997.- El
cio Alvares - Hugo Napoleão - Valmir Campelo -
José lgnácio Ferreira. 

O SR. PRESIDENTE (Antonio Carlos Magalhães) 
- Os Srs. Senadores e Senadoras que aprovam o 
requerimento queiram permanecer sentados. (Pau
sa) 

Aprovado. 
A Presidência, de acordo com o art. 353, pará

grafo único, do Regimento Interno do Regimento ln
temo, inclui a matéria na Ordem do Dia da sessão 
de amanhã. 

O SR. PRESIDENTE (Antonio Carlos Magalhães) 
-Volta-se à lista de oradores. 

Concedo a palavra ao nobre Senador Ney 
Suassuna. 

O SR. NEY SUASSUNA (PMDB- PB. Pronun
cia ·o seguinte discurso.) - Sr. Presidente, Srl's e 
Srs. Senadores, se há algo que não se estabilizou 
com o plano de estabilização da economia naciomll 
foi justamente. a dívida pública interna. Ao contrário 
- seu crescimento foi exponencial. 

Os últimos dados referentes à contabilização 
da dívida mobiliária do Governo Federal são impres- · 
sionantes. 

No ano passado, os resultados apurados pelo 
Banco Central nos mostram que o valor dessa dívida 
saltou de R$108 bilhões para R$176 bilhões. Te
mos, assim, um crescimento de mais de 62%, en
quanto a inflação no mesmo período, ficou em tomo 
de 1 0%. Ou seja, mais de 62% foi o crescimento da 
dívida interna contra 1 O% da inflação . 

Em relação ao Produto Interno Bruto, ela pas
sou de 15,6% para 2'2,7%, cifra superior, portanto, a 
um quinto de tudo o que o País produz. Desde o iní
cio do Plano Real, há dois anos e meio, a dívida em 
títulos federais praticamente triplicou. 

O endividamento do setor público, Sr. Presi
dente, Srl's e Srs. Senadores, não se restringe à dí
vida mobiliária federal. Não podemos esquecer a ta

. migerada dívida externa da União, nem tampouco o 
sério endividamento dos Estados e Municípios. 

Essas ·diferentes dívidas relacionam-se umas 
às outras, alimentando-se mutuamente. A tendência 
atual da p;olítica econômica tem sido a de aumentar 
preferencialmente a dívida pública interna, sobre a 
qual incidem as maiores taxas de juros. 

As ·principais causas apontadas para o cresci
mento assustador da dívida mobiliária federal, de 
1996, foram o socorro ao sistema financeiro, o signi
ficativo ingresso de dólares no País e a política mo
netária restritíva, consubstanciada nas elevadas ta
xas de juro. 

Sem dúvida, pode-se e deve-se questionar a 
necessidade de empréstimo de grandes somas de 
dinheiro aos bancos em dificuldades financeiras, 
bem como a política cambial geradora de déficits, 
que obriga o Governo a tomar_dínbeiro no exterior •. 

O SR. PRESIDENTE (Geraldo Melo- Fazendo 
soar a campainha) - Apesar de compreender o en
tusiasmo de todos os Srs. Senadores, tenho o dever 
de infomiar que existe um orador na tribuna. 

- O SR. NEY SUASSUNA - Muito obrigado, Sr. 
Presidente. 

Em ambos os casos, aumenta-se o dinheiro 
em circulação no mercado, o qual é enxugado com a 
venda de títulos públicos, a fim de se evitarem os 
efeitos inflacionários. Sobre a dívida representada 
por esses títulos passam, assim, a incidir as taxas 
de juro de mercado interno, talvez as mais altas do 
planeta. 

De qualquer modo, o crescimento da dívida 
correspondente aos juros é mais inaceitável, pois o 
que aí ocorre é a simples e brutal corrosão. do patri
mônio público. 

De janeiro a novembro, Sr. Presidente, Srl's e 
Srs. Senadores, do ano passado, os juros causaram 
um aumento de R$40,8 bilhões - vejam bem, Srs. 
Senadores, R$40,8 bilhões - na dívida do setor pÚ
blico. Mesmo descontada a inflação, temos um cres
cimento de R$21'bilhões, s~do mais da metade re
lativa ao Governo Federal. 

O déficit operacional do setor público brasileiro 
continua muito alto, um dos maiores da América La
tina, alcançando 3,9% do PIB de janeiro a novembro 
de 1996. Verificamos, entretanto, que, se forem des
contados os juros da dívida, as contas de receita e 
despesa do setor público, abrangendo as da União e 
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as das estatais (superavitárias) e as dos Estados e 
Municípios (deficitárias), ficam praticamente empata
das. 

Desse modo, Sr. Presidente, os esforços 
até agora empreendidos para tornar mais econô
mica e eficiente a administração 'públic~ têm se 
·mostrado quase irrelevantes diante do-sorvedou
ro dos juros. 

Estará o Governo Federal avaliando devida
mente a gravidade do problema da dívida pública 
interna? Os mais diversos analistas econômicos 
de fora do Governo, quaisquer que sejam suas po
sições teóricas, têm alertado para os riscos ineren
tes a uma dívida pública que cresce desmesurada
mente. 

Nesse caso, não há . qualquer . discordância 
entre o que pensam os economistas e o senso co
mum, que desconfia da felicidade . das pessoas 
que se endividam sem pensar nas conseqüências 

_futuras., 
· -- , Artigo do jornal O Globo afirma que, apesar de 

o Governo procurar nãÓ apare-ntar pre~upaÇã9, ,_•os 
resultados que vêm sendo divulgados sobre o fecha
mento das,.contas de 96 mostram que houve um cer-

-_ to ae5contr'oiE! na administração. da economià .. ·-Con
tinuando c~( aíVi'da'a subir dess'a !'i'Janeira,'"âêrep!pili
âade dei GoVem.o _ficaria abaladà junto aos éjT\pres
-ladeires;· dificultando á captação. de reciJrs\)S __ tõ[lntó~_no 
' mercado interno Çamo no externo: 

-Por outro lado, como justificar perante ·a-opi-
ii!ã~ púb[ica o·i2fqgrama de privatização; se odinhei- -. 

2m 'Obtido; corri .a·!venda- da_-portentosa Vale dá'<'Río 
-Doce se dissolveria no pagamento de três a- quatro 
-meses de juros? 
· .. · Endividar-se é sempre· à ·solução mais simples 
pará quem quer adiar o enfrentamento dos'proble

. mas. E o Brasil,lamentavelmente;·tenifeitô"isSci:·'·'~' 
O· escândalo atualmente -~lpürado'--'iia' CPI 

dos Títulos Públicos mostra como é 'fácil produ
·zir dívida .para Estados e Municípios'; e"qúanto é 
precário o controle da boa aplicação doscrecur
sos obtidos. 

Mesmo se deixarmos de lado os--casos ·mais 
escabrosos de -desvio de dinheiro público;. a prática 
do .endividamento desmedido répresentà umá grave 
ameaÇa para a viabilidade do Estàdo brasileiro. e 
para a saúde da economia. 

Para se ter uma idéia, Srs. Senadores;. só a 
conta turismo, no ano passado, representou R$4,3 
milhões, ou seja, os turistas que vêm ao Brasil em 
oposição aos turistas que daqui saem. Nosso País 
desembolsou uma quantia suficiente para fazer toda 

a captação e transposição da<s águas do São Fran
- cisco. Para atender a uma população de seis milhõ
~:es; precisaríamos da metade desse dinheiro. Da 
mesma forma, esse valor serviria para consertar 
todo o sistema de nossas estradas rodoviárias. Per
cebe-se que há uma quantia elevada nessa contá 
turismo. No entanto, continuamos agindo sem qual
quer preocupação, ·assim como uma família que ga
nha pouco, mas compra passagens para passear no 
exterior, empenhando-se em levar divisas para fora, 
com o intuito de gozar as férias na Disney World e 
comprar muitos produtos modernos, importados, em 
países de Primeiro Mundo. É assim que está sendo 
o comportamento do Brasil, e é preciso que mude
mos isso. Temos problemas sérios que precisam ser 
enfrentado~. Não adianta empurrar com a barriga e 

'.tentar apenas fazer o endividamento, porque um dia 
.:será necessário. pagar-se essa conta, e a conta já 
·está impagável. Com a .alta de juros e o crescimento 
oda dívida, ·como .estavam ambos previstos na carti
dha"<lo·Piano Real; o Governo Federal vem mostrím

·.· do demasiada cornj:>lacência com a s,ituação, corren
-do· o risco de perder o controle sobre ela. 

_Sr • .Pr:esidente,. Sr% e Srs. Senadores, os ·alar
. !ll<ihtes:~ultados çlas eontas pública'.!? mostram que 
a çtir:ninuiçãoda5 taxas de juro a partir cio ànõpassa
~d~Jlão_ fqi_sufi?,!e.l'!te para alcançarmos o equilíbrio 
·da dívida Ma5;·- decerto, foi iniciado um importante 
processo que deve prosseguir e ser ampliado. . : . . 

\l\'superação definitiva dessa situação, desobri
·garidó _q _Governo de_ apelar ·para. estratagemas fi
-nanceiroS qüe . ~esolvem alguns problemas e criam 
·outros igualmente perniciosos, está na realização de 
certas reformas· estruturais, condição sine qua non 

:para atingirmos ci aimejado equilíbrio fiscal. · 

Esperamos~ Sr: Presidente, S~ e Srs. Senado
. res,qü~ o;Goveinó Federal supere o desinteresse que 
. jã l}á àlgi.irii teffipó vem mostrando em relação àS re
fóníláSqüe)omarão o Estado brasileiro menos dispen

.di<ÍScie._mrus ·éficierite. DeSse-modo, estaremos_.eteti
~ vamente coÍlstruindo um desenvoMmenfo econôrnico 
. em bãses sóÍidas, e não em pés de barro. 

Sobre ésse assunto, apresentamos nesta· Casa 
. um projeto muito importante que regula todo o endi
vidamento interno e o externo do Governo Federal, 
'dos Estados ~·dos Municípios. 

O Sr. Humberto Lucena - Pe_rmite-me V. Exª 
um aparte? 

O SR. NEY' S_liASSUN~ - ÇQm satisfação, Se
nador Humberto Lucena. 
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O Sr. Humberto Lucena - Estou ouvindo 
atentamente o pronunciamento de V. Ex• e quero 
lembrar que, conforme V. Exª sabe, apresentei o 
requerimento que foi aprovado e deu lugar a uma 
Comissão especial temporária do Senado, a qual 
tenho a honra de presidir, tendo como Relator o 
Senador Vilson Kleinübing. Esta Comissão visa 
justamente analisar em profundidade o endivida
mento interno do setor público brasileiro e procu
rar meios e modos para solucioná-lo. Penso que o 
endividamento é alto. V. Exª referiu-se não só à 
União como também aos Estados e Municípios, 
mas, por mais que se faie na dívida dos Estados e 
Municípios, sabem V. Exªs que a mais -grave é a 
dívida pública interna da União, que é rolada dia
riamente, os títulos são emitidos, jogados no mer
cado financeiro a taxas altíssimas. Aí está o nó 
górdio da questão, isto é, onde reside, como sabe 
V. Exª, estudioso que é da economia e das finan
ças do País, a causa principal da ascensão da 
taxa de juros no País. Enquanto não se resolver o 
problema da dívida pública interna, sobretudo da 
União, nãó se terá resolvido o problema da econo
mia brasileira, e sobretudo da inflação, que bai
xou. Mas o crescimento da dív)da pública interna 
poderá fazereom que ela retome, para insatisfa
ção geral de todos nós, principalmente das popu
lações mais ~pobres, que estão ganhando com a 

. baixa· inflação dp real, que ar está. 

. Q Sij •.. NÉY .SUASSUNA- Muito obrigado, Exl'. 
Realmente foi uma ação precisa a de V. Exl', quando 
solicitou a criação dessa Comissão. Eu inclusive te
nho _a ·hO:ita ,também de fazer parte da Comissão, 
que está sendo múito bem presidida por v. Ex". 

.. : é u~ ~ação muito difícil: E~ di5cu5são com 
um .economista há pouco dias, verificávamos que, 
com essa taxa de juros, cada vez nos encalacramOs 
mais. Estão· vindo muitos dõlares do Exterior. Ama
nhã mesmo bancos estarão trazendo fundos de in
vestimento :para comprarem mais títulos brasileiros. 
É realmente- um bom negócio hoje investir no BraSil; 
por quanto tempo não sei, mas é um bom negócio, 
principalmente para o capital estrangeiro. No entan
to, podíamos estar com 5% a menos, Senador Hum
berto .Lucena. Sabe por quê?. Porque o custo Brasil 
hoje, tranqüilamente, cobra a mais 5% do preço no 
componente desses juros. Se fizéssemos as refor
mas que precisam ser feitas, poderíamos ter uma 
baixa de juros pelo menos da ordem de 5%. Por que 
não o fazemos? Não fáZemos porque estamos num 
ciclo vicioso. p. Governo precisa captar dinheiro; 
para captar dinheiro, emite cada_ vez mais títulos. E 

o·que é o pior: todos com posição zerada, ou seja, 
"eu lhe vendo,mas_garanto a recgmpra no dia que o 
senhor quiser me vender de volta". Isso é a mesma 
coisa de emitir dinheiro. Estamos emitindo dinheiro. 
A guitarra não está funcionando para imprimir r!t~l, 
mas está venc::lendo títulos, que~- com posiçâlr'Zera
da, são a mesma coisa de dinheiro, e esta Casa não 
tem feito o controle que tem obrigação de fazer. Há 
o controle para Estados e Municípios, mas, para o 
Governo Federal, não há absolutamente qualquer. 
controle. 

Precisamos, pois, deixar de lado as questões 
teóricas e prestar atenção ao filão econômico-financei
ro, porque este derrotará um país que tem tudo para 
dar certo. É preciso que tenhamos cuidado e que faça
mos a regulamentação dessa legislação obsoleta e ul
trapassada, para que evitemos fatos como esse caso 
dos precatórios que, por sinal, não é o único. O Presi
dente do Banco Vetor disse aqui, em alto e bom sem, 
que o privilégio não é só dos precatórios. Todos os tí
tulos que têm defasagem estão sofrendo e vivendo a 

· mesma roda de felicidade. São bilhões e bilhões de 
reais com os quais estamos jogando. · 

O Sr. Humberto Lucena - Senador Ney Suas
suna, se está havendo irregularidades· e se é gravís
sima a intermediação na venda dos títulos dos Esta
dos e Municípios, avalie V. Ex" o que não estará 

' acontecendo também na intermediação da venda 
dos títulos da União. Ninguém sabe . 

O SR. NEY SUASSUNA - E quanto a debên
tures; Senador, e a vários outros títulos? Para todos 
os tftulós que têm deságio, o processo é 0_!!!.9S!)10. 
Então, trata-se de uma situação complicada, t9!1'!9ro
sa, e é preciso que a olhem, mas olhem de lupa. Por 
isso, elaboramos este PLS n2 29 na tentativa de se 
criar condições para reguiamentar as futuras levas 
de títulos que todos os dirigente~ devem estl!tpen
sando em emitir. 

O Sr. Lauro Campos- V. Exª me coneede um 
aparte? 

O SR. NEY SUASSUNA - Ouço V. Ex" com 
muito prazer. ' 

O Sr. Lauro Campos- Senador·Ney Suassu
na, quero congratular-me com V. Ex"· por tratar· de 
um assunto que considero crucial. Parece-me :.:.: hâ 
apenas 27 anos, pois antes disso não tinha essa 
concepção - que a dívida pública é a forma pela 
qual, desde a década de 30, esconde-se, mascara
se a inflação. Os Governos que têm de incorrer em 
déficits orçamentários, que têm um serviço ·muito 
grande da dívida para pagar·e têm que recorrer a 
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grandes barreiras à exportação. Mesmo agora, 
quando o Presidente Jacques Chirac esteve aqui, 
um dos diretores da Sadia interpelou-o na FIESP so
bre as barreiras à importação do nosso frango. V. 
Ex" lembrou que a França é um grande produtor, 
subsidiando o produto e os produtores e, -conse
qüentemente, ganhando o mercado internacional. 

No Nordeste, a situação ainda é mais grave, 
porque temos problemas de insumos, ·que temos 
que trazer de outras regiões. Os empresários são 
mais descapitalizados, mais frágeis economicamen
te. Só no Ceará são nove mil empregos diretos - a 
atividade, portanto, cria oportunidade de trabalho 
para as pessoas -, e estamos numa dificuldade mui
to grande. 

Para concluir m~u discurso, vou enumerar· aqui 
outras providências importantes. Entretanto, se não 
houver uma ação imediata, simplesmente aquilo que · 
foi feito com grande esfOJVO ao longo de anos vai 
desaparecer. E será mais um "ex": o Nordeste foi 
um ex-produtor de algodão, um ex-produtor de sisai, · 
um ex-produtor de oiticica e poderá transformar-se 
agora em uin ex-produtor de frango. 

Pois não, Senador Ney Suassuna. 
O Sr. Ney Suassuna - Com a complacência 

de V. Ex", apenas desejo complementar que ainda 
temos outros problemas sérios, uma vez que o fran-: 
go tem subprodutos, como por exemplo, o adubo, ·. 
que é um item altamente importante na olericultura.· 

O SR. LÚCIO ALCÂNTARA- O adubo 9rgâni- · 
co? 

"() Sr. Ney Suassuna- Sim. Além do mais, eu 
gostaria de lembrar ao eminente Senador, apenas·: 
para complementar, que nós ainda perdemos uma : 
série de cotas fiO Mercado Comum Europeu, cotas 
essas que foram preenchidas por países que sequer· 
faziam parte do acordo e que, de repente, ~ candi
dataram e ganharam por inoperãncia nossa. Permitio . 
mos que Singapura, por exemplo,. que não tem -a 
menor expressão, começasse a ser, de repente, um 
produtor de frango, tomando as nossas cotas na Eu
ropa, cotas às quais tínhamos direito pela anexação . 
de outros países ao Mercado Comum Europeu. En: 
tão, ainda estamos pagando esse erro da nossa as- · 
sessoria internacional. 

O SR. LÚCIO ALCÂNTARA - Estou preparan
do, Senador Ney Suassuna, para breve, um pronun- : 
ciamento sobre a questão do comércio exterior. Nes- . 
sa área, realmente, estamos enfrentando muitos 
problemas, um dos quais, como há pouco V. Ex" fa
lava aqui, é o saldo negativo da Balança Comercial, 
sobre posições tradicionais que conquistamos ao 

longo de muitos ano-s, sob~e protecionismos de paí
ses, seja da União Européia, seja dos Estados Uni
dos, sobre diversos argumentos que são utilizados • 
. Enfim, é uma questao muito grave para o Brasil, por
que nós, um País tradicionalmente exportador, de 
repente esca_ncararD-º.S nossas portàs, com empre
sas fragilizadas, descapitalizadas, às vezes com bai-. 
xa tecnologia, e não temos como competir. 

Li em jornais de ontem que algumas oficinas 
a!Tieneanas já estão instaladas no Brasil. Uma delas 
já tem. oito unidades em São Paulo e pretende, nos 
próximos anos, instalar cem aqui n_o Brasil. Até to
mei um susto, porque eu tinha aquela idéia de que 
n·os Estados Unidos ninguém consertava carro: 
quando era uma coisa difícil, jogaválogo fora e com
prava um novo. Até os funcionários das oficinas de 
Campina Grande, coitados, que ficam desamassan
do uma porta; ·um pára-choque, dando jeito· numa 
instalação elétrica do carro; daqui a· pouco também 
vão ficar desempregados ou, pelo menos, vão deixar 
de ser pequenos empresários, como é tradição em 
Campina Grande. 

· O Sr •. Ney Suassuna - Senador Lúcio Alcânta
ra, V. Ex" me permite.uma última colocação? 

O SR. LÚCIO ALCÂNTARA- Ouço V •. Ex", no
bre Senador Ney Suassuna 
· ·· · ·.O Sr. -Ney Suassuna - Nesse discurso que V. 
Ex" está preparando •.. 

O SR. LÚCIO ALCÂNTARA --Vamos assinar 
esse discurso juntos. V. Ex"; para minha felicidade, 
está participando_ tanto que seráJ,Jm discurso de au
toria dupla:. Ney Suassuna e Lúcio Al<$ltara. ·... .- · 

,_ -.:O. Sr. Ney Suas.suna ~ ••• sobre comércio .exte
rior, não deixe de olhar· para o Hilton Beef, área em 
que perdemos cota, e também para as oleaginosas, 
onde tínhamos cotas também e perdemos. Estamos 
pecando muito nà luta pelos espaços para o comér
cio brasileiro no exterior. 

. . O,.SR. LÚÇJO ALCÂNTARA -,Muito Obrigado, 
Senador Ney ·suassuna.. · · 

No Ceará, o milho é uma cultura tradicional que 
em 1.996 ocupou a décima posição:entre os maiores 
produtores do País, embora não sejamos auto-suficien
tes, mesmo quando, a produção é muito grande. o. Go
verno Tasso Jereissafi está comandando o •Projeto Mi
lhão", que tem como meta principal tomar o Ceará auto
suficiente na produção de milho, com novas tecnologias, 
novas ~mentes, milh<:l irrigado e assim por diante. 

Concomitantemente, surgem acordos com os 
avicultores cearenses e a Cooperativa de lrrigantes 
do Vale do Jaguaribe-Apodi, para plantio_ de 700 
hectares de mifhoimgado porpfvô central. - -
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A outra grande dificuldade, talvez a maior de
las, refere-se à interação entre o aumento de custo e 
a queda de preços, que reduziu ou eliminou a mar
gem de lucro. Acrescentando-se as altas taxas de 
encargos sobre os recursos captados, somente um 
resultado poderia advir: incapacidade de saldar com
promissos junto aos órgãos do financiamento. 

A implantação do Plano Real trouxe como con
seqüência imediata o aumento do poder aquisitivo 
das populações de baixa renda, que passaram a 
consumir mais frango, a fonte de proteína animal 
mais acessível. Com isso, houve uma reação positi
va do setor avícola condizente com o aumento da 
demanda, captando recursos no mercado financeiro 
para investir na ampliação da atividade. Muitos avi
cultores chegaram a imobilizar parte do capital de 
giro e outros recorreram até ao crédito comercial. 

Para 1996, esperava-se uma recuperação que 
não aconteceu, pois a melhora de preço do frango 
correspondeu a aumentos maiores nos preços dos 
insumos. 

Descapitalizados e endividados, suas dívidas 
foram acrescidas de encargos de inadimplência, que 
fazem crescer muito o saldo devedor. Os aviculto
res, embora queiram, não estão conseguindo honrar 
seus débitos. A inadimplência é da ordem de 93% 
no Banco do Estado do Ceará (BEC), 38% do Banco 
do Brasil (BB) e 14% no Banco do Nordeste (BNB). 

Já no final de 1994 e durante todo o ano de 
1995, o setor avícola enfrentou uma grande crise 
mundial de insumos. O milho, principal .insumo, su
biu de preço acima das piores projeçóes, passando 

·a saca de R$7,80 em março/95 para R$12,70 em 
novembro dó mesmo ano, ou· seja, um aumento de 
71%.· 

Para contornar este problema e . conseguir 
manter uma.atividade económica tradiciona(,e gran
de empregãa(Jra de 'mão-de-obra de um eStado e re
gião carentes, o setor avícola sugere uma série de 
possíveis soluções, discriminadas por ordem de pra~ 
zo. 

De curto prazo ou emergencial, esperam-se 
condições compatíveis com a capacidade de paga
mento das empresas, procurando pactuar os débitos 
vencidos e a.vencer nos próximos meses, de forma 
a dar Certa folga financeira aos empreendimentos, 
viabilizando a stÍa sobrevivência como entidadeS 
económicas. . 

Sugere-se que os bancos oficiais .., Banco do 
Brasil, Banéo do. Nordeste e Banco do Estado do 
Ceará -, adotem .uma postura de real compreensão 
dos problemas enfrentados por todas as empresas 

do setor e passem a promover estudos de composi
ção de dívidas, ·sempre analis~u1do caso. a caso, 
Cólllo é padrão~ - · · · ·· · · 

No médio prazo, a ênfase está em possibilitar a 
sustentabilidade da Região Nordeste na produção 
de insumos. A produção nordestina de milho Rão é 
suficiente, para atender seu autoconsumo, havendo 
necessidade de importação desse insumo das gran
des regiões produtoras do País como também do 
exterior. Uma das formas de superação do problema 
seria a -remoção dos excedentes de produção des
sas áreas para a formação de estoques reguladores 
de milho na Região Nordeste, constituindo-se em 
medida eficaz por parte do Governo Federal, que 
beneficiaria o parque avícola regional. 

O Sr. Ney Suassuna -V. Ex!! me concede um 
aparte? 

O SR. LÚCIO ALCÂNTARA - Pois não, Sena
dor Ney Suassuna 

Q sr._f\ley_Suas_suna - V. Ex!! está abordando 
um tema que é de suma importãncia para o Brasil. 
Estamos enfrentando, inclusive, uma série de ações 
pouco legítimas dos nossos concorrentes, que sub
sidiam o frango- inclusive.de pior qualidade que. o 
nosso, porque o. nosso tem muito boa .qualidade •• · A . 
alimentação de soja e milho faz que a carne de fran- . 
go não tenha aquele cheiro de peixe. Alguns concor
rentes fazem uma mistura de farinha de peixe e, por 
isso, o frango adquire esse odor. Mas, pelo subsídio, 
terminam os compradores optando por várias fontes, 
inclusive a França,, que tomou uma boa quantidade 
do nosso mercado com o subsídio .. É. preciso que 
olhemos para esse. setor, Senador Lúcio Alcãnta!lil, 
porque emprega muito e barateia inclusive as proteí
nas de que a nossa população necessita.·. Então~ 
congratulo-me C:om v~ Ex!!, porque essa é uma áre~ 
que muita ge11te pensa que ~ó há no ,pul, mas,,que 
tem grande peso no Ceará e em algUns EstadôS. ~ , 
Norte e do Nordeste. Por isso é legítima a preocUpa
ção, não só como brasileiro, mas também como nor~ 
destino, .de todos os Senadores na luta para que o 
frango realmente seja um iteiTJ importante na pauta 
brasileira Muito obrigado. · 

.. O SR •. LÚCIO ALCÂNTARA - V. Exª. lembra, 
com toda .razão, coino já havia feito em .meu pronuÍl" . 
ciarriento, que o frango é realmente UIJla pr6teí~ de 
ótima qualidade, barata, e que se transformou . !lO 
grande ícone do Plano Real do Presidente Femandp 
Henrique Cardoso, porque ficou aces?(vel à. popu!ª~ 
ção de baixa renda. · · · · · · 

· .. ·No entanto, o Brasil, tendo desenvolvido essa 
atividade com bastante êxito, depara-se agora <?Cm 
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novas emissões, depois de pagarem às empreitei
ras, aos fornecedores e aos banqueiros, têm que re
tirar uma parte dessa pletora de dinheiro que o Exe
cutivo lança em circulação. Portanto, ao retirar, ao 
enxugar uma parte desse 'dinheiro, a dívida pública 
sobe para que a taxa de inflação não o faça ou faça 
menos. De modo que, por exemplo, em 1945, a dívi
da pública norte-americana era de 120% do PIB nor
te-americano. Ela tinha crescido a esse· nível para 
evitar que as despesas do Governo RooSevelt, as 
despesas de guerra, as despesas de recuperação 
da crise nos anos 30 provocassem um surto inflacio
nário insuportável. Portanto, no Brasil repete-se o 
mesmo problema: a dívida pública cresce no lugar 
da inflação. E nós, que estamos gozando hoje dessa 
sociedade estável, sem inflação, vamos pagar o pre
ço dessa calmaria no dia em que tivermos de pagar 
a imensa dívida pública que cresce até 11% ao mês. 
V. Ex", com sua sensibilidade, soube detectar a im
portância dessa situação, a qual pretendemos tratar 
de maneira adequada. Muito obrigado. 

O SR. NEY SUASSUNA ~ Muito obrigado, S~ 
nador Lauro Campos. Soluções existem, por exem
plo, como a securitização.::oeixem o mercado '"dar 
preço a todos esses títulos. Há ·títulos que não ·vale-' 
rão nada, mas o problema será:•resoMdo.=lnfeliz_
mente, criamos uma ·gran'de'tedoma· e 'fazemos'de 
conta que colocamos· todo esse lixo· dentro dela :e 
quando vamos tirá-lo de lá? No diá 'em .que a abrir-· 
mos, não será uma redoma, 'será uma caixa de PatJ- . 
dora·de:onde Sliirão mtiitosproblemas 
· . Esié é o ·alerta, sr. F're5idente;·;sr-se srs. se:

naciores, que venho fazer no dia de hoje; É preciso· 
CjUe o Governo Federal e os·que hoje ditam as nor
Ínàs econômicas do País .prestem atenção a ·esse· 
crescimento incomen5urável da dívida interna ·É 
preciso ultrapassar os obstáclilos que estão levando. 
essa dívida a esse crescimento, 'mas· sem deixar de 

"õlfiãf, pelo canto do olho; para a díVida externa, pra
ticamente resolvida, mas que está créscendo tam
bém. Além do mais, é preciso que também olhemcis 
pára nossa balança de pagamentos, que de três sal
tou para seis e vai chegar'a nove.senão 10 neste 
ano. E há uma verdadeira despr-eOcupação com re
lação a isso, como acabei de dizer. Só a conta turis
mo está causando um déficit de · R$4,3 bilhões ao 
Brasil. É preocupante! É como se uma família esti
vesse, sem se preocupar com o futuro, tomando di
nheiro emprestado de várias fontes sem ter Jnclusive 
patrimônio líquido para fazer frente na hora do paga-· 
menta. Não sei o que estamos fazendo. Mas sei 
que, se não forem tomadas medidas para sanar o 
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problema, o futuro será muito mais duro do-que se 
imagina. 

Muito obrigado, Sr. Presidente: 

Durante o discurso do Si. Ney Sua5su
na, o Sr. Antonio Garfos Maga,lhães, Presi
dente, deixa a cadeira da presidência, Q!le é 
ocupada pelo Sr. Geraldo Melo, 12 Vice-Pre-
sidente. • 

O SR. PRESIDENTE (Geraldo Melo) -. Çom a 
palavra o Senador Jonas Pinheiro. (Pausa,}_ · · ~ · ,~ , ._. 

Por cessão do Senador Bello Par:g.a; _conÇedo a 
palavra ao Senador Lúcio Alcântara. . . · · . 

O SR. LÚCIO ALCÂNTARA (PSDB- CE.Frtr 
nuncia o seguinte discurso. Sem revisãq ciO oradór.) 
- Sr. Presidente, Sr"s e Srs. Senado,res, .err\ pi:>u<:o 
mais de 50 anos, a avicultura tirasileifa; :gt:~ças ·a 
uma formidável evolução tecnológica, ,galgou cposi~ 
ção de deStaque no comérCio .mundial; ·~nQó:.atuil!
mente o segundo.,'maior produtor.e.:ewortadO:(de 
carne de frango e o sexto produtor-de ~ 
._ . O empresário. Carlos Matos .uma; P~e 
da Associação eearensé .dEI Avi<:Uitúm;',~ "!'lo 
jornal Parceria, Órgão lnfon'nativo·dEi_q~.Pârtie;
pativà do Governo do. Ceará, um histQric:p da:,Crise 
eiúrentada PeiÔ sefor río Nordestê. SegUni:lô -~. a 
avicultura cearen5e estàbeléceU-Se .a paÍtir.~ finái 
da déCada de 50, -9oiarido ·de i~ gq;{êma~ 
mentais, eSpecialmente no que concernia.8o·ab~Úíte-· 
cimento de insunios básicos. · · · 

. · .... Para:se_J~r IJ~ Ídéia·_C!a i~~~. 
dá. pelo setor;: na eéô!lámia cearense, 'basla'~r~ 
var qúe,' erri 1996, a a'liicultura'geroú 9 iniiG!rlPriigos 
diretos' .~. 20 mil indiretos.: re~ ~;ca dé 
22% do PIB agrícci!á'e 2%'do PIB'8stádu8J;AJxOdu-' 
ção cearense de· carne de franQo {1Ó8;omil t);·'em 
1995, correspondeu a 2;7% da brasileira:e·28;6% da 

. oferta regionai,·No mesmo af!O,a·J:;~-~·~ 
de ovos atingiu 70 milhões de dúzias, re'pieSêr;ltimdo 
5;2% da produção nacional e 32o/~da.noideStlríaY·~ ' 

· ... Em apenas sete ànos, ou sejà/Ílci PeríodO que 
vai de 1987 a 1994, o consumo. per capita de ·came 
de frango cresceu • 50"k, · Passanc;lo . · éJé · ',1 0,8 
Kglhab/ano pa,ra 16,2 Kglháblana; u·mpot.!CO·abaixo 
da média nacional (22Kglhahtano); 

Por outro lado, em 1994, o consumo per capita 
da região metropolitana ·êie Fortaleza: fOi •· de 30.4 
Kglhab/ano, superior em 6Kg·à média_nàCionàL 

A avicultura cearense aprêsenta airida -_i::o!f!O 
priricipal desvantagem o fator de ter :(!ue adquirir 
grande parcela dos seus insumos 'fora dÓ.-~do, 
pois a produção local não é suficiente para atender à 
demanda ou o oreco não é comoetitivo. · 
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Com relação à produção de soja, outro insu
mo importante, o cerrado nordestino, principal
mente o dos Estados da Bahia, Piauí e Maranhão 
têm características especiais que ·possibilitam pro
dutividade mais elevada que as 'obtida.~· pelos tra
dicionais produtores do Centro-SuL No entanto, as 
áreas carecem de infra-estrutura básica, especial
mente no que concerne a meios de transportes 
mais baratos para o escoamento da produção. Re
solvida esta questão, em futuro próxirno, a região 
poderá ser o principal fornecedor de insumos à 
avicultura nordestina. 

No longo prazo, podemos considerar a melho
ria mais ampla da malha de transportes -da região 
como prioritária. 

A maior parte do volume de grãos que abaste
ce os avicultores do Nordeste é transportada por via 
rodoviária, mais caro quando comparado ao ferroviá
rio e hidroviário. A melhoria da malha rodoviária bra
sileira, em quantidade e, principalmente, em qualida
de, baratearia o frete, com benefícios imediatos para 
os avicultores e também para os demais agentes 
econômicos. Uma pesquisa, mostrada no ano pas
sado, revelou que, das dez piores rodovias federais 
do Brasil, sete estão no Nordeste e, salvo engano, 
três no Estado do Piauí, como mostrou, à época, o 
Senador Freitas Neto. 

O maior impacto adviria da conjugação das 
malhas hidroviária e ferroviária. A viabilização do 
Corredor Nordeste, trazendo grãos das áreas produ
toras de milho de Minas Gerais, Tocantins e Goiás, 
e a soja produzida no pólo de Barreiras-Bahia; pelo 
Rio São Francisco e seus afluentes até Petrolina, 
em Pernambuco, redistribuindo-os daí para os par
ques avícolas, por via ferroviária, com a implantação 
da Transnordestina; é uma das soluções viáveis e já 
deveria ter sido equacionada. 

A conclusão da Ferrovia Norte-Sul tomaria a 
produção de grãos dos cerrados do Piauí e. Mara
nhão mais competitiva nos mercados local e interna
cional. Seriam transportados por via férrea até o 
Porto de ltaqui, em São Luís, ·e, de lá, por via maríti
ma, para os centros consumidores. 

. Também o rio Pamaíba poderá desempenhar. 
importante papel no processo de escóamento da 5a~ 
fra de grãos, mediante obras de dragagem que se 
façam necessárias e, sobretudo, nos pe~~os de 
maior vazão. 

Portanto, gostaria: que este Plenário réfletisse 
sobre esse processo de morte da avicultura cearen
se, bem como a de todo o Nordeste. 
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Não podemos deixar ir à bancarrota um setor 
que levou 40 anos para consolidar-se. · 

É necessário que haja uma sensibilidade fora 
do convencional dos Governos Estaduais e, r:-'3deral, 
assim como uma atuação política dos tt.:_,re· 
sentantes do po.vo, cada qual em. su.a. este~ de 
competência.· 

Era o que tinha a dizer. 
Muito obrigado. 
O SR. PRESIDENTE (Geraldo Melo)- Conce

do a palavra ao nobre Senador Eduardo Suplicy. 
(Pausa.) 

O SR. JOSÉ EDUARDO OUTRA - Sr. Presi
dente, peço a palavra como líder. 

O SR. PRESIDENTE (Geraldo Melo) - V. Ex!! 
tem a palavra como líder por 20 minutos: 

O SR. JOSÉ EDUARDO OUTRA (Bioco!PT -
SE. Como líder. Sem revisão do orador.)- Sr: Pre
sidente, ·sr-s e Srs. Senadores, o Governo publicou 
o edital para a privatiZação da Colnpanhia Vale do 
Rio Doce, marcando a data para o dia 29 de abril e · 
estabelecendo um preço t!)Ínimo de R$10,3 bilhões. 

· Já há uma polêmica pública sobre a avaliação; 
há uma Comissão externa na ·câmara dos Deputa
dos, que compareceu à Dataroom acompanhada por 
mais de dez técnicos, incluindo economistas,geólo-:: 
gos, engenheiros de minas, do Programa de Pós
graduação em Engenharia da Universidade Federal 
do Rio de Janeiro. o: 

·:: A conclusão do relatório da Comissão Externa 
da Câmara é que, em primeiro lugar, há uma.suba-: 
valiação do preço da Vale do Rio 'Doce feita: pelo 

. consórcio capitaneado pela Merril lynch, ·subavalia--' 
ção esta que chega a atingir mais de R$2 bilhões. 

Nesse relatório da Comissãq_ Externª da Câ". 
mara também se faz um registro de quef as mais de 
100 patentes que são propriedades· dà Companhia· 
Vale do Rio Doce não mereceram nenhuma·avalia~ 
ção por parte da Merril lynch, ou· seja, têm 'preço 
zero. Na medida em que foi aprovada a lei de Pa- · 
tentes, que, a partir de agora, é monopólio, o Brasil 
-que investiu em pesquisas por intermédio da ·Com
panhia Vale do Rio Doce para conseguir essas.pa~ 

. tentes ", a partir do momento em que a Vale 'do ,':lio 
Doce será vendida, vai novamente ter que· pàgar, · 
caso esses produtos originários das patentes · ve

'nham a ser colocados no mercado. 
Além disso, a ComiSsão Externa da Câmara · 

faz referência à existência de urãnio na região. de 
Carajás. Isso implica que ·aquela área não pode ser 
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objeto da privatização, pois a Constituição "Federal 
estabelece que a pesquisa, lavra e beneficiamento 
de urânio é objeto de monopólio do Estado. 

Ainda surgiram notícias estabelecendo ªvincu
lação da Merril Lynch, empresa integradora do con
sórcio que estava criando o modelo de. privatização 
da Vale e o seu preço, e uma corretora sul-africana 
conhecida na África do Sul como a corretora cia An-_ . 
glo American. 

Num debate com o Ministro Kandir e com o 
Presidente do BNDES, Dr. Luiz Carlos Mendonça de 
Barros, eu disse que, se tivesse que fazer uma 
aposta, apostaria tranqüilamente que a ganhadora 
desse leilão será a Anglo American, iss"o porque o 
modelo em que se estabeleceram as barreiras para 
a participação no leilão apontam para· uma grande 
tendência no sentido de que aquela empresa seja a 
vencedora. O Dr. Luiz Carlos Mendonça de Barros 
foi à imprensa questionar o relatório feito pela Co
missão Externa da Câmara dos Deputados, desqua
lificando, inclusive, o relatório. 

No entanto, o que eu queria registrar-neste mo
mento, Sr. Presidente, Sr"s e Srs. Senadores, é um 
fato que, de antemão, quero dizer que .Óão é ilegal, 
mas que é no mínimo estranho do ponto de vista ~p
co; se a legislação brasileira fosse semelhante à le
gislação, por'..oexemplo, dos Estados Unidos, onde se 
estabelece um impedimento para essa relação pro
mís<;ua entre dirigentes de instituições públicas e pri-. 
vadas, poderià resultar até, no mínimo, em cadeiâ. ·· . 

Considero estranho do ponto de vista ético, Sr. 
Presidente, Sr"s e Srs. Senadores, o fatq de eu ter 
recebido um convite - inclusive confirmei a presença 
- para participar de um seminário em São Paulo, no 
próximo dia 31, promovido pela Abamec, :Associa
ção Brasileira dos Analistas do Merca90 de_Capitais. 
Esse seminário, que se prolongará durante todo o 
dia, será composto por nove painéis e. será aberto 
pelo Ministro Antonio Kandir •. 

Haverá um painel sobre "Legislação do Setor 
Mineral -Oportunidades para o Investidor Nacional 
e Estrangeiro", tendo como palestrante o Dr. José 
Mendo Misael de Souza, do IBRAM. O segundo pai
nel será sobre "Perspectivas do Mercado Nacional 
e Internacional", tendo como palestrante Giovani 
Toniatti, Secretário Nacional de Minas e Metalurgia. 
O painel três abordará o "Modelo da- Privatização 
Democrática e sua Aplicação no Caso Vale". Have
rá mais uma série de -painéis. O último painel, do 
qual participarei, tratará,da "Visão Política da Priva
tização". 

O que me chamou atenção foi o painel 5, intitu
lado "A Visão dos Investidores·, cuja palestrante 
será Elena Landau, Diretora Gerente do Bear 
Steams, o qual suponho ser um banco. Repito: A vi
são dos investidores, palestrànte Drª Elena Lan
dau, Diretora-Gerente do Bear Steams. 

Do ponto de vista legal do atual modelo institu
cional brasileiro, fatos como esse podem ocorrer. 
Todavia, é estranho. 

A Dr' Elena Landau estava até há pouco tem
po do outro lado do balcão. Era diretora de desesta
tização do BNDES; participou da comissão que es
colheu as empresas que estão fazendo a licitação, 
que estão estabelecendo o modelo de privatização 
da Companhia Vale do Rio Doce. Ela veio a esta 
Casa assessorando o Dr. Mendonça· de Barros em 
uma audiência na Comissão de Infra-Estrutura, oca
sião em que eu questionava a presença, dentro do 
consórcio que estava avaliando a Companhia Vale 
do Rio Doce, da KPMG, empresa que tinha sido in
capaz, por omissão ou por cumplicidade, de desco
brir que o Banco Nacional durante dez anos tinha 
uma contabilidade fantasma.· 

A Ora. Elena · L.andau foi quem orientou o Dr. 
Mendonça de Barros 'a dizer que o trabalho da 
KPMG nesse processo era meramente secundário. 
Agora vemos a Drª Landau participando de um pai
nel público sobre privàtização como palestrante, pai
nel intitulado· A visão dos investidores. 

O Sr. Júlio campo$··.;:. V:ExAme permite um 
aparte'? · · · · 

O SR. JOSÉ EDUARQO DUTRA - Tem V.J:x!! 
apalavra. 

·. O Sr. Júlio campos- Ouço com atenção o 
pronunciàmento de V. ExA em que faz. uma denúncia 
grave ao dizer que a ex-diretora de privatização do 
Banco Nacional de . Desenvolvimento Econômico e 
SoCial. - BNDES, vai falar do outro lado dQ balcão 
como representante dos investidores. É por isso 
que entendo que tinha razão o então Senador Ita
mar Franco, que posteriormente ocupou a Vice
Presidência e a Presidência da República, quando 
apresentou, nesta Casa, há alguns anos, um pro
jeto de lei definindo que o ocupante de um cargo 
público federal ao nível de Banco Central, Banco 
de Desenvolvimento, Banco do Brasil teria de 
cumprir um período de carência entre a saída do 
serviço público e a posse num cargo na iniciativa 
privada, para não acontecer um fato como esse 
que V. Ex!! denuncia nesta tarde. A mulher que 
conduzia até um oouco mais de um ano atrás a 
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política de privalizàção do Governo Federal, em es
pecial da Companhia Vale do Rio Doce, deixou o 
BNDES e hoje é Diretora-Gerente de uma empresa, 
possível compradora da Vale do Rio Doce, que parti
cipará do leilão presidido pelo BNDES, banco onde 
está encravada uma grande parte da tecnocracia na
cional da qual ela fazia parte. Mais do que nunca a 
advertência que V. EJC! faz neste instante merece ser 
ouvida por esta Casa, que precisa, mais do que nun
ca, votar o projeto de lei do ex-Senador Itamar Fran
co, para evitar lamentáveis acontecimentos como 
esse, que poderão causar sérias suspeitas na priva
tização que talvez ocorra no dia 29 de abril. Tem V. 
EJC! minha solidariedade. 

O SR. JOSÉ EDUARDO OUTRA - Muito ob
rigado, Senador Júlio Campos. Se não me enga
no, o projeto do então Senador Itamar Franco já 
foi votado nesta Casa. Ele está engavetado na Câ
mara dos Deputados. É um projeto importantíssi
mo tanto que, volta e meia, quando se fala na re
gulamentação do artigo que trata do sistema finan
ceiro, levanta-se a questão sobre a necessidade 
de se estabelecer uma •quarentena• para que as 
pessoas não saiam do Banco Central e imediata
mente possam ocupar cargos em instituições fi
nanceiras privadas. 

Se fizermos um levaQtamento com a finalida
de de descobrir quais os cargos que os últi!TlOS pre
sidentes do Banco Central passaram a ocupar de
pois-que deixaram o Rance, veremos que todos saí
ram e imediatamente foram para outros bancos. Não 
é apenas pelos belos olhos dessas pessoas recém
saídas das instituições governamentais que elas são 
contratadas para instituições privadas, mas natural
mente porque detêm informações privilegiadas que, 
mesmo que não as usem de má-fé, fatalmente aca
barão utilizando. V. EJC! lembrou muito bem. É ne
cessário que essa questão seja novamente incluída 
na agenda para que se possa estabelecer a quaren
tena. 

O Sr. Pedro Simon - V. EJC! me permite um 
aparte, nobre Senador José Eduardo Outra? 

O SR. JOSÉ EDUARDO OUTRA - Pois não, 
nobre Senador Pedro Simon.· 

O Sr. Pedro Simon - Imaginava, nobre Líder, 
que o Governo haveria de prorrogar a publicação do 
edital visto que foram feitas muitas interrogações e 
levantadas muitas dúvidas. Eu até não sabia de sua 
publicação, tomei conhecimento dela por intermédio 
do discurso de V. EJC!, por isso vim do meu gabinete 
para aparteá-lo. Saiu o edital e ele terá um impacto 

maior do que imaginávamos. Ouvi também de meu 
gabinete a referência que V. E)(! fez à Dr" Elena 
Landau. É inacreditável. Essa senhora conduziu 
todo o processo de privatização; .ela era a responsá
vel, batia na mesa, divergia inclusive do Ministro, 
avançava o sinal e afirmava que essa ou aquela em
presa deveria ser privatizada. Fazia muito tempo 
que não ouvia falar no nomé dela. Há quanto tempo 
ela saiu do banco? 

O SR. JOSÉ EDUARDO OUTRA - Faz me
nos de Üm ano, Senador Pedro Simon. 

O Sr. Pedro Simon - Realmente não tenho 
Nisto o noine delacirculando pela imprensa, pensa
va até que ela estivesse no Banco. 

O SR. JOSÉ· EDUARDO OUTRA- Ela agora é 
Diretora-Gerente do Bear Steams, e é nessa condi
ção que ela vai fazer a palestra apontando a visão 
dos investidores no processo de privatização. 

O Sr. Pedro Simon - Até outro dia, ela fazia 
palestras mostrando a visão do nosso Governo so
bre a privatização. Ela debatia, analisava, fazia ex
posições, concedia entrevistas para jornais e empre

. sas de televisão. Era a pessoa que mai$ falava den
' tro do BNDES, porque era a responsavel pelas pri-

. vatizaÇões.T!nha,atiãs,-certa impertinência, era um 
pouCo dona da verdade; simpatia não era um grandé 
atributo dela, mas tinha competência. O projeto do 
ex-senador Itamar Franco, que disciplina essa maté
ria, foi aprovado por esta Casa, mas est::t_r!fi Câmara 
dos Deputados. V. Ex!!, que é Líder, deveria reunir 
os Líderes e fazer um apelo para que a Câmara dos 
Deputados votasse esse projeto que determina uma· 
"quarentena• para técnicos recém-saídos de empre
sas governamentais. Assim, aqui também haveria 
uma norma como nos Estados Unidos. Por que só 

· se copiam as coisas ruins e· não se copiam as coisas 
boas? Tem que haver um interstício entre o tempo 
que o cidadão deixa de ocupar uma função de con
fiança no governo para ocupar uma outra na iniciati
va privada Um cidadão que é diretor do BNDES, 
vice-presidente, presidente da Comissão de Deses
tatização não pode passar imediatamente para o 
lado de lá. No Governo Itamar Franco, diretores do 
Banco do Brasil, BNDES, Banco Central, Caixa Eco
nómica Federal, tinham de ser funcionários do cargo 
aposentàdos, mas não podiam ser banqueiros em 
hipóte~ alguma. Mas agora, de repente, a Sr" Elena 
Landau, que fez todas as privatizações, dará uma 
conferência orientando o lado do empresariado. Vou 
ser sincero, "felicito• a· empresa que contratou os 
serviços dessa senhora porque ela conhece tudo so-
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bre o outro lado. É o mesmo que colocar-se, na vés
pera de uma partida decisiva de futebol, um coringa 
no time adversário para ouvir toda a orientação, toda 
a determinação que o técnico está dando aos joga
dores. A Sr" Elena conhece todo o lado de cá. Em 
primeiro lugar é uma grosseria a atitude dela; trata
se de um gesto que, se formos analisar, não tem um 
mínimo de ética. Seria melhor que essa senhora fos
se trabalhar em um outro setor da área econômica, 
fazer uma assessoria, mas não nesse setor. Esta
mos perdendo a capacidade de nos envergonhar
mos, tudo vale neste País, é a maior tranqüilidade. 
Está lá o nome dela impresso no programa que V. 
Exª está lendo, e ela ainda será a grande heroína do 
seminário, o grande nome. Estou com vontade de ir 
assistir a essa palestra, palavra que estou com von
tade de ouvi-la para ver de que maneira ela mescla, 
ela fala, qual o tipo de linguagem que ela vai usar 
quando alguém lhe fizer:.perguntas sobre determina
dos assuntos. Certamente ela vai dizer: "Isso foi eu 
que consegui". Se perguntarem como é que ela 
sabe isso ou aquilo, responderá: "Fui eu que fiz isso 
quando estava do lado de lá, agora estou aprovei
tando do lado de cá". Isso não valeria nos Estados 
Unidos, issc; não valeria em nenhum país sério. A 
privatização da Vale está sendo feita dessa maneira, 
com as "Landau• da vida conduzindo e orientando o 
Governo que aí está. Ainda penso que vale a pena o 
Sr. Fernando Henrique pensar novamente, porque 
Sua Excelência vai arrepender-se de ter privatizado 
a Vale da maneira como está fazendo. Meus cumpri
mentos a V. Ex'! pelo pronunciamento. 

O SR. JOSÉ EDUARDO OUTRA - Obrigado, 
Senador Pedro Simon. 

O que é de se lamentar é que nem esses fatos 
- esse da Dr" Elena Landau e aquele da vinculação 
da Merril Lynch com uma corretora que é conheci
da na África do Sul como corretora da Anglo Ameri
ca - fizeram com que esta Casa se dispusesse a 
dar urgência ao projeto de resolução da Senadora 
Júnia Marise que estabelecia que o edital deveria 
ser aprovado pelo Senado. Não se deu urgência na
turalmente para esperar que, após 29 de abril, com 
a possível venda da Vale, o projeto seja naturalmen
te arquivado, porque perdeu a importância. 

Ainda existem alguns aspectos que o Senado, 
ou o Congresso Nacional, pode, se quiser, retomar. 
Os representantes dos Estados e do povo brasileiro 
podem retomar esse processo de privatização da 
Vale do Rio Doce. Há dois anos venho dizendo que 
esse assunto estava nas mãos dos tecnocratas do 
BNDES e citava especificamente a Dr" Elena Làn-

dau. Ela saiu do BNDES, passou para o outro lado 
do balcão e está usando os seus conhecimentos em 
seminários em que rala da privatização da Vale sob 
à visão dos ifivesliâores. 

É lamentável, Sr. Presidente, Sr"s e Srs. Sena
dores, o que está acontecendo no BrasiL 

Muito obrigado. 
O SR. PRESIDENTE {Geraldo Melo)- Conce

do a palavra ao nobre Senador Mauro Miranda. 
(Pausa.) 

Com a palavra, o Senador Carlos Bezerra. 
(Pausa.) 

Com a palavra, o Senador Romero Jucá, por 
permuta com o Senador Ramez Tebet. (Pausa.) 

Concedo a palavra ao nobre Senador Júlio 
Campos. 

O SR. JÚLIO CAMPOS {PFL - MT. Profere o 
seguinte discurso. Sem revisão do orador.) - Sr. 
Presidente, Sr"s e Srs. Senadores, no final do sécu
lo 'XI/, durante o período das grandes navegações, 
as principais potências alcançaram uma situação de 
impasse e confronto. Portugal e Espanha dispunham 
da melhor tecnologia naval, contavam com experien
tes navegadores e tinham descoberto o segredo das 
viagens através do mar oceano. Portugal chegou às 
Índias, mapeou toâ-ã a cOsta da África e descobriu 
um território nacional no outro lado do oceano, o 
BrasiL Enquanto isso, Cristóvão Colombo alcançou 
nova terra, a que ele, na primeira viagem, chamou 
de Cipango. Os livros registram que o comandante 
supôs ter alcançado algum lugar ao sul do Japão. 
Hoje, a reinterpretação da história mostra os fatos 
de maneira um pouco diferente. 

Subitamente, os dois impérios perceberam que 
estavam disputando a hegemonia no mesmo ocea
no. u segredo absoluto sobre os territórios alcança
dos, suas latitudes e longitudes, não conseguia en
cobrir a realidade de um conflito que se estava esta
belecendo no Novo Mundo. Colombo é um persona
gem emblemático desse período. Ninguém sabe 
onde ele nasceu, ninguém sabe ao certo onde ele 
está enterrado, e grande parte das informações por 
ele divulgadas e que chegaram ao nosso tempo são 
vagas, imprecisas e até erradas. Até o século XIX, 
ele foi rigorosamente esquecido e marginalizado 
pela historiografia oficial espanhola. 

Colombo, por ter sido um espião, pode ter 
inaugurado a corrupção na América. Retomou à Es
paritia, algemado, depois de sua terceira viagem. 
Ele e os navegadores portugueses e espanhóis 
inauguraram nova era·no mundo. A Europa, atrasa-
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da e medieval, encontrou na América o território ne
cessário para sua expansão e a solução dos enor
mes problemas demográficos que ocorriam em seu 
território. O conflito entre Portugal e Espanha foi so
lucionado pelo Tratado de Tordesilhas: a Coroa es
panhola ficava com todas as terras situadas a 370 
milhas a oeste de Cabo Verde 

J=sse Tratado significou, na verdade, que o 
conquistador espanhol passou a ter a posse do 
Caribe, do norte da América do Sul, do sul da 
América do Norte e de todas as terras descobertas 
às margens ·do Oceano Pacífico. Os portugueses, 
ao contrário, garantiram um livre corredor no 
Atlântico, com a África e o Brasil sob seu domínio, 
essencial para a política de aumentar o comércio 
com as Índias. 

Cabral, que descobriu o Brasil, comandou a se
gunda grande expedição para as fndias. A primeira 
foi responsabilidade de Vasco da Gama. · 

Perdoem-me, Sr. Presidente, Sr"s e Srs. Sena
dores, se relembro fatos conhecidos da História do 
Brasil. Oêorre que, às vezes, políticos e administra
dores incorporam a história como se ela fosse uma 
norma imutável. Não analisam circunstâncias, mo
mentos e dificuldad~s eventuais. Desde o.4escobri
mento até o Governo do Presidente Juscelino Ku
bitschek, o Brasil foi o país traçado e desenhado pe
los arquitetos do Tratado de Tordesilhas. Foi uma 
Nação voltada para o Atlântico e completamente es-
quecida do seu enorme interior. ::i · 

. Somente depois da construção de Brasíliii, 
contra a opinião· de economistas importantes da 
época, os brasileiros conseguiram alargar sua ·fron
teira interna Agregaram milhares de quilómetros de 
terras férteis à produção agrícola, integraram o Cen
tro-Oeste e o Norte ao processo produtii{O do País. 
Alguffi?lS cidades surgiram, outras cresceram de mí!.
neira inesperada, nova área desenvolvida emergiu 
dentro do território nacional. Tudo isso ocorreu no 
curtíssimo es•aço de menos de quarenta anos. 

Agora, Sr. ?residente, Sr"s e Srs. Senadores, 
estamos diante da mesma situação. Os conservado
res, os reacionários, os Velhos do Restelo, de que 
nos fala Camões, voltam a impor os conceitos de 
prevalência do status quo. Segundo eles, só pode 
haver progresso onde já há progresso. Relatório re
cente da Secretaria. de Assuntos Estratégicos da 
Presidência da República informa que um corredor 
interoceânico, entre o oeste brasileiro e os países vi
zinhos, situados às margens do Pacífico, não deverá 
ser efetivado nem a curto nem a médio prazo. Os 

técnicos que elaboraram o relatório divulgado em ju
nho do ano passado asseguram que não existem in
dicadores de que os países da Ásia deverão conti
nuar a ser grandes mercados para grãos e que seria 
necessário realizar melhorias nos portos do Chile e 
do Peru. 

Todos os argumentos são interessantes, pecu
liares até, porque não consideram o interesse regio
nal, nem nacional e fazem prevalecer argumentos 
teóricos de pessoas que não conhecem a realidade 
daquela- região. Em primeiro lugar, os governos do 
Peru e da Bolívia já manifestaram a vontade política 
de efetivar ligações terrestres entre esses países e o 
Brasil. Há tratados assinados, versando sobre a ma
téria. Em segundo lugar, caso as mercadorias brasi
leiras · sejam exportadas por intermédio de portos 
chilenos ou peruanos, haverá uma redução no frete 
marítimo da ordem de mais de 6 mil milhas náuticas 
para o Japão, por exemplo. A existência de uma ro-

'· devia vai significar a redução entre 100 a 200 dóla
. res em cada tonelada transportada para o Oriente. 

Hoje, a maior parte do comércio mundial ocorre 
no Oceano Pacífico. Suas águas banham a China, a 
nação mais populosa do mundo, com 20% dos habi
tantes- do -planeta Também o Japão~ segunda potên
cia econômica, além dos chamados tigres asiáticos 
como Coréia do- Sul; Formosa, Malásia, Tailândia, 
Hong Kong e Cingapura, nações que vêm crescendo 
em ritmo vertiginoso desde os anos oitenta. 

Por intermédio das águas do Pacífico, os pro
,_dutos brasileiros chegariam com rapidez, facilidade 
e menor preço aos mercados da Indonésia e das R
lipinas. Poderão ser criadas novas oportunidades na 
Austrália e Nova Zelândia, países que têm elevada 
renda per capita. Além disso, existem inenarráveis 
oportunidades de negócio no Canadá e na disputada 
costa oeste dos Estados Unidos, onde somente a 
Califórnia tem um produto interno bruto maior que o 
do Brasil. Mais ainda: por intermédio dos estreitos 
de Sumatra, Nova Guiné e Tasmânia, poderemos 
colocar nossa produção no Oceano Índico, onde 
estão os grandes mercados da Índia, Paquistão e 
Bangladesh. 

No último mês de outubro do ano passado, 
uma caravana de 40 empresários saiu de Cáce
res, Mato Grosso, e chegou à cidade de Arica, 
no norte do Chile, depois de percorrer, em 63 
horas, cerca de 2.200 quilómetros de estradas, 
em sua maior parte não asfaltadas. Mesmo sem 
terem sido asfaltadas, as estradas percorridas 
mostram boas condições de tráfego. O pior tre-
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cho, de 30ú quilómetros, é o que liga Oruro, na Bolí
via, a Arica, no Chile. Mas duas empreiteiras, por si
nal brasileiras, já estão trabalhando nesse trecho, 
numa obra financiada pelo Bancq Mundiai.Aiémdis
so, falta apenas asfaltar a ligação entre a fronteira 
de Mato Grosso, na cidade de Cárceres, e a cidade 
de Santa Cruz de La Si erra, na Bolívia-; ap.roxima-
damente35(kjuilômetros. . ., ~-

É inacreditável que, quase 500 anos de
pois, o Tratado de Tordesilhas continue se im
pondo sobre nossas pobres cabeças coloniza
das. Hoje, aliás, é pior que ontem. Antes, o Vati
cano, ao regulamentar a distribuição das novas 
terras, evitou o conflito entre Portugàl e Espa
nha. Hoje, os sucessores daqueles impérios 
querem unir forças, trabalhar de maneira integra
da, mas a tecnocracia brasileira insiste em que 
todas as exportações do Centro-Oeste sejam 

-realizadas por intermédio dos portos de Santos e 
Paranaguá. 

Esse axioma não merece nenhuma análise. 
Não merece sequer uma resposta. Ele agride o 
bom senso, a ordem natural das coisas e os de
sígnios do destino. Apenas um exemplo: uma to
nelada de soja produzida em Mato Grosso - e 
neste ano a nossa produção de grãos de soja 
será de quase cinco milhões de toneladas - e 
exportada por algum porto peruano chegaria ao 
Japão depois de trafegar por 8.550 milhas. A 
mesma tonelada, saindo por Santos, passando 
pelo Canal do Panamá, chegaria ao mesmo por
to japonês depos de 15 mil milhas. Ou seja, .a 
obrigação de colocar o produto do extremo oeste 
nos portos do centro-sul brasileiro aumentam em 
6.500 milhas a distância percorrida. Não há téc
nico, economista ou estudioso que consiga de
monstrar a vantagem comparativa em dobrar a 
viagem da soja. . 

Sr. Presidente, Sr"s e Srs. Senadores, a in
sistência em negar o óbvio revela que há interes
ses não absolutamente claros nessa proposição. A 
produção dos países do Pacífico chega ao Brasil 
depois de ser armazenada em depósitos de vários 
países. Eles perderiam seu lucrativo negócio. Os 
portos do centro-sul brasileiro deixariam de mano
brar a carga vinda de Rondônia e Mato Grosso. A 
solução até agora encontradp. foi negar a viabilida
de económica a esse pleito e, de vez em quando, 
juntar à negativa algumas vozes histéricas em de
fesa do meio ambiente. 

Ninguém quer agredir o meio ambiente. 
Queremos, nós daquela região, apenas abrir 

uma janela para um contato mais próicíffiÕ êom os 
países situados no oceano Pacífico. Poderemos, 
também, dar oportunidade para que os nossos vizi
nhos a oeste tenham a possibilidade de um comér
cio mais fácil, rápido e barato com a comunidade 
económica européia e com a_cost?ll~ste dos Esta
dos Unidos. A isso se chama integração. Ou, como 
queremosteóricos,globalização. 

No próximo dia 29, uma nova comitiva de políti
cos e empresários de Mato Grosso e de Rondônia 
estarão saindo novamente de carro pela rodovia da 
integração do Pacífico, que sai de Cuiabá e vai até 
ao Porto de Arica, no Chile, para uma nova visita de 
integração econômica e social entre a nossa região 
Centro-oeste e a Bolívia, Ch,ile e Peru. 

O tratado assinado há poucos dias, quando 
da visita do Presidente Fujimori a Brasília, para 
asfaltar a rod9via que integra o Peru com o Brasil, 
tem q~e ser cumprido pelo Governo de Fernando 
Henrique Cardoso. · 

É por isso que, nesta oportunidade, quero 
parabenizar os novos bandeirantes do século 
XX, de Mato Grosso, que estão lutando pela in
tegração do Mato Grosso com o Pacífico por 
meio da rodovia que corta a Bolívia, o Chile e vai 
até ao Peru, para que os nossos produtos saiam 
pelos portos de llo, pelos portos de Arica e ou
tros portos de águas profundas, no Oceano Pa
...:ífico, tendo assim maior competitividade no 
mercado internacionaL 

Não é um simples relatório da Secretaria de 
Assuntos Estratégicos que vai frustrar o sonho da 
gente mato-grossense. Quero, neste momento, la
mentar que o Ministro de Assuntos Estratégicos, 
Embaixador Ronaldo Sardenberg, até hoje não te
nha visitado pessoalmente o Centro-Oeste brasi
leiro. Há quase dois anos, ele ocupa esse Ministé
rio do Governo Fernando Henrique Cardoso, de 
importância vital para o planejamento global do 
Brasil para o próximo século, e até ·hoje as decisõ
es continuam sendo tomadas nos gabinetes de ar 
refrigerado do Palácio do Planalto. 

Por isso, é óbvio e ululante, mas a tragédia 
do óbvio é não ser reconhecido. A inlegração entre 
o Brasil, Bolívia, Peru e Chile é necessária, urgente 
e, descúlpe a repetiÇão, óbvia. É uma política de 
uma clareza tão intensa que será capaz até de ferir 
os olhos menos sensíveis. Lembrando o velho Eça_ _ 
de Queiroz, só não a enxergará quem estiver movi
do por má-fé cínica ou obtusidade córnea. 

Muito obriqado. Sr. Presidente. 
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O SR. PRESIDENTE (Geraldo Melo)- Os Srs. 
Senadores José Roberto Arruda, Eduardo Suplicy e 
Regina Assumpção enviaram à Mesa proposição 
cuja tramitação, de acordo com o disposto no art. 
235, III, a, número 3, do Regimento lntemo, deve ter 
início na Hora do Expediente. 

As proposições· serão anunciadas na próxima 
sessão. 

O SR. ADEMIR ANDRADE - Sr. Presidente, 
peço a palavra como Líder. 

O SR. PRESIDENTE (Geraldo Melo)- Tem V. 
Exª a palavra. 

O SR. ADEMIR ANDRADE (Bioco/PSB - PA. 
Como Líder. Sem revisão do orador.) -Sr. Presiden
te, eu gostaria de fazer duas comunicações. 

Em primeiro lugar, quero falar da reunião 
da Executiva Nacional do Partido Socialista Bra
sileiro, feita em Recife, na sexta-feira passada, 
em que discutimos o rumo do nosso partido. 
Houve um entendimento de que os deputados fe
derais; do PSB devem, à semelhança do que fi
zemos no Senado, integrar o Bloco dos partidos 
de oposiç~aoGoverno do Presidente Fernando 
Henrique· Cardoso. Dessa forma, se repetirá na 
Câmara dos Deputados aquilo que ocorreu no 
Senado, ou seja, a integração, como se um úni
co partido fosse, do PT, do PSB, do PDT, do P.C 
do B e do PPS, A Executiva deliberou que o nos
so partido. f~~ oposição ao Presidente Fernando 
Henrique Cardoso, e a bancada que paflicipou 
da reunião concordou com a nossa posição. 

·Agora, na Câmara dos Deputados, também .ha
verá o Bloco formado pelo PT, PDT, PSB, PC do 
B e PPS. De forma que ficamos mais tranqüilos 
com relação a essa questão do posicionamento 
do PSB, porque o líder anterior do nosso partido 
havia tomado uma postura de certa forma anta
gônica ao Diretório Nacional do Partido Socialis
ta Brasileiro e. às suas bases, subindo sempre à 
tribuna em defesa .dos propósitos do Governo 
Fernando Henrique Cardoso, inclusive defenden
do a reeleição. Agora está liquidada uma das 
nossas grandes preocupações. 

Em segundo lugar, Sr. Presidente, além 
desta comunicação, em nome do Bloco das Opo
sições, queremos dizer da nossa indignação em 
vermos ocorrer no Congresso Nacional essa re
sistência à reforma administrativa que se preten
de fazer nesta Repúbliéa, de parlamentares que 
se recusam a perder esse privilégio que, no nos-

so. ·entendimento, é condenável. Desejam manter, 
além dos salários que têm como parlamentares, os 
salários de suas milionárias aposentadorias, pagas 
com recursos públicos. Os aposentados do setor pú
blico são, diante de outros trabalhadores da Nação, 
verdadeiros privilegiados, porque o trabalhador da 
iniciativa privada tem uma aposentadoria de, no má
ximo, dez salários mínimos, enquanto os marajás 

c aposentados do serviço público, principalmente os 
dos Poderes Legislativo e Judiciário, recebem como 
Senador, como Deputado, como Juiz, como Desem
bargador e ainda recebem aposentadorias consegui
das por outros meios, alcançando salários que mon
tam R$25 mil a R$30 mil por mês. E a Imprensa bra
sileira noticia que a resistência à reforma administra
tiva parte desse segmento do Congresso Nacional. 

Queremos, aqui, em nome do Bloco de Opo
sição, manifestar nossa indignação diante desse 
comportamento. O Brasil já é um dos países do 

· ·. mundo que tem as maiores diferenças salariais. 
Temos um salário mínimo de R$112,00 e temos 
pessoas que ganham 400 a 500 salários mínimos. 
Nos países civilizados, nos países da Europa, no 
próprio Estados Unidos, a diferença salarial, den
tro do serviço público, entre o que ganha menos.e 
o que ganha mais não ultrapassa um para dez. 
Existem países de nível de justiça social extrema
mente elevado, como o caso da Suécia, onde a 
maior diferença salarial é de um para três. Ou 
seja, o cidadão que apànha o lixo na rua tem um 
salário apenas três vezes menor do que o Primeiro 
'MinistJ:Q da Suécia, que equivale ao nosso Presi
dente da· República. Tais coisas não ocorrem nes
ses países. 

No Brasil a diferença salarial já é estúpida, já 
é absurda, e a reforma administrativa está queren
do delimitá-la a R$10.800,00, que sigflifica pratica

. mente cem vezes mais do que o· que ganha me-
nos, o que se constitui um verdadeiro absurdo, um 
verdadeiro crime, uma demonstração de falta de de
mocracia A maioria do nosso povo não aceita esse 
tipo de coisa Entretanto, acontece. Quer dizer, pre
tende-se delimitar o salário a cem vezes o salário 
mínimo, pois R$10.800,00 é cem vezes o salário mí
nimo. 

E inacreditavelmente ainda existem pessoas 
que se manifestam contrárias à decisão, que boi
cotam a reforma administrativa, porque não que
rem perder a mordomia de ter salário de R$20 mil, 
R$30 mil às custas da arrecadas;ão dos impostos 
que paga o oovo deste País. E lamentável que 
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isso ocorra. Espero que a imprensa denuncie 
esse tipo de reação dos parlamentares, dos.juí
zes, dos desembargadores, dos ministros de Tri
bunais que estão a defender a posição de não 
aceitar o limite do salário em R$1o:soo,oo, o 
que aliás já é um absurdo. O que é preciso, na 
verdade, é que as pessoas passem ·a ganhar 
mais e que tenhamos um salário mínimo que 
atenda o que a Constituição delibera;. e, aliás, 
essa é uma das questões que pretendemos levar 
para serem debatidas e analisadas pela Comis
são de Assuntos Sociais desta Casa. 

De forma que quero deixar aqui esse lamento 
em nome de todos os integrantes do Bloco de Opo
sição desta Casa. Muito obrigado. 

O SR. PRESIDENTE (Geraldo Melo)- Sobre a 
mesa, ofícios que serão lidos pelo Sr. 12 Secretário, 
Senador Ronaldo Cunha Uma 

São lidos os seguintes: 

OF/FG N2278/97 

Brasília, 18 de março de 1997 
Senhor Presidente, 

Comunico a Vossa Excelência a indicação do 
Deputado Fernando Gabeira(PVIRJ), como titular e 
do Deputado Gilney Viana(PTIMT), como suplente · 
para compor a Comissão Mista-incumbida de emitir 
Parecer sobre a Medida Provisória n2 1.523-5, de 6 
de· março de 1997, que, "altera dispositivos das Leis 
n"s 8.212 e 8.213, ambas de 24 de julho de 1991, e 
d~ outras providências•. 

Aproveito a oportunidade para apresentar mi
nhas cordiais saudações, 

Atenciosamente, Fernando Gabeira - Líder do 
PV. 

OF/FG N2 283/97 

Brasília, 18 de março de 1997 

Senhor Presidente, 

Comunico a Vossa Excelência a indicação do 
Deputado Fernando Gabeira (PV/RJ), como titular e 
do Deputado Gilney Viana (PTIMT), como suplente 
para compor a Comissão Mista incumbida de emitir 
parecer sobre a Medida Provisória n• 1.539~29, de 
13 de março de 1997, que "Dispõe sobre a participa
ção dos trabalhadores nos lucros ou resultado da 
empresa e dá outras providências·. 

Aproveito a oportunidade para_ apresentar mi
nhas cordiais saudações, 

Atenciosamente, - Fei'Jlando Gabeira, Líder 
doPV. 

OF/FG N" 284/97 

Btasília, 18 de março de 1997 

Senhor Presidente, 

Comunico a Vossa Excelência a indicação do 
Deputado Fernando Gabeira (PV/RJ), como titular e 
do Deputado Gilney Viana (PT/MT), como suplente 
para compor a Comissão Mista incumbida de emitir 
Parecer sobre a Medida Provisória. n2 1.548-29, de 
13 de março de 1997, que "Cria a Gratificação de 
Desempenho e -Produtividades-GDP das atividades 
de finanças, controle, orçamento e planejamento, e 
dá outf<ls providências•: 

Aproveito a opórtunidade para ·apresentãr-ftÍi-
nhas cordiais saudações, · 

Atenciosamente, 7 Fernando Gabeira, Líder 
doPV. . 

O SR. PRESIDENTE (Geraldo Melo) - Já ~
do sido feita a designação do Deputado Fernando 
Gabeira anteriormente, a Presidência designa o De
putado Gilney Viana como suplente para integrar as 
Comissões Mistas incumbidas de emitir parecer so
bre as· medidas provisórias n2 1.523-5, 1.548-29, 
1.539-29, de conformidade com o expediente que 
acaba de ser lido. · · · 

O SR. PRESIDENTE (Geraldo Melo) - O $r. 
Senador Carlos Bezerra enviou discurso . à Me_sa 
para se.r publicado, na forma do disposto no arl 203 
do Regimento Interno. · 

S. Ex" será atendido. 

O SR. CARLOS-BEZERRA (PMOB-MT)- Sr. 
Presidente, Sr"s e Srs. Senadores, o Diário de Cuia
bá, em sua edição do dia 28 do mês passado, publi
cou triste notícia para o Estado de Mato Grosso, que 
tenho a honra de representar neste egrégio Parla
mento. Trata-se do elevado número de acidentEls de 
trabalho ali ocorridos, com sombrio destaque para o 
setor madeireiro, que respondeu por 16 das 79 mor
tes registradas em 1995. 

~abemos todos que os acidentes de trabalho 
configuram uma tragédia nacional, o que em nada 
reduz os sentimentos de perdà, de frustração e de 
revolta dos mato-grossenses: Antes, tal conheci
mento aprofunda a tristeza que sentimos todos nós, 
mato-grossenses, e brasileiros em geral, ~lia
ocorrência generalizada. ocasionando lesões varia-
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das e mortes que poderiam, na grande maioria dos 
casos, ser evitadas. 

Os dados reportados pelo periódico cuiabano 
referem-se a levantamento feito pelo Ministério do 
Trabalho, e recentemente divulgado, relativo, confor
me salientei, ao ano de 1995. 

Naquele ano ocorreram, somente em 
Mato Grosso, 940 acidentes dessa natureza, 
que pr!)vocaram, além das 79 mortes já men
cionadas, 159 casos de invalidez e de incapa
cidade ·permanente para o trabalho. Dos 79 
acidentes fatais, 26 o equivalente a um terço 
do total aconteceram nas indústrias de trans
formaÇão. O setor madeireiro, com 16, e as in
dústrias de alimentos e bebidas, com nove, fo
ram os responsáveis por quase a totalidade 

. ' das mortes ocomdas nesse segmento. 

Para Vilmar Gaivão, presidente do Sindicato 
dos Trabalhadores das Indústrias de Construção e 
de Mobiliários da Região Norte Siticom, "a princi
pal causa -das mortes na extração de madeira é a 
falta de equipamentos de segurança•. De acordo 
com o dirigente, não mais que dez, das 200 em
presas do· setor existentes no município de Sinop, 
sede do sini:licato e tradicional produtor de madei
ra, utilizam os equipamentos obrigatórios ... 

· O :corte d·as árvores, na opinião d!iquele di
rigente, é a etapa mais perigosa, e mais per!go
sa ainda se toma porque "poucos trabalhadores 
'usam moto-serras com dispositivos d~ .seguran
Ça e. principalmente, capacetes para evitar que 
se màchuquem·com pedaços das árvores.cona
das que possam cair sobre suas cabeça!l". ~Tan
to os empresários adverte Gaivão quanto os 
trabalhadores do setor madeireiro precisam de 
campanhas de esclarepimeilto e educação para 
a prevenÇão de acidentes•. 

Se .a culpa pela freqüência dos acidentes 
deve ser :repartida, uma parcela caberá, também, 
às autoridades, raciocina Dércio Maldaner, secretá
rio-executivo do Sindicato.das Indústrias Madeireiras 
do Norte,· que faz urna crítica com endereço certo: 
"Aeusaín-nos de criminosos quando acontecem aci
dentes; mas o Ministério do Trabalho só vem aqui 
pàrà ·multá~ desabafa 

. NÓ e~to, nobres colegas, não estamos aqui 
pará promover uma caça às bruxas, e sim para de
nunciar ·Uma situação que precisa urgentemente 
ser revertida, e não apenas no Mato Grosso. ln
felizmente as estatísticas dos acidentes de tra
balho colocam o Brasil num desm•roso 102 .Jugar 

entre os países com rnaíor inciélêr'icia percentual, 
conformeclassificaçãoelaboradapelaOrganização 
Internacional do Trabalho OIT, com base em dados 
de 1991. 

Após ter experimentado uma diminuição, o nú
mero de acidentes de trabalho voltou a crescer em 
1995 nada menos que 424.137 ocorrências, que 
significaram uma elevação de 9,22% sobre os regis
tres do ano anterior. Desses acidentes, 3.967 resul
taram em mortes dos trabalhadores. 

A Confederação Nacional da Indústria CNI, pre
sidida por nosso ilustre colega Senador Fernando Be
zerra, tem procurado reagir a essa verdadeira catástro
fe. Assim, em boa hora lançou nesta Capital da Repú
blica, em fins de janeiro, uma campanha nacional de 
prevenção dos acidentes de trabalho, que está sendo 
levada a todas as capitais brasHeiras, e que se encer
rará no Rio de Janeiro, no dia 7 de maío. 

Tem destacado, o ínclito senador e presi
dente da CNI, que o Brasil há muito vem desper
diçando vidas e dinheiro. Somente em 1995 o 
País gastou quatro bilhões de reais em conse
qüência dos acidentes de trabalho, e no período 
de 1971 a 1995 registraram-se 28 milhões e 798 
mil acidentes, dos quais 104 mil 237 resultaram 
em mortes. 

Em artigo publicado há alguns meses no jornal 
O Globo, Paulo César Reis, diretor internacional do 
Instituto de Resseguros do Brasil, demonstra a ne
cessidade de se reverter. o atual panoramà, a come
çar pela reformulação do Sistema de Acidentes de 
Trabalho, que cobra taxas entre 1 e 3% da folha sa
larial dependendo do setor de atividade. Sendo uma 
taxa atuarialmente desequilibrada, adverte, "toma-se 
mais fácil pagá-la do que investir em medidas d~ 
prevenção". Além disso, propõe que todas as partes 
envolvidas com taís ·sinistros unam seus esforços 
para·evitar sua alta incidência empresários, traba
lhadores e autoridades governamentais. 

É preciso, definitivamente, acabar com essa 
catástrofe que vem ceifando vidas e fazendo, de mi
lhares de trabalhadores, irmãos nossos, uma verda
deira legião de aleijados. Ao deplorar a realidade 
que se estampa nessas aterradoras estatísticas, re
ferentes ao Estado de Mato Grosso e a todo o Bra
sil, conclamo nossas autoridades e a classe política 
a se unirem na luta por condições mais seguras de 
trabalho, juntamente com as categorias obreira e em
presarial, contando também, nesse intento, com a im
prescindível participação dos demais segmentos so-
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Ciais, que já não suportam conviver com situação tão 
escabrosa. 

Muito obrigado! 

O SR. PRESIDENTE (Geraldo Melo)- A Presi
dência designa para a sessão deliberativa ordinária 
de amanhã, às 14h30min a seguinte: 

ORDEM DO DIA 

Hem único 

PROJETO DE DECRETO LE(31ALTIVO 
N2 28, DE 1997~ 

(Em regime-de urgência, nos tennos do 
art. 172, 11, c combinado com o art. 353 

parágrafo único do Regimento interno
Requerimento n2 205, de 1997) 

Projeto de Decreto Legislativo n2 28, de 1997 
(nº 379/96, na Câmara dos Deputados), que.aprova 
o texto do Convênio Constitutivo do Banco de Com
pensações Internacionais - BIS, referente à adesão 
do Banco Central_ do Brasil, em nome do Governo 
brasileiro, como membro associado àquela institui
ção internacional. 

(Dependendo de parecer da Comissão de Re
lações Exteriores e Defesa Nacional) 

O SR. PRESIDENTE (Geraldo Melo)- Nada 
maís havendo a tratar, está encerrada a sessão. 

(Levanta-se a sessão às 17h47min.) 

ATA DA 6~ SESSÃO NÃO DEUBERATIVA 
REALIZADA EM 10 DE MAIO DE 1996 

{Publicada no Diário do Senado Federal, 
de 11 de maio de 1996) 

RETIFICAÇÃO 

À página 07892, 2ª coluna, na leitura do Expe
diente da sessão, 

Onde se lê: 

PARECER N2 226, DE 1996 

Leia-se: 

PARECER Nº 236, DE 1996 

ATA DA 88• SESSÃO NÃO DELIBERATIVA, 
REALIZADA EM 10 DE JUNHO DE 1996 

(Publicada no Diário do Senado Federal, 
de 11 de junho de 1996) 

RETIFICAÇÕES 

À página 09572, ~ coluna, na leitura do Expe
diente da sessão, 

Onde se lê: 
Pareceres nºs 298, 199 e 300, de 1996 

Leia-se: 
Pareceres n2s 298,299 e 300, de 1996 -

À página 09573, 1ª coluna, ao final do PARE
CER N2 298, DE; 1996, 

·~ 
Onde se lê: 

Sala das Sessões, 30 de maio de 1996 .• .<' .· · 

Leia-se: 

- Sala das s.essões, em 3 de maio de 1994.· ..-: · 

. À página 09574, 2ª coluna, nos subscritores do 
PARECER N2299, DE 1996, 

Onde se lê: 
... Lúcia Alcântara ... 

Leia-se: 
.•. Lúcio Alcântara •.. 

AGENDA CUMPRIDA PELO PRESIDENTE. 
ANTÔNIO CARLOS MAGA.LHÃ!=S 

18-3-97 
Terça-Feira 

1 0:00 - Encontro com o Senhor Presidente da Re
pública Palácio do Planalto 
15:30 - Sessão Deliberativa Ordinária do Senado 
Federal 
17:00- Reuniã&côrrt-QS Presidentes das ComisSões 
Permanentes 
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Ata Dà 22ª Sessão Deliberativa Ordinária 
em 19 de março de 1997 

3!! Sessão Legislativa Ordinária, da 5()!! Legislatura 

Presidência dos Srs. Antonio Carlos Magalhães, Geraldo Melo 
a Sra. Júnia Marise e o Sr. Lucídio Portel/a 

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 - Bernardo Cabral - Carlos Bezerra - Carlos 
Wilson - Casildo Maldaner ·- Coutinho Jorge -
Edison Lobão - Eduardo Suplicy - Élcio Alvares -
Emília Fernandes - Epitácio Cafeteira - Emandes 
Amorim - Esperidião Amin - Fernando Bezerra -
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 Rocha :..:. Joel de Hollan
da - Jonas Pinheiro - Josaphat Marin!"Jo - José 
Agripino - José Alves -· José Bianco - José 
Eduardo - José Eduardo Outra - José Fogaça -
José lgnácio Ferreira - · José Roberto Arruda -
José Samey - José Serra- Júlio Campos - Júnia _ 
Marise - Lauro Campos - Levy Dias - Lucídio Por
tella - Lúcio Alcântara - Lúdio Coelho -' Marina 
Silva - Márluce Pinto - Mauro Miranda - Nabor 
Júnior - Onofre Quinan - Osmar Dias -Pedro Si
mon- Ramez Tebet- Regina Assumpção- Re
nan Calheiros - Roberto Freire - Roberto Requião 
- Romero Jucá - Romeu Tuma - Ronaldo Cunha 
Lima - Sebastião Rocha - Sergio Machado - T eo-

. tônio Vilela Filho - Valmir Campelo - Vilson Klei
nubing. 

A SRA. PRESIDENTE (Júnia Marise) -A lista 
de presença acusa o comparecimento de 73 Srs. 
Senadores. Havendo número regimental, declaro 
aberta a sessão. 

Sob a proteção de Deus, iniciamos nossos tra
balhos. 

O Sr. 12 Secretário, Senador Ronaldo ·Cunha 
Lima, procederá à leitura do Expediente. 

É lido o seguinte: 

EXPEDIENTE 

MENSAGENS 
DO PRESIDENTE DA REPÚBUCA 

Restituindo autógrafos de projetes de lei san-
cionados: , · · 

N2 78, de 1997 (n2 336197, na origem), de 14 do 
corrente, referente ao Projeto de Lei de ConVersão n2 
3, de 1997, que estabelece incentivos fiscais para o 
desenvolvimento regional e dá outias providências, 

· sancionado e transformado na Lei n2 9.440, de 14 de 
março de 1997; e 

N2 79, de 1997 (n2 341/97, na origem), de 17 do 
corrente, referente ao Projeto de Lei n21, de 1997-CN, 
que autoriza o Poder ExecUtivo a abrir ao orçamento 
da Seguridade social da União, em favor do Ministério 
da Saúde,·Cfédito especial até o limite de cento e no
venta e um milhões, quinhentos e treze "mil reais; para 

· os fins que especifica, sancionado e transfonnado na 
lei nS! 9.451, de 17 de marçó de 1~7. 

A SRA. PRESIDENTE (Júnia Marise)- O ex
pediente lido vai à publicação. . 

Sobre a . mesa, proposta de emenda constitu
cional que será lidà pelo Sr. 12 SeCretário, Senador 
Ronaldo Cunha Lima. 

É lida à seguinte: 

PROPOSTA DE EMENDA 
À CONSTITUIÇÃO N211, DE 1997 

Acrescenta parágrafo único ao arti
go 132 da Constituição Federal. 

···: ...... . 
As Mesas da Câmara dos Deputados e do Se

nado Federal,. nos tennos do artigo 60 da Constitui
ção Federal, promulgam a seguinte emenda ao texto 
constitucional. · 

Art. 12 O artigo 132 da Constituição Federal fica 
acrescido de parágrafo único, com a seguinte redação: 

"Art. 132 .............................................. .. 
Parágrafo único. Excepcionalmente, e 

a juízo de seus Governadores, os Estados e 
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o Distrito Federal poderão contratar profis
sionais de reconhecido saber jurídico para o 
desempenho das funções previstas neste 
artigo.• 

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

Justificação 

A representação judicial e a consultaria jurídica 
dos Estados e do Distrito Federal se ressentem em 
determinados momentos da insuficiência do número 
de procuradores necessários ao atendimento . de 
suas necessidades e que não justificam o aumento 
do quantitativo daqueles servidores, pelo caráter de 
eventualidade daquelas situações. 

O dispositivo que ora se acrescenta ao artigo 
132 da Carta Magna permitirá àquelas unidades fe
deradas o atendimento de tais necessidades a custo 
menos oneroso, justificando-se, assim, a presente 
emenda constitucional. . . 

Sala das Sessões, 19 de março de 1997.- Se
nador lris Rezende. 

Mauro Miranda - Carlos Bezerra - Coutinho Jor
ge- Romeu Tuma -.Onofre Ouinan- Jeffers<>r:~ Peres 
- Bello Parga - Jonas Pinheiro - Ramez Tel:iãt- Beni 
V eras- Aaviano Melo -João França- Renan Calhei
ros- Leomar Quintanilha- Casildo Maldener- Sebas· 
lião Rocha- João Rocha- Edison Lobão- Ney Suas· 
suna- Romero Jucá - Freitas Neto - Gilvan Borges -
José Eduardo Outra - Jáder Barbalho - Hugo Napo
leão- Joel de Hollanda- Levy Dias. 

LEGISLAÇÃO CITADA 

CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA 
FEDERATIVA DO BRASIL 

SUBSEÇÃO 11 
Da Emenda à Constituição 

Art. 60. A Constituição poderá ser emendada 
mediante proposta: 
•••••O:•••••••••••••••n••••••••••••••••••-•••••"•••••••••••••••••••••••••••••un••• 

Art. 132. Os Procuradores dos Estados e do 
Distiito Federal exercerão a representação judicial e 
a consultaria jundica das respectivas unidades fede
radas, organizadas em carreira, na qual o ingresso 
dependerá de concurso público de provas e títulos, 
observado o disposto no art. 135. 

. (A Comissão de Constituição, Justiça 
e Cidadania.) 

A SRA. PRESIDENTE (Júnía Marise) - A pro
posta de emenda à Constituição que acaba de ser 
lida está sujeita às disposições específicas constan
tes dos arts. 354 e seguintes do Regimento Interno. 

A matéria será publicada e despachada à Co
missão de Constituição, Justiçà e Cidadania. 

Sobre a mesa, requerimentos que serão lidos 
pelo Sr. 12 .Secretário, Senador Ronaldo Cunha 
Uma. 

São lidos os seguintes: 

REQUERIMENTO N2 206, DE 1997 

Senhor Presidente, 
Requeiro, nos termos do art. 172, inciso I do 

Regimento Interno do Senado Federal, a inclusão 
em Ordem do Dia do Projeto de Lei do Senado n2 

81196-Complementar, de minha autoria, cujo prazo 
na Comissão de Assuntos Económicos, já se encon
tra esgotado. 

Sala das Sessões, "19 de março de 1997. - Se- · 
nai:for Roberto Requlão. · 

REQUERIMENTO N2 207, DE 1997 

Senhor Presidente, 
. Requeiro, nos termos do art. 172, inciso I do 

Regimento Interno do Senado Federal, a inclusão 
em Ordem do Dia do Projeto de Lei do Senado n2 

53196, de minha autoria, cujo prazo na Comissão de 
Assuntos Económicos, já se encontra esgotado. 

Sala das Sessões, 19 de março de 1997.- Se
nador Roberto Requião. 

A SRA. PRESIDENTE (Júnia Marise) - Os re
querimentos serão incluídos em Ordem do Dia opor
tunamente, após manifestação do Presidente da Co
missão de Assuntos Econômicos, em obediência ao 
disposto no parágrafo único do art. 255 do Regimen
to Interno. 

Sobre a mesa, requerimento que será lido pelo 
Sr. 12 Secretário, Senador Ronaldo Cunha Uma. 

É lido o seguinte: 

REQUERIMENTO N2 208, DE 1997 

Senhor Presidente, 
Requeiro nos termos dos art. 119 do Regi

mento Interno do Senado Federal, a dispensa do 
parecer da Comissão de Constituição Justiça e Ci
dadania ao Projeto de Lei do Senado n2 133, de 
1996 que "Dispõe sobre a participação dos Estados, 
do Distrito Federal e dos Municípios na implantação 
da Reforma Agrária, em virtude de encontrar-se 
com prazo esgotado, e a remessa da matéria à Co
missão de Assuntos Económicos. 
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Saia das Sessões, 19 de março de 1997. - Se
nador Lúdio Coelho. 

O SR. PRESIDENTE (Júnia Marise}- O reque
rimento que acaba de ser lido será incluído oportu
namente na Ordem do Dia, nos tennos do disposto 
no art. 255, § 2º, V do Regimento Interno. 

Sobre a Mesa, projeto de lei que será lido pelo 
Sr. 12 Secretário, Senador Ronaldo Cunha Lima. 

É lido o seguinte: 

PROJETO DE LEI DO SENADO N2 39, DE 1997 

Altera dispositivos do Decreto-Lei n2 

2.848, de 7 de dezembro de 1940 (Código 
Penal) 

O Congresso Nacional decreta: 
Art.1 2• O inciso III único do art. 163; o § 62 do 

art. 180; o inciso VI do arl 293; e o inciso I do arl 
296, do Decreto-Lei nº2.848, de 7 de dezembro de 
1940- Código Penal-, passam a vigorar com a se-
guinte redação: · 

"Art. 163. . ••.•..••.•..•.•.•..•••••.••.•.•.••.•...••.... 
Parágrafo único. :;·; ..••..•••.•••...••...••. :· ....... 
III - contra o patrimõnío da União, Es-

tado, Distrito Federal, ·Município, empresa 
concessionária de serviços públicos ou· so
ciedade de economia mista; 

• Art. 180 .... : ••• ;: •• ; ..• ; •.••...•••••••.•.•••••••.••.••. 
§ 62 Tratando-se 'de bens e instalações 

do patrimônío da União, Estado, Distrito Fe-
~ deral, Municipio, empresa concessionária de 

serviços públíCÕs ou soêledade de economia 
mista, a pena prevista no caput será aplica
da em dobro. 

• Art. 293 ............................................... . 
VI- bilhete, passe ou conhecimento de 

empresa de transporte administrada pela 
União, Estado, Distrito Federal ou Município. 

Art. 296 ................................. : .... : ...... ; .. .. 
I - selo público destinado a autenticar 

atos oficiais da União, Estado, Distrito Fede-
ral ou Município; · · 

Art. 22 Esta lei ·entrará em vigor na data de sua 
publicação. 

Arl 32 Revogam-se as disposições em contrário. 

Justificação 

O presente Projeto de Lei tem por objetivo alta> 
rar dispositivos contidos no Código Penal Brasileiro, 
para fazer incluir a expressão "Distrito Federal" após 
a palavra "Estado", mantendo-se as demais disposi
ções dos textos. 

O Código Penal Brasileiro data do. ano de 
1940, sendo que até o presente momento teve refor
mulada sua Parte Geral{Leí n27.209/84} e alguns 
dispositivos da Parte Especial. 

Quando da edição original da Lei Penal, ainda 
sob a égide da Constituição de 1937, o Distrito Fe
deral, enquanto sede do Governo da República, se
ria administrado pela União{arl 72 da CF de 1937.} 

Posteriormente, com o avanço da teoria consti
tucional e a modernização do Estado Brasileiro, foi
se delineando nova identidade para o Distrito Fede
ral, culminando com o atual Texto Constitucional que 
determina ser o mesmo parte autônoma da organi
zação político-administrativo da Repúbfica Federati
va do Brasíl(art.18 da CF de 1988). 

Diante desses processo de autonomia conquis
tado no decorrer das edições dos Textos Políticos a 
legislação infraconstitucional . foi sendo revista e 
adaptada aos contextos.- incluindo disposições e re
ferências expressas ao Distrito Federal. Isso ocorreu 

. também com o Código Penal, quando da reforma de 
sua Parte Geral{1984), fazendo incluir, no art. 72 in
ciso I, letra b que ficam sujeitos à lei brasileira, em
bora cometidos no estrangeiro, os crimes cometidos 
contra o patrimonío ou a fé pública do Distrito Fede-
ral, entre outros. · 

. Todavia, como dito, alterou-se apenas a Parte 
Geral do Código, mantendo-se inalterada a maioria 
dos ·dispositivos da Parte Especial, onde os crimes 
estão tipificados e que não fazem menção ao DF, 
porque, quando da edição do Código, o palrimônio e 
a fé pública deste estava "contido" no patriÕ!õnio e 
fé pública da própria União Federal (que administra
va o DF). 

Com a nova ordem constitucional, isso não 
ocorre. União e Distrito Federal são integrantes au
tônomos da organização político-administrativa do 
Brasil, possuindo "fé" e patri.mônio distintos. E essa 
situação gerou distorções profundas, que o presente 
Projeto de Lei visa corrigir. 

• ·-·No Estado Democrático. de Direito, existem di
versos princípios jurídicos orientando e delimitando 
a ação Estatal, dentre os quais o Principio .da Inter
pretação Restritiva das Normas Penais lncriminado
ras. Em decorrência, todos {JS . dispositivos penais 
que descrevem os crimes, quando interpretados her
meneuticamente, .devem ser. analisados de forma 
restrita abrangendo somente as condutas e os ele
mentos que estejam expressos, escritos. 

O arl 163 do Código Penal, que define o crime 
de dano, em seu parágrafo único, Inciso III, prevê 
que será qualificado o dano oraticado contra o "patri-
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rriôriio· da llnião, Estado, Município, empresa con
cessionária de serviços públicos ou sociedade de 
economia mista•. A lei faz, igualmente, referência 
expressa no sentido de que o crime cometido contra 
o patrimônio daquelas entidades será de iniciativa 
pública, independendo da. "vontade da vítima" para o 
início da persecução penaL Como visto, o Distrito 
Federal não está especificado na letra .da lei, fato 
que, aplicando-se o Princípio da Interpretação Res
tritiva- acima descrito -, exclui o patrimônio público 
do Distrito Federal da qualificadora do crime de 
dano; e, mais, faz com que os crimes praticados 
contra seu patrimônio dependem de representação, 
ou seja, de manifestação expressa da vontade da ví
tima (Distrito Federal), no sentido de ver o crime 
apurado e os seus autores punidos (arL1q7 do CP). 

.. .. Do mesmo modo, o art. 180 do CP, que define 
o crime de receptação, qualifica delito, impondo 
pena mais grave ao agente que adquirir dolosamen
te os ~~ e instalações do patrimônio da União, Es
tado, Município, empresa concessionária de serviços 
públicos ou sociedade de economia mista. Mais 
uma vez, o Distrito Federal não está incluido no tex
to, o que deixa o seu patrimônio e instalações à 
margem"'da· proteção legal à vista do princípio da In
terpretação Restritiva. 

O art. 293 do CP, que protege a falsificação de 
papéis públicos, em seu Inciso VI, faz menção a bilhe
te, passe ou conhecimento de empresa de traJ:Isporte 
administrada pela União, por Estado ou por Município;, 
silenciando, novamente, quanto ao Distrito FederaL E 
o mesmo raciocfnio hermenêutico é válido. · 

o selo ou sinal púbriCO do Distrito Federal tam
bém não é alcançado pela no~ penal incriminac!O
ra do art. 296 do CP, urna vez que o Inciso I do mes
mo artigo, mais uma vez, faz referência somente à 
União, Estados e Municfpios. 

Esses fatos, além de gerar uma distorção. l'lQ __ _ 

tratamento jurfdico dispensado aos Entes que com
prJElm a Federação, provocam um entrave e burocra
tizam sobremaneira a atuação dos órgãos judiciais 
criminais e do próprio Ministério Público. 

Certamente essa não foi a intenção do legisla
dor infraconstitucional, tampouco das próprias Cons
tituições (anterior e atual), tanto que, com a reforma 
da Parte Geral de Código Penal (ainda em 1984), 
menção expressa foi efetuada ao Distrito Federal, 
como acima descrevemos. 

Com a existência de crimes e qualificados que 
procuram proteger o patrimônio público e a fé públi
ca da União, Estados e Municípios, nada, a não ser 
o esqtféêrmênto legiferante, pode dar suporte à ex-

clusão do Distrito F.ede~ dessa pi'oteção. E essa si
tua@o, sem dúyjga, provoca falta de uniformização 
das penas e da natureza da ação penal em situaçõ
es idênticas, fato inaceitável. Ressaltamos, ademais, 
que em decorrência do próprio Estado Democrático 
de Direito não podem o Ministério Público e o Poder 
Judiciário, em termos de norma penal incriminadora 
{que descreve a conduta criminosa), ampliar o que 
está escrito na lei, suprindo a lacuna desta, para 
abranger os crimes praticados em detrimento do. 
Distrito Federal, face ao Princípio da Interpretação 
Restritiva 

Nesse sentido, coerente com os dogmas juridi
cos, damos notícia de que a Justiça do Distrito Fe
deral e Territórios tem sistematicamente absolvido 
vários autores desses crimes· ou, quando condena, 
determina pena reduzida porque não pode aplicar as 
sanções maiores definidas nas normas qualificados. 
Do mesmo modo, o Ministério Público, coerente com 
a lei, provoca a Justiça buscando apenas os ªgentes 
somente com as penas previstas na atual lei. 

Justamente por esses fatos, que deturpam a 
ordem criminal e atingem o equilíbrio federativo e 
para evitar a punição mais branda - ou até mesmo a 
impunidade, por falta de queixa no caso de dano·-, 
o Ministério Público do Distrito Federal e Territórios, 
na pessoa do Procurador-Geral de Justiça, tomou a 
iniciativa de sugerir o presente Projeto de lei, que 
ora apresento ao Congresso Nacional e para o qual 
solicito dos meus pares' celeridade no exame e vota
ção pelos motivos acima apontados. 

Sala das Sessões; 19 de março de 1997. - Se
nador José Roberto Arruda. 

LEGISLAÇÃO CITADA 

CÓDIGO PENAL 

Decreto-lei rf> 2.848, de 7 de dezembro de 1940, 
atualizado e acompanhado de legislação Comple
mentar, também atualizada, de Súmulas e de fndices: 
Sistemático e Alfabético-Remissivo do Código Penal, 
Cronológico da legislação e Alfabético da legislação 
Complementar, da Lei de Introdução, da lei das Con
travenções Penais e das Súmulas. 

Dano 

CAP[TULOIV 
Do Dano 

Art. 163. Destruir, inutilizar ou déteriorar coisa 
alheia: 

Pena - detenção, de 1 (um) a 6 (seis) meses, 
ou multa. 
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Dano qualificado 
Pal'ágrafo único. Se o crime é cometido: 

III - contra o patrimõnio da União, Estado, Mu
nicípio, empresa concessionária de serviços públi
cos ou sociedade de economia mista; 

* Inciso III com redação determiriáda pela Lei 
n2 5.346, de 3 de novembro de 1967. 

Receptação 

CAP[TULO VIl 
Da Receptação 

Art. 180. Adquirir, receber ou ocultar, em pro
veito próprio ou alheio, coisa que sabe ser produto 
de crime, ou influir para que terreiro, de boa-fé, a 
adquira, receba ou oculte: 

Pena- reclusão, de 1· (um) a 4 (quatro) anos, e 
multa. 

• Caput com redação' determinada pela Lei n2 

2.505, de 11 de junho de 1955.' 

CAPfTUtb 11 
Da Falsidade de Títulos e outros Papéis Públicos 

Falsificação de paj:)éis pú~llç~ 
Art. 293 FalsifJCar, fabriqmdo-os ou alterando:os: 

............................ _ ......... ____ ....... _ ...... ,.._ .............. _ ... ________ , .. .. 
VI·- bilhete, passe ou conhecimento de empre

sa de transporte administrada .pela União, por Esta
do ou por Município: 

· Pena- reclusão, de 2 (dois) a 8 (oito} anos, e rrulla. 
............................................................... , ................. ,~ ....................... -...... .. 

CAP[TULO III ··c · 

Na Falsidade Documental 

Falsificação do selo ou sinal público · 
Art. 296. Falsificar, fabricando.os ou alterando-os: 
I - selo público destinado a autenticar atos ofi

ciais da União, de EStado óude Município; 

LEI N2 7.209, DE 11 DE.JULHO OE.1S84 

Altera dispositivos do Decreto-Lei n2 
2.848, de 7 de dezembro de 1940- Códi
go Penal, e dá outras providências. · 

(A ComiSsão de Constituição, Justi~ 
e Cidadania -:-decisão terminativa.) 

A SRA. PRESIDENTE (Júnia Marise) - O pro
jeto será publicado e remetido à comissão compe
tente. 

A SRA. PRESIDENTE (Júnia Marise) - Passa
se à lista de oradores inscritos. 

Concedo a palavra ao nobre Senador Jonas Pi
nheiro. (Pausa.) 

Concedo a palavra ao nobre Senador Coutinho 
Jorge. 

O SR. EDUARDO SUPUCY - S~ Presidente; 
peço a P-3-lavm para uma comunicação inadiável, 
pois gostaria de fazer um registro, dada a presença 
na tribuna de honra da Sr" Díolinda Alves de Souza, 
esposa do Sr. José Rainha Júnior, bem como da Sr« 
Míriam de Oliveira, que, juntamente com o Sr. Antô
nio Levino das Neves e outros trabalhadores sem
terra, foram feridas há três domingos na Fazenda 
São Domingos, no Pontal de Paranapanema, Muni
cípio de Teodoro Sampaio; 

;Gostaria apenas, se possível, de fazer um bre
ve ·registro sobre o significado dessa visita, em· detri
mentb"'da minha fala :... eu Seria o quinto oradoi, em' 
brevé"comtinicação. · · 

A 'SRA. PRESIDENTE (Júnia: ·Marise) .;;. A Prê: 
sl,ci~nciá comunica a v. ex- que o tempo assegurádo 
j)ar'a. 'ccimunicação seria exatamente ·.na hora 'da 
Pr:t>IT?f1ação do Expediente. Mas~ como V. Ex!~ já .se 
eneóhtia na tnbuna desta Casa, rogo-lhe que 'faça 
sua comunicação, concluindo-a no tempo'maiS ráPi" 
do Possível. · · 

le) 'sR. EDUARDO SUPUCY (PT ~ SP. Para 
uma·~'-êclmúnicação inadiável: Sem reVisão. do orá
ddf.r:.::· Sr. Presidente, S~ e Srs:. ~nador'es, há 
cercá de dOi$ anos, dezenas de famnias·de trabalha_. 
dores sem terra se coloalrani na estrada;' rio Munícf
pio'dEi Teodoro Sampaio, ·que liga a cidade de Presi- · 
deiite' Prudente . a outras cidades, jlinfó ·à Fa.Zenda 
Sâó DOmingos. 

'Procura-Se fazer um errteridirnento com o Se
cretário da Justiça, Belisário dos Santos/com a"Sr" 
Dirétoíà' do ltegp, 'Tânia Andrade, e com ós trabalha
dores'Sém terra. 
-·:·<"·;t\C:ab<) de telefonar parà o·Sr.·OsiJaldo FeriiáiJ: 
do'' PaZ;. pi-opiietá~o da tazenda,'' no sentido. de quê 
ele, realmente,' tenha o entÉindimento ·com" o ltesp, 
drriàMwz que se êr'ícóntra grandemente:pressiónado 
por· fazendeiros/membros da · União Démócrática 
Ruralista; que estão ·lhe dizendo para não negociar 
com o ltesp antes ·qiJe haja a remoção do acampa
mento. O acampamento se dá. como um símbolo 
para que, efetivamente, o Governo possa assentá
los .. Mas, como fazer a negociação se; de um lado, a 
UDR pressiona para que ele não negocie, a não ser 
que saia o acampamento? O acampamento, que 
está na estrada. é o símbolo do Movimento dos 
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Sem-Terra, é a maneira de mostrar às autoridades a 
importância de logo se fazer o assentamento. 

O Secretário Beiisário dos Santos está com 
essa disposição, inclusive já havia determinado à 
Sr4 Tânia Andrade que fosse realizada a negocia
ção, na última segunda-feira. Mas isso ainda não 
ocorreu. 

.· ... Gostaria de relatar que, na Comissão de Políti
ca Externa, que está tratando da questão da terra, 
sobretudo da violência e de como superar os confli
tos no Pontal do Paranapanema, os representantes 
do Movimento dos Sem-Terra estarão hoje expondo 
a situação. Amanhã, virão os fazendeiros e o Minis
tro Raul Jungmann •. 

, Hoje; Sr4 Presidenta, na Bélgica, o Movimento' 
dos Sem-Terra está recebendo o Prêmio Rei Balduí
no pela sua luta, e esse movimento tem percorrido 
todo o Brasil. Aliás, temos aí a marcha do Movimen
to dos. Sem-Terra, a marcha iniciada há um mês, de 

. diversos pontos do País, que chegará aqui no dia 17-
de abril, exatamente quando· estaremos lembrando o 
episódio de Eldorado de Carajás, oportunidade em 
que se estará cobrando do Governo medidas, de .um 
lado •. a respeito da responsabilização daqueles que 
mataram onze. trabalhl!{lores sem terra e, por outro 
lado, medidas para efetivamente se realizar a. refor-
ma agrária no Brasil. · ,., ·, 

~. Era isso que gostaria de dizer, registrando a 
presença da- Sr4 Diolinda Alves de Souza e de ou
tros trabalhadores sem terra que visitam o Senado, 
Federal nesta tarde. 

A SRA. PRESIDENTE (Júnia Marise) ""'A 
·Mesa registra a comunicação de V. Ex4. 

· _, • Concedo a palavra ao nobre Senador Coutinho 
Jorge, por cessão do Senador Geraldo Melo. 

O SR. COUTINHO JORGE (PSDB - PA. Pro
nuncia o seguinte discurso.) -Sr. Presidente, Sr"s e 
Srs. Senadores, gostaria de fazer alguns comentá
rios sobre o significado e a importância da recente 
visita do Presidente Jacques Chirac ao Brasil e aos 
nossos vizinhos Uruguai, Bolívia, Paraguai e Argen
tina. Visita essa concluída ontem em Buenos Aires. 

Na verdade, a visita se reveste de significado 
especial não apenas porque há quase 12 anos o 
Brasil não recebia a visita de um Chefe de Estado 
francês, mas porque constrói mais um elo na corren
te que nos liga a esse país. 

As relações Brasil X França são bem antigas, 
datam da época colonial e visitas dessa natureza 
ensejam .espontâneas e sinceras considerações so
bre as nossas relações. E o Presidente Chirac as re
sumiu brilhantemente em seu discurso aqui no Con-

gresso Nacional, destacando as afinidades senti
mentais e intelectuais, a base filosófica do Século 
das Luzes, o ensinamento dos grandes especialistas 
franceses, os ideais da Revolução Francesa, entre 
outros tantos,pontos comuns em nossa história. 
Pode-se dizer. que, sob o aspecto diplomático e das 
relações sociais, a visita foi coroada de êxito. Para
benizamos.a todos que contribuíram para o sucesso, 
quer do lado.da França, quer do lado do Brasil. 

No entanto, essas referências ao passado, que 
muito nos sensibilizam, não constituem o motivo de 
nosso pronunciamento. Queremos, com base nes
sas evocações do passàdo e com os pés no presen
te, levantar nossos olhos para o futuro. Não para um 
futuro distante, a longo• prazo, mas para um futuro 
próximo, que pqde ser· alcançado a partir da retoma
da de um diálogo entre a União Européia e cr Merco
sul, dentro da nova ordem mundial que se desenha 
no presente. · · 

Esgotado o modelo' em que o equilibrio do 
mundo, na segunda mefade deste século, dependeu 
do jogo de forças entre duas superpotências, carac
terizando a chamada Guerra Fria, e a falência da he
gemonia do paternalismo de quem . venceu essa 
guerra, o modelo de equilibrio que ora se impõe tem 
por base as relações entre blocos regionais, com o 
desejado respaldo das Nações Unidas. E a América 

· Latina, através do Mercosul- a quarta maior estrutu
. ra econõmica do mundo- - tem papel de destaque 
nesse mundo multipolar; em que, evidentemente, se 

· sobressai o nosso País, ·: · · 

Esse, para nós; ·é o aspecto mais importante 
da visita do Presidente Chirac, o qual lançou uma 
proposta de cunho pragmático: a organização de 
uma reunião de cúpula para o final de 1998, reunin
do, pela primeira vez na história, os Chefes de Esta
do e de Governo da América Latina e da Europa Tal 
reunião seria precedida de um encontro de dirigen
tes dos países. Queremos ressaltar a lucidez política 
do Presidente Chirac, que é um parlamentar, por ter 
escolhido o Congresso Nacional como o local apro
priado para apresentar sua proposta. 

Os laços entre a União Européia e o Mercosul 
foram explicitados pelo ilustre visitante nas seguin
tes palavras: •a ordem natural das coisas faz com 
que hoje a União Européia e o Mercosul se aproxi
mem um do outro. As suas afinidades, a sua história 
comum, os seus interesses bem definidos, o apego 
mútuo a sua identidade e a recusa de um mundo 
unipolar os levam a se aproximarem, a desenvolve
rem os seus intercâmbios e a aprofundarem seus 
acordos". 



Março 1997 ANAIS DO SENADO FEDERAL 95 

O objetiVo é, partanto, Srs. Senadores, unir es
forços para construir um mundo multipolar. Sabemos 
que hã um longo caminho a percorrer, duras barreiras 
a derrubar, mas é um começo. E um bom começo, 
para o Mercosul e para o Brasil. Sabemos também 
que a União Européia necessita de .se consolidar. So
mente em janeiro de 1999 serã Jançada sua nova 
moeda, o Euro, que abarcará toda a região, que se 
transformará em um dos pólos mais estáveis do futuro. 

O Presidente Jacques Chirac reconheceu que 
durante muito tempo deixou-se de cultivar os laços 
de amizade entre os dois blocos, apontando como 
razões a preocupação pela construção da paz e da 
prosperidade na Europa e os choques provocados 
pela explosão do totalitarismo e de guerras que ali 
ocorreram. Reconheceu também que a América do 
Sul serã, amanhã, um dos grandes pólos do mundo 
que hoje se forma. A proposta do Presidente, de 
uma reunião de cúpula, serã a primeira etapa de um 
processo inovador e pragmãtico. Se for concretiza
da, como esperamos, só,,tJ:arã benefícios para as 
nossas regiões e para os P!l{Ceiros, é claro~ 

Para o Brasil, em.termos de perspectivas eco
nõmicas, a visita do Presidente francês foi uma boa 
oportunidade para se iniciarem as negociações em 
tomo de um assunto que nos preocupa sobremanei
ra: o protecionismo europeu, e~special o francês, 
em relação aos produtos agrícolas brasileiros. Esse 
é um ponto deHcado a crucial para que se estabele
ça um diãlogo franco e aberto entre os países. Ficou 
acertada também a realização de-uma grande come
rência franco-brasileira, no final deste ano, para dis
cutir a questão agrícola e. reduzir, quiçá superar, 
essa prote@.o exagerada da Europa em relação à 
América Latina. 

o fato de empresários, pequenos e médios, fa
zerem parte da comitiva presidencial é muito auspi
cioso para as relações comerciais Brasil x França. A 
França, na verdade, ocupa posição de destaque en
tre o5 novos investimentos estrangeiros no Brasil, 
tendo passado, hã pouco tempo, de quarto maior in
vestidor para a significativa posição de segundo. Até 
outubro do ano passado, foi registrado US$1 bilhão 
em investimento direto francês no Pafs. Mas, em ter
mos da balança comercial, o resultado foi neg~tivo 
para o Brasil. Tivemos um déficit de US$430 milhõ
es, o que evidencia a necessidade de incrementar o 
comércio entre os dois países, particularmente as 
eJCI)Ortações brasileiras. 

Com a estabilidade económica e política, a 
abertura da economia, a política de privatizações no 
País, o incentivo ao capital forâneo, é factível que 

novas parcerias surgirão. Deve-se encontrar um de
nominador comum entre a politica interna protecio
nista européia e o seu desejo de ampliar o mercado, 
dado que as relações comerciais são, na verdade, 
uma via de mão dupla. 

A visita do Senhor Presidente Chirac foi muito 
bem recebida e aplaudida, inclusive péla imprensa 
nacional. Seus pronunciamentos, especialmente o 
que foi feito aqui no Congresso, foram bastante elo
giados pelos Parlamentares. A idéia do fortalecimen
to dos laços entre a União Européia e o Mercosul re
cebeu o apoio incondicional de todos. Alinho-me a 
esses elogios. No entanto, quero lembrar que os gi
gantes económicos estão enfrentando sérios proble
mas de desemprego e instabilidade social, e, evi
dentemente, o problema de desemprego maior se 
verifica na própria Europa desenvolvida. 
· . · · Quero, Sr. Presidente, ·relembrar uma reunião 

· que tivemos em Bruxelas, da qual participei como 
Presidente da Comissão do Parlamento Latino-Ame
ricano, juntamente com .o Vice-Presidente Franco 
Montoro e outros Parlamentares. Bienalmente, o 
Grupo Parlamentar Europeu e o Grupo Parlamentar 
Latino-Americano se reúnem lã e aqui.· Dessa feita, 
loi na Europa, em Bruxelas. E o tema que os·Pai:la-

. ·mentares franceses, alemães, italianOS, por exem
plo, discutiram foi a problemática atual da .Europa: 
além, é claro, dos conflitos regionais de etnias que 

. ainda existem, o maior problema levantado ·pelos 
Parlamentares foi o relacionado ao desemprego na-
queles países, em função justamente do avanço da 
tecnologia, da globalização das economias. . 

O interessante é que; quando falãvamos pelo 
·'Brasil e nos referíamos ao .fato de que temos em tor
no de 5,5% a 6"k de desemprego em relação à po
pOiação economicamente ativa, os parlamentares 
alemães, franceses, italianos e espanhóis lembra
vam que existem pafses na Europa que .têm.20%, 

·15%, 12%. E disseram-nos, o que nos causou um 
pouco de surpreSa., que eles acreditam que, em fun
ção dessa realidade mundial, haverá ainda algumas 
gerações que estudarão,· se formarão, terão qualifi
cação profissional, mas não terão, na perspectiva 
atual, o emprego. Portanto, trata-se de um quadro 
altamente negativo para a Europa, o que, para eles, 
não ocorreria em relação ao Brasil, que possui um 
nível de desemprego muito baixo em relação ao eu
ropeu e tem uma possibilidade imensa de desenvol
vimento e, po~nto, de geraçij.o de emprego, face 
aos investimentos. 

Dessa forma, essa posição do Parlamento nos 
alertou para a realidade difícil e complexa da instabi-
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lidada social e, sobretudo, do desemprego também 
na Europa. O que mostra que o Parlamento Europeu 
e o Parlamento Latino-Americano estão unidos, 
preocupados e desejam realmente discutir em con
junto a realidade desses dois grandes blocos. 

Sr. Presidente, para concluir, quero lembrar 
que foram assinados também, na oportunidade da 
visita do Presidente Chirac, acordos entre Brasil e 
França na área da segurança, do combate ao narco
tráfico e do turismo. Provavelmente, também o fare
mos com outros países que possuem a mesma pro
blemática. As relações que devem ser fortalecidas 
não são apenas as relações comerciais: devemos 
unir esforços em prol de um crescimento econômico 
sustentado com justa distribuição da renda entre os 
vários grupos sociais do nosso País. Lutar para ven
cer a desigualdade entre os países e entre as pes
soas deve ser uma grande meta, não só do nosso 
bloco como do bloco de lá. 

Faço, Sr.-Presidente, para concluir,.. minhas as 
palavras do Presidente Jacques Chirac, que dizia 
sempre: "é preciso procurar o crescimento onde ele 
estiver". Ele repetiu essa frase em vários momentos 
de sua viagem. E eu acrescentaria: Sim, é preciso 
buscar o crescimento onde ele estiver, mas é preci
so também distribuir o fruto desse crescimento em 
favor de todos. 

Eram essas as considerações, Sr. Presidente, 
Sr«s e Srs. Senadores, que eu queria trazer a respei
to da ·visita do Presidente Jacques Chirac ao nosso 
PaíS."'' · 

Muito obrigado. · 

Durante o discurso do Sr. Coutinho 
Jorge, a Sra. Júnia Marise, ~ Vice-Presi
dente, deixa a cadeira da presidência, que é 
ocupada pelo Sr. Geraldo Melo, fli! V"rce-Pre
sidente. 

O SR. PRESIDENTE {Geraldo Melo) - Por 
cessão do nobre Senador Joel de Hollanda, concedo 
a palavra ao eminente Senador Lúcio Alcântara 

O SR. LÚCIO ALCÂNTARA (PSDB- CE. Pro
nuncia o seguinte discurso.) - Sr. Presidente, Sflls e 
Srs. Senadores, a 19 de março os cearenses home
nageiam seu padroeiro, São José. Humilde carpin
teiro da Galiléia, São José empresta ao Governo do 
Ceará Sfi!U nome, quê, desde 1995, vem benefician
do cerca de 150 mil fammas carentes por ano, por 
intermédio do Projeto São José. 

Costumo dizer que o grande avanço repre
sentado por esse Projeto não é somente o de levar a 
água, a energia, a pequena irrigação e a indução à 
montagem de empresas familiares às comunidades 

isoladas no·semi-árido do Estado. O grande avanço· 
é que elas estão praticando o grande conceito de ci
dadania, que não é somente o ato de votar. Elas de
cidem sobre seus próprios problemas, evitando que 
o Governo decida por elas. No São José, as <-v:'lluni
dades, de comum acordo, determinam o que deve 
ser feito, em parceria, para a melhoria de suas vi
das, indicando as ·ações, acompanhando-as e ava-
liando-as. · · · • · 

Não quero aqui dizer que tudo anda às mil ma
ravilhas. Existe urna certa dose de assistencialismo 
e de desvios. A cultura da dependência e do pater
nalismo ainda está presente, mas, certamente, 
aconteceram enormes avanços e avaliações isentas 
constatam que a cidadania se instala em velocidade 
cada vez maior. 

Um ponto que gostaria de destacar neste pro
j~to, devido ao momentoso assunto, que ocupa o in
teresse· de boa parte do País, do Governo Federal e 
dos governos estaduais, é a Reforma Agrária Solidá
riá;' um novo modelo de tratar um problema que pa
recia de longínqua solução. Graças aos resuHados 
obtidos, autoridades dos governos de El Salvador e 
da Guatemala estiveram, no início de março, no 
Ceará, conduzidos pelo Banco Mundial, que consi
dera o projeto-piloto de reforma agrária revolucioná
rio e exitoso, podendo ser adaptado às condições de 
outros países também com problemas fundiários. 

Mas para que possamos provar que existe um 
método diferente de abordar essa questão, é neces
sário analisar as experiências anteriores. 

Apesar dos esforços empreendidos pelo Go
verno Estadual em favor da reforma agrária, os re
suHados são pífios. O Instituto de Desenvolvimento 
Agrário do Ceará, pela compra de terras feita direta
mente pelo Governo do Estado, assentou pouco 
mais de 700 famílias nos úHimos dez anos. 

Todos nós sabemos que a desapropriação para 
fins ele reforma agrária é atribuição exclusiva do Go
verno Federal. O que o governo do estado consegue 
fazer é mediante aquisição de terras para assenta
mento de famíf1as para fins de reforma agrária 

O Incra implantou, de 1981 a 1996, cerca de 
167 projetos de assentamento, beneficiando 4.200 
famílias em 424.000 hectares de terras cearenses. 
Poucas foram as comunidades emancipadas econo
micamente, e um grande percentual daquelas, bene
ficiadas com o Programa de Reforma Agrária, aban
donaram as áreas de assentamento. Grandes so
rnas de recursos foram investidas com desapropria
ções em áreas inadequadas à agricultu~ e as co
munidades recebem todos os benefícios a fundo 
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perdido da forma clientelista e não participativa.· 
Como não assumem um verdadeiro compromisso, 
no sentido de sua emancipação, abandonam com 
freqüência os projetas de assentamento. 

Dentro desse novo enfoque, que se está em
pregando por meio do Programa de Refonna Agrária 
Solidária, o projeto já nasce juridicamente emandJ)a
do, pois é a comunidade que identifica, negocia e, fi
nalmente, adquire o imóvel, que passa a ser proprie
dade de sua associação e não do Governo. 

Os investimentos necessários de infra-estrutu
ra produtiva e social são financiados com recursos 
do Projeto São José e da própria comunidade que, 
nonnalmente, entra com a mão-de-obra para a reali
zação de benfeitorias. 

O Sr. Coutinho Jorge- Permita-me V. EJc!! um 
aparte? 

O SR. LÚCIO ALCÂNTARA- Ouço V. Ex" 
com muito prazer. 

O Sr. Coutinho Jorge - V. Ex" aborda· um 
tema importante, polêrriiCó pará. o País. Ontem, tive 
uma reunião com o Ministro Raul Jungmann. Corno 
V. Ex" sabe, no meu Estado Ocorrem grandes confli
tos, sobretudo no Sul do Paiá, onde ocorreu o famo
so conflito emblemático de Eldorado· dos Carajás. 
!ioje, junto com o Governo ·Federal, estamos tentéfh
do montar uma estratégia pareéida corri· aquela a 
que V. Ex" se refere ein seu Estado: uma tentativa 
de municipalizar a reforma ·agrária, envolvendo as 
associações de municípios; os· prefeitos, vereadores, 
lidEhltnças locais," empresários, e transformando-os 
em Conselhos Municipais de Reforma Agrária. Jun
tos eles poderão, como V~ Ex" diz, detectar melhor 
quem são os sem-terra do município, quais as terras 
passiveis e possíveis de serem desapropriadas, fad
litando o trabalho do Governo; pois é muito difícil, 
aqui de Brasília, tomar decisões importantes para 
sanar esse problema agrário. Envolver·as comunida
des será um grande avanço. A cc-responsabilidade 
local é fundamental para o sucesso da reforma agrá
ria. Esperamos, portanto, que no-caso da Amai:õnia, 
do Pará, se viabilize esse programa. Tanto que o Mi
nistro Raul Jungmann; -ontem, em audiência: conos
co, prometeu ir, na primeira quinzena, a um grande 
encontro naquela região conflituosa, levarmo. roeu r: 
sos, decisões, convênios, inclusive com as prefeitu
ras, para começar, na prática, operacionalizar ações 
que possam trazer .resultados importantes e que re
solvam de forma progressiva, mas finne, este gran
de problema que é a reforma agrária. Solidarizo-me 
com o seu pronunciamento, que demonstra que será 
através de cooperativas como essa que se resolverá 

esse g;ave probíema, que tem solução,. em favor 
dos interesses do Brasil. Parabenizo V. Ex" pelo seu 
pronunciamento. 

O SR. LÚCIO ALCÂNTARA - Muito obrigado, 
Senador Coutinho Jorge. Eu também, como V. Ex'!, 
advogo a descentralização da execução da reforma 
agrária É impossível, a partir de Brasília, se fazer re
forma agrária O lnc~ é um órgão que não tem a ne
cessár!? agilidade ,~.1)1 caPacidade operacional para 
empreender essa reforma e termina concentrando os 
conflitos, todo esse debate, essa discussão, até mes
mo levando a resultaâo5 extremamente lamentáveis, 
como foi o caso de Eldorado dos Carajás. 

É preciso envolver os Municípios e Estados na 
execução da reforma agrária, até para que se identi
fique realmente quem são os verdádeiros sem-terra. 
O sem-terra está no município, portanto, a comuni
dade pode identificar com · muito mais facilidade. 
quem tem vocação, tradição, história de agricultor e 
não tem terra para plantar, para produzir. 

~ ·· · O esforço que V. ~ está fazendo junto cÓm o 
Governador Almir Gabriel e o Ministro Raul Jung
mano é altamente salutar, quiçá' produza resultados. 

.... · Por esse modelo, está se criando uma mentali
dade de 'mercado de terras•_ entre os trábalhadores ru
rais, ÇlS quais, donos do dinheiro e sabedores da sua 
capacidade de endividarT\9nto e pagamento, conse
guem barganhar preços muito abaixo dos atualmente 
praticados no modelo de desapropriação .. 

· · · - · Não estamos pregando a substituição de um 
modelo pelo outro, pois sempre hão de· existir os 
prpprietários intransigentes e especuladores que 
não querem o diálogo. A estes deve-se aplicar a lei 
vigente. A desapropriação pelo preço realmente jus
to.X!Ue os trabalhadores do Ceará estão exemplar

. mente mostrando, é viável pela neg(JCiaçãa direta 
entre vendedores e comprad.ores, com a supervisão 
doiDAC. 

· ·' · ·Já existe no Ceará uma oferta de cerca de 60 
propriectades ruráis produtivas e que deverão ser 
adquiridas por esse programa. A estimativa é que se 
reduzam para aproximadamente R$12 mil por famí
lia os custos do assentamento em relação ao mode-

. lo tradicional, que custa, em média, R$22 mil. Trata
se, pois, sem dúvida, de uma alternativa ágil de re
. distnbuição de terras, pacffica, descentralizada e de 
baixo custo se comparada aô atual Programa de Re
forma Agrária, de vez que as terras são negociadas 
diretamente entre os proprietários e as comunida
des, estabelecendo~se os preços de mercado ao in
vés daquele obtido pelo valor de reposição, muitas 
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vezes elevados por perícias judiciais e obrigatoria· 
mente pagos nas desapropriações. 

O programa coordenado pela Secretaria de 
Planejamento e executado pela Secretaria de Agri
cultura e Reforma Agrária, através do Instituto de 
Desenvolvimento Agrário do Ceará-IDAC, tem como 
parceiro o Banco do Nordeste do Brasil, agente ad· 
minist~dor do Fundo Rotativo de Terras, criado pelo 
Governo do Estado com recursos da C:ontrapartida 
do Projeto São José, com o objetivo de financiar a 
aquisição de imóveis rurais, feitos, diretamente, por 
trabalhadores rurais sem-terra, minifundiários e as 
suas associações. 

Para 1997, estão destinados R$10 milhões, 
sendo R$4 milhões para a aquisição de terras oriun
das do Fundo Rotativo de Terras e R$6 milhões 
para obras de infra-estrutura nas fazenéfas adquiri
das pelas comunidades e que serão aportados pelo 
Projeto São José. 

· -:Como exemplo prático, e citando reportagem 
do Jornal do Brasil, dirfamos que o fazendeiro João 
Bosco Catunda não está preocupado com a invasão 
de 11 famílias de sem-terra que deverão ocupar 648 
héctares da sua Fazenda São Tomás, em ltatira, no 
sertão central do Ceará.- Ele foi o primeiro, entre os 
mais de só inteie5sados,- a vender a propriedade 
para os agricultores organizados na Associação Co
munitária de · Tatajuba; que recebe, por sua 
R$65.572,00 do Fundo Rotativo de Terras, deposita· 
dos pelo Banco do Estado no Banco do Nordestê, 
uma· conta qúe já tem R$4 milhões para assentar 
ceR:a de 600 famílias no prazo de seis meses. · ·- · · 

-. Outro fazendeiro tranqüilo diante das ameaças 
do Movimento dos Trabalhadores Sem Terra é Ma
nuel Silveira,' que repassou a sua fazenda Curral Ve
lho, de 156 hectares, em Acaraú, também no ceará, 
para 16 famílias. Pagaram R$90 mil pela proprieda· 
de, por meio da Associação Comunitária de Caias
su. Esta propriedade, em particular, não poderia ser 
desapropriada, pois atinge altos padrões de produ
ção e produtividade, sendo quase nulos os investi
mentos que os trabalhadores terão que fazer. 

O Ministro da Reforma Agrária, Raul Jung
mano, ficou tão entusiasmado com o projeto que ne
gociou um novo contrato de financiamento com o 
Banco Mundial, no valor de R$150 milhões, para 
ampliar os assentamentos da Reforma Agrária no 
Ceará, adotando a experiência em Minas Gerais, na 
Bahia, Maranhão e Pernambuco. 

O Sr. Valmlr Campelo- Permite-me V. Ex' um 
aparte? 

O SR. LÚCIO ALCÂNTARA - Ouço V. Ex". 

O Sr. Valmir Campelo Nobre Senador Lú-
cio Alcântara, queria parabenizá-lo pelo assunto que 
traz hoje, aqui, no Senado Federal, não só pela im· 
portância do Projeto São- José para o Ceará, mas 
também pela ciência que presta a todos nós nesta 
Casa. O Projeto São José, que é altamente produti
vo, é, hoje, urnã realidade e uma das metas maiores 
_do eminente·GovemadorTasso Jerei5sati, servindo 
de exemplo e· iOOdelo pará os outros Estados. É um 
projeto pacífico;: de parceria com as associações 
não-governamentais, e eii fenho absoluta certeza de 
que o Ministro Raul Jungmann vai usar esse projeto 
corno modelo para os outros Estados. Porque é uma 
reforma agrária pacífica que se faz. E quero, nesta 
oportunidade, também, quando V. Ex" dá ciência ao 
Plenário do Projeto São. José, lembrar que hoje é dia 
de São José, o dia da esperança para nós nordesti
nos, porque o Nordeste .. está atravessando uma 
grande seca, a charTÍada ~Seca Verde", onde os ma
tos, as pastagens estão-verdes, mas está faltando a 
chuva para assegurar Os legumes e a safra. De for
ma que é também neste dia de São José que todos 
os nordestinos se voltam aos céus pedindo as bên
çãos de Deus para as chuvas, porque hoje é um dos 
últimos ÕISS de esperança para nós. De forma que, 
nesta oportunidade, quero parabenizar V. Ex- e tam
bém o Governador Tasso Jereissali pela maneira 
como criou e vem desenvolvendo o Projeto São José 
no Estado do Ceará, que vem servindo de modelo. 

O SR. LÚCIO ALCÂNTARA - Muito obriga
do, SenadorValmir CamP81o, é-com agrado quere
cebo esse aparte de V. ExB e acho que esta minha 
apresentação aqui no Senado sobre esse projeto 
que vem sendo desenvolvido ~oelo Governador Tas
so Jereissati, com recurso do Estado e do Banco 
Mundial, também se insere dentro de uma caracte
rística do Senado que é a troca de experiências en
tre os Estados, apresentação de programas, que 
possam inspirar também, evidentemente adaptadas 
as comissões de cada região, iniciativas bem-suce
didas que estão sendo levadas a cabo neste grande 
Brasil. 

O Sr. Humberto Lucena- Permite-me V.EXI 
um aparte? 

O SR. LÚCIO ALCÂNTARA - Pois não, Se
nador Humberto Lucena 

O Sr. Humberto Lucena - Ouço, com atenção, 
o pronunciamento de V. Ex', que sempre aborda te
mas importantíssimos neste plenário. Venho acompa
nhando com interesse, corno nordestino, a atua1 admi
nistração do Governador Tasso Jereissati no Ceará 
Apesar de pertencer ao PMDB. aue é inclusive seu ad-
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versário no Estado, não posso deixar de reconhecer 
os méritos de S. Ex" e o grande trabalho que fez 
pela recuperação do Ceará, no saneamento de suas 
finanças e na reorganização de sua economia Esse 
projeto específico, o São José, a que V. Ex" se refe
re, está voltado para a ~fo.rrnp. agrária com caracte
rísticas bastante próprias e faz-me lembrar uma en
trevista que fi há poucos dias - não. sei se V.Ex" to
mou conhecimento - na Folha de S. Paulo, do nosso 
eminente compatriota, meu querido amigo e conterrâ-
neo, economista Celso Furtado. · · 

O SR. LÚCIO ALCÂNTARA - O colóquio foi 
feito em homenagem a ele, em Paris. 

O Sr. Humberto Lucena - Nessa entrevista, 
S. Sª, justamente abordando a realidade brasileira, 
inclusive fazendo uma crítica acertía ao exagero do 
processo de globalização, chamava a atenção para 
o fato de que, com a queda oo muro de Berlim e 
com a Perestroika, na verdade; o mundo deixou de 
ser bipolarizado, acabou-se a Guerra Fria, e com 
isso desapareceu a grande batalha ideológica entre 
o capitalismo e o marxismo-leninisrno. Chamava S. 
Ex" a atenção, pois ainda existiam as posições dou
trinárias, umas menos e outras 11l!iis avançadas, 
adiantando que, do seu ponto de vista, por exemplo, 
ser de esquerda hoje significaria, dentro desse pro
cesso que se estabeleceu· ·no Pafs de divergência 
entre neoliberalismo e social-democracia, justamen
te dar maior ênfase à solução dos problemas so
ciais. V. Ex" sabe que isso é o nó. górdio da política 
econômica neoliberalista, porque ela pouca atençlio 
dá a esse aspecto, esperando que o tempo re5olva 
tudo. Mas o importante, naquela entrevista, foi que o 
economista Celso Furtado dizia que- já que nós es· 
tamos numa fase de desemprego - o desemprego 
não era só produto da política económica, neocapi· 
talísta, mas sobretudo, produto do avanço tecnológi· 
co, porqúe o desemprego está atingindo; de um 
modo geral, todos os países do mundo, ·inclusive os 
mais desenvolvidos da Europa Mas S. Ex" afirmou 
que, diante desse quadro, a solução para o Brasil 
era a volta ao trabalho no campo e por isso chama
va a atenção para a. necessidade de o Governo se 
dedicar, com ênfase, à reforma agrária séria, de cu
nho capitalista, mas, sobretudo, democrática, para 
abrir oportunidade de emprego, sem; evidentemen
te, deixar-se impressionar pela ação de. alguns sàg
mentos que querem, não fazer a reforma agrária, 
mas tumultuar a vida desta Nação. Muito obrigado e 
parabéns a V. Exª. · 

O SR. LÚCIO ALCÂNTARA- Muito obrigado, 
Senador Humberto Lucena. Na verdade, ternos que 

éonhecer essas diferentes experiências .que estão 
sendo feitas no País e que podem contribuir para 
encaminhar uma solução para esse problema, que é 
grave._ Li e:>sa entre_vista dçemin~mte paraibano Cel
so Furtado, em que ele chama a atenção justamente 
para o problema do desemprego e para o problema 
do campo, questões que, segundo ele, deveriam 
merecer atenção prioritária. 

No ano passado, esteve aqui, fazendo uma pa
lestra na Comissão de Assuntos Sociais, do Senado, 
o economista Jgnacy Sachs, que, salvo engano, é 
polonês, mas vive na França há muitos anos e co
nhece muito o Brasil e a América Latina Ele chama
va a atenção para esse problema do desemprego no 
mundo todo e para essa questão da globalização e 
da integração das economias, que,. segundo ele, 
são, de fato, quase inevitáveis_, mas acarretani p~ 
blemas, entre eles, o desemprego. · 

Evidentemente, ·mesrno.pafses com economia 
poderosa, corno, por exemplo, a Alemanha, .estão 
hoje convivendo com altas taxas de desemprego. E 
o governo alemão, esse mesmo Kohl que está há 
vários anos no poder, agora mesmo se curvou dian
te dessa realidade e vai manter, por ineio de .subsí
dios, as minas da Alemanha Foi pressionàdo pelos 
,mineiros e teve que ceder, para não :agraVàr ainda 
~is o problema do desemprego. 
.• :_ Então, precisamos ter. cuidado para não ~.r
mos mais realistas do que o rei, querendo ser .mais 
_ir;rtemacionalístas, mais globalizantes_ do ,que os paí
-ses . de maior peso na economia,._ CO!flO Alemanf'la, 
Estados Unidos e outros. Mas lgnacy Sachs citou õ 
e~mplo da fndia e da China, onde estão sendo cria
d_os, através. de um progrâffia especiat,. milhares de 
empregos não só na zona r:urat, nãó só nà agricultu-
~,mas no interior de uma ~ira geral... · · .. 
· · · . É preciso vermos a questão corno relevante. O 

Governo do Presidente Fernando Henrique .tem to
mado .algumas iniciativas. NÇs mesmos, aqui no Se
nago,já aprov~ váriós projetas de.Jei que visam 
.dar: rriais. instrumentos pará que se possa execUtar a 
reforma agrária que convén:J _ao País •. ~- há_ ainda 
m1,1it0 por fazer nessa matéria •. ·. , c;.-,;_- ·- .. ·. 
· · Estima-se que, este~~ndo-se esse programa 
.que o Ceará vem ~esenvolvendo a todo o País, cer
ca.de 8 bilhões ele hectares, atualmente improduti
vos e sem condição de desapropriação por força de 
lei, poderão ser incorporados, sem conflito, ao pro
cesso produtivo. 

Esse projeto é uma resposta aos conflitos no 
campo, que se multiplicam incontroladamente, sal
tando aos olhos a necessidade de uma reforma 
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agrária ampla e maciça no Brasil. Enquanto em re-: 
giões como a do Pontal do Paranapanema, no Esta
do de São Paulo, os proprietários estão formando 
milícias armadas para a defesa de suas proprieda
des contra as invasões dos sem-terra, no Ceará, ao 
contrário, há um estado de tranqüílidade no campo. 

E vou terminar esta homenagem ao Santo Pa
droeiro do Ceará, São José, em que descrevi· a for
ma concreta com a qual o Governo do meu Estado 
vem implementando ações em benefícios dos mais 
humildes, com uma frase do nosso· grande compa
nheiro, recentemente desaparecido, Darcy Ribeiro. 

· · Segundo ele, 'os idiotas dizem que não adian
ta fazer reforma agrária, porque, sem muita assis
tência' técnica e muito subsídio, o pequeno lavrador 
não éonseguirá nada. É mentira. Onde prevalece' a 
pequena propriedade, o povo come mais e vive me
lhor. A função da pequena propriedade é dar empre-

. go ·aos milhões de desempregados. É dar segurança 
·e alegria à maioria das famílias brasileiras, para pro
dúzir o que comem, vendendo barato as sobras'.· • 

• E via Projeto São José, o Governo Tasso •Je
reissati vem, em parte, conseguindo alailancar mui
tos desses objetivos: · 

Muito obrigado. 
· O SR. PRESIDEtrrE (Geraldo Melo) - Concédo 

a palavra ao Senador José Roberto Arruda (Pausá)' 
Concedo a palavra ao Senador Eduardo Supli

cy. (Pausa.) 
· Concedo a palavra ao Senador Ney Suassuna. 

(Paúsá.). · 
Concedo a palavra ao Senador Mauro MiraiÍda. 

(Pausa.) ·.· · 
Concedo a palavra ao Senador Canos Bezerra. 

·(Pausa.)' · · 
Concedo a palav·ra à nobre Senadora Benedita 

da Silva. 
A SRA. BENEDITA DA SILVA (PT- RJ. Pro

nuncia o seguinte discurso. Sem revisão da orado
ra) - Sr. Preside·· ie, Srlls e Srs. Senadores, a Ria+S 
é uma campa lha cllobal cor.cebida para mover o de
senvolvimento s• .=.tentável da Agenda à Ação - den
tro do espíritc tia Rio/Eco-92 e em preparação piara 
o próximo milênio. 

Os objetivos fundamentais da Ria+S foram: 
criar uma nova estrutura para a operacionalização 
do desenvolvimento sustentável, com a participação 
significativa da sociedade civil e econõmica; segun
do, compartilhar práticas bem sucedidas e valores 
para uma· aÇão em prol do desenvolvimento susten
tável; produ?ir recomendações para a criação e im
plantação de programas locais e nacionais para sus-

tentabilidade com base na Agenda 21; e, por fim, 
produzir recomendações. -para-- a 'gOvemabilidade 
global' no marco do desenvolvimento sustentável, 
focalizando-se nos-acordos, instituições e organiza
ções internacionais e regionais. 

Isso se.dá cinco anos·após a Eco-92, que pou
ca coisa mod01rna melhoria do meio ambiente no 
Estado do RitJ'<Hnlaneiro,· par exemplo. Aliás, a po-

. pulação fluminense, partlcúlarmente os cariocas, pu
demos sentir'·as conseqüências desse descaso na 
desclassificação do Rio- de ·Janeiro para receber as 
Olimpíadas de 2004. Não·ha a menor dúvida de que 
a qualidade do meio ambiente da cidade foi um dos 
principais motivos de· nossa aesclassificação. 

As propostas e sugestões da Eco-92 não foram 
seguidas pela maioria d'o$' governos do planeta, que 
continuam ignorando; 'na ·realidade, a consciência 
ecológica que se propaga:· j>ela humanidade, num 
verdadeiro processó dé 'glóbàlização;~e1<~. ainda não 
foi assimilada comO politica' pública perâ:-esmagado
ra: maioria dos governos· é- ·partidos políticos. As ini-

. ciativas nessa área continuam sendo implementa
das, fundamentalmente~ pelas organizações não-go
vernamentais e movimentos ecológicos._Mas a cida
dania ecológica é tão-importante quanto a cidadania 
política e social: A sitUação atual do Planeta Terra, 
no que diz respeito às suas condições ambientais, 

· inspira uma justificada· preocupação. Nunca, em tão 
pouco tempo, se agrediu. tanto os equilíbrios am-

. bientais como neste século;, · · 
· . ' -.'Não podemos entrar no Terceiro Mi!ênio com a 
prática predatória e inconseqüente que caracteriza a 
· atividade da maior parte da sociedade humana. Se o 
século passado foi o da afirmação da cidadania polí
tica e o século atual o-da conquista da cidadania so
cial, o próximo século precisa ser o da cidadania 
ecológica. O futuro da humanidade depende disso. 

A realização da Ri0+5 reacende esse assunto 
e retoma a cobrança de mais consciência ecológica 
para os poderes púbflcos. A busca de um desenvol
vimento sustentado é um.· desafio para todos, mas 
cabe aos governos o passo decisivo nessa direção. 
Todos os· projetas ambientais, especialmente o da 
despoluição da Baía da Guanabara e do rio Paraíba 
do Sul, que atravessa todo o Estado do Rio de Ja
neiro, andam em marcha lenta. É necessário, por
tanto, que deixemos o terreno das idéias e partamos 
para a prática das realizações. Naturalmente, a bu
rocracia institucionalizada tem atrasado e prejudica
do a despoluição da Bafa da Guanabara. Palavras 
de uma moradora do Estado do Rio_ d.e .Janeiro e. 
também do Presidente da República', 
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Que resultados esperamos da Ri0+5? 
As propostas do próprio fórum falam da contri

buição de •valores operacionais" pala o desenvolVi~ 
mento sustentável a serem incorporados em uma fu
tura Carta da Terra (que se espera possa ser sub
metida à Assembléia das Nações Unidas antes do 
ano 2000); da formulação de recomendações para a 
criação e implementação de programas locais e na
cionais para a sustentabilidade com base na Agenda 
21; da criação de novas estrutu~ para apoiar o de
senvolvimento de Conselhos Nacionais para o De
senvolvimento Sustentável multissetoriais, redes de 
organizações não-governamentais e sistemas de co
municação e informação necessárias para o desen
volvimento sustentável; da criação de uma nova 
"base de recursos informacionais" para o ~nvol
vimento sustentável (atualizando os usuários em 
práticas bem-sucedidas, . padrões e medidas para o 
desenvolvimento sustentável, e o alatus elaS nego
ciações de acordos globais); e da ligação entre insti
tuições .financeiras multilaterais para o desenvolvi
mento, apoiando iniciativas de conselhos nacionais 
e locais para o desenvoMmento sustentável. 

A longo prazo, a Ri0+5 buscará fortalecer a 
participação de organizações da sociedade civil em 
seus esforços para promover.e fazer avançar a sus
tentabilidade nas comunidades e países em todo o 
mundo. Posteriores campanhas "Ri0+5" estão sendo 
visualizadas para ocorrer possivelmente a cada dois 
anos, em um ciclo contínuo de revisão e promoção 

. de progressos globais em direção à sustentabilida
de. 

Acreditamos que os 18 princípios da Carta da 
Terra para salvar o planeta sejam uma defesa. da 
proteção de todas as formas de vida, dos direitos 
humanos e da erradicação da pobreza. Entre os 18 
princípios, "cuidar da Terra, protegendo e restauran
do a diversidade, a integridade e a beleza dos ecos
sistemas• talvez seja um dos mais importantes. Da 
mesma forma, "instituir a justiça, defender, sem dis
criminação, o direito de todas as pessoas à vida, à li
berdade e à segurança pessoal, dentro de um meio 
ambiente adequado para a saúde e o beiTH!Star es
piritual". Acredito ser de fundamental importância 
também, como dizem os princfpios, "promover o de
senvolvimento social e sistemàs financeiros que 
criem e mantenham meios sustentáveis de subsis
tência", erradicando a pobreza e fortalecendo as co
munidades locais. Destacamos ainda a importância 
de se "assegurar o direito à saúde sexual e reprodu
tiva, com preocupação especial com as mulheres 
adultas e jovens". Por fim, "cultivar e praticar um 

sentimento de responsabilidade compartilhada pelo 
bem-estar da Comunidade da Terra É dever de toda 

--p-essoa;- instituição e Governo promover metas de 
justiça, sustentabilidade, paz, respeito e o devido 
cuidado para com a própria vida. 

Quero concordar com a posição do ex-Presi
dente Mikhail Gorbatchev de que "a pobreza é um 
dos grandes erros do passado", e que é necessário 
se lutar para que a sobrevivência digna do homem 
seja preservada no planeta, o que está associado, 
inclusive, com a questão espiritual e ecológica. 

Chamou-me muito a atenção a posição de Gor
bachev, porque não acredito em nenhuma democra
cia, em nenhurrl desenvolvimento em que o ser hu
mano também não seja colocado no centro como 
beneficiário do progresso, para que possa evoluir •. 

É preciso garantir que a questão ecológica es
teja incluída nos princípios espirituais das pessoas, 
porque, se não for assim, não será levada em conta 
apenas a d6predação do meio ambiente e a impos-

' sibilidade do desmatamento, porque . o ser humano 
., ·que vive nessas regiões deve ter assegurada a sua 

vida tanto no plano espiritual quanto no material. . 
Chamou-me a atenção também o fato de que ••. 

- O SR. PRESIDENTE (Geraldo Melo) - Sena
dora Benedita da Silva, desculpe-me, mas tenho a 
obrigação de interromper V. Ex" apenas para prorro
gar a Hora do Expediente pelo temPQ necessário, a 
fim de que V. Ex" conclua o seu discurso. 

. A SRA. BENEDITA DA SILVA- Muito obriga
da, Sr. Presidente._Acato, çom muito prazer,.a deci-
são de V. Ex". · 

O Sr. Coutinho Jorge- V. Ex" me perJTiite um 
aparte? 

A SRA. BENEDITA DA SILVA - Concedo um 
aparte a V. Ex", pedindo que V. Ex" leve em consi-
deração o aviso da Mesa. · · · · 

. O Sr. Coutinho Jorge.-:- Senadora Benedita da 
.~ilva, V. Ex" aborda, com.~nte propri~de. um 
tema que trata. da Rio+~. Na verdade, V. Ex" .sabe 
.que esse encontro foi previ~to exatamente por aque

. les pafses que .aprovaram o.s cinco. documentos fun-
d~ntais da Ri<;>-92: a Declaração do f{io •.. a p~a
ração das Aorestas, as duas convenções das mu
danças climáticas e da biodiversidade e, sobretudo, 
a Agenda 21. Creio que os cinco anos são necessá
rios para se fazer uma primeira avaliação de quais 
compromissos foram assumidos e viabilizados em 
cada pafs. Concordo que a Agenda 21 é o documen
to mais amplo, que define realmente, através de 40 
capítulos, compromissos em todos os níveis: na 
área ambiental. na área social, como V. Ex" meneio-
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nou. Lamentavelmente, sabemos que a maioria dos 
países não cumpriu o que está previsto nesse gran
de documento estratégico. As convenções da biodi
versidade e mudanças climáticas são, portanto, leis 
internacionais, homologadas pelos países; também 
grande parte delas não foi cumprida. É o caso, por 
exemplo, da emissão de gases tóxicos. Países de
senvolvidos continuam emitindo-os, bem · como os 
países em desenvolvimento. É necessário tomar de
cisões sérias, ·duras em relação a isso. As maiores 
poluições são causadas no ar, na água e na destrui
ção .das florestas, e elas podem gerar seqüelas irre
paráveis para os países •. Penso que a RiO+S será 
um fTl()mento importante para se fazer essa avalia-. 
ção, assim como a Carta da Terra, que, mais urna. 
vez, tenho certeza, Senadora Benedita da Silva, 
será um somatÓrio de intenções sem que possa ser 
um instrumento .de sanção em relação aos pa·íseS. 
Temó. que a .Carta da _Te ~!'i ainda não seja aquele. 
documento que. exigirá que os países cumpram. de 
fat~.com os compromissos assumidos na Rio-92; So- · 
bretudo no que concerne à Agenda 21 e às dua,s . 
convenções. De qualquer.maneira, é um alerta que 
faço; Pelá. imPc>rtãncia. 9!'l55e encontro - e v.: ExB. 
mericiO!lOU l')'IU!to claramente os seus objetiv()l;; não 
temos. dúvida •. Sabemos. qUe a matéria será discuti- . 
dá.nas Na;~s· Unidas, onde os países deverãó.<ci-:. 
Si!l~r u,m, Compromisso . rlO sentido de que, q~cj~j' à. 
mais 5. anos.' seja po5sfv;et se fazer uma outra ava
liaçãO . ..:. pà.iianto, avaliaç&o decenal.-, para que seja ·, 
verificado o que se conseguiu aprovar. Ontem, o 
próprio Presiqente. dá República, no. Rio de Jaóéiro, . 
fa:ÍÔú-~pb,re if dificuldade. de implantação de u_rriá po;-. 
lítiCa.' floreStal. para a Amazônia. Eu, que sou da 
Amazônia e tiVe a ciportúriidade de ser o primeiro Mi~ 
nistro do Meio Ambiente - portanto, responSãvef 
pela. implaritàÇãà do Ministério durante um anO"-. sei 
das sérias dificuldades __ em implantar uma políti~ 
naquela: .~~g.ião floresta!. Estuda-se altematjyas, 
más,' Infelizmente, o desrnatamento continua lento, 
ma5 ·progressivo. f-:lá, sim, avançOs na tecnologia; 
pois através de sensoreamento rémoto, de fql!>Qrá
fias, de controle, inclusive do Sivam, é possível· se 
detectar, màs a posterior!. Por isso, temos que to
màr deciSões para que, por exemplo, a polítiCa. flo
restal amazônica seja' efetivamente real, possível; 
viável e que o Brasil possa cumprir os seus compro
missos, dentro do País, em relação ao mundo. Não 
há dúvida nenhuma -·e V. Ex". ó expôs com muita 
clareza ~que esse encontro é imPórtante, pois serve 
de alerta, de denúncia para que Se possa discutir e . 
tomar decisões importantes em relação aos compro-. . . ~ ' 

' ' 

missos que nós e todos os países do mundo assu
mimos. Na próxima vez, terei oP<>r!Unidade também 
de discutir, da mesma forma.que V. ExJ! o faz, os re
sultados desse grande encontro, realizado no Rio de 
Janeiro. Parabenizo v .. EJ<A, pela oportunidade do 
pronunciamento,.em que. aborda importante assunto. 

A SRkBENEDITA DkSILVA - Agradeço o 
aparte de V.~Senador·~utinho Jorge, mas que
ro diz~r-lhe·:qne-<aJempo .é· curto para alongar-me 
nessa questãm~Portanto;. assim como V. Ex&, farei, 
por etapas, outras· considerações a respeito dessa 
reunião. 

Na condição de morádOta do Estado do Rio de 
Janeiro, compreendo. qne avançamos muito pouco 
em relação a esse problerriá; ao compreender iSso, 
vejo também a necessidade dé que a RiO+S seja um 
momento de aplicação-das políticas já acordadas, 
motivo pelo qual chamamos a atenção do Plenário.· : •· 

· · A.q~eu ver, v:ExA··enfóéa um dos temas mais 
irnportànteS e neCessáriOs~ que é o dos gases-tóxi~ 
cos. Um outro é a questão do desmatamento. O pró
prio Presidente da Áepúblibà · reconhece os limites 
que se tem para coriti'õlar ·essa· ação; a palavra de 
Sua Excelência não tern·condições de frear o des
matamento .. 

Não poderricis· apenas· assinar acordos, temos 
que garantir o cumprirr\erito· dos já assinados. 

O Presidente da República aprovou um projeto 
no sentido de que não téreirios exportação de mog
no por dois ancis.·Sua"Eic:célência próprio faz a se
guinte pergunta: •será ·que esse acordo é eficaz"~ 
Temos de arriscar! Essas interrogações não podem 
existir nas nosSas iniciativas: "Será que isso incenti
vará o desmatamentd ou • o contrabando?" lnde
pendentemerite do · resultadO - já que não temos 
uma varinha inágica ·ou uma bola de cristal -, é pre
ciso que medidas mais radicais do que essas sejam 
tomadas para que possamos garantir o cumprimento 
dos nossos acordos. 

Concluindo, quero comentar ainda que o Go
venio Federal encontra uina difii:uldade muito gran
de em relação· à queStão. Ele' diz que não temos um 
elemento de cOhtrole realmente capaz. Ora, precisa
mos desse elemento, porque não se trata apenas da 
questão da assinatura de acordos internacionais, 
mas também de nossas vidas, da vida do povó bra
sileiro. Sabemos todos que é necessário termos ins
trumentos de controle e que 'este tem de estar na 
mão do Poder· Público, a fim de ·que ele possa real
mente fiscalizar e acabar de urilá vez com todáS es
sas i~la!!_Q.ades e~stentes no. que diz respeito ao 
usóêia terra e do meio ambienta. · " 
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O Presidente da República pefgurita onde eJ
tão os Estados, porque, segundo Sua Excelência, 
em alguns deles não há.govemo, não há instituições 
públicas para impor a lei. 

Diante de tanta violênCia a que estamos assis
tindo, com as invasões, ·com os desmatamentos, 
com o contrabando, com· a exploração' dos nossos 
recursos naturais, não podemos, de.forrna nenhuma, 
prescindir de uma lei que. iniba todas;essas ações. 
Se criamos leis para os.sem~terra, que são corres· 
pendidas pelos Estados; se temos até quem pode 
condená-los por manifestação que podemos consi
derar pacífica e desarmada; se conseguimos para 
eles, como não vamos cons~uir para inviabilizares
tas irregularidades: contrabançfo, desmatamento, in
vasão total ao meio ambiente. brasileiro? 

Acho que a questão vai além do discurso, além 
de se ter uma Ri0+5; o que -importa é implementar
mos as políticas já acordadas .. Temos certeza .de 
que o Poder Público ter:n, sim, .condição de fazê-lo. 
Confiamos na democraciii.b~il~!r;a. O Poder Públi- . 
co é capaz de inibir qualquer ~o irregular. Acredi
tar que temos limites? _Sim. temos; mas achar que 
não podemos, isso não ace[to •. ·O Poder Público, o 
Governo Federal é nossa autoridade máxima. Con
fiamos em nossas instituiç9!:ls, queremos que a nos
sa democracia possa trazer a nós a ~tabilidade em. 
todos os setores da vida. 

Era o que eu tinha adizer,.Sr_ Presidente •. 
O SR. PRESIDENTE. (Gimildo Melo)- A Mesa 

·pede a atenção dos Srs, SeflíldOres para os tennos 
da correspondência dirigida .pela P~idência aos· 
gabinetes dos Srs. Senaqo~. ,e,sclarecendo que, a 
partir de hoje, os procedimentçs· t1,nto para registro 
de pre$ença. quanto para ;votação .em .p~nário pas
sam a ser feitos com a ~!i+aÇão da senha secreta 
que identifica cada Senador, · 

· O procedimento consiste em digitar o. compare-: 
cimento ou digitar o voto e, em seguida, a senha. 
Após haver digitado a sen~ verificar .se o nome do 
Senador passou a aparecer no pain!'!!· ~ntes dis~ •. 
digitar a tecla verde. Então, digitar o voto ou digita~ . 
apenas o comparecÍ~~to,. Em seguida; () éódigo; e .. 
depois a tecla Enter, a.tecla verde. D~~e-se confe!ir 
se o nome do Senador apareceu, iluminado, no pai
nel. A partir da data de. hoje, esse procedimento está· 
em US(). 

Q SR. PRESIDENTE (Geraldo Melo) - Como 
ainda temos alguns minutos da prorrogação da Hora 
do ~iente, concedo a palavra ao nobre Senador 
Jeffersen Péres. (Pausa.) 

S. Ex" declina da palavra. 

·. Concedo a palavra ao nobre Senador Pedro Si
mon, próximo orador inscrito. 

O SR. PEDRO SIMON (PMDB - RS. Pronun
cia o seguinte discurso. Sem revisão do orador.) -
Sr. Presidente e Srs. Senadores, é impressionante a 
repercussão que estão tendo os trabalhos da CPI 
presidida, aliás, com rara competência, pelo nobre 
Senador Bernardo Cabral, principalmente devido ao 
trabalho de divulgação da TV Senado. 

Estamos vivendo um momento completamente 
diferente. Eu, que pertenci e trabalhei muito na CPI 
do lmpeachment e na CPI do Orçamento, vejo a di
ferença. É impressionante o número de brasileiros 
que e.stão acompanhando os trabalhos pela TV Se
nado. 

Outro dia, viajei para o Paraná ju'ntamenté com 
o Senador Requião e testeÍTIUntiei o grande número· 
de Pé$soas que, no Aeroporto de Bra5ilia, no Aéro- · 
potto <ie São Paulo ·e lá em Curitiba; felicitavam· o · 
Senador Requião. Diziam:."rrias o senhor já está via~. 
jariclo a esta hora? Eu o assisti até às 3h:30miri:· dá· · 
ma'drügada na TV Senado"! 

· · · ·aue tiom, Sr. Presidente, que isso·esteja aCón
teeendo; que bom que o pOVo. esteja :S.compànhan" 
do: •. :~ fato que isso.~tinda é p~i!~gi<;>:dé ~guns;·por: · 
que; ~~ primeiro lugar, ai; imagens sé! ch~gam ~ ~m ·. 
algumas cidades; em seguooo ·lugar, porque; rnes~ · 
~ h~ cid!l~. o cidadão precisa 'ter condi_ções . 
para· comprar uma TV pór as5(ria:turà: Mas, .na ·ver~ 
dadé, estamos venCendo úrhá" brecha paiá .éheQaí-~· 
mos àóS lares brasileiros; o.'qóe é muito imP<>rtànfe: .. 
. . ,\··-sr: Presidente, v. ~; 'que é v'"~r:ês.idêl)te:: 
de$ Casa e Vice-Presidenté 'da GPI •. deve saber. 
q~, aÇ:I)9 da maior importârÍéia a reunjão qu~. ~.~PI . 
vai realizar hoje àl,> 17h. 

: · • Participei ontem de urri 9~bà.te na televiSão, na 
lY. (:j.!Jtura. Mais:d~. uma il<?ic\ e meià Çl~:di~~<?· .. 
P~~~r,nente, mais da metade das pef!1u~~s. Sõbre, . 
a CPI dos Títulos Públicos êram Sobre .nossa atua
çã~.: J:>~rnuntavam:: ~Mas e .. v~, Set'laqores, ,riâo : 
vão ·cuidar da paitiéipação de vocês? Esses títuloS 
nãõ 'p'a8saram pelo Senado"? 

. . ',Re$pondi, em'mais de U1118 pportuniqade,.que •. 
na pri!fiE!ira reuniâÓ 'i:la CPI; os' Senadofel? t;c!Çarani . 
o desenvolvimento' dàs atividadés da CPI, que se di
vidiu ein três itens:'. primeiro, o levantainentó do que 
está acontecendÓ: governos, empresas, áreas finan
ceiras, para apuraçãp dos fatos; segundo, o ,envolvi
mento do Banco Central, ou seja, saber como agiu o 
Banco Central durante todo esse tempo em relação 
a esses fatos; terceiro, o Senado Federal. Não há 
como deixar de recónhecer que, por ação, por omis-
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são, vamos ter que explicar a autorização desses tí
tulos que passaram pelo Senado Federal •. E essa foi 
a primeira decisão da CP I. 

A CPI, portanto, traçou um plano de desenvol
vimento de ações. Primeiro, levantamento dos fatos; 
segun~o, Banco Central, e terceiro, Senado Federal. 

· Digo a V. Exl', bravo Vice-Presidente da .Co
miSsão e à. V. Exl', Senador Presidente· da COmis
são, que nos honra com a sua presença: tenho a ex
periência da CPI do impeachment e da CPI do Orça
mento.· Estávamos trabalhando na CPI do OrÇamen
.to tranqüilamente:... levarido, desenvolvendo, trazEm
do· provaS! e· mais provas. De repente; fomos átrope
ladós; de repente·, o Congresso Nacional disse:· "Vo
cês têm mais táittos· élias, e pronto!' Não térn'mais 
piorrógação"; TIVemos ·que tomar uma decisão. O 
que fazer nos -próximos dias?· Fui o responsável. 
Porque, para chegalTflo~ aos Parlamentares;· Sena
dores e Deputados que estavaqt ali comprol)'letidos, 
é tomarmos a decisão d·a quê a:- primeira conclusão 
à'á: CPI:::.' . . . . 

O SR. PRESIDENTE (Geraldo Melo) - Sena
dor PediP.Sii'OQn, ~desculpas porinterromp~~v. 
. ~.:irias i:f~$ejamos ~munii:ar-à' Casa qu:~. )'1~ste 
momento, o Senado F~eràl está' recebendo a visita 

.'cio ·Goverriàdor .Tor(tr:rfy' Thompson, do· EStadÓ .'àe 
W(si";p~síri, ·nos !=stados Unidos; Presidente·q~~i-

• s~o de. 22 .Govemaqqres: nórti]HliTlericanos. que. de
fendem· o 't.iso de áiÇóól. combustível naquele. PaJ~. 
·çr:n nõine ·da Mesa e particuiáririente em 'riórilé .. do 
Preàitleirtê AritonÍQ Càrlos Mágálhães, ·que· âcabóu 
·(ié i-e<;ebt}lq,' ~a~ cregar a S. Exl' as ~Vi.nélas, 
es~rando que sua visita sejí:t'llnl ao seu país e ao 
BrasiL AgradeÇO .a y; ~-e peÇO desculpaS i)ejà ro-

. tE:;rruPÇãó. · · · · 

O SR. PEDRO SIMON Muito obrigado.a.Y. 
Exª. 

Continuando,, l=Jr .. presideAte, tivemos, que. to
mar uma. d~~~ OP.tamos J>Eiios Parl~nt~u:es. A 
-decisão tomada peJa CPI foi a d_e que ela solicitaria 
. que Ímetliatament~. Çessasseni.S!eus trabãlhO.s. pã[a 
. que.se.'COflstituís~·\lrna CPI para cuidar dàs .C:orr:tip
tores. Fizemos a nossa parte •. Concluímos a.CPI. 
Foram afastados ÍTtai$. de dez Parlamentares: que li
varam seus mandatos cassados. E até àgora não 
consegui instalar a· CP! dos Gorruptores, por várias 
razões.~ · · · 

. Senador Bernardo Cabral~ aqueles três itens 
que V. Ex", respondendo a minha indagação, .disse 
ser o trabalho da Comissão, devem ser d~envolvi
dos. Não podemos cheganw fino:~laànossa Comis-

são sem debater internamente sobre a nossa partici
pação: a minha, a de cada Senador, a do conjunto 
de Senadores e a da Co!flissão de Assuntos Econõ
micos. Não temos como. deixar de fazer isso. E não 
temos coiÍ'IQnei,xar de:cil:!servar a atuação do Banco 
Central, qu~oEil,~- fazejli:Jp, diga-se de passagem, um 
belo trabalho. de assessoramento. Um belo trabalho! 

'· · · Daq~ita.J)OUCO, -~.Aador Bernardo Cabral, che
garemos à conclusão de.que seria bom termos uma 
CPI funcioqando pe~entemente, pois assim o 
Banco Central ta~r:ri é$ria correndo permanen
temente e corneçâliá ·a: chegar antes, ao invés de 
chegar depois. IssO· é da· maior importância para 
também não sermos atropelados. 

· De repente, ·podem 'dizer que o prazo da Co
missão está no final. e :Q assunto ficará pela metade, 
apesar de não acreditar que o Senador Antônio Car
los Magalhães irá fàZer lss() conosco, essa hipótese 
·não me passa pela~ · 

Nobre Presider:rte;.ol')tem, fiz quesmo.de salien
tar, num debate: de,q~e i*hicipei, que durante a CPI 
do· lmpeachment, · mesmo com todas as restrições 
que possa fazer ao Sr. Collor, o então Presidente da 
·República não fez liéhhiJina interferência para difi
cuHar os trabalhos -d-aquela Comissão. Nenhuma! 
Banco Centfal, · Proêuraãóiia; Fazenda, tudo! Até 

. acho que, dentro' de 'sua vàidade, acreditava que ja
mais seria: atingido, ·mas não tomou nenhuma provi-
dência para·evitaras inveStigações. · 

· Já na· CPI do lmpeachment, trabalharam CPI, 
Banco Central, Procuradoria e Polícia Federal. Na 

·-CPI do Orçamento, mais' ainda. Mas, justiça seja fei
ta . ao Senador Cabral; estamos vivendo um fato 
novonaCPI. 

Qual é. o fato·n_oyoJ Com a competência de V. 
Exl', do Relator Requião.e dos Membros da CPI
falo isso com tranqüilidade, pois, apesar de não fa

. zer parte da CPI, tenho participado de todas as suas 
.reuniões - estamos assistindo a um tlabalho oficiali
;zado! inédito. 

Os fàtos não estão ocorrendo como na CPI do 
. Orçamento,· ou na CP I. do bnpeachment, onde as 
·.instituições participavam a ci>rivite, para ajudar. Con
·forme diz o Senador Cabral, ·o Presidente, a Procu
-radoria está ali, presente, ajtldando e colaborando 
permanentemente em todas·as reuniões, bem como 
o Tribunal de Contas, a Polícia Federal, a Receita e 
.o Banco .Central. Então: o .~nado Federal .. está ta
.zendo um trabalho que nu~ foi realizado ~o País. 

Ontem, numa _emissora de televisão, fui cobra
do J)êlofato de a CPI do Orçamento e a CPI.do lm-
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peachment terem, no fím, ·•terrhlnaão àfn pkza",-já 
que ninguém foi para a cadeia. 

Respondi, então, que o telespectador estava 
equivocado, pois não compete nem ao Congresso, 
nem ao Senado, colocar alguém na cadeia. Ao Se
nado e ao Congresso compete, em uma CPI, fazer o 
levantamento e mandar as provas para o Procura
dor, que deve fazer a denúncia perante a Justiça 
para que esta leve o processo adiante. 

Tenho participado praticamente de todas as 
reuniões dessa CPI justamente devido a esse traba
lho, algo inédito que não pode terminar. 

Podemos caminhar para uma tese de "Opera
ção das mãos limpas•, só que, na Itália, ela foi feita 
pelo Judiciário, pois é dele es~ competência. Aqui, 
não temos a mesma autoridade e o mesmo poder 
para fazer isso, mas, no entendimento, na aglomera
ção, nas mãos que estão ·s~ll.dO dadas na CPI - da 
Procuradoria, dos outros Órgãos e dos Srs. Senado
res -. estamos dando o exemplo do que pode ser fei
to para o início da rnoraliZ?ção e do combate à cor-
rupção neste País. · · · 

É por isso, Sr. Presidente Antonio Carlos Ma
galhães e Sr. Presidente da .C PI, que faço um apelo 
- e esta é a razão fundamental da minha presença 
nesta tribuna - para que procuremos. nos reunir, à 
margem do trabalho que. ~~-~stá fazendo na CPI, 
para debater e verificar. qual experiência poderemos 
tirar do que está sendo feito. para avançar no preces: 
so brasileiro. 

Apresentei .um projeto que não consegui fosse 
aprovado, mas, hoje, não tenho dúvidas. de que pre
cisamos seguir o exemplo americano. 

Se analisássemos· as causas· da· impunidade, 
diria que, talvez, uma das primeiras seria a maneira 
corno se desenvolve um processo, no Brasil: alguém 
comete um crime, um deiito, ·vai à policia, que faz o 
levantamento, faz o inquérito, ouve a testemunha, 
ouve o réu, faz a perícia e, não sei quanto tempo de
pois, manda tudo pal1i. o juiz. Este, .por sua vez. 
manda para o promotor,· que, se. acha( que deve, 
apresenta a denúncia, devolve para o juiz,-que cita o 
réu, o qual se defende, ouvem-se as testemunhas e 
inicia-~ o processo todo de novo. E tudo que foi fei
to nà polícia, praticamente, é tempo perdido, não 
tem nenhum valor jurídico! 

Nos Estados Unidos, não há polícia civil, não 
há delegado, não há nada. Lá, há o processo defini
tivo, que é feito pelo promotor no mesmo setor que a 
polícia e na presença do juiz, 09m o testemunho do 

primeiro dia. No Brasil, às vezes o processo chega 
ao Judiciário um ano depois. 

Repito: o que está sendo feito na CPI é o início 
desse debate, é uma demostração de que, quando 
se quer, se pode! 

Como, de repente, está todo mundo tremendo? 
Corno, de repente, o Brasil está com os olhos foca
dos na CPI? Como, de repente, os fatos estão acon
tecendo? E, terminada a CPI, pára tudo. 

Se podemos, por que o Judiciário não pode? 
Penso, Sr. Presidente, que, com base - repito - na 
experiência montada exemplarmente na CPI, temos 
a obrigação de fazer um estudo para auxiliar o Judi-
ciário a eliminar a impunidade no País.. · 

· O Sr. Lauro Campos - Permite-me v, Ex'! 
uni aparte, nobre Senador Pedro Simon? 

O SR. PEDRO SIMON ..: ·Pois nãó; 

O Sr. Lauro Campos - Gostaria d~ ~izer. a V.
Ex-,nobre Senador, que se eu tiveSse competência, 
se eu tivesse a experiência parlan:Jentar. de .V. Ex". 
gostària de estar aí, proferindo um discu.~: seme
lharlte ao seu. Considei"(H) u.m.depoimento da máxi
ma· imj>ortância, um depoinlénfo· que· C9foea a CP! 

. diante çlas novas. càndiçõé$. e. váriáve!~ :qu.e :a. i~
. fluenciam, mostrando, com rriúitrih:ireza, que a CPI 
qú~ "dá 'ein pizza" é aqueia :~iie hão fo) co)'istitúída. 
Sàliénfo', também, a importância da TV Senado ríEis
se prócesso de democratização, em qúe o àud~Ório 
da CPI, sendo tão pequeno,' está. agora · alargaqô, 
amp~iado para o Brasil todo. Assirit~ndo,:t~m tnl!ita 
gente vigiando também. A V(J-,. do povo v.ai impedir 
quálgyer tentativa de limitar, no ·tempo ou. ér'ri rondi
ções, o· aprofundamento das iiwestigaçõe:s e, final
mente, o envio à Justiça do nome dos responsáveis. 
Muitó-Ç>brigado. 

O SR. PEDRO SIMON - Agradeço-lhe a genti
le~·do.aparté. V. Ex- tem rai~o a respeito do fato 
de à transmissão pela televisão estar sendo assisti-

· da e fiséalizada pela opinião piíblicà. lssci fará com 
que 'áS pessoas nos cobrem.· Elas vão q·uerer saber 

· os resultados e as 'c'onseqüências; Quando ~z 'a per
gUnta, o Presidente.da CPI respondeu mandando ler 
a d8cisão da primeira reunião. Vamos fazer a inves
tigação dos fatos, a ·investigação do bancq_ e a inves
tigação do Senado.· Se não for feito isso, a opinião 
pública vai nos cobrar. Tem razão V. Ex-. Se alguém 
quiser atropelar,· com o intuito de impedir que a CPI 
chegue às vias de fato e, de uma hora pará outra di
zer que a CPI tem que terminar, a opinião pública 
também vai cobrar. · 
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Agradeço a V. Exl', Sr. Presidente, dizendo 
apenas que vejo nesta CPI e· no trabalho desenvolvi
do pelo Senador Roberto Requião, pelo Presidente e 
pela equipe um trabalho de primeira grandeza, no 
que tange a colocar na sala, no processo, no traba
lho, o Banco Central, a Procuradoria-Geral da Repú
blica, a Polícia Federal, praticamente quem tein que 
buscar a verdade. 

Creio que estamos no bom caminho. 
. Muito obrigado, Sr. Presidente. 

O SR. PRESIDENTE-(Geràldo Melo) - Com a 
palavra o Senador Ramez Tebet. (Pausa) 

Há expediente a ser lido. 
. Sobre a mesa, projetos de resolução que serão 

lidos, pelo Sr. 12 Secretário em exercício,. Senador 
Joel de Hollanda 

São .lidos os seguintes: 

PROJETO DE RESOWÇÃ() tfl ~7, DE 1997. 

. Cria, no· Senado Federal, a .:Comis
são de Assuntos Regionais, Urbanos ·e 
de Melo Ambiente. 

O Senado Federal resolve:· 
Art..1 2 É criada,' no.Senado Federal, a· Comis

são de Assuntos Regionàis, Urbanos e de Me1ó Aril- · 
· biente (CRUM), de càráter permanente, paSSàndo o 
art. 72 .do Regimento Interno do Senado Federat a 
ter a seguinte redação: · · 

'Art.. 72 .. As comissões peiT!lârlentes, 
além da Cómissão Diretora, são as seguintes: · 

.... u .............................................. u ................. . 

1 - Comissão de Assuntos Regionais; 
Urbanos·e de Meio Ambiente'. 

Art. 22 O caput do art. TT do Regimento· Inter
no do Senado Federal passa a vigorar nos seguintes 
termos: 

'Art. 77. A Comissão Diretora é consti
tuída dos titulares da Mesa, tendo as demais . 
comissões permanentes o seguinte número 
de membros: 

a) Comissão de Assuntos Econômi
cos, 21; 

b) Comissão de Assuntos Sociais, 21; 
c) Comissão de Constituição, Justiça e 

Cidadania, 21; 
d) Comissão de Educação, 21; 
e) Comissão de Relações Exteriores e 

·Defesa Nacional, 19; 
f) Comissão de Serviços de lnfra-Es-

trutu ra, 19; - · · ·· 

g) Comissão de Assuntos Regionais, 
Urbanos e de Meio Ambiente, 21.' 

Art. 32 A Comissão de Assuntos Regionais, Ur
banos e de Meio Ambiente compete opinar sobre 
proposições pertinentes aos seguintes assuntos: 

I - promOção do desenvolvimento regional inte
grado e redúção dos •desequilíbrios inter-regionais; 
planos naCióliais e regiOhais de ordenação do terri
tório e de desenvolvimento econõmico e social; 

11 - desenvolvimento urbano, inclusive habita
ção, saneamento básico e transportes urbanos; 

III- normas gerais· sobre proteção do meio am
biente e controle da poluição, conservação da natu
reza, defesa do solo, flóra e fauna; 

IV- recursos hídricos;·.· 
Art. 42 Do Regimento Interno do Senado Fede

ral fJCam excluídos: 
a) do_art. 100!..0 inCi~ !11; . 
b) do art. 104; inciséd; a expressão ·e hídri-

cos'. 
Art. 52 O art. 107 do Regimento Interno do Se

nado Federal passa a ter.a: seguinte redação: 

'Art. 107. As reuniões das comissões 
permanentes r.ea.liZi:lr-se-ão:. 

a) se orà(n,a·n:as·, semanalmente, duran
te a sessão legislativa ordinária, nos seguin
tes dias e horánà$; 

7) Comissão de Assuntos Regionais, 
Urbanos e de Meio Ambiente: às quintas-fei
ras, dez horas • 

• 

Art. 62 Esta Resolução entra em vigor na data 
de sua publicação. 

Art. 7'l Revogam-Se· às· disposições em contrá-
rio. 

Justificação 

A questão do desenvolvimento regional, por 
seus impactos econõmicos, sociais e políticos, conti
nua colocando sérios desafios para nações nos mais 
diversos estágios de desenvolvimento, inclusive 
para os países desenvolvidos. a revolução Keyne
siana assentou as bases para que, após a Segunda 
Guerra Mundial, se consagrassem, em inúmeros 
países, as políticas de intervenção do Estado, com 
vistas a promover o crescimento de regiões margi
nalizadas. A forma clássica. assumida pro essas in
tervenções foi o estabelecimento de órgãos regio
·riais-de desenvolvimento, ·exemplificada, no Brasil, 
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pela criação da Superinteridêncià do Desenvolvi
mento do Nordeste - Sudene e da Superintendência 
do Desenvolvimento da Amazônia- SUDAM. · 

Embora reconhecendo inegáv$is benefícios, o 
balanço dessas políticas, em todo.-o,-Jl!undo, não é 
muito alentador. As causas desse ~@Çi:ISSO relativo 
são bem conhecidas, não cabendo fazer, aqui, uma 
recapitulação das mesmas. 

Importa salientar, contudo, q(J~. no caso bra
sileiro, todo o esforço governamental dirigido para 
as regiões menos desenvolvidas, sob a forma de 
investimentos governamentais e toda sorte de in
centivos e subsídios ao setor privado, gerou resul
tados muito além das expectativas da sociedade. 
Cumpre enfatizar, além disso, que· os benefícios 
desse esforço se distribuíram de forma ·extrema
mente concentrada, como fruto das estruturas eco
nómicas, sociais .e políticas vigentes naquelas re
giões. 

o processo de. globalização cjue, nesse final 
de século, avança de forma avassaladora, ameaça 
aprofundar os desequilíbrios regionais. A competi-

. ção em escala planetária induz a uma busca frené
tica de economias externas no processo .de produ
ção, levando, pela própria lógica. do mercado, ·a 
uma concentração dos..investimentos nas ·regiões 
mais desenvolvidas. Cria-se, desse modo, a possi
bilidade concreta de que regiões inteiras do País 
sejam alijadas dessa nova etapa do desenvolvi
mento. 

A urgência em entmntar esses desafios não 
pode ser minimizada, visto que o aprofundamento 
desses desníveis afetaria, significativamente, o equi
líbrio federativo. Entendemos que cabe ao Senado 
Federal, como casa representativa da Federação, 
criar um foro onde esses problemas possam ser dis
cutidos, de forma exaustiva e integrada, e caminhos 
alternativos possam ser sugeridos, com vistas à su
peração dos mesmos. 

Outro grande tema· a merecer uni tratamento 
mais sistemático por parte do Senado Federal é o 
referente à questão urbarui.: Nas últimas quatro dé
cadas, o mundo presenciou um ritmo acelerado de 
urbanização, que adquiriu um caráter quase explosi
vo nos países do Terceiro Mundo. A multiplicação 
das metrópoles, principalmente nos países mais po-· 
bres, multiplica e aprofunda todos os graves proble
mas associados à pobreza, marginalidade social e 
degradação do meio ambiente. 

O tema é incorporado, de forma definitiva, à 
agenda internacional a partir de 1976, com a realiza-

ção da 1• Conferência das Nações Unidas sobre As
sentamentos Humanos- HABITAT I, em Vancouver, 
no Canadá 

Em junho de .1996, ~:ealizou-se em lnstambul 
(furquja) a·~ Conterência.das Nações Unidas sobre 
Assentamentos Humanos- HABITAT 11 focalizando 
dois temas básicos: "Desenvolvimento Sustentável 
dos Assentamentos· Humanos em um Mundo em 
Processo de Urbanização" e "Habitação Adequada 
para Todos•. Em um documento preparado para a 
Conferência (Projeto do Programa Habitat) afirma
se que no início do século XXI, mantidas as ten
dências atuais, mais de três bilhões de pessoas 
(metade da população mundial) residirão e traba~. 
lharão em áreas urbanas. Desse modo, falar em 

. problemas sócio-económicos significa, cada vez 
mais, falar em problemas urbanos~ .Esse mesmo 
documento identifica alguns dos principais proble

. mas enfrentados pelas cidades e peios povos: au-
mento do número de pessoas sem moradia e dos 
assentamentos precários, deficiências e deteriora
ção de moradias, precariedade de serviços e infra
estrutura urbana, principalmente . no tocante a: 
abastecimento de água e saneamento básico, uso 
inadequado do solo urbano, problemas de trans
porte urbano e congestionamento de trãnsito, bai
xa geração de oportunidades de emprego, aumen
to da pobreza e dos desníveis de renda pessoal; 
falta de segurança decorrente de elevados índices 
de criminalidade, escassez de áreas verdes, polui
ção etc. 
· ·· Todos esses problemas se manifestam de 

forma aguda em nosso país, como resultatlo de 
· um processo de urbanização acelerada e caótica, 
gerando uma crescente· mobilização de inúmeros 
segmentos da . sociedade brasileira .na busca de 
soluções aHematiVas. Uma clara percepção da im· 
portância desse tema, e da relevância da Habitat 11 
nesse contexto, levou o Senado Federal a criar 
uma comissão . temporária com o objetivo de 
•acompanhar as propostas, teses e os procedi
mentos necessários à participação do Brasil na 

. Conferência~ .e a enviar uma delegação à referida 
· Conferência. 

Dentre os · eventos paralelos da Habitat 11 
vale destacar o Fórum Mundial de Parlamenta
res, que gerou o documento "Declaração de 
Princípios e Compromissos". Nesse documento 
fica explicitado o •comprometimento dos parla
mentares em desenvolver atividades a nível in
ternacional e nacional, levando em conta a coo
peração internacional, transferência de tecnolo-
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gia, fortalecimento do grupo mündial de parlamenta
res para a habitação, relacionando-se com outros 
grupos como a União lnterparlamentar; difundir a ní
vel nacional, regional e looal as recomendações da 
Conferência". 

Os fatos relatados acima demonstram clara
mente a importância de se instituir uma comissão 
permanente no·Senado Fedeial que possa conceder 
um tratamento êspé(;ial às questões urbanas. · 

Cresce em ·todo o mundo; neste final de sécu
lo, a consciência quanto ao caráter limitadO e à fragi
lidade da base de recursos naturais à disposição da 
humanidade. Como resultado dessa peréepção sur
ge o conceito de desenvolvimento sustentável, bus
cando conciliar o crescimento econômico e a conse
qüente obtenção de maiores níveis de bem-estar, 
com a manutenção do patrimõnio de recursos natu
rais e da qualidade ambientaL 

. ~a sociEl9ade brasileira há que se reconhecer 
que essas preocupações ainda- se limitam, prepon
derantemente, ao plano da retórica. No campo da 
prática,. os progressos ainda são tímidos. A despeito 
disso, é inegável uma mobilização crescente da so
ciedade brasileira na busca de soluções para os pro
blemas ambientais. 

A nossa visão é a de que esses esforços da 
sociedade organizada ainda não têm tido uma 
contrapartida vigorosa no âmbito do Senado Fede
ral. 

A· urgência dessa questão não pode ser igno
rada À medida em que se acelaram· as-transforma
ções econômicas em nosso país, os problemas am
bientais se tomam mais intensos e complexos em 
todas as áreas - impactos decorrentes da localiza
ção industrial, tratamento de resíduos industriais, de
gradação ambiental urbana resultante da metropoli
zação, comércio e transporte de substâncias tóxicas, 
expansão da fronteira agrícola, riscos de erosão re
sultantes de uso intensivo do solo, contaminação de 
produtos agrícolas, do solo e da água por uso ex
cessivo de fertilizantes e defensivos, desmatamento 
acelerado, comércio ilegal de produtos da flora e da 
fauna etc. Ou seja, a formação de uma sociedade in
dustrial e urbana coloca desafios ambientais cada 
vez maiores. 

No Senado Federal, as questões ligadas a 
meio ambiente, em seu sentido amplo (aí incluídos 
os problemas de impacto ambiental decorrentes 
da utilização de recursos naturais), bem como os 
ligados à moradia, vêm sendo tratados na Comis
são de Assuntos Sociais. Ocorre que a competên-

cia dessa comissão engloba uma grande diversida
de de temas - relações de trabalho, sistema nacio
nal de emprego, previdência social, assistência so
cial, proteção a deficientes, à infância· é aos idosos, 
Saúde, saneamento etc. A exigüidade de tempo, daí 
resultante, ge.ra a impossibilidade de se dar um tra
tamento mais adequado aos temas de meio ambien
te e moradia. As questões mais amplas de desenvol
vimento regional e urbano não vêm sendo contem
pladas, de forma sistemática e abrangente, por 
quaisquerdascomissõesperrnanentes. 

Os recursos hídricos se situàm no ãmb~o das 
competências da Comissão de Assuntos de Infra
Estrutura; por constituírem recurso natural de enor
me importância ambiental, julgamos que eles deve
riam estar subordinados a uma comissão voltada 
para assuntos ambientais. 

Acreditamos que a eficiência do Senado Fede
ral, no trato desses temas - meio ambiente, recur
sos hídricos, desenvolvimento urbano e desenvolvi
mento regional - crescerá significativamente a partir 
do instante em que eles forem objeto de uma comis
são permanente específica. 

Pelas razões expostas, esperamos contar com 
o apoio de nossos pares à preSente proposta. 

Sala das Sessões, 19 de março de 1997.- Se
nador Coutinho Jorge. 

LEGISLAÇÃO CITADA 

REGIMENTO INTERNO DO SENADO FEDERAL 

Art. 72. As comíssão permanentes, além da 
Comissão Diretora, são as seguintes: (*) 

1 - Comissão de Assuntos Econômicos- CAE 
2 - Comissão de Assuntos Sociais- CAS 
3 - Comissão de Constituição, Justiça e Cida

dania-CCJ 
4- Comissão de Educação- CE 
5 - Comissão de Relações Exteriores e Defesa 

Nacional- CRE 
6-Comissão de Serviços de Infra-Estrutura- Cl 

Art. n. A Comissão Diretora é constituída dos 
titulares da Mesa, tendo as demais comissões per
manentes o seguinte número de membros: 

a) Comissão de Assuntos Econômicos, 27; 
b) Comissão de Assuntos Sociais. 29: 
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c) Comissão de Constituição, Justiça e Cidada
nia, 23; 

d) Comissão de Educação, 27; 
e) Comissão de Relações Exterfores e Defesa 

Nacional, 19; · · '' 
f) Comissão de Serviços de lnfrá~E'strutura, 23. 
§ 12 o membro da Comissão oiretora não po

derá fazer parte de outra comissão ~rinanente. 
§ 22 Cada Senador somente · pOCJerá integrar 

duas comissões como titular e duas como suplente. 

Art. 1 00. À Comissão de assuntos Sociais com
pete opinar sobre proposições que digam respeito a: 

I - relações de trabalho, organização do siste
ma nacional de emprego e condição para o exercício 
de profissões, seguridade social, previdência social, 
população indígena, assistência social, normas ge
rais de proteção e integração social das pessoas 
portadoras de deficiências e p·roteção à infância, à 
juventude e aos idosos; 

11 - proteção e defesa da saúde, condições e 
requisitos para remoção . de órgãos, · tecidos e 
substâncias humanas para fins de transplante, 
pesquisa, tratamento e coleta de sangue humano 
e seus derivados, produção, controle e fiscaliza
ção de medicamentos, saneamentos -inspeção e 
fiscalização de alimentos e competência do siste
ma único de saúde; 

III - normais gerais sob proteção do meio am
biente e controle da poluição, conservação da natu
reza, defesa do solo e dos recursos naturais, flores
ta, caça, pesca, fauna, flora e cursos dágua; 

IV - outros assuntos correlates. 

Art. 1 04. À Comissão de Serviços de Infra
Estrutura compete opinar sobre matérias pertinen
tes a: 

I - transportes de terra, mar e ar, obras públi-. 
cas em geral, minas, recursos geológicos e hídricos 
e serviços de telecomunicações; 

11 -outros assuntos correlatas. 

Art. 107. As reuniões das Comissões perma
nentes realizar-se-ão: 

a) se ordinárias, semanalmente, durante a ses
são legislativa ordinária, nos seguintes dias e horá
rios: 

1 - Comissão de Assuntos Económicos: às ter
ças-feiras, dez horas; 

2- 'Comissão de Serviços de Infra-Estrutura às 
terças-feiras, quatorze horas; 

3 - Comissão de Constituição, Justiça e Cida
dania; às quartas-feiras, dez horas; 

4 - Comissão de Assuntos Sociais: às quartas
feiras, quatorze horas; 

5 - Comissão de Relações Exteriores e Defesa 
Nacional: às quintas-feiras, dez horas; 

6 - Comissão de Educação: às quintas-feiras, 
quatorze horas. · · 

b) se extraordinárias, mediante convocação es
pecial para dia, horário e fim indicados, observando
se, no que for aplicável, o disposto neste Regimento 
sobre a convocação de sessões extraordinárias do 
Senado. 

c) as comissões parlamentares de inquérito. · 
reunir-se-ão em horário diverso do estabelecido 
para o funcionamento das Comissões Pennanen
tes. 

Parágrafo único. Em qualquer hipótese, a reu
nião de comissão permanente ou temporária não po
derá coincidir com o tempo reservado à Ordem do 
Dia das sessões ordinárias do Senado. 

PROJETO DE RESOWÇÃO NS! 38, DE 1997 

Dispõe sobre o resgate de títulos 
públicos destinados ao pagamento de 
preciifóôos·· judiciais e emitidos em des
conformidade com o disposto no art. 33 
doADCT. 

O Senado Federal resolve: 
Art. 12 Fica estabelecido o prazo de trinta 

dias, contados da publicação desta resolução, 
para que os Estados do Rio Grande do Sul, de 
Santa Catarina, de São Paulo, de · Alagoas e de 
Pernambuco, assim como os Municfpios de São 
Paulo- SP, de Campinas- SP, de Osasco ~ SP, 
de Guarulhos- SP, e de Goiânia '-''GO encami
nhem ao Senado Federal comprovação de que os 
recursos obtidos por meio das emissões de títulos · 
autorizados pelas Resoluções n2 66, de 1995, n2 

76, de 1996, n2 65, de 1996, n2 71, de 1995, n2 39, 
de 1996, n2 85, de 1994, n2 12, de 1996, n2 16, de 
1996, n2 40, de 1996, n2 61, 1996, reSpectivamen
te, foram efetivamente utilizados para o pagamen
to de precatórios judiciais nos termos do art. 33 do 
ADCT. 
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- § 12 A comprovação de que trata este artigo 
deverá ser feita por intermédio de um dos seguintes 
documentos: 

I - cópia do recibo de pagamento de cada 
um dos precatórios judiciais liquidados, devida
mente autenticada pelo respectivo Tribunal de 
Justiça; 

11 - certidão. do. reS~~o Tribuna! de Justiça 
ou do respectivo .Tribunal de Contas, informado o 
número, o benefiCiário, a data e o valor de cada um . 
os precatórios pagos; • 

§ 22 Os precatórios deverão constar da lista 
integrante do pedido de autorização que resultou 
nas resoluções mencionadas no caput deste arti
go. , . . 

Art. 22 O descumprimento do prazo estabeleci
do no art. 12 implicará o imediato resgate do total 
dos títulos emitidos nos termos das respectivas re
soluções. 

Parágrafo único. Os compradores finais dos tr
tulos resgatados nãó poderão receber mais que seu 
respectivo _valor de aquisição. 

Art. 32 A comprovação parcial implicará o res
gate de títulos em montante igual à diferença entre o 
total e o efetivamente comprovado nos termos do 
art. 12, aplicando-se o disposto no parágrafo único 
do artigo anterior. 

Art. 4 2 Em caso de incapacidade financeira 
para o cumprimento dos arts. 22 e 32, devida
mente comprovada pela Secret~Jj~,po._ Tesouro 
Nacional, em parecer conclusivó su'i>metido à 
Comissão· de Assuntos Econômicos, os Estados 
e os Municípios poderão submeter ao Senado 
Federal pedido de parcelamento do resgate dos 
títulos de que trata esta resolução, em novo pro
cesso instruído nos termos da Resolução n2 69, 
de 1995. 

§ 12 O parcelamento de que trata o caput fica 
limitado a dezoito parcelas mensais, iguais e suces
sivas. 

§ 22 O montante parcelado, ou em processo de 
parcelamento, será considerado para efeitos de cál
culo dos limites de que tratam os arts. 32 e 42 da Re
solução n2 69, de 1995, e não poderá ser objeto de 
rolagem ou de inclusão em qualquer programa de 
refinanciamento de dívidas. 

§ 32 Os títulos mantidos em carteira própria 
não poderão ser inclufdos no parcelamento de que 
trata este artigo; devendo ser resgatados imediata
mente, nos termos do art. 22• 

Art. 52 O § 72 do art. 16 da Resolução no 69, 
de 1995, passa a viger com a seguinte redação: 

• Art.·16 ................................................. . 
: •• ~••••••noo•••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 

, ·§.;2! ·.Para efeito do disposto no art. 52 

da .Emenda constitucional n2 3, de 1993, en
tende-se ·por.principal devidamente atualiza

. do o valor de emissão devidamente atualiza
. do o valor de emissão devidamente corrigido 
pelo IGPM, da FGV." 

Art. 62 O Banco Central do Brasil tomará as 
providências para o efetivo cumprimento do disposto 
nesta Resolução, especialmente quanto ao resgate 
dos títulos. 

Art. 72 Esta Resolução entra em vigor na data 
de sua publicação.' 

Art. 8!' Revogam-se as disposições em contrário. 

Justificação 

O art. 33 do ADCT facultou aos Estados e aos 
Municípios dividirem ·oà débitos oriundos de precató
rios judiciais em até oito parcelas anuais, iguais e 
sucessivas, mediante decisão editada pelo Poder 
Executivo interessado no prazo de 180 dias a partir 
da promulgação da Constituição Federal. Tais débi
tos poderiam ser pagos com recursos obtidos pela 
venda de títulos da dívida pública, emitidos com 
aquela finalidade especffica. 

O Senado Federal, no uso de suas competên
cias constitucionais privativas previstas no art. 52, v 
a IX, da CF, fixou as condições para a emissão de 
tal modalidade de títulos, por meio da Resolução n2 

69, de 1995. 
A evidência de irregularidades no uso dessa 

faculdade constitucional levou à instalação, no âm
bito deste Senado Federal, de urna Comissão Par
lamentar de Inquérito destinada à investigação dos 
processo de emissão de títulos públicos por vários 
Estados e Municípios, assim como de seus desdo
bramentos. 

As investigações levadas a cabo até o momen
to já permitem saber que a quase totalidade dos re
cursos obtidos na venda dos títulos emitidos para o 
pagamento de precatórios tiveram destinação diver
sa da original, numa flagrante violação da norma 
constitucional. 

A Resolução n2 69, de 1995, em seu art. 16, § 
42, determina que títulos emitidos em desconformi
dade com o constitucionalmente disposto sejam 
imediatamente resaatados. independente de outras 
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sanções legais, que, no caso de governadores e 
prefeitos, é a caracterização do crime de responsa
bilidade. 

A presente proposição visa permitir que Es
tados e Municípios comprovem o. efetivo paga
mento de precatórios, mediante documentos for
necidos pelo respectivos Tribunais de Justiça ou 
Tribunais de Contas, assim como abrir a possibi
lidade de que entes federativos que hajam utili
zado irregularmante os recursos oriundos de tí
tulos e estejam em dificuldades financeiras pos
sam efetuar os devidos resgates em até 18 me
ses. 

Ademais, com forma de evitar ganhos inde
vidos a eventuais negociadores dos menciona
dos títulos, fica estabelecido que os comprado-'· 
res finais de tais títulos somente poderão rece- · 
ber aquilo que foi efetivamente desembolsado. 
em sua aquisição. 

Finalmente, para restabelecer o espfrito do art. .~ 
52 da Emenda Constitucional n2 3, de 1993, introduz
se uma aHeração no fator de atualização do principal 
dos títulos da dívida pública, de modo a substituir o 
fator próprio de cada título, que impute previsão de 
inflação e taxa de juros, pelo IGPM, de FGV, que é 
apenas um índice de preços, ou seja, mede apenas 
a inflação, e já é utilizado na própria Resolução n2 
69, de 19995. 

Pelo exposto espero contar com o apoio do$ 
nobres pares para a aprovação do presente Projeto 
de Resolução. 

Sala das Sessões, 19 de março de 1997. - Se
nador Roberto Requlão. 

LEGISLAÇÃO CITADA 

ATO DAS DISPOSIÇÕES 
CONSTITUCIONAIS TRANSITóRIAS 

Ar!. 12 O Presidente da República, o Presiden
te do Supremo Tribunal Federal e os membros do 
Congresso Nacional prestarão o compromisso de 
manter, defender e cumprir a Constituição, no ato e 
na.data de sua promulgação. 

Ar!. 33. Ressalvados os créditos de natlireza 
alimentar, o valor dos precatórios judiciais penden
tes de pagamento na data de promulgação da Cons
tituição, incluído o remanescente de juros e correção 

monetária, poderá ser pago em moeda corrente, 
com atualização, em prestações anuais, iguais e su
cesstvas, no prazo máximo de oito anos, a partir de 
12 de julho de 1989, por decisão editada pelo Poder 
Executivo até cento e oitenta dias da promulgação 
da Constituição. 

Parágrafo único. Poderão as entidades de
vedoras, para o cumprimento do disposto neste 
artigo, emitir, em cada ano, no ·exato momento 
do dispêndio, trtulos de dfvida pública não com
putáveis para efeito do limite global de endivida
mento. 

Ar!. 34. O sistema tributário nacional entrará 
em vigor a partir do primeiro dia do quinto mês se
guinte ao da promulgação da Constituição, mantido, 
até então, o da Constituição de 1967, com a redação 
dada pela Emenda n2 1, de 1969, e pelas posterio-
res. · · 

§ 12 Entrarão em vigor com a promulgação 
da Constituição os arts. 148, 149, 150, .154, I, 
156, III, e 159, I c, revogadas as disposições em 
contrário da Constituição de 1967 e das emen
das que a modificaram, especialmente de · seu 
art. 25, III. · ... 

§ 22 O Fundo de Participação dos Estados 
e do Distrito Federal e o Fundo de Participação 
dos Municfpios obedecerão às seguintes deter
minações: 

1-a partir' da promulgação da Constituição, os 
percentuais serão, respectivamente, de dezoito por 
cento e de vinte por cento, calculados sobre o pro
duto da arrecadação dos impostos referidos no art. 
153, III e IV, mantidos os atuais c.ritérios de rateio 
até a entrada em vigor da lei complementar a que se 
refere o art. 161, 11; 

11 - o percentual relativo ao Fundo de Partici
paçS.o dos Estados e do Distrito Federal será 
acrescido de um ponto percentual no exercfcio fi
nanceiro de 1989 e, a partir de 1990, inclusive, à 
razão de meio ponto por exercfcio, até 1992, inclu
sive, atingindo em 1993 o percentual estabelecido 
no art. 159, I, a; 

III - O percentual relativo ao Fundo de Parti
cipação dos Municfpios, a partir de 1989, inclusi
ve, será elevado à razão de meio ponto percentual 
por 
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RESOLUÇÃO N" 85, DE 1994 

Autorua a fi"refel.tura Municipal. de S.!.o 
Paulo a ~tl.l:', at:ra'll'é:S de o!t~t:&:s 
~úl:tl.lt:a.s, Letras F.:~.nanc:eira:J d.o 'teaouro 
do Mun.1.c1pio de S.!.o Paulo - LFTM-SP, 
C'U)OS recursos :set:Ao destinados à 
liquidae.ao de prec:at:bnos judiciai.s 
pendentes. de t'espon:sab1liãad• daquele 
Hun1.c1p1.o. 

• Arl ~ As .emissões de títulos referidas no arti
go anterior serão realizadas nas seguintes condiçõ-
es financeiras: . 

a) quantidâdé: 7.720.250 LFT-RS· 
b) modalldàde: nominativa-transf~rível; 
c) rendimento: igual ao das Letras Financeiras 

do Tesouro - LF.T; criadas pelo Decreto-lei nº- 2 376 
de 25·de novembro de 1987; · • . ' 

d) prazo: de até sete anos; 
Art. 1.• t. a Pz:ete.u:ura H.unictpal de- S<!.o Pa.a:.lo, no:~ ) I · · 

termos da Resoluclo n• 11. de 1994, do Senado Feder&!. autorizado • · e Va Or nOminal: R$ 1.000,00 (Um ffiil reaiS) -
l!!lDl.tu: Letras Fl.nllnce~ras do Tesouro do Mun1cipio de S.lo P•ulo - (CETIP) d 
!.F'IM-SI?, < destinaa:.s a liquJ.dac&o d.e precator:.os )Udicuu· p~~encferibes. em ecorrêncía desse valor de P.U., as 
de re:sponsab.ihdade da.quele··Huntcipl.o. - - ti'd d ·rã -d-.-.:;:,.-d-- --- -- --- ---

Are. z• A em»s>o ora auton.ada sera realhada nas quan a eS Se 0 IVIul as por 1.000 fnj(, de forma 
.sequl.ntes condl.cz;:~:~ d~."JOIII'i.n.Jçdo: Letras Finani:e.Lras do Tesouro do a-ãâeqtJaf Q valor financeiro da colocação; 
Hunic:ipl.o de s.lo.b:·;;;n~i~!:';s;~ 6 . 490 _ 548 LFTH-sP: : f) previsao de colocaçao e vencimento dos 

C' I l!fOd.alidad~: no:unatl.Va-t.ran:feci\rel; tftufos a' sere. m emitidos: 
dJ r~nd~m~m:o: -..qual ao das Lett"a:s r~nanceira:s · do 

'!'e:sour-o Nacional - LF'!, cr1.acUI.s pelo Decreto-Lei n• 2.376, de 25 de 
nove:r.bro de: 1997; · 

eJ pra:z:o: ate cinco ano:so 

fJ valer nomjna.l:: RS t.ODO,OO (C!:TII?l; t'"l .. 
t·~ em decorrencl.a aess~ valor de P.l!., -.as 

:;-.;;:nt:.l.dade: :ser.1o Ol"":"l.dLda:s por- 1~000 tmill, de torlll<l. a aaequar o 
"-Ta .or f.:~..nance.lre. da coiocacao; ·· -· · 

g1 :'erma de colocaç.to: atraves de ofertaS p-.l.bllC:âS, 
~' te~o:s da P.esoluc.1o n• S6S, de 20 cie setembro de 1979, do aanco 
:er.ttal; 

!:.! <!Ut:oriz4c.to legi.sloollt.lv.a: Decrt!:"t:o n'' 21.6JOP de .l6 
:5e jan.euc ·~~ l~':l9: 

iJ ;:~:evisclo de colocdc.1o e vene.i.mento dos t.itulo.s .1: 

s~~:::-e. ~:..!..::::·~ ;r..r D.l!l=cos ~: 

RESOLUÇÃO N~ 66, DE I 995 

Autoriza o Estado do Rio Grande do 
Sul a emitir Letras do Tesouro do Estado 
do Rio Grande do Sul - LFT-RS, cujos re
cursos serao destinados à llquldaçao da 
sétima parcela de precatórios judiciais· de 
responsabilidade daquele Estado. 

O Senado Federal resolve: • 
Art 1!l É o Estado do Rio Grande do Sul autori

zado a emitir Letras Financeiras do Tesouro do Es
tado do Rio. Grande do Sul- LFT-RS, cujos recursos 
se!ão destinados à liquida~o da sétima parcela de 
precatórios judiciais de responsabilidade daquele 

__ Estado. 

Data-Base Tftulos Vencimento Quantidade 
1!!..8-95 

.12..8:95 

p 
p 

15-5-2001 3.860.125 

1 S::'t't-2001 3.860.125 

Total 7.720.250 

- g) fonna de colocaçao: através de ofertas pú
blicas,. nos tennos da Resolução nº- 565, de 20 de 
setembro de 1979, do Banco Central; 

- hl automaçao legislativa: Lei nº- 6.465, de 15 
d~ dezemb!o de 1972; Lei nº- 8.822, de 15 de feve
re•ro de 1989; Decreto nº- 36.168, de 5 de 'setembro 
de 1995. 

Parágrafo.único. Os títulos deverão ser regis
trados na CETIP. 

Art 32- A autorização concedida por esta Reso
lução deverá ser exercida num prazo de duzentos e 
setenta dias, contados a partir de sua publicação. 

Art 4º Esta Resolução entra em vigor na data 
de sua publi~ção. 

rJ RESOLUÇÃO N!! 71, DE 1995 
Autoriza o Estado de Alagoas a emi

tir 301.623.440 (trezentos e um milhaes, 
seiscentos e vinte e três mil e quatrocen
tos e quarenta) ele Letras F'manceiras do 
Tesouro do Estado de Alagoas- LFT
AL, cujos recursos serão destinados à li
quidação do 'P- 9itavo precat6rios judi
ciais pendentes, bem como de offclos 
requisitórios complementares por deci
sao de Acórdao do Tribunal de Justiça do r 
Estado. 
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. O Senado Federal resolve: 
Art 1 ~ É au1Drizado o Estado de Alago as, nos 

termos da Resolução n'! 11, de 1994, do Senado Fe
deral, a emitir Letras financeiras do Estado de Ala
goas - LFT - Al. cujos recursos serão destinados à 
flquidação do 72 oitavo de precalórios judiciais pen
dentes, bem como de ofícios requisitQrios comple
mentares por decisão de Acórdão do Tribunal de 
Justiça do Estado. 

Art T- A emissão autorizada no art. 1" será 
realizada sob_ as seguintes condições: 

a) quantidade: 301.623.440 (trezentos e um mi
lhões, seiscentos e vinte e três mil e quatrocen10s e 
quarenta); 

b) modalidade: nominativa-transferível; . 
c) rendimentrJ: igual ao das Letras FinanCeiras 

do Tesouro - LFT criada pelo Decreto-lei n" 2.376, 
de 25 de novembro de 1987; 

d) prazo: até cinco anos; 
e) valor nominal: R$1.000,00 (~ET.lP); em 

decorrência desse valor de preço umtáno (PU). 
as quantidades serão divididas por 1.000 (um 
mil), de forma a adequar o valor financeiro da 
colocação; 

f) característica dos titvlos a serem emitidos: 

Data-base Vecimento \ Quantidade Ti<> o 

12..11-95 1!2..6-1997 75.000.000 p 

1"-11-95 1!2..6-1998 75.000.000 p 

1L11-95 1!2..6-1999 75.000.000 p 

1"-11-95 1!2..6-2000 76.623.440 p 

Total 301.623.440 

g) forma de colocação: através de oferta p(j)ü
ca nos termos da Resolução n" 565, de 20 de se
tembro de 1979, do Banco Central do Brasil; 

h} autorização Legisfativz. .lei n'! 5.7 43, de 6 
de outubro de 1995. 

Parágrafo único. Os títulos emitidos na forma 
prevista na alínea f serão registrados no CETIP, por 
se tratarem de títulos emitidos para pagamento de 
precatórios judiciais. 

Art 3" O prazo para o exercício da autorização 
é de cento e oitenta dias contacto a partir da data de 
sua publicação. 

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

(') Republicaaa por haver saldo com lncorreção no OSF. de 31·5-
96. págs. 09159/09160. 

Publicad~o Diirio do $en2do Federo do 813196 

RÉSOLUÇÃO N° 12, DE 1996 

Autoriza o Municipio de Campinas • 
· SP a emitir Letras Financeiras do Tesou-

ro do Munlcfpio de Campinas - LFTMC, 
_c_ujos recursos serao destinados à llqui
dáçao dos complell)entos da primeira a 
quarta parcelas de precatórios judiciais 
de responsabilidade daquele Municfplo. 

O Senado Federal resolve: 
Art. 12 É o Múnicípio de Campinas- SP au!ori

zado a emitir letras Financeiras do Tesouro do Mu
nicípio de Campinas - lFTMC, cujos recursos serão 
d~tinados à liqt.:ldação dos complementos da pri
meira a quarta parcelas de precatórios judiciais de 
responsabilidade daquele Município. 

Art. 22. As emissões de títulos referidas no arti
go anterior serão realizadas nas seguintes condiçõ
es financeiras: 

a) quantidade:74.331.980 LFTMC; 
b) modalidade: nominativa-transferível; 
c) f!!!ndimenfD: igual ao das Letras Financeiras 

do Tesouro - lFT, criadas pelo Decreto-lei nl'-2.376, 
de 25 de. novembro de 1987; 

d} prazo: até cinco anos; 
... e) valor nominal: R$ 1.000,00 {um mil reais) -

CETIP; em decorrência desse valor de P.U., as 
quantidades· serão divididas' por 1.000 (um mil), de 
forma a adequar o valor financeiro da colocação; 

f) previsão de colocação e vencimento dos titu
las a serem emitidos: 

Data-base TI~ Vencimento QuantldaCSe 

1-12-95 p 1-6-1998 24.000.000 

1-12-95 p 1-6-1999 24.000.000 

1-12-95 p 1-6-2000 26.331.980 

Total 74..331.980 

g) forma de colocação: através de ofertas pú
blicas. nos tennos ela Resolução nll 565, de 20 de 
setembro de 1979, do Banco Central do Brasü; 

h) autorizaçao legislativa: Lei n!1. 8.526, de 23 
de outubro de 1995, e Decreto n!1. 9.777. de 20 de ja
neiro de 1989. 

§ 12. Os títulos constantes da alínea e deverão 
ser registrados na CETIP, sendo as datas-base e as 
de vencimento passíveis de alteração em função 
das datas de au1orização e registro dos títulos a se-
~rem emitidos. 

§ 22. As. emissões autorizadas por esta R e
-solução serão efetívadas no exato montante das 
despesas com o pagamento dos débitos judiciais 
apurados em sentenças transitadas em iulgado. 
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observando-se ainda o disposto no art. 16, § 42, 
da Resolução n2 69, de 1995, do Senádo Fede
ral. 

Art. ~ A autorização concedida por esta Re
solução deverá ser exercida num prazo de duzen
tos e setenta cflaS, contado a partir de sua ptbf!CaÇão. 

Art ~ Esta Resolução entra em. vigor na data 
de su? publicação. 

RESOLUÇÃO N216, DE 1997 
AUiQriz:a ·o .E~t.!I.OQ de Ma1:0 ç;-os.so 'a. 
eleva: temporan.a.m.ent.e o!> liml.te.s 
fixados nos art.:s. ·J• e .:•,. 1nciso :~. .. ,. 
da Resolue4o n" 69,. cie 1995,. do 
Senado Fe<teral. ~ a assumir · a.s 
di v1oas da. ext:l.D'ta Companhia de 
Hab~ t.ac::l!.o Popuiar· d.O Esucio de Mate 
Gro!lsc -· ·· coiVIB~M':'·~· :tunto a c~u.xa 
Econ6ml.ca Federal •. 

o a.hado Fedltral resolve: 

Art. ·1· t o Estado de Hat.o Grosso aut.or1z•dc a assumlr a: 
:t1.vidas dA extJ.nta companhl.a de Habl.t.acào Popular do Estado de Ma~:c 
:Jros=o - coHAB-!!'!"• )unte a cuxa Econ~ca Federal, no_ valor total de 
~s 8.900.000,00 IOl.':.o llll.l.bO~s e novêCentos ini!. reais), a p:recos dê ·JC 
:le julho de 1996., .. 

P.t.ràgrd.!o U:uc.=l. SAo elevaóos, e'! · carir.te:= exce~on.al e 
:emp<:>rarl.amente, os lilDl.tes de endl.Vl.Qamento do Estado de Mato Grosso. 
:1.xa.Clo.s nos ar:.s. J" e .;o. l.nCl.SO II, da R~oludo n• 65. de 1995, do 
::.enad.o Federal. de manel.ra a atl!!:nder a operac.\o referida neste arti9o. 

Art. :::• A oper.acao de crédl to referida I!:O art.1QO ant.erior terii 
oS .sec;tll.DU$ condic0es: , 

ai val~r. d.! operolc:Ao: RS· 8.900.000,00 lo:::o lll.ilhões e 
·.ovec:ent.os .m.il reais I. a preces de 3D de julho de 1996; :· • · ' 

bJ t:a.xa de Jures: .;. 64';: .a..a. I qUatro v!.r9ula sesSenta e quatro 
::1: eento ao ;mol; · 

cJ atua.!.::zaçdo ao sa.ldo deveaor: Taxa_ Referencl.a:i.,--: 'fR: 
di cond..içdes de paaamem:o: 
- do pr~:JC.lpal': em cento «7 ?;t~~ mese~,. SM.de ylnt:e ,e _quatrc 

• <::: carêncl.a; 
- dos j:J:os: mensalment:e e"iiQivel.s: , . 
eJ garan:;..la: cot.as-part:e do Fundo de Part:icipacAó dos Estados -

f) oe-st:.:.:<a;-Jc OC.'' :-ecursc::-~ 3SSU!'".c~~. ;:::r pa:--!:E_ :::::-. :.~t:ace ce
!{.o.:.:: Grossc. c.:rs dlv.:.::A::- con:.=al.oa.=< pe~.ã er.:.:.:::o Ccmp<!:::-.:::.;& ::€ 
Ha.o.uacao Poput.a': de E.st.aoc:- de Mate Gros.::-: - ::c?-=~-!-:":", :!Un::c.. A CA.:.x~ 
=:c:onO:!ll.ca Fede:<>.:., :!:"e!at:J.va~ a! c~:e.:C:e~ =~ !::..r:.ar..::.&~~er:t:~ 
:lan.l.tacaonaJ.s e oe- cora:!' l.r.r:a·e~:.:-~"::.:::-.;. : e(r.ll.::;:at.e":::=-
:cn::ur.it.arl.o:s no ~n::ur.:.c Ha!:l:.:.acl.cnal Ma.re::-.z..:. ~=:c~. e:: ftonc:mc~!:.~ 
- !C". 

Art. 3• A au1:or:.:a.:a:::l conced~da pe: l!!!:::z. kesoluc!o oe-_,·t-ra se: 
~xe:cl.da no prazc bXJ.:n~ c(. d.u::e::3t.C~ e se;;en:.:;. ~.:.&s .. ccn::aac· ~ aa:c 
:1e- :$Ua publicac.ac. 

Art. 4• Est:a Re-soluc:&o e:l'tra e::~ v.:.;::::l: r.a data cie s-.z.i 
:H.:blicac.to. 

RESOLUÇÃO N~ 16, DE 1996 

RÉTTFTCAÇÃO 

Na Resolução n2 16, de 1996, publicada no 
DSF, de 22-3-96, página 04660, no art. 22., ali-· 
nea f, 

Onde se lê: 

Data-Base Vencimento Quantidade Tipo 

30.11-95 1~1997 20.522.500 p 

30.11-95 . .1.2:6-1998 20.522.500 p 

30.11-95 1!!.6-1999 20.522.500 p 

Data-Base Vencimento Quantidade TIPO 
30.11-95 1!!.6-2000 7.705.8õ7 p 

Total 69.273.367 

Leiél:-se: 

o:rurease Vencimento I Quantidade Tipo_ 
30-11-95 12..6-1997 I 20.522.500 p 

30-11-95 1!!.6-1998 20.522.500\ •. p 

30.11-95 12..6-1999 20.522.500 p 

30-11-95 1~000 7.705.8§7\ p 

Total I 69.273.367 I 

-f*) RESOLUÇÃO N.!?. 39, DE 1996 

Autoriza o Estado de Pernambuco 
a emitir Letras Flnaru:eiraa do Tesouro 

. do Estado de Pemámbuco. - LFTPE, 
cujos recuraos serão destinados à li
quidação da sétima e oitava parcelas 
de precatórioa fudlclala, bem como 

.:-doa complementos da primeira à sexta 
- parcelas. 

O Senado Federal resolve: 

- Art 1"1: o Estado de Pernambuco autorizaâo a 
emitir Letras Financeiras do Tesourado-Estado de 
Pernambuco- LFTP_E, cujos recursos serão des1ina
~dos à fiquidação da sétima e oitava parcelas de 
precatórios judiciais. bem como dos complementos 
da primeira à sexta oarcetas. 

Art 2" As emissões de tftulos referidas no arti
go anterior serão realizadas com as seguintes carac
terísticas e condições f.nanceiras: 

a) quantidade: 480.000.332 LFTPE; 

b) modalidade: nominativa-transferfvel; 

c) rendimento: igual ao das Letras Financeiras 
do Tesouro - LFT. criadas pelo Decreto-Lei n• 
2.376. de 25 de novembro de 1987; 

d) praza: até cinco anos; 

bl'!.epublica.~ por haver-saldo com lncorreção no DSF. de 31-5-
s. págs. 09159109160. 
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.e) valornomínat R$ 1.000,00 (um mil mais) 
Cetip: em decorrência desse valor de preço unit< 
rio, as quantidades serão divididas por 1.000 (ur 
mil), de forma a adequar o valor financeiro da cole 
cação; 

f) previsão de colocação e vencimento dos tft. 
los a serem emitidos: 

Data-Base Venclmento Quantidade Tipo 

1"-4-96 1"-6-1998 120.000.000 p 

1"-4-96 1"-6-1999 120.000.000 p 

1"-4-96 1"-6-2000 120.000.000 p 

1"-4-96 1"-6-2001 120.000.332 p 

Total 480.000.332 p 

semmregis-
trados no 
Cetip, por se 
tratarem de 
tftulos 
emitiáls pua 
pa-gamer10 
de 
p!ecalóc ios 
judciais. 

g) forma de colocação: através de ofertas pú 
eliee:s, Aes teFFFies ela ReseltJ~e A" 565, ele 20 ele 
setembro ae 1979, do Banco Central do Brasil; 

h) autorização legislativa: oecre·:~ n• 13.~. 
de 31 de março de 1989, e Lei n• 11.334, de 3 de 
abril de 1996. 

Parágrafo único. As emissões autorizadas por 
estl Resolução somente serão registradas e coloca
das no mercado de titulas no exato montante das 
despesas com o pagamento dos débitos judiciais 
apurados em sentença transitadas em julgado pre
viamente apresentadas ao Banco Central do Brasil, 
observando-se ainda o. disposto no parágrafo único 
do art 33 do Ato das Disposições Constitucionais 
Transitórias e no § 4g do art. 16 da Resolução ng 69, 
de 1995, do Senado Federal. 

Art. 3• A autorização concedida por estl Re
solução deverá ser exercida no prazo máximo de 
duzentos e setenta dias, contados a partir de sua 
publicação. 

Art. 4• Esta resolução entra em vigor na dat< 
de sua publicação. 

RESOLUÇÃO N~ 40, DE 1996 

Autoriza a alteração do Item g do 
art. 2" da Resolução n• 53, de 27 de outu
bro de 1995, do Senado Federal, que au
torizou a Prefeitura Municipal de Guaro
lhos (SP) a emitir, através de ofertas pú
blicas, Letras Anancelras do Município 
de Guarulhos - LFTMIGRS, cujos recur
sos serão destinados a liquidação de pre
catórios judiciais pendentes, de respon
sabilidade daquele Município. 

O Senado Federal resolve: 
Art 1• O item g do art 2" da Resolução n• 53, 

de 27 de outubro de 1995, do Senado Federal, pas
sa a ter a seguinte redação: 

g) previsão de colocação e vencimentos dos tí
tulos a serem emitidos: 

Vencimento o.t.base Titula· Quantidade 

3Q-6-1997 30-6-1995 p 4.506.160 

3D-6-1998 30-6-1995 p 1.502.053 

3D-6-1999 . 30-6-1995 p 3.004 .. 106 

30-6.2000 30-6-1995 p 6.608213 

Tota 15.020.532 

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

RESOLUÇÃO N.!?. 61, DE 1996 

Autoriza o Município de Goiânia -
Go a emitir 9.633.051 Letras Ananceiras 
do . Município de Goiãnia - LFTG, cujos . 
recursos serão destinados ao pagamento 
da sétima e oitava parcelas de precató
rias Judiciais pendentes de pagamento, 
bem como dos complementos da primei
ra à sexta parcelas de precatórlos judi
ciais pendentes de pagamento, de res
ponsabiUdade daquele Município. 

O Senado Federal resolve: 
Art 1• É o Município de Goiãnia- Go autoriza

do a emitir 9.633.051 Letras Rnanceiras do Tesouro 
do Município de Goiânia- LFTG. 

Parágrafo único. A emissão destina-se ao pa
gamento da sétima e oitava parcelas de precató· 
rios judiciais pendentes de oaaamentos. bem 
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como dos complementos da primeira à sexta par- . 
celas de precatórios judicias pendentes de paga- · 
menta, de responsabilidade do Município de Goiâ
nia 

Art. 2" A emissão dos títulos referidos no artigo 
anterior terá as seguintes condições básicas: .-

a) quanüdade: 9.633.051 LFTG, a serem regis
trados na Central de Custódia e de Uquidação. R
nanceira de Títulos - CETIP; 

b) modalidade: nominativa-transferível; 

c) rendimento: igual ao das L!itms Rnanceiras 
do Tesouro - LFT, criadas pelo Decreto-Lei n• 
2.376, de 25 de novembro de 1987; 

d) prazo: até sessenta meses; 
e) valor nominal: R$1.000,00 (um mil reais) 

(CET!P), e,~ __ decorrência de cujo Preço Unitário do 

Trtulo (P.U.), dividir-se-ão as quantidades por um 
mi!, de forma a adequar o. -,alo r linanceiro da colo-
cação; '- --: 

f) previsão de colocação e vencimento dos títu
los a serem emitidos: 

Data-Base 

1"-4-96 
1"-4-96 
1"-4-96 

Vencimento 

1"-6-1998 
. 1"-6-1993 

1"-6-2000 

Quantidade Tipo 

3.000.000 
3.000.000 
3.633.051 

p 
p 
p 

a serem registrados no CET!P. per se tratarem d& titulo$ emitidos 
para pagamenlo de precatórios judidaist · 

g) forma de colocação: através de ofertas pú· 
blicas, nos termos da Resolução n• 565, de 20 de 
setembro de 1979, do Banco Central do Brasil; 

h) autorização legislaüva municipal: Decreto n• 
355, de 29 de março de 1989, e Lei n• 7.571, de 15 
de maio de 1996. 

§ 1• As emissões autorizadas por esta Resolu
ção serão efetivadas no exato montante das despe
sas com o pagamento dos débitos judiciais apurados 
em sentenças transitadas em julgado, observando
se ainda o disposto no § 4° do art. 16 da Resolução 
n• 69, de 1995, do Senado Federal. · 

§ 2" A emissão dos tftulos correspondentes às 
decisões judiciais não transitadas em julgado é con
dicionada à comprovação da decisão judicial final, 
junto ao Banco Central do Brasil, que autorizará o 
respectivo registro na Central de Custódia e de U

_Q!,![dação .Financeira de .Títulos.- CETJP, e instituirá 
controle .das informações prestadas pelo Governo do 
Municipio,-encaminhando-as ao Senado Federal. 

§ 3° As emissões ~dasiJor esta·.Resolu
ção somente serão registradas e cqlocadas no.mer-

cada de tftulos, no exato montante das despesas 
com o pagamento dos débitos judiciais apurados em 
sentenças transitadas em julgado, previamente 
apresentadas ao Banco Central do Brasil, realizando
se posterior:. comprovação da utilização para os fins a 
que se ~. observando-se, ainda o disposto 
no parágraf~_único, do art 33, do Ato das Di$posições 
Constitucionais Transitórias e no§ 4 do art 16, daRe
solução n• 69; de 1995, do Senado Federal. 

Art 3" A auiortzação conOO:fida por esta Resolu
ção deverá ser exercida no prazo máximo de duzentos 
e setenta dias contado da data de sua publicação. 

Art 4° Esta Resolução entra em vigor na data 
de sua publicação: 

RESOLUÇÃO N~ 65, DE 1996 

Autoriza o Estado de São Paulo a 
emitir Letras Financeiras do Tesouro do 
Estado ele São Paulq- LFTP, cujos recur
sos serão destinados ao reembolso da 
sexta parcela e liquidação da sétima e oi
tava parcelas de precatórios judiciais, 
bem como dos complementos da primei
ra à oitava parcelas dê precatórios judi
ciais pendentes. de responsabilidade da
quele Estado. 

O Senado Federal resolve: 
Art. 1° E o Estado de São Paulo autorizado a 

emitir 7 48.303.072 Letras Rnanceiras do Tesouro do 
Estado de São Paulo- LFTP. 

Parágrafo único. A emissão a que se refere 
este artigo destina-se ao reembolso da sexta parcela 
e liquidação da sétima e oitava parcelas de precató

. rios judiciais, bem como dos complementos da pri
meira à oitava parcelas de precatórios judiciais pen
dentes. 

Art. 2" A emissão deverá ser realizada nas se-
guintes condições básicas: . 

a) quanDaade: 748.303.072 Letras Rnance1ras 
do Tesouro do Estado de São Paulo- LFTP; 

b) modalidade: nominativa-transferível; 

c) rendimentos: igual ao das Letras Rnanceiras 
do Tesouro- LFT, criadas pelo Decreto-lei n• 2.376, 
de 25 de novemoro-de i 987; 

d) prazo: até cento e vínte meses; 

e) valor nominal: R$ 1.000,00 (um mil reaisl 
CETJP - em decorrência desse valor de PU, as 
quantidades 5erão divididas por 1.000 (um mil), de 
forma a adequar o valor financeiro da colocação; 
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f) previsão de colocação e vencimento dos tíll.l
/os a serem emitidos: 

0--bae I VenclmentD J Quantidade I · . :,:"Tloo 

1L3-96 I 1"-3-2006 I 748.303.072 I ' ' p 

Os tftulos deverão ser recpstrn.dos na CETIP 

g) forma de colocação: através de ofertas pú
blicas, nos termos da Resolução n• 565, de 20 de 
setembro de 1979, do Banco Central do Brasil; 

h) autorização legislativa: Lei n• 5.684, de 28 
de maio de 1987, Decretos n"s 29.463, de 29 de de
zembro de 1988, e 29.526, de 18 de janeiro de 
1989. 

§ 1• As emissões autorizadas por esta Resolu
ção, referentes aos complementos. serão efetivadaS 
no exato montante das despesas com o pagamento 
dos c:lébitos judiciais apurados em sentenças transi
tadas em julgado. observando-se ainda o disposto 

no § 4• do art. 16 da Resolução n• 69, de 1995, do 
Senado Federal. 

§ 2" A emissão dos tftulos correspondentes 
aos precatórios judiciais não transitados em julgado; 
é condicionada à comprovação da decisão judicial fi
nal, junto ao Banco Central, que autorizará o respec
tivo registro na Central de Custódia de Títulos Priva
dos - CEllP, e instituirá controle das infonnações 
prestadas pelo Governo do Estado, encaminhando
'!$ao Senado Federal, somente para conhecimento. 

Art. 3" Esta autorização deverá ser exercida no 
prazo de duzentos e setenta dias, contado da publi-
cação desta Resolução. · · 

Art. 42 Esta Resolução entra em vigor na data 
de sua publicação. 

RESOLUÇÃO N!?. 76, DE 1996 

Autoriza o Estado de Santa Catarina 
· a emitir Lelras Financeiras do Tesouro do 
Estado de santa Catarina - u=TSC, cujos 
recursos serão destinados à Uquldação 
da sétima e oitava parcelas de precató
rlos judiciais, bem como dos complemen
tos da primeira à sexta parcelas. 

O Senado Federal resolve: 
Art. 1" É o Estado de santa Catarina autoriza

_go a emitir Letras Rnanceiras d.o Tesouro do Estado 

de santa Ca1arina - LFTSC, tojos recursos setão 
destinados à liquidação da sétima e oitava parcelas 
de precatórios judiciais, bem como dos complemen
tos da primeira à sexta parcelas. 

Alt. 2!' A errissão de títulos referida no artigo 
~eri91: :>e!á ~il!:ada_com as seguintes característi
cas e condições financeiras: 

a) quantidade: 552.152 Letras Rnanceiras do 
Tesouro do Estado de Santa Catarina- LFTSC; 

b) modaOdade:nominativa-transferível; 
c) Tlimdimento: igual ao das Letras Rnanceiras 

do Te5()uro-_f..EI,_cri;l~ pelo Decreto-lei n• 2.376, 
de 25 de novembro de 1987; 

d) prazo: até cinco anos; 
e) valor nominal: R$1.000,00 (um mil reais) 

(CEllP); 
f) previsão de colocação e vencimento dos títu

los a serem emitidos: 
Darn-bali!:t · 3{êncimento guaatislad~ ]j~ 
31-5-96 ·. 1"-8-1998 ' 52.152 p 
31-5-96 1"-8-1999 100.000 p 
31-5-96 1"-8-2000 150.000 p 
31-5-96 1"-5-2001 250.000 p 
Total 552125 

g) fonna de colocação: através de ofertas pú
bficas, nos termos da Resolução n• 565, de 20 de 
setembro de 1979, do Banco Centra! do Brasil; 

h) autorização legislativa: Lei no 10.168, de 11 
~de julho de 1996. - . 

.· · § 1" A emtssao dos 1ftulos correspondentes aos 
precatórios judiciais não tJansi1ados em pgado lica 
condicionada à comprovação da decisão judicial final, 
junto ao Banco Cenbal do Brasi, que al.l!oriz:<".lrá o res
pectivo regiStro na Central de Custódia de Tftulos Pri
vados CEilP, e ~ controle das i1fonnações 
presladas pelo GovefriO do Estado, encarnil~a'lalldo-as 
ao Senado Fedela!, somente para conhecirnenlo. .. 

§ 2" As emissões autorizadas por esta Resolu-
-. ÇãO somente se~ao reg~suaaas e CO'Oeaaas no mer

cado de tftutos no exalO montante das despesas 
com a pagamento dos débitos judiciais apwados em 
sentenças transitadas em julgado, previamente 

· -~~o~Banço_Qe!11la! do etasil. obsetvan
do-se ainda o disposto no art. 33, parágrafo único, 
do Ato das Disposições Consti1ucionais TICII1Sitórias 
e no art. 16, § 4•, da Resolução no 69, de 1995, do 
Senado Federal. 

§3" As emiSSões autorizadas por esta Resolu
ção referentes aos complementos setão efetivadas 
no exato montante das despesas com o pagamento 
dos débitos judiciais apurados em sentenças 1ransi
tadas em julgado, observando-se ainda o disposto 
no art. 16, §42, da Resolução no69, de 1995, do Se
nado FederaL 

Alt. :3" A autorização concedida por esta Reso
lução ~verá ser exercida no ·prazo o::te duzentos e 
setenta dias-contado a partir de sua pubf~cação. . 

Alt. 4• Esta resolução entra em vigor na data 
de sua publicação. 

(Á Comissão de Assuntos Econômi- r 
cos). 
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O SR. PRESIDENTE (Geraldo Melo)·- Os pro
jetos lidos vão à publicação. 

O Projeto de Resolução n" 37, de 1997, ficara 
sobre a mesa durante cinco dias úteis a fim de rece
ber emendas, nos tennos do art. 401, § 1°, do Regi
mento Interno. Findo este prazo, será despacbado 
às comissões competentes. · 

Sobre a mesa, projetos que serão lidos pelo Sr. 
12 Secretário em exercício, Senador Joel de Hollanda. 

São lidos os seguintes: · 

PROJETO DE LEI DO SENADO NO 40, DE 1997 

Denomina - Aeroporto Eurico Salles 
- o aeroporto de Vitória, no Estado de Es
pírito Santo. 

O Congresso Nacional decreta: 
Art. 1° É denominado "Aeroporto Eurico Sanes• 

o aeroporto de VItória, no Estado do Espírito Santo. 
Art. 22 Esta lei entra em vigor na data de sua 

publicação. 
Art. 30 Revogam-se as disposições em contrário. 

Justificação 

.. Co.-~quanto na esfera do Congresso Nacional, 
proposições (hoje arquivadas) hajam sido oferecidas 
dando. ao aeroporto de VItória, no Espírito Santo, a de
nominação "Aeroporto Eurico Sanes•, referido aeródro
mO continua sem nomenClatura própria, ao contrário· 
da quase totalidade dos outros aeroportos do País. 

Na verdade, Eurico SaBes é um dos mais ex
traordinário vultos da história capixaba e, porque não 
dizer, do próprio País, sendo plenamente merecedor 
dessa singela homenagem que lhe desejamos prestar. 

Nasceu Eurico Salles em Vitória, nos idos de 
24 de agosto de 1910. Ocupou o cargo de Secretá
rio Particular do Governador Aristeu Boges de 
Aguiar no período de 1928 até a Revolução de 1930, 
passando a dedicar-se, então à advogacia 

Esse notável patrício voltou à vida pública 
como titular da Pasta da Educação e Cultura do Es
pírito Santo, em 1942, onde permaneceu até fins de 
1945, quando foi eleito Deputado Federal pelo extin-
to PSD. Participou ativamente da vida parlamentar, 
havendo sido reeleito. Foi vice-líder da maicnia: -~ •••• 
Presidente da Comissão de Educação da Câmara 
dos Deputados. Nesse mesmo período, representou 
o Brasil na Conferência Mundial de Educação patro
cinada pela Unesco em Genebra, Suíça. 

Em 1955, voltou ao exercício de sua banca de. 
advogado, mantendo a· posição de Secretário-Geral 
do Partido Social Democrático, em nível nacional. 

Na referida função, coordenou o lançamento e a 
sustentação da candidatura de Juscelino Kubitschek à 
Presidência da República, logrando a união do PSD. 

No Governo JK, exerceu a Direção Executiva 
da Superinteridência da Moeda e do Crédito - Su
moc, que delf'origem ao Banco Central. Em 1957, 
assumiu o·Miíifstério do Interior e Justiça e em fins 
de 1958 acüpou a VJCe-Presidência do Conselho 
Nacional êfe Economia. · · 

É importa:nte ressaltar que Eurico Salles foi um 
benemépro da viação brasileira. Como Diretor Exe
cutivo da Sumoc tomou importantes iniciativas em · 
favor daquela atividade, tendo, entre outras coisas, 
articulado a concessão do aval do Tesouro Nacional 
para pennitir que Cruzeiro, Varig, Panair e ReáJ re
novassem suas frotas, adquirindo os seus primeiros 
Caravelles e Convair 990, pennitindo-lhes maior 
competitividade no mercado internacional. . ... 

Em 12 de seteni>ro de 1959, aos 49 anos de ida~ 
de;·vftima dê fulminante ataqUe cardíaco, veio a falecer. 
· Cremos que a homenagem que lhe pretendemos 

prestar é das mais justas, motivo pelo qual esperamos 
que a iniciativa venha a merecer acolhimento. 

Sala das Sessões, 19 de março de 1997. - Se
nador José lgnácio Ferreira. 

· (A Comissão de Educação - decisão 
terminativa.) 

PROJETO DE LEI DO SENADO NO 41, DE 1997 

Dispõe sobre a reserva de recursos 
para financiamentos habitacionais em be
nefício da mulher chefe de família e dá 
outras providências~ 

O Congresso Nacional decreta: 

Art. 1g O Sistema Rnanceiro de Habitação (SFH) 
destinará vinte por cento dó total dos recursos a finan
ciamentos habifacionais para mulheres chefe de famifaa. 

§ 12 Para efeitos desta lei conceitua-se mulher 
chefe de tamma aquela que comprovadamente é 
responsável pelo sustento e manutenção da famma. 

§ 22 A comprovação do disposto no Csput des-
te artigo se fará mediante justificativa judicial. 

Art. 22 Na distribuição dos recursos destinados 
a financiamentos habitacionais no âmbito do SFH, 
por faixa de renda familiar ou por qualquer outro cri
tério, deverá ser observada a proporção estabeleci
da no artigo anterior em cada faixa. 

Art. 32 Esta Lei entra em vigor na data de sua 
publicação. 

Art. 42 Revogam-se as disposições em contrário. 

Justificação 

As estatísticas brasileiras demonstram friamen
te o quàdrô de desigualdades sociais no País. Mais 
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que isso, são reveladoras de grandes desigualdades 
de gênero, provocadas.ora pela condição femini~ 
responsável pela perpetuação do modelo familiar e 
pela garantia das atividades doméstic:as, ora pela ocor
rência de mecanismos discriminares. existentes no 
mercado de trabalho em relação à mulher e, até mes
mo, pela crise generalizada nos níveis de emprego. 

Agravando ainda mais essa situação, o número 
de mulheres chefes de família tem crescido signkica
tivamente nos últimos anos. Segundo dados do Insti
tuto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE}, a 
mulher brasileira assumiu a condição de sustentado
ra da família de 20% das cerca de 38 milhões de fa
mílias nacionais, abrangendo um total de 7,6 milhõ
es de mães arrimo de família em 1993. 

Esse universo de mulheres, responsáveis pela 
manutenção da família e de seu abrigo, tém compe
tido de forma desigual no mercado imobiliário, que 
lhe oferece restrito acesso aos programas conven
cionais de financiamento habitacional. 

Faz-se, porlanto, imprescindível a correção des
sa distorção, criando-se mecanismo de destinação de 
recursos ofiCiais ao financiamento de habitação para 
mulheres chefe de família. Essas condições diferencia
das justificam-se pelo grande contingente de brasilei
ras que lutam pela manutenção da família. 

Entendemos que a relevância da medida pro
posta neste projeto transcende o aspecto puramente 
de gênero, para inserir-se no contexto da resolução 
de um grave problema social que atinge nãôsó as 
famílias de baixa renda, mas também as de classe 
média. O acesso à moradia Afinal, habitação digna 
é condição vital para a sobrevivência da família- cé-
lula básica da sociedade. . ~ \ 

Pelo exposto, cientes de ser esta uma n1lbre 
causa com vistas a minorar o problema da moradia 
no País e a reduzir as dificuldades de acesso de mu
lheres chefe de família ao mercado imobiliário, espe
ramós merecer o apoio dos nobres Pares a nossa 
proposição e sua aprovação. 

Salas das Sessões, 19 de março de 19997.-
Senadora EmHia Fernandes. · 

(As Comissões de Constituição, Justi
ça e Cidadania, e de Assuntos Sociais, ca
bendo à esta última a decisão terminativa.) 

PROJETO DE LEI DO SENADO N2 42, DE 1997 

Altera dispositivos da Lei Ít2 8.069, 
de 13 de julho de 1990. 

O Congresso Nacional decreta: 
Art. 12 O art. 68, e o inciso 11, do art. 101, da 

Lei n2 8.069, de 1990, passam a vigorar com a se
guinte redação: 

"Art. 68 ............................................... .. 
§ 3º No caso de menor infrator, com 

necessidades especiais de acompanhamen
to e capacitação, o Juiz da Infância e da 
Adolescência poderá autorizar atividade la
boral, desvinculada do estabelecido no art. 
63, inciso I. • 

"Art. 101 ..••....•...••....•.•.....•••....•..•..••...•.. 
11 - matrícula e freqüência obrigatória 

em estabelecimento oficial de ensino funda
mental ou freqüência obrigatória em ativida
de laboral, em conformidade ao § 32, do art. 
68, ao inciso III, do art. 119 e ao art. 120, 
d~sta-lei." 

Art. 2º Inclua-se no art. 263, da Lei n2 8.069, de 
1990, o artigo 218, do Código Penal, com a seguinte 
redação: 

. "Art. 218 .............................................. . 
Parágrafo único. Na mesma pena inci

de o agente que corromper ou facilitar a cor
rupção de pessoa menor ·de;! 18 anos, com 
ela praticando infração penal ou induzindo-a 
a praticá-la • 

Art. 3" Esta Lei entra em vigor na data ·de sua 
publicação. 

Art. 42 Revogam-se as disposições em contrá
rio, especialmente a Lei nº 2.252, de 12 de julho de 
1954. 

. Justificação 

A presente p!C)posta de alteração do Estatuto 
da CrianÇa e do Adolescente está relacionada à pro
posta de emenda à Constituição que apresentamos 
anteriormente; de vez que as modificações aqui indi
cadas estão diretamente·vinculadas a mudanças de 
caráter constitucional, sem o 'que esta proposição 
careceria de juridiêidade e de constitucionalidade. . 

Nossa propositura .nasce de uma necessidade 
premente, constatada por todos os responsáveis por 
institUições que vêm trabalhando com menores de 
rua e menores infratores. Essas crianças e adoles
centes se, por Um lado, igualam-se a quaisquer ou
tras em tennos de garantia de seus direitos, diferen
ciam-se, de outro lado, por uma exposição contínua 
a situações que colocam sua integridade e seguran
ça sob ameaça. 

As vertentes que balizam essa visão e essa 
constatação são de naturezas diversas, mas coinci
dentes, nos objetivos que apontam: garantia do di
reito à vida, à saúde, à profissionalização, à dignida
de, ao respeito e à liberdade. 
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Uma delas, refere-se à necessidade de profis
sionalização, de integração social, de estímulo à res
ponsabilidade pessoal dess~s r;neninos e meninas 
que, se são capazes de assumir atividades laborati
vas, ao mesmo tempo recusam-se a participar da 
escola de ensino regular, cujas características não 
respondem às peculiaridades desses menores. 

Oriundos de situações-limite·- de marginaf!Za
ção, de exposição a situações degradantes, de carên
cias de toda ordem, de ambientes de criminalidade ou, 
no mínimo, inadequados a sua pouca idade -tais me
nores tomam-se "adultos" pelas circunstâncias viven
ciadas, e não acreditam, nem aceitam a forma de edu
cação proposta em nosso sistema de ensino. 

, , Assim, a médio e longo prazo, consideramos 
que a única forma de podermos conscientizá-los da 
necessidade de formação e capacitação para o tra
balho seria a inversão. desse processo: integrá-los 
inicialmente ao mundo do trabalho (com suas reg~ 
e responsabilidades) para, dêpois, faZê-los percetler ~ 
a necessidade da educação formal, sejà no ensino 
regular, seja em escolas técnicas. 

· A outra vertente é a situação de carência e de-
sorientação que tem levado muitos desses meninos 
e meninas a praticar. contraveções, induzidos por 
adultos,_que apostam em sua condição de inimputa
bilidade, para tomá-los agentes e cúmplices de cri
mes, precocemente, e garantir a total impunidade 
pelos c;rimes cometidos. 

Tal situação é vergonhosa e extremall)ente pe- · 
rigosa, por todas as razões, mais de que óbvias, e, 

· também, poderá redundar em outros malefícios para 
esses menores, a médio e longo prazo: seja pela re

. dução legal da faixa etária de inimputabilidade - pre
vista atualmEmte pela Constituição Federal, pelo CO
digo Penal e pelo Estatuto da Criança e do Adoles
cente - seja ·pela (possível) pura e simples extinção 
legal e constitucional da inimputabilidade. 

Hoje, diante desse quadro, não são poucos os 
membros do Poder Judiciário, em suas diferentes 
instâncias, entre outros setores, que vêm reivindi
cando a revisão desse dispositivo constitucional, 
com base nas inúmeras situações em que os meno
res vêm sendo colocados, baseando-se, seus indu
tores, nessa possibilidade de impunidade. 

Conhecendo as reais circunstâncias em que 
ocorrem esses tristes fatos (ou crimes), e dentro does
pírito ético e legal de proteção desses menores, é que 
estamos propondo, também, além das alterações no 
caráter: da atividade laborativa dessas crianças e ado
lescentes (dispensando-se o horário parcial e a obriga
toriedade de frequência à escola), a introdução de pa-

rágrafo único, no artigo 218, do Código Penal, para 
permitir a punição exemplar daqueles que induzem 
os menores a praticar infrações penais. 

É nesse'sentido e dentro desse espírito de real 
garantia de -direitos e deveres desses menores que 
solicitamos o apoio dos Senhores Senadores a esta 
proposição,. complementarmente à nossa proposta 
de emenda:à Cohstituição, para que possamos dar o 
encaminhamento adequado e de verdadeira justiça 
social a essa grave e preocupante situação, em que 
se encontram muitos dos menores de nosso País. 

Sala das Sessões, 19 de março de 1997. - Se
nadora Regina Assumpção. 

LEGISLAÇÃO CfrADA 
LEI N2 8.069, DE 13 DE JULHO DE 1990 

Dispõe sobre o Estatuto da Criança 
e do Adolescente, e dá outras providên
cias. 

Art. 68. O programa social que tenha po.r base 
o trabalho educativo, sob responsabilidade de enti
dades governamental ou não-governamental sem 
fins lucrativos, deverá assegurar ao adolescente que 
dele participe condições de capacitação para o exer
cício de atividade regular remunerada 

§ 1 º Entende-se por trabalho educativo a ativi
dade laboral em que às exigências pedagógicas re
lativas ao desenvolvimento pessoal e social do edu
cando prevalecem sobre o aspecto produtivo. 

§ 22 A remuneração que o adolescente recebe 
.pelo trabalho efetuado ou a participação na venda 
dos produtos de seu trabalho não desfigura o caráter 
educativo. 

Art. 101. Verificada qualquer das hipóteses 
previstas no art. 98, a autoridade competente poderá 
determinar, dentre outras, as seguintes medidas: 

I - encaminhamento aos pais ou responsável, 
mediante, termo de responsabilidade; 

11 - orientação, apoio e acompanhamento tem
porários; 

III - matrícula e freqüência obrigatórias em es
tabelecimento oficial de ensino fundamental; 

IV - inclusão em programa comunitário ou ofi· 
cial de auxílio à família, à criança e ao adolescente; 

V - requisição de tratamento médico, psicológi
co ou psiquiátrico, em regime hospitalar ou ambula
torial; 

VI - inclusão em programa oficial ou comunitá
rio de auxílio, orientação e tratamento a acoólatas e 
toxicômanos; 
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VIl - abrigo em entidade; 
VIII -colocação em famma substituta. 
Parágrafo único. O abrigo é medida provisória 

e excepcional, utilizável como fonna de transição 
para a colocação em famma substituta, não impli
cando privação de liberdade. 

Art. 119. Incumbe ao orientador, com o apoio e 
a supervisão da autoridade competente, a realização 
dos seguintes encargos, entre outros: 

I - promover socialmente o adolescente e sua 
famnia, fornecendo-lhes orientação e inserindo-os, 
se necessário, em programa oficial ou comunitário 
de auxmo e assistência social; 

11 - supervisionar a freqüência e o aproveita
mento escolar do adolescente, promovendo, inclusi-
ve, sua matrícula; . 

III -diligenciar no sentido da profiSSionalização 
do adolescente e de sua inserção no mercado de 
trabalho; . 

IV-apresentar relatório do caso. 

Art 120. O regime de semiliberdade pode ser 
detenninado desde o início, ou como fonna de tran
sição para o meiO aberto, possibilitada a realização 
de atividades externas, independentemente de auto
rização judicial:- ~ 

§ 12 É obrigatória a escolarização e a profiSSio
nalização, devendo, sempre que possível, ser utiliza
dos os recursos existentes na comunidade. 

§ 22 A t11EIC!L~ não ctimporta prazo detennina
do, aplicando-se, no que couber, as disposições re
lativas à internação. 

Art 263. O DecretO-lei n2 2.8480, de.7 de de
zembro de 1940, Código Penal, passa a vigorar com 
as seguintes alterações: · 

'1) Art 121 ••••.•• .' ••• : ••••.••••• ~ ............................... .. 
§ 42 No homicídio culposo, a pena é aumentada 

de um terço, se o crime resulta de inobservância de re
gra técnica de profissão, arte ou· ofício, ou se ·o agente 
deixa de prestar imediato socorro à vítima, não procu
ra diminuir as conseqUências do seu ato, ou foge para 
evitar prisão em flagrante. Sendo doloso o homicídio, a 
pena é aumentada de um terço, se o crime é praticado 
contra pessoa menor de catorze anos. 

2) Art. 129 •••••••••••..••••••••• ;················-················· 
· § 72 Aumenta-se a pena de um terço, se ocor

rer qualquer das hipóteses do art 121, § 42 

§ 82 Àplica-se à lesão culposa o disposto no § 
52 do art. 121. 

3) Art. 136 ........................................................ .. 

§ 3° Aumenta-se a pena de um terço, se o cri
me é praticado contra pessoa menor de catorze 
anos. 

4) Art. 213 ........................................................ . 
Parágrafo único. Se a ofendida é menor de ca-

torze anos: 
Pena - reclusão de quatro a dez anos. 
5) Art. 214 ......................................................... . 
Parágrafo único. Se o ofendido é menor de ca

torze anos: 
Pena - reclusão de três a nove anos'. 

CÓDIGO PENAL 

Art 218. Corromper ou facilitar a corrupção de 
pessoa maior de quatorze e menor de dezoito anos, 
com ela praticando ato de libidinagem, ou induzindo
a a praticá-lo ou presenciá-lo: 

Pena - reclusão, de um a quatro anos. 

LEI N2 2.252, DE 12 DE JULHO DE 1954 

Dispõe sobre a ·corrupção de meno-
res 

O Presidente da República: 
Faço saber que o Congresso Nacional decreta 

e eu sanciono a seguinte Lei: 
Art 12 Constitui crime, punido com a pena de 

reclusão de 1 (um) a 4 (quatro) anos e multa de 
Cr$1.000,00 (mil cruzeiros) a Cr$10.000,00 (dez mil 
cruzeiros), corromper ou facilitar a corrupção de pes
soa menor de 18 (dezoito) anos, com ela praticando, 
infração penal ou induzindo-a a praticá-la. 

Art. 22 Esta Lei entrará em vigor na data de sua 
publicação. 

Art. 32 Revogam-se as disposições em contrário. 

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

O SR. PRESIDENTE (Geraldo Melo) -Os pro
jetas serão publicados ·e remetidos às Comissões 
competentes. 

A SRA. PRESIDENTE (Júnia Marise) - O pro
jeto será publicado e remetido às Comissões com-
~entes. · · 

A Presidência lembra ao Plenário que o tempo 
destinado aos . oradores do Expediente da sessão 
não deliberativa de amanhã será dedicado à come
moração do Dia Internacional pela Eliminação de 
Todas as Fonnas de Discriminação Racial, de acor-
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do com o Requerimento n2 183, de 1997, de autoria 
do Senador Abdias Nascimento e outros Srs. Sena
dores. 

Esclarece, ainda, que .continuam abertas as 
inscrições para a referida homenagem. · 

O SR. PRESIDENTE (Geraldo Melo) - O 
Senhor Presidente da República enviou ao Con
gresso Nacional a Medida Provisória n2 1.463-11, 
adotada em 14 de março de 1997 e publicada no 
dia 17 do mesmo mês e ano, que "dispõe sobre o 
reajuste do salário mínimo e dos benefícios da Pre
vidência Social, altera alfquotas de contribuição 
para a Seguridade Social e institui contribuição para 
os servidores inativos da União".· 

De acordo com as indicações das lideranças, e 
nos termos dos §§ 42 e 5ll do art. 22 da Resolução n2 

1/89-CN, fica assim constituída a Comissão MiS;ta in
cumbida de emitir parecer sobre a matéria: . 

SENADORES 
Titulares Suplen1es 

Francelina Pereira 
Waldeck Omelas 

Jáder Barbalho 
Nabor Júnior 

PFL 

JoséBianco 
Odacir Soares 

PMDB 

Gerson Camata 
Carlos Bezerra 

PSDS 

Geraldo Melo Lúdio CoelhO 

Bloco Oposição (PTIPDTIPSBIPPS). 

José Eduardo Outra Sebastião Rocha 

PTB 
Valmir Campelo Regina Assumpção 

DEPUTADOS 
Titulares Suplentes 

José Carlos Aleluia 
João Mellão Neto 

PFL 

Vilmar Rocha 
Saulo Queiroz. 

Bloco (PMDBIPSDIPSL) 

Sandro Mabel 
Chicão Brigido 

Aécio Neves 

Albérico Filho 
Marçal Filho 

PSDB. 

Adroaldo Streck 

Bloco (PTIPDTIPC do B) 

José Machado Neiva Moreira 

PV. 

Fernando Gabeira Gilney Viana (cessão) 

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

Dia 19-3-97- designação da Comissão Mista 
Dia 2o-3-97-:- instalação da Comissão Mista 
Até 22-~97 - · prazo para recebimento de 

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

. · Até 31-3-97- prazo final da Comissão Mist~ 
·Até 15+97- prazo no Congresso Nacional 
o SR. PRESI>ENTE (Geraldo Melo) . - o Se

nhOr Presidente da República enviou ao Congresso Na
cional a Mecflda Provisória~ 1.465-13, adotada em 14 
de março de 1997 e pubfiCada no dia 17 do mesmo mês 
e ano, que "acrescenta§ 5ll ao art. 4!1 da Lei ~ 8.884, de 
11. de juriho de 1994, e dá outras providências". 

De acordo com as indicações das lideranças, e 
nos termos dos §§.42 e 5ll do art. 22 da Resolução n11 

1/89-CN, fica assim constituída a Comissão Mista in
cumbida de emitir parecer sobre a matéria: 

SENADORES 
Titulares 

Freitas Neto 
Vilson Kleinübing 

Jáder Barbalho 
Nabor Júnior 

SÚplentes 

PFL 

Hugo Napoleão 
Júlio Campos 

PMDB 

Gerson Camata 
Carlos Bezerra 

PSDB. 

Bani Veras Carlos Wilson. 

Bloco Oposição {PTIPDTIPSBIPPS). 

José Eduardo Outra Sebastião Rocha 

PPB 

Epitácio Cafeteira Leomar Quintanilha 

DEPUTADOS 
Titulares Suplentes 

PFL 

Magno Barcelar Rogério Silva 
José Carlos Aleluia Samey Filho. 

Bloco {PMDBIPSDIPSL) 

DeVelasco 
Asdrubal Sentes 

José Thomaz Nonõ 

Udson Bandeira 
Freire Júnior 

PSDB 

Nelson Otoch 
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Bloco (PTIPDTIPC do B) 

José Machado Neiva Moreira 

PPB. 

Eraldo Trindade João Ribeiro 
De acordo com a Resolução nº 1,.de 1989-CN, 

fica estabelecido o seguinte calendário. para a trami
tação da matéria: 

Dia 19-3-97 - designação da Com.isS.ão Mista 
Dia 2D-3-97- instalação da Comissão Mista 
Até 22-3-97 - prazo para recebimento de 

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

Até 31-3-97- prazo final da Comissão Mista 
Até 15-4-97 - prazo no Congresso Nacional · 
O SR. PRESIDENTE (Geraldo Melo) - O Se-

nhor Presidente da República enviou ao Congresso 
Nacional a Medida Provisória n2 1.469-16, adotada 
em 14 de março de 1997 e publicada no dia 17 do 
mesmo mês e ano, que •autoriza a utilização de re
cursos do Fundo da Marinha Mercante - FMM, em 
favor da Companhia de Navegação Uoyd Brasileiro 
- LLOYDBRÁS, e dá outras providências•. 

De acordo com as indicações das lideranças, e 
nos termos dos §§ 42 e 52 do art. 2º da Resolução nº 
1/89-CN, fiCa assim constituída a Comissão Mista in
cumbida de emitir parecer sobre a matéria: 

SENADORES 

Titulares 

Hugo Napoleão 
Júlio Campos 

Jáder Barbalho 
Nabor Júnior 

Suplentes 

PFL 

José Agripino 
Odacir Soares 

PMDB 

Gerson Camata 
Carlos Bezerra 

PSDB 

Coutinho Jorge Geraldo Melo 

Bloco Oposição (PTIPDTIPSBIPPS) 

José Eduardo Outra . Sebastião Rocha 

PTB 

Regina Assumpção Emília Fernandes 

DEPUTADOS 

Titulares 

Roberto Pessoa 
José Carlos Coutinho 

Suplentes 

PFL 

Rubem Medina 
José Carlos Aleluia 

Bloco (PMDB/PSDIPSL) 

Antônio Brasil 
Hélio Rosas 

Marcelo Teixeira 
Mauro Lopes 

PSDB 

Jovair Aran~ teõnidas Cristina 

Bloco (PTIPDTIPC do B) 

José Machado Neiva Moreira 

PTB 

Roberto Jefferson Etevalda Grassi de Menezes 

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

Dia 19-3-97- designação da Comissão Mista 
Dia 2D-3-97- instalação da Comissão Mista 
Até 22.:.S~97~prazo para recebimento de emen-

das e para a Comissão Mista emitir o parecer sobre 
a admissibilidade · · · 

Até 31-3-97- prazo final da Comissão Mista 
Até 15-4-97- prazo no Congresso Nacional 
O SR. PRESIDENTE (Geraldo Melo) - O Se

nhor Presidente da República enviou ao Congresso 
Nacional a Medida Provisória nº 1.473-29, adotada 
em 14 de março de 1997 e publicada no dia 17 do 
mesmo mêS e ano, que· "dá nova redação a disposi
tivos da Lei n2 8.742, de 7 de dezembro de 1993, 
que dispõe sobre a organização da Assistência S<r. 
cial, e dá outras providências". 

De acordo com as indicações das lideranças.! e 
nos termos dos §§ 42 e 52 do art. 2º da Resolução nº 
1/89-CN, fiCa assim constituída a Comissão Mista in
cumbida de e111itir parecer sobre a matéria: · 

SENADORES 

Titulares 

Odacir Soares 
Jonas Pinheiro 

Jáder Barbalho 
Nabor Júnior 

Suplentes 

PfL 
Joel de Hollanda 
Vilson Kleinübing 

PMDB 

Gerson Carnata 
Carlos Bezerra 

PSDB· 

Artur da Távola Carlos Wilson 

Bloco Oposição (PTIPDTIPSBIPPS) 

José Eduardo Outra 

Epitácio Cafeteira 

Sebastião Rocha 

PPB 

Leomar Quintanilha 
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Titulares 

Célia Mendes 
OsmirUma 

DEPUTADOS 

Suplentes· 

PFL 

Jairo Azi 
lberê Ferreira · 

Bloco {PMDBIPSDIPSL). 

Pedro Yves 
Darcísio Perondi 

Fátima Pelaes 

Saraiva Felipe 
Remi Trinta 

PSDB 

FlávioAms 

Bloco (PTIPDTIPC do B) 

José Machado Neiva Moreira 

PSB 

Alexandre Cardoso. Gervasio Oliveira 

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

Dia 19-3-97- designação da Comissão Mista 
Dia 2D-3-97- instalação da Comissão Mista 
Até 22-3-97- prazo para recebimento de emen-

das e para a Comissão Mista emitir o parecer sobre 
a admissibilidade · · · · 

Até 31-3-97- prazo final da Comissão Mista 
Até 15-4-97- prazo no Congresso Nacional . 

O SR. PRESIDENTE (Geraldo Melo) - O ge: · 
nhor Presidente da República enviou ao Congresso 
Nacional a Medida Provisória ~ 1.475-25; adotada 
em 14 de março de 1997 e publicada no dia 17 .do 
mesmo mês e ano, que "altera as Leis n2s 8.019, de 
11 de abril de 1990, e 8.212, de 24 de julho de 1991, 
e dá outras providências•. · 

De acordo com as indicações das lideranças, e 
nos tennos dos §§ 4Q e &I do art. 22 da Resolução n2 
1/89-CN, fica assim constituída a Comissão. Mista in
cumbida de emitir parecer sobre a matéria: 

Titulares 

Jonas Pinheiro 
Joel de Hollanda 

Jáder Barbalho 
Nabor Júnior 

Jefferson Peres 

SENADORES 

Suplentes 

PFL 

José Bianco 
José Alves 

PMDB 

Gerson Camata 
Carlos Bezerra· 

PSDB 

Carlos Wilson 

Bloco Oposição {PTIPDTIPSBIPPS) 

José Eduardo Outra Sebastião RochaPTB 
Regina Assumpção Valmir Campelo 

DEPUTADOS 

Tltuláres Suplentes 

PFL. 

César Bandeira Antônio Geraldo 
Ursicino Queiroz Augusto VIVeiros 

Bloco {PMDBIPSDIPSL) 

UdiaOuinan 
Elcione Barbalho 

Sebastião Madeira 

Saraiva Felipe 
T etê Bezerra 

PSDB 

Márcia Marinho 

Bloco {PTIPDTIPC do B) 

José Machado Neiva Moreira 

PL, 

Valdemar Costa Neto Luiz Buaiz 

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

Dia 19-3-97- designação da Comissão Mista 
Dia 2D-3-97- instalação da Comissão Mista 
Até 22-3-97- prazo para recebimento de emen-

das e para a Comissão Mista emitir o parecer sobre 
a admissibilidade 

Até 31-3-97- prazo final da Comissão Mista 
Até 15-4-97-prazo no Congresso Nacional 

O. SR. PRESIDENTE {Geraldo Melo}- O Senhor 
Presidente da Repúbr~ca enviou ao Congresso Nacio
nal à Medida Provisória n2 1.477-34, adotada em 14 
de março de 1997 e publicada no dia 17 do mesmo 
mês e ano, que "dispõe. sobre o valor total anual das 
mensalidades escolares e dá outras providências". 

De acordo com as indicações das lideranças, e 
nos termos dos §§ 42 e 52 do art. 22 da Resolução n2 

1/89-CN, fica assim constituída a Comissão Mista in
cumbida de emitir parecer sobre a matéria: 

SENADORES 

Titulares 

Guilherme Palmeira 
Júlio Campos 

Jáder Barbalho 
Nabo r Júnior 

Suplentes 

PFL. 
João Rocha 
RomeroJucã 

PMDB. 

Gerson Camata 
Carlos Bezerra 
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PSDB. 

Coutinho Jorge _.1\r\ur.da Távola 

Bloco Oposição (PT/PDT/PSB/PPS) 

José Eduardo Outra Sebastião Rocha 

PPB 

Epitácio Cafeteira Leomar Quintanilha 

DEPUTADOS 

Titulares Suplentes 

PFL 

Paes Landim Betinho Rosado 
Roberto Jefferson Marilu Guimarães 

Bloco (PMDBIPSD/PSL) 

lvandro Cunha Uma 
Zé Gomes da Rocha 

Marisa Serrano 
Marquinho Chedid 

PSDB. 

Oswaldo Soler Osmânio Pereira 

Bloco (PT/PDT/PC do 8) 

José Machado Neiva Moreira 

PP$ 

Sérgio Arouca Augusto Carvalho 

De acordo com a Resolução n2 1, de 1989-GN, 
fica e~lecido o seguinte calendário para a trami
tação da matéria: 

Dia 19-3-97- designação da Comissão Mista
Dia 20-3-97- instalação da Comissão Mista 
Até 22-3-97- prazo para recebimento de emen-

das e para a Comissão Mista emitir o parecer sobre 
a admissibilidade 

Até 31-3-97- prazo final da Comissão Mista 
Até 15-4-97- prazo no Congresso Nacional 
O SR. PRESIDENTE (Geraldo Melo) - O Se

nhor Presidente da República enviou ao Congresso 
Nacional a Medida Provisória n2 1.478-22, adotada 
em 14 de março de 1997 e publicada no dia 17 do 
mesmo mês e ano, que "dá nova redação aos arts. 
92 da Lei n" 8.036, de 11 de maio de 1990, e 2" da 
Lei n2 8.844, de 20 de janeiro de 1994". 

De acordo com as indicações das lideranças, e 
nos termos dos §§ 4" e 52 do art. 2º da Resolução n2 

1/89-CN, fica assim constituída a Comissão Mista in
cumbida de emitir parecer sobre a matéria: 

Titulares 

Júlio Campos 
Edison Lobão 

SENADORES 

Suplentes 

PFL. 

Hugo Napoleão 
Waldeck Omelas 

Jáder Barbalho 
Nabor Júnior 

PMDB. 

Gerson Camata 
Carlos Bezerra 

PSDB. 

José lgnácio Ferreira Jefferson Peres 

Bloco Oposição (PT/PDT/PSB/PPS) 

José Eduardo Outra Sebastião Rocha 

PTB. 

Regina Assumpção Valmir Campelo 

Trtulares 

Manoel Castro 
Átila Lins 

DEPUTADOS 

Suplentes 

PFL. 

Antônio Ueno 
Roberto Pessoa . 

. Bloéo (PMDB/PSDIPSL) 

lidia ·auirian 
Armando Costa 

Elcione Barbéilho 
Rubens Cosac 

PSDB. 

Aécio Neves Adroaldo Streck 

Bloco (PTIPDT/PC do B) 

José Machado 

Bosco França 

Neiva Moreira· 

PMN. 

De acordcr·com a Resoluçã.G.n2 1, de 1989-CN, 
· fica estabelecido o seguinte calendário para a trami-

tação da matéria: 
Dia 19-3-97- designação da Comissão Mista 
Dia 20-3-97- instalação da Comissão Mista 
Até 22-QS-97- prazo para recebimento de 

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

. Até 31-Q3-97- prazo final da Comissão Mista 
Até 15-o4-97- prazo no Congresso Nacional 

O SR. PRESIDENTE (Geraldo Melo) - O Se
nhor Presidente da República enviou ao Congresso 
Nacional a Medida Provisória ·nll 1.479-26, adotada 
em 14 de março de 1997 e publicada no dia 17 do 
mesmo mês e ano, que "dispõe sobre o pagamento 
dos servidores civis e militares dO Poder Executivo 
Federal, inclusive suas autarquias e fundações, bem 
como dos empregados das empresas públicas e das 
sociedades de economia mista, e dá outras provi
dências•. 

De aciJrdo com as indicaÇões das lideranças, e 
nos termos dos §§ 42 e 5º do art. 2" da Resolução n" 
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1/89-CN, fica assim constituída a Comissão Mista in
cumbida de emitir parecer sobre a matéria: 

Titulares 

Odacir Soares 
José Alves 

Jáder Barbalho 
NabÓr Júnior 

SENADORES 

Suplentes 

PFL 
Vilson Kleinübing 
Hugo Napoleão 

PMDB 

Gerson Camata 
Carlos Bezerra 

PSDB 

José lgnácio Ferreira Lúcio Alcântara 

Bloco Oposição (PTIPDTIPSBIPPS) 

José Eduardo Outra Sebastião Rocha 

. PPB 

Epitácio Cafeteira Leomar Quintanilha 

Titulares 

Arolde de Oliveira 
Costa Ferreira 

DEPUTADOS 

Suplentes 

PFL 

Roberto Pessoa 
Jonival Lucas 

Bloco (PMDBIPSDIPSL) 

José Aldemir 
Ary Kara 

Noel de Oliveira 
NanSouza 

PSDB 

Adroaldo Streck Eduardo Mascarenhas 

Bloco (PTIPDTIPC do B) 

José Machado Neiva Moreira 

PV 

Fernando Gabeira Gilney Viana (cessão) 
De acordo com a Resolução n21, de 1989-CN, 

fica estabelecido o seguinte calendário para a trami
tação da matéria: 

Dia 19-3-97- designação da Comissão Mista 
Dia 2D-3-97- instalação da Comissão Mista 
Até 22-3-97- prazo para recebimento de emen-

das e para a Comissão Mista emitir o parecer sobre 
a admissibilidade 

Até 31-3-97- prazo final da Comissão Mista 
Àté ·15-4-97- prazo no Congresso Nacional 
O SR. PRESIDENTE (Geraldo Melo) - O Se

nhor Presidente da República enviou ao Congresso 
Nacional a Medida Provisória n2 1.48Q-28, adotada 

em 14 de março de 1997 e publicada no dia 17 do 
mesmo mês e ano, que 'altera dispositivos das Leis 
n2s 8.112, de 11 de dezembro de 1990, e 8.911, de 
11 de julho .9tH 994, para instituir os Décimos Incor
porados, e !;l;i,Qutras providências'. 

De acp~o com as indicações das lideranças, e 
nos terrnos,d9~ §§ 42 e 52 do art. 22 da Resolução·n2 

1/89-CN •. .f~~ssim constituída a Comissão Mista in
cumbida de,ef11itir parecer sobre a matéria: 

Titulares 

José Bianco 
Vilson Kleinübing 

Jáder Barbalho 
Nabor Júnior 

Jefferson Peres 

SENADORES. 

Suplentes 

PFL 
José Alves 
F-rancelina Pereira 

PMDB 

Gerson Camata 
Carlos Bezerra 

PSDB 

Lúdio Coelho 

Bloco Oposição (PTIPDTIPSB!PPS) 

José Eduardo OUtra -· Sebastião Rocha 

.PTB 

Emília Fernandes 

Titulares 

Valmir Campelo 

DEPUTADOS 

Suplentes 

PFL 
Manoel Castro Átila Uns 
Maurício Najar .Augusto Viveiros 

Bloco (PMDBIPSDIPSL) 

Zaire Rezende 
Marcos Uma 

Nestor Duarte 
Orcino Gonçalves 

PSDB 

Aécio Neves Adroaldo Streck 

Bloco (PTIPDTIPC do B) 

José Machado Neiva Moreira 

PPB 
Adhemar de Barros Rlho Valdenor Guedes 

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

Dia 19-3-97- designação da Comissão Mista 
Dia 2D-3-smnstaiáção da Comissão Mista 
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Até 22-3-97- prazo para recebimento de emen
das e para a Comissão Mista emitir o parecer sobre 
a admissibilidade 

Até 31-3-97- prazo final da Comissão Mista 
Até 15-4-97- prazo no Congrésso Nacional 
O SR. PRESIDENTE (Geraldo Melo) - O Se

nhor Presidente da República enviou áo Congresso 
Nacional a Medida Provisória n2 1.481-47, adotada 
em 14 de março de 1997 e publicada no dia 17 do 
mesmo mês e ano, que "altera a Lei n2 8.031, de 12 
de abril de 1990, 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 

João Rocha 
José Agripino 

Jáder Barbalho 
Nabor Júnior 

Carlos Wilson 

SENADORES 

Suplentes 

PFL 

Guilherme Palmeira 
José Bianco 

PMDB 

Gerson Camata 
Carlos Bezerra 

PSDB 

Geraldo Melo 

Bloco Oposição (PT/PDT/PSBIPPS) 

José Eduardo Outra Sebastião Rocha 

PPB 

Epitácio Cafeteira leomar Quintanilha 

Titulares 

Rubem Medina 
Eliseu Moura 

DEPUTADOS 

Suplentes 

PFL 

Osório Adriano 
Benedito de Ura 

Bloco (PMDBIPSD/PSL) 

Alberto Goldman 
Pedro Novais 

Gonzaga Mota 
Hermes Parcianello 

PSDB 

• Luiz Carlos Hauly Rommel Feijó 

Bloco (PTIPDTIPC do B) 

José Machado 

Israel Pinheiro 

Neiva Moreira 

PTB 

Etevalda Grassi de Menezes 

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

Dia 19-3-97- designação da Comissão Mista 
Dia 20-3-97- instalação da Comissão Mista· 
Até 22-3-97- prazo para recebimento de.emen-

das e para a Comissão Mista emitir o parecer sobre 
a admissibilidade 

Até 31-3-97- prazo final da Comissão Mista 
Até 15-4-97- prazo no Congresso Nacional 

O SR. PRESIDENTE (Geraldo Melo) -O Senhor 
Presidente da República enviou ao Congresso Nacio
nal a Medida Provisória n2 1.512-8, adotada em 14 de 
IT1aiÇO de 1997 e publicada no dia 17 do mesmo mês e 
ano, que "dá nova redação aos arts. 22 da Lei n2 9.138, 
de 29 de novembro de 1995, e 22da Lei n2 8.427, de 
27 de maio de 1992, que dispõem, respectivamente, 
sobre o crédito rural e sobre a conoessão de subven
ção económica nas operações de crédito rural". 

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 

Jonas Pinheiro 
Joel de Hollanda 

Jáder Barbalho 
NaborJúnior 

SENADORES 

Suplentes 

PFL 

Júlio Campos 
Freitas Neto 

PMDB 

Gerson Camata 
Carlos Bezerra 

PSDB 

Lúdio Coelho Geraldo Melo 

Bloco Oposição (PTIPDTIPSBIPPS} 

José Eduardo Outra Sebastião Machado 

Epitácio Cafeteira 

Titulares 

PPB 

Leomar Quintanilha 

DEPUTADOS 

Suplentes 

PFL 

Hugo Rodrigues da Cunha Adauto Pereira 
José Rocha Jaime Fernandes 

Bloco (PMDBIPSDIPSL) 

Silas Brasileiro 
Dilso Sperafico 

Oscar Goldoni 
Valdir Colatto 



128 ANAIS DO SENADO FEDERAL Março 1997 
--------....:..::..::.:==:..:::;;:.:=~------~~---------

PSDB 

Aécio Neves Adroado Streck 

Bloco (PTIPDTJPC do 8) 

José Machado Neiva MoreiraPL 
Valdemar Costa'Netc Luiz Buaiz 

De acoroo:~máRésolução.n2 1, de 1989-CN, 
fica estabel~dop:segl!inte calendário para a traJ'Tli
tação da matéria: 

Dia 19-3-97- desig·nação da Comissão Mista 
Dia 2(}.3-97.- instalação da Comissão Mista· ... 
Até 22-3-97- prazp,para recebimento de emen-

das e para a ComiSSão Mista emitir o parecer sobre 
a admissibiliéladé 

Até 31-3-97- prazo final da Comissão Mista 
Até 15-4-97. ~ PI:<IZO no CongreS)!o Nacional ,,. 

O SR. PRESIDENTE (Geraldo:.Melo}'f\· O 
Senhor Presidente_da flepúblic;:a epviou étO_Con
gresso Nacional a Medida Provisória n2 f.52G-?.. 
adotada em 14 de março de 1997 e publicada:·nb 
dia 17 do mesmo mês e ano, que-~dispõe sobrÊ(á 
novação de dívidas e responsabilidades do Fun
do de Comp~nsação .de Variações Salariais -
FCVS; altera o Decreto~lei n2 2.406, de 5 de ja
neiro de 1988,' e· as leis· n"s 8.004, 8.100 e 
8.692, de 14 de março de 1990, 5 de dezembro 
de 1990, e· 28 de julho de 1993, respectivamen-
te; e dá outras providênCias•. . 

De acordó' com. as indicações das lideran':. 
ças, e nos termos dos §§ 42 e 52 do art. 22 da 
Resolução n2 - 1/89-CN, fica assim constituída a 
Comfssão Mista incumbida de emitir parecer so
bre a matéria: 

Titulares 

Freitas Neto 
Waldeck Omelas 

Jáder Barbalho 
Nabor Júnior 

SENADORES 

Suplentes 

PFL 

RomeroJucá 
JoséBianco 

PMDB 

Gerson Camata 
Carlos Bezerra 

PSDB 

Carlos Wilson Beni Veras 
Bloco Oposição (PTIPDTIPSBIPPS) 

José Eduardo Outra Sebastião Rocha 

PTB 

Valmir Campelo Emma Fernandes 

Titulares 

DEPUTADOS 

Suplentes 

PFL 

César Bandeira Benedito de Uro. 
Aroldo Cedraz Rogério Silva 

'Bfoco CPMDBIPSDIPSL) 

Saraiva Felipe 
. Ricardo Rique 

· Maçai Filho 
Aníbal Gomes 

PSDB 

Aécio Neves . 1.Adroaldo Streck 

Bloco (PTIPDTJPC do B) 

José Machado Neiva Moreira 

PPS 

Sérgio Arouca Augusto Carvalho 
De acordo com a Resolução n2 1, de 1989-CN, 

fica estabelecido o seguinte-calendário para a trami
tação da matéria: 

Dia 19-3-97- designação da Comissão Mista 
Dia 20-3-97- instalação da Comissão Mista 
Até 22-3-97- prazo para recebimento de emen-

das e para a Comissão Mista emitir o parecer sobre 
a admissibilidade 

Até 31-3-97- prazo final da Comissão Mista 
Até 15-4-97- prazo no Congresso Nacional 
O SR. PRESIDENTE (Geraldo Melo) - O Se

nhor Presidente da República enviou ao Congresso 
Nacional a Médida Provisória n2 1.530-4, adotada 
em 14 de março de 1997 e publicada no dia 17 do 
mesmo mês e ano, que "institui o Programa de Des
ligamento Voluntário de servidores civis do Poder 
Executivo Federal e dá outras providências". 

De acordo com as indicações das liderai'!Ç8S, e 
nos termos dos §§ 42 e S2 do art. 2" da Resolução n• 
1/89-CN, fica assim constituída a Comissão Mista in
cumbida de emitir parecer sobre a matéria: 

Titulares 

BelloParga 
Freitas Neto 

Jáder Barbalho 
Nabor Júnior 

·sENADORES 

Suplentes 

PFL 

José Agripino 
Guilherme Palmeira 

PMDB. 

Gerson Camata 
· Carlos Bezerra 

PSDB 

José Roberto Arruda José lgnácio Ferreira 
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Bloco Oposição (PTIPDTIPSBIPPS) 

José Eduardo Outra Sebastião Rocha 
PPB 

Epitácio Cafeteira Leomar Quintanilha 

DEPUTADOS 

Titulares Suplentes 

PFL 

Jonival Lucas Roland Lavigne 
José Santana de Vasconcellos Antônio Joaquim 
Araújo 

Bloco (PMDBIPSDIPSL) 

Max Rosenmann 
Antônio do V alie 

Chicão Brígido 
Confúcio Moura 

PSDB 

Aécio Neves Adroaldo Streck 

Bloco (PTIPDTIPC do B) 

José Machado 

Bosco França 

Neiva Moreira · 

PMN 

De acordo com a Resolução n21, de 1989-GN, 
fica estabelecido o seguinte calendário para·a'tralljj
tação da matéria: 

Dia 19-3-97- designação da Comissão Mista . 
Dia 20-3-97- instalação da Comissão Mista 
Até 22-3-97- prazo para recebimento de emeri~ 

das e para.a Comissão Mista emitir o parecer sobrê 
a admissibilidade 

Até 31-3-97- prazo final da Comissão MiSta 
Até 15-4--97- prazo no Congresso NaCional 
O SR. PRESIDENTE (Geraldo Melo)- O Senhor 

Presidente da República enviou ao Congresso Nacio
nal a Medida Provisória n2 1.554-13, adotaélà ein 14 de 
março de 1997 e publicada no dia 17 do mesmo mês e 
ano, que 'altera os arts. 22, 32, 42, 52, 62, 72 e 92,daLei 
nº 8.7 45, de 9 de dezembro de 1993, que âl$pÕe SObre 
a contratação por tempo determinado para atender à 
necessidade temporária de excepcional interesse pú
blico, 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-GN, fica assim constituída a Comissão Mista in
cumbida de emitir parecer sobre a matéria: 

Titulares 

Odacir Soares 
Waldeck Omelas 

SENADORES 

Suplentes . 

PFL. 
José Agripino 
João Rocha 

Jáder Barbalho 
Nabor Júnior 

.PMDB. 

Gerson Camata 
Carlos Bezerra 

PSDB. 

Lúdio Coelho éeni Veras 

81~ Oposição (PTIPDTIPSB!f'PS) 

José Eduardo Outra Sebastião Rocha 

·PTB. 

Emília Fernandes Valmir Campelo 

Titulares 

Osvaldo Coelho· 
Aytes éia.éunha-. . ' 

DEPUTADOS 

Suplentes 

PFL. 
Raimundo santos 
·Paulo Uma 

BIÓCO (PMDB/PSDIPSL) 

-Paulo Rftzei
Oroino ~oi)Ç8lves 

Noel de Oliveira . 
·'AJ~rico Filho 

·PSDB. 

Aécio t<,Jeves -·Adroaldo Streck · 

Bloóó'-(PTIPQT/PC do 8) 

José Machado- Neiva Moreira ·' 

PV 

Femarído.Gabeira •Gilney Vl8.l)a (cessão) 

· _: ot~·ac:OI'dcrcom_a Resolução n2 1, <ie·198~N. 
fica àstabE!Iecido <! .sàguiht~ ;calendário para a trami
tação da. r'ri8téria: 

· ··Dia 1g..s.:9i• qeslgna~o da Comissão Mista 
· · olâ' 2o4-91- iiistatâ9!ió·aa Comissão Mista 
Até 22:.a~7-, prazo J)iira fecebimento de emen

das e·~ra a:C9miSsão Mista emitir o parecer sobre 
a admisSibilidade 

Até 31-3-97• prâzd final da Comissão Mista .. 
. Até -154-97~ p~ no. Coi-Jgresso Nacional .. 

. . () SR;)~RESIDENTE (Geraldó Melo}- () Se
nhor Piesidente -da R!!J)_úblié:a ~nviOu ao Congresso 
Naci01)81 a·Medida ProviSória n2 1.556-8, adotada 
em 14 de :rrlàrçQ ,de 1997. ~ publicada no dia 15 do 
mesmo mês e ano, que ."estabelece mecanismos ob
jetivando incentivar~a-f'édLição da presença do setor 
público.--estadual ·na. atiVidade-·financeira bancária, 
dispõe .·sobre a privatizàção _de instituições financei
ras, e dá outràS-providência$~. oe ac:oido com as indi~ções das lideranças, e 
nos te~ dos §§ 411 e SR do art. 22 da Resolução n2 

. 1/89-GN, fica assim constituída a Comissão Mista in
cumbida de emitir pa_recer sobre a matéria: 
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SENADORES 

Titulares Suplentes 

PFL., 

Bello Parga João Rocha 
Francelino Pereira · Jdsé' Alves 

Jãder Barbalho 
Nabor Júnior 

PMDB 

Gersàn Cámata 
Carlos Bezerra 

PSDB.' 

Carlos Wilson Lúdio CoelhQ . ., 

Bloco Oposição (PTIPDTIPSBIPPSl 

José Eduardo Outra .Sebastião.RQCha 

PPB 

Epitãcio Cafetei.a Leomar Quintànilha 

Titulares 

DEPUTADOS 

Suplentes 

PFL 

Paulo Cordeiro (cessão) "Aiitõnio dos Santos 
Inocêncio Oliveira Saulo Queiroz 

Bloco {PMDBIPSD/PSL). 

Geddel Vieira Lima 
Eliseu Padilha 

José Luiz Clerot 
Confúcio Moura 

PSDB. 

Aécio Neves Adroaldo Streck . 
. ·" 

Bloco (PTIPDT/PC do B) 

José Machado 

Bosco França 

Neiva Moreira 

PMN. 

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

Dia 19-3-97- designação da Comissão Mista 
Dia 2D-3-97- instalação da Comissão Mista 
Até 2()-3-97- prazo para recebimento de emen-

das e para a Comissão Mista emitir o parecer sobre 
a admissibilidade 

Até 29-3-97- prazo final da Comissão Mista 
Até 13-4-97- prazo no Congresso Nacional 
O SR. PRESIDENTE (Geraldo Melo) • O Se

nhor Presidente da República enviou ao Congresso 
Nacional a MeQida:J?rovisória n2 1.55g..11, adotada 
em 14 de março de 1997 e publicada no dia 17 do 
mesmo mês e ano, que "altera a legislação do imposto 
de renda e da contribuição social sobre o lucro". 

De aéordo 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 

JoãoRoch~ 
José~es. 

Jãder Barbalho 
Nabor Júnior 

SENADORES 

Suplentes 

PFL 

Odacir Soares 
José Bianco 

PMDB. 

GersonCamata 
Carlos Bezerra· 

PSDB. 

Coutinho Jorge Lúcio Alcântara 

Bloeo Oposição (PTIPDT/PSBIPPS) 

José Eduardo Outra Sebastião Rocha 

PPB 

Epitãcio Cafeteira · · Leomar Quintanilha 

Titulares 

DEPUTADOS 

Suplentes 

PFL 

Osório. Adriano · ... Jair Soares 
Eliseu Resende Mussa Demes. 

Bloco (PMDBIPSD/PSL) 

Max Rosenmann 
NanSouza 

Jurandyr Paixão 
Colbert Martins 

PSDB. 

Firmo de Castro Roberto Brant 

Bloco (PTIPDT/PC do 8) 

José Machado Neiva Moreira 

PPB. 

Lufs BarbOsa Júlio Redecker 

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

Dia 19-3-97 • designação da Comissão Mista 
Dia 2D-3-97- instalação da Comissão Mista 
Até 22-3-97- prazo para recebimento de emen-

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

Até 31-3-97- prazo final da Comissão Mista 
Até 15-4-97- orai:o no Conoresso Nacional 
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O SR. PRESIDENTE (Geraldo 'Melo) - O Se
nhor Presidente da República enviou ao Congresso 
Nacional a Medida Provisória n2 1.560·3, adotada 
em 14 de março de 1997 e publicada no dia 17 do 
mesmo mês e ano, que "estabelece critérios para 
consolidação, a assunção e o refinanciamento, pela 
União, da dívida pública mobiliária e outras que es
pecifica, de responsabilidade dos Estados e do Dis
trito Federal". 

De acordo com as indicações das lideranças, e 
nos termos dos §§ 42 e 52 do art. 2'1 da Resolução n" 
1/89-CN, fica assim constituída a Comissão Mista in
cumbida de emitir parecer sobre a matéria: 

SENADORES 

Titulares Suplentes. 

PFL 

João Rocha Odacir Soares 
José Alves JoséBianco 

PMDE 

Jáder Barbalho GersonCamata 
Nabor Júnior Carfos Bezerra 

PSDB. 

José Serra Jefferson Peres. 

Bloco Oposição (P:TIPDTIPSBIPPS) 

José Eduardo Outra SebaStião Rocha 

PTB· 
Regina Assumpção Valmir Campeló 

Titulares 

Jairo Carneiro· 
Paeslandim 

DEPUTA-DOS 

Suplenlel$ 

PFL 

Vilmar Rocha 
Ciro Nogueira 

Bloco (PMDBIPSDIPSL) 

Remi Trinta 
Adeison Salvador 

Dilso Sperafico 
Pinheiro Landim ; 

PSDB 

Arnaldo Madeira Luiz Cari<?S Hauly 

Bloco (PTIPDTIPC ÇQ 1;1) 

José MachadQ 

José Borba 

Neiva Moreira 

PTB 
Leopoldo Bessone 

De acordo com a Resolução n• 1, de .1989-cN, 
fica estabelecido o seguinte calendário para a trami
tação da matéria: 

Dia 19·3-97- designação da Comissão Mista 
Dia 20-3-97- instalação da Comissão Mista 
Até 22-3-97- prazo para recebimento de emen-

das e para a Comissão Mista emitir o parecer sobre 
a admissibilidade 

Até 31-3-97- prazo final da Comissão Mista 
Até 15+97- prazo no Congresso Nacional 
O SR. PRESIDENTE .(Geraldo Melo)- O Se

nhor Presidente da República enviou ao Congresso 
Nacional a Medida Provisória n2 1.562-3, adotada 
em 14 de março de 1997 e publicada no dia 17 do 
mesmo mês e ano, que "define diretrizes e incenti
vos fiscais para o' desenvolvimento regional e dá ou
tras providências". 

De acordo com as indicações das lideranças, e 
- nos termos dos §§ 4" .. e 5" do art.. 2" da Resolução n2 

.1/89-CN, .fica assim c:Onstituída a Comissão Mista in
, .cumbida de emitir parecer sobre a matéria: 

Titulares. 

·João Rocha 
José Alves:· 

JáderBaibalho 
Nabor. Júnior:: 

BeniVeras 

'SENADORES 

. suplentes. 

··PFL 

'Odacir Soares 
: José Bianco. · 

PMDB 

Gerson Camata 
· ·Carlos Bezerra 

.. 
PSDB 

Carlos Wilson. 

Bloco Oposição (PT/PDTIPSBIPPS). 

José Eduardo Outra ·Sebastião Rocha 

pTB 
Regina Assumpção ,Emília Fernandes 

Titulares 

'DEPUTADOS 

··Suplentes. 

~-;pFL 

Wilmar Rocha César Bandeira 
lberê Ferreira ··:en5eu Moura 

.. Bloco (PMDBIPSDIPSL) . · 

Neuto de Conto' 
Carlos Apolinário 

Pimental Gomes 

Nair xavier Lobo 
.Marcos Uma 

PSDB 

Olávio Rocha 



-------------=---c--------=----------------

132 ANAIS DO SENADO FEDERAL Março 1997 

Bloco {PTIPDT/PC oo B) 

José Machado · NE!iva Moreira 

'PL 

Valdemar CoSta Neto · tuiz· Buaiz 

·.. . De acordO com~· Resol4ção .nG 1 ;, de·198g.;cN, 
fiéa estabelecido o seguinte .calendário Para. a trami· 
tação da matérià: . 

Dia 1,s,.a..97, designàção daCom~o.Mista 
:oia 2~97·instal{:lção~ComissãoMlsta 

"Até 22·3-91~ Pr.lZó .. Páfa r'ecebimentO .48 6rneJl
dás ·e ·para a, comisSãc{Mista í:nnitli' i:i p.,recàr sobre 
ii admissibilidade 

.. Até 31~97; prazo:finat.da ~o:MiStà 

Até 15-4-97-p~no COngi'8$S()N~~Ilal 

· O SR. PRESIDENTE. (Giirak!Q: Melo)_..; O Se
nhOr Presidente da RE;públic;i:i enVio\~ ao eo'ngrêsso 
Nacional a· Medida PróVisórià n11 • 1.56!-1, :&dotada 
.e~ _14de março_d~J~l;f!Jl~I:JI!cada. nodirp7, dó 
mesmo rilês'.e a,to, que ~d•5PQ8. sobre ·a ~ular:J.~
ção, administração, aforâmento e alienação: âe be~ 
imówis de ciomfnio·da:União; altera. dispositivos dos 
Decretos-Leis ·n~~s .9'.7sO.,:tfe S de seterrib~Q ~ 1946; 
e 2.398, de 2{de aezãmbro de. 1.987i regulariiénta o 
§ 22 do art. 49 :dó Ato da5_ DisJi<?siç&ls COnStitucio
nais Transitórias, e dá otrtras provid~ncias" •.... · 

. De acorçlo coqi as:lndicil~ :~ra~~ e. 
nos termos doS.§§ 4G e.~;do àrt, 2G ~ ,Rest!luçãO OS' 
1/89-CN, fica assim c:Onstitufda·a Comissão Mista in
'cur:óbidil de emitir parecér sobre.a matéJ1éi: 

Titulares 

Hugo Napoleão 
Edison Lobão 

Jáder Barbàlho 
Nabor Júnior 

·SENADORES. 

Suplentes 

PFL 

. Francelina P.!l.rei~ 
Gilberto Miranda 

~Mos· 
· .Gerson Gamata 
Carlos Bezerar 

PSDB. 

Lúdio Coelho . Coutinho Jorge. 

Bloco Oposição (PT/PDT/PSBIPPS) 

José Eduardo Outra: s&bastião Rocfta 

.PPB 

Epitácio Cafeteira ~!3ornar Quintanilha 

Titulares 

. ·DEPUTADOS 

Suplentes 

PFL 

· Valdomiro Megéi' Ademir Cunha 
Talvàne AJ'btjqi,l'àrque Jaime Fernandes. 

Rita Camata 
UdiaQuinan 

:s1oco {PMDBIPSD/PSL) 

Udson Bandeira 
Marçal Filho. 

PSOB 

.Aimino Affonso Alzira Ewerton 

Bloco {PTIPDT/PC do B) 

José Machado Neiva Moreira 

PPS. 

Sérgio Arouca Augusto Carvalho 
.. · De acordo com a Resolução n2.1, de 1989-CN, 

fiêa estabelecido o-seguinte calendário para a trami
tação da matéria: 

Dia 19-3-97- designação da Comissão Mista 
Dia 20-3-97- instalação da Comissão Mista 

. Até 22-3-97- prazo para recebimento de emen
das e para a Comissão Mista emitir o parecer sobre 
a admissibilidade . .. . . . 

Até 31-3-97- prazo final da Comissão Mista 
Até 15-4-97- prazo no Congresso Nacional 

. O SR •. PRESIDENTE (Geraldo Melo) - Será 
feita a devida i:omunicação à Cârnra dos Deputados. 

O SR. PRESIDENTE (Geraldó Melo)- A Presi
dência recebeu, dó Banco Central do Brasil, o Ofício 
n2 S/29, de 1997 (n2 649/97, na origem), encami-

. nhando, nos. termos da Resolução n2 69, de 1995, 
dó Senadó Federal, manifestação daquele Órgão re
lativa à solicitação do Governo do Estado de santa 
Catarina, para que possa emitir Letras Financeiras 
do Tesouro do Estadó - LFTSC, cujos recursos se
rão destinados ao giro da dívida mobiliária dó muni
cípio, vencível no 12 semestre de 1997. 

A matéria vai à Comissão de Assuntos Econõ
micos. 

O SR. PRESIDENTE (Geraldo Melo)- Sobre a 
mesa, requerimentos que serão lidos pelos Sr. 1ll 
Secretário em exercício, Senador Joel de Hollanda. 

São lidos os seguintes: 

REQUERIMENTO N11 209, OE 1997 

Senhor Presidente, 
Requeiro, nos termos dos artigo 49, inciso X, e 

50 da Constituição Federal combinados com o a~igo 
216 do Regimento Interno do Senado Federal setam 
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solicitadas ao Ministro das Minas e Energia as se
guintes informações: 

1. Relação de todos os contratos assinados 
pela Eletrobras, no período de 12 de janeiro de 1995 
a 28 de fevereiro de 1997, com profi~~~Jiais para a 
execução de serviços técnicos especi~!~~os. d~ta
lhando os seguintes dados: nome dó profissional, 
data da contratação, valor contratado;;serviço a rea
lizar, justificativa da dispensa ou inexigibil!dade de li
citação. 

2. Relação de todos os empregados desliga
dos, a qualquer título, da empresa no período de 12 

de janeiro de 1995 a 28 de fevereiro de 1997, deta
lhando: nome do empregado, úHimo cargo ou função 
exercídos na Eletrobras, data do desligamento, ca
racterísticas do desligamento (com ou sem incentivo 
de qualquer espécie). 

Justificação 

A leitura atenta de alguns números do Diário · 
Oficial da União, no período de janeiro de 1995 a fe
vereiro de 1997, evidencia que a Centrais Elétricas 
Brasileiras S. A - ELETROBRAS vem se utilizando 
sobremaneira dos mecanismos da dispensa ou ine
xigibilidade de licitação, em especial para a contrata
ção de serviços técnicos especializados de consulto
ria e assessoria. 

Nos úHimos meses nota-se que tais contrataçõ
es se intensificariam, incluindo ex-executivos e ex
funcionários da empresa, como pode ser verificado 
nos seguintes "Extratos• publicados no DOU: . 

- -Contrato ECE-794196, DOU de 9-'k96, Seção 
3, pág.12819; 

-Contrato ECE-795/96, DOU de 9-7-96, Seção 
3, pág. 12819; 

-Contrato ECE-817/96, DOU de 1!!..8-96, Se
ção 3, pág. 14920; 

..:. Contrato ECE-790196 e prorrogação ECE-
790-A/96, DOU de 4-9-96, Seção 3, pág. 17709;· 

. - - Contrato ECE-791196 e prorrogação ECE-
791-A/96, DOU de 4-9-96, Seção3, pág.17709. 

- Contrato ECE-792196 e prorrogação ECE-
792-A/96, DOU de 4-9-96, Seção 3, pág. 17709; 

- Contrato de inexigilibidade de licitação publi
cado no DOU de 14 de outubro de 1996, Seção 3, 
pág. 21844. 

Considerando notícias que tais contratações 
estariam sendo efetuadas quase que de forma con
jugada com desligamentos recentes dos técnicos da 
empresa, ou seja, empregados do corpo técnico da 
Eletrobras estariam sendo desligados, inclusive atra
vés dos programas de incentivos, com a garantia de· 
imediata contratação, sem licitação, para prestação 

de "serviços técnicos es!lecializadps~.·As informaçõ
es aqui solicitadas são de fundamental importância 
para que possamos cumprir com nossas atribuições 
constitucionais. 

Sala das Sessões, 19 de março de 1997.- Se
nador Eduardo Matarazzo Suplicy. 

(A M~sa, pa~ decisão.) 

REQÜERIMENTO N2 210, DE 1997 
Requeiro à Mesa Diretora.; :na forma regimen

tal, obsêrvando-se o disposto. no. art.:-216, IV, do Re
gimento Interno, em relação a .Resolução n2 11, de 
1997, seja solicitado infonitação ao Excelentíssimo 
Senhor Ministro da Fazenda sobre a adimplência do 
Estado de Rondônia.às CO(ldições àiustadas para a 
obtenção de ·empréstimOs e finànciamentos junto à 
Caixa ·Económica Federal, e Bancó 'do Brasil, pres
critas no Programa de Apoio à Reestruturação e a&· 
AjUste Fiscal 'de:EStadoS. 

__ j~~cação 

o Govemó--Fedéral institúiu o ''Ptograr'na de 
Ai:íoío à Reestruturação e ao Ajuste Fiscal de· Esta
dos, e através .da: Resolução n2 70, de 1995, o Séna
do ·Federal autorizou os· Estados a éontratarem as 
operações de crédito nele previstas, excetuando-se 
das obrigações p~s na Resolução· n" 69, de 
1995, dentre outros dispositivos, a obrigação 'do 
Banco Central do Brasil encaminhar o pleito de cada 
operação espeeifica ao Senado Federal para resolu
ções autorizativas. .. 

· Esta Resalução n2 70, de 1995, -nó 'Einfarjto; foi 
alterada pela Resolução n2 12; de 1997, que deter
mina a submissão dos contratos à Comissão de As
suntos Econômicos do Senado Federal, para apre
ciação, no prazo de quinze dias, cujo pal'eCElr será 
objeto de deliberação pelo Plenário do Senado Fe-
deral. · 

Seguiu-se, que para o alongamento do perfil da 
dfvida contrafda consoante autorizado na Resolução 
n" 70, de 1995, através da Resolução n2 11, de 
1997, o Senado Federal autorizou a contratação de 
operação de crédito sob o amparo deste Programa 
de Apoio à Reestruturação e ao Ajuste 'FIScal-de 
Longo Prazo dos Estados, tendo por valor, o saldo 
dos empréstimos e financiamentos junto à Caixa 
Econômica Federal, inclusive,. os concedidos ao am
paro dos Votos CMN 162195, 1.75/95,e.122/96, e ao 
Banco do Brasil S.A, concedido com base no Voto 
CMN 31/96, atualizado na forma das cláusi.llas esti
puladas no retromencionado Protocolo de Acordo, 
em prazo de 15 anos e condições que se especifica. 
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O contrato deverá ser submetido à ComisSão 
de Assuntos Econômicos para apreciação, e seu pa
recer será objeto de deliberação pelo Plenário do 
Senado Federal. 

Ao Senado Federal deverá ser encaminhado 
pelo Estado, na. ocasião da assinatura do contrato, a· 
correspondente· autorização legislativa para a reali
zaçãq da operação; .certidão negativa de débitos jun- · 
to ao INSS; de quitação de· tributos federais; certifi
cado de regularidade de situação do FGTS; e decla
ração de adimplência junto. ao Sistema. Financeiro· · 
Nacional; além da comprovação do cumprimento do 
disposto nos arts. 27 e 212 da Constituição Federal; 
e na Lei Complementar n2 82, de 27 de março de · · 
1995, assim como do.pleno exercício da competên
cia tributária conferida·pela Constituição Federal. 

Assim, para adequada instrução da matéria irn- · 
põe-se a informação. sobre a adimplência do Estado . 
em relação às condições ajustadas para a obtenção: 
dos empréstimos e .. financimnentos junto à -caixa .. 
Econômica Federal, concedidos ao amparo dos Vo-: 
tos CMN·162195, -175/95 e 122196, e junto ao Banco· . 
do Brasil S.A., concedidos com base no Voto CMN. 
31/96. 

Sala das Sessões, 19 de março de 1997. - Se
nador Emandes Amorim. 

(A Mesa, para decisão.) 

REQUERIMENTO N2 211, DE 1997 

·Nos termos do artigo 50,§ 22, da Constituição:. 
Federal e do artigo 216, do Regimento Interno do . 
senado Federar, requeiro sejam solicitadas ao Exce- . 
lentíssimo Senhor Ministro da Fazenda as seguintes 
inforrrw.çôes: . 

a} se procedem as notícias veiculadas pela im
prensa de que o Tesouro Nacional injetará US$40 
milhões para tentar salvar o Projeto Jari; 

b} em caso afirmativo, qual a fonte desses re
cursos; 

c} nesta hipótese, quais as medidas que serão 
adotadas ·para não aumentar ainda mais o déficit pú
blico; 

d) quanto o Tesouro Nacional, ou qualquer ou
tro Agente Financeiro Federal já integralizou em re
cursos no Projeto Jari; e 

e} qual o montante da dívida do Projeto Jari 
com o Banco do Brasil, BNDES, Caixa Econômica 
Federal e o BASA. 

Justificação 

O Jornal do Brasil do dia 8 deste mês, em 
sua seção "Negócios e Finanças•, publicou artigo 

- assinado pelo jornalista Gilberto Scofield Jr., sob o 
título "T escuro vai injetar dinheiro no Jari", com o 
subtítulo "BallC().'do Brasil quer receber do Governo 
US$40 milhôes''que foi obrigado a gastar compran
do, há 14 an~-12% do Projeto•. 

lnformaral'i'natéria que, segundo afirmativa de 
um ex-execUtivo,dà empresa, ·o Jari é uma espécie 

. de conçordata branca", e que a solução para a so
brevivência'dQ::projeto- que desde a sua criação, 
através das. :mãos do magnata americano Daniel 
Ludwig,- há 29 anos, nunca viu a cor do lucro - pas
sa pelo equacionamento da dívida de US$270 milhõ
es com o BNDES e com o Banco do Brasil. 

O Senado Federal precisa ter conhecimento de 
como o aSsunto será resolvido sem agravar ainda 
mais o déficit público. Esta a finalidade do presente 
requerimento. 

Sala das Sessões, 19 de março de 1997. - Se
nador Romero Jucá. 

(A Mesa, para decisão.) 

O SR. PRESIDENTE (Geraldo Melo) - Os re
querimentos lidos serão despachados à Mesa para, 
decisão, nos termos do inciso III do art. 216 do Regi
mento Interno.· 

Sobre a mesa, ofício que será lido pelo Sr, 12 
Secretário em exercício, Senador Joel de Hollanda. 

É lido o seguinte: 

Brasília, 12 de março de 1997 

OF. GLPMDB N2 81/97 

Senhor Presidente, 
. Nos termos regimentais, comunico a Vossa Ex

celência a indicação do Senador Fernando Bezerra 
como membro Titular, na Comissão de Educação. 

Renovo, na oportunidade, votos de apreço e 
consideração. - Senador Jáder Barbalho, Líder do 
PMDB. 

O SR. PRESIDENTE (Geraldo Melo)- A Presi
dência designa o Senador Fernando Bezerra como 
membro titular representando o PMDB na Comissão 
de Educação, nos termos do ofício daquela Uderan
ça que acaba de ser lido. 

Sobre a mesa, ofícios que serão ftdos pelo Sr. 12 
Secretário em exercício, Senador Joel de Hollanda. 

São lidos os seguintes: 

OF.N256/97 

Brasília, 19 de março de 1997 
Senhor Presidente; 
Tenho a honra de indicar a Vossa Excelência, 

nos termos regimentais, o Deputado Philemon Ro-
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drigues e o Deputado Murilo Domingos, para ocupa
rem respectivamente vaga de Titular e Suplente, em 
substituição aos anteriormente indicados, na Comis
são Mista sobre a Medida Provisória n2-1.551-20, de 
13 de março de 1997, •que altera a·legislação refe
rente ao Adicional ao Fréte para a·:Renovação da 
Marinha Mercante- AFRMM e ao Fundo, da Marinha 
Mercante, e dá outras providências•. .. .. 

Na oportunidade, renovo a Vossa,Excelência 
os meus protestos de elevado apreço 'e distinta con
sideração. - Deputado Paulo Heslander, Líder do 
Partido Trabalhista Brasileiro. 

OF. Nº 057/97 

Brasília, 19 de março de 1997 
Senhor Presidente: 
Tenho a honra de indicar a Vossa Excelência, 

nos termos regimentais, o Deputado Félix Mendonça 
e o Deputado José Coimbra, para ocuparem respec
tivamente vaga de Titular e Suplente, em substitui
ção aos anteriormente indicaqos, na Comissão Mista 
sobre a Medida Provisória n2 1.541-22, de 13 de 
março de 1997, "que dá nova redação ao§ 32 do art. 
52 da Lei n2 8.931, de 22 de setembro de 1994, que 
dispõe sobre a amortização, juros e outros encargos 
decorrentes da extinção ou dissolução de entidades 
da Admlilistração Pública Federal, e dá outras provi
dências. 

Na oportunidade, renovo a Vossa Excelência 
os meus protestos de elevado apreço e distinta con: 
sideração-;;_ "S. Deputado Paulo Heslander, Líder do 
Partido Trabalhista Brasileiro. 

O SR. PRESIDENTE (Geraldo Melo) - Serão 
feitas as substituições solicitadas. 

O SR. PRESIDENTE (Geraldo Melo) - Para 
uma comunicação inadiável, concedo a palavra, por 
cinco minutos, ao Senador José Eduardo. 

O SR. JOSÉ EDUARDO VIEIRA (PTB-PR. 
Para uma ·comunicação inadiável. Sem revisão do 
orador.) - Sr.· Presidente, Sr's e Srs. Senadores,· 
está no Correio Brazillense de ·hoje um manifesto 
"Grito da Terra Brasil", tendo sua pauta de reivindi
cações .sido entregue ao Congresso e ao Presidente 
da República. 

Esse manifesto, em seu texto, faz menção aos 
pleitos de definição de uma política agrícola, que 
não é uma prerrogativa da Contag, da CUT ou de 
qualquer das entidades que o assinam, tampouco do 
MST, mas sim um pleito de todos aqueles que se 
preocupam com a agricultura brasileira e com a falta 
de políticas agrícolas adequadas para o seu desen
voivimento. 

Na campanha do então candidato Fernando 
Henrique Cardoso, discutíamos a necessidade de 
definição dessas políticas. Naquela oportunidade su
geri - sem imaginar que fosse ocupar o Ministério da 
Agricultura - a necessidade de o Governo definir 
uma política em benefício dos pequenos agricultores 
brasileiros, permitindo a sua fixação na terra, a fim 
de diminuir o êxodo rural, dando não só o apoio fi
nanceiro, mas principalmente o técnico às entidades 
de extensão rural existentes nos Estados, criando 
condições efetivas para que essa assistência técnica 
chegasse aos agricultores. 

Ao assumir o Ministério, uma das minhas pri
meiras preocupações foi a elaboração desse progra
ma que, mais tarde, foi denominado Pronaf. 

Quero, ainda que tardiamente, manifestar a mi
nha alegria em ver que essas entidades reconhecem 
a importãncia. desse programa, criado no Governo 
Fernando Henrique Cardoso, apesar de,· à época, 
muitas vezes ter solicitado a algumas dessas entida
des o apoio para o mesmo e ter recebido como res- . 
posta a recusa. A minha preocupação, manifesta 
àquela altura, era exclusivamente com a agricultura 
familiar e com·· a reforma agrária, questões 1:JUe este 
Governo vem .procurando implementar e agilizar da 
forma mais eficiente, com muitos problemas, como 
todos sabem, mas que, apesar de todas as dificulda
des, vem avançando. 

Sr. Presidente, para efeito de registrar a verda
de dos fatos, deixo registrado nos Anais desta Casa 
que a concepção do Pronaf ocorreu no Governo Fer
nando Henrique Cardoso, por intermédio da minha 
pessOa, quando ocupei o Ministério da AgricultÜra, 
respondendo a um pleito de todos aqueles que se 
preocupam com a questão da terra no Brasil, e não 
apenas dos signatários desse movimento que, à 
época. como disse, não tiveram grande participação 
ou praticamente nenhuma na elaboração desse pro-
grama. . . 

. Ao deixar registrado esse fato; quero manifes
tar a minha alegria ao ver que hoje há esse reconhe
cimento da importância desse programa para a agri
cultura brasileira. 

· Muito obrigado. . . 

Durante o discurso do Sr. José Eduar
do, o Sr. Geraldo Melo, 12 .Vice-Presidente, 

· deixa a cadeira da presidência, que é QCU
pada pelo Sr. Antonio Carlos Magalhães, 
Presidente. · 

O SR. PRESIDENTE (Antonio Carlos Magalhães) 
-Esgotado o tempo destinado ao Expediente. 

Passa-se à 
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ORDEM DO DIA 

Item único: 

PROJETO DE-DECRETO 
LEGISLATIVO N2 28, DE 1997 

(Eri,- regime de urgência, nos tennos 
do àrt.. 172, .11. ~é·, éàmbinado com ó art. 
353, parãgraf<>'único: do Regimento lnte~cr 
- Requerimento n2 205, de 1997) · .. · 

Projeto de Decreto Legislativo n~ 28, 
de 1997 (nil 379196, na· câmara dos beputa
dos), que aprova o texto do Convênio CcinS-' 
titutivo do Banco de Compensações lntema
cicmais .:.:·ars: refêréríte à adesão do ·sa~ 
Ceritmr do Brasil; em nome do Governei brá
sileiro, como membro associado àquela ins
tituição_ i~temacional.· 

o parecer do Relator, Senador Hugo N.apo
leão, é favorãyel e encontra-se à disposição dOs sr'S:. 
Senadores em suas bancadas.. .. 

É o seguinte o parecer favorável: · 

PARECER DE PLENÁRIO, DE 1997 ' 

Em substituição à Comissão de Re
lações Exteriores e Defesa Nacional, so-. 
bre o Projeto dei. Decreto legislativo n2 
28, de 1997 (n2 379, de 1996, na Câmara· 
dos Deputados), submetendo à conside
ração do Congresso Nacional • Aprova Ó'' 
texto do Convênio Constitutivo do Banco 
. de Compensações Internacionais .:.. . BIS, 
reférente à adesão do Banco Centrai do 
Brasil, em nome do Governo brasileiro, 
como membro associado àquela institui
ção Internacional•. 

Relator: Senador Hugo Napoleão 

1- Relatório 

Consoante o disposto no artigo 49, inciso I, da 
Carta Magna, o Senhor Presidente da República 
submete à apreciação do Congresso Nacional, 
acOmpanhado da competente exposição de motivos 
-EM n2 512, de 5 de novembro de 1996, do Sr. Mi
nistro de Estado da Fazenda {fls. 55 e 56) e Parecer 
da Procuradoria Geral da Fazenda NacionaVCOFIN" 
1.864/96, o texto do Convênio Constitutivo do Banco 
de Compensações Internacionais - BIS, concernen
te à adesão,do Banco Central do Brasil, em nome do 
Governo brasileiro, na qualidade de membro asso
ciado à aludida instituição internacional. Efetivamen
te, comanda o art. 49 da Constituição Federal: 

"Art. 49. É da competência exclusiva 
do Congresso Nacional: 

1- resolver definitivamente sobre trata
dos, • acordos ou . atos internacionais que 
acarretem encargos ou compromissos gra
vo~~~ patrimônio nacional;" 

2. Quanao'da tramitação pela Câmara dos De
putados, a matéria obteve ·aprovação das suas Co
missões dê'Relàções Exteriores e Defesa Nacional, 
de Finanças e Tributação e de Constituição de Justi
ça e de Redação, esta com parecer do Deputado 
Benedito de Ura, relator designado (fls. 73), culmi
nando com a expedição do ato de fls. 2. 

É o relatório. 
' . 

11- Voto do Relator 

3. Trata o presente da propositura, já referida, 
de adesão do Banco Central do Brasil, em nome do 
Governo brasileiro, à condição de membro associa
dp do Banco de Compensações Internacionais ·~ 
BIS, originária da lavra do Senhor Presidente da Re
pública. 

Na exposição de motivos ministerial, já referi
da, consta que a diretoria do BIS decidiu colocar, 
à disposição do Banco Central do Brasil, o total de 
3.000 ações para subscrição ao capital da entida
de, no valor aproximado de US$39,423,000. Esta
beleceu-se, igualmente, como data para a subscri
ção das ações o dia 12 de novembro de 1996, 
prorrogável até 31 de março de 1997, a pedido 
dos bancos subscritores. E acrescenta a referida 
~posição de motivos que a data· para subscrição 
das ações estabelecida para 12 de novembro de 
1996 é prorrogável até 31-3-97, a pedido dos ban
cos subscritores, com o lembrete de que •o Banco 
Central do Brasil terá direito a receber dividendos 
pro rata a partir da data de pagamento do valor das 
ações subscritas•. 

4. Em face do exposto, opinamos favoravel
mente à matéria, na fonna do Projeto de Decreto Le
gislativo n2 28 de 1997, oriundo da Câmara dos De
putados. 

É o Parecer, s.m.j. 

O SR. PRESIDENTE (Antonio Carlos Magalhães) 
- Passa-se, assim, à discussão do projeto em turno 
único. 

Em discussão. (Pausa.) 
Não havendo quem peça a palavra, encerro a 

discussão. 
Em votação. 
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Os Srs. Senadores e Senadoras que o apro
vam queiram permanecer sentados. (Pausa.) 

Aprovado. 
O projeto vai à Comissão Diretora para a reda

ção final. (Pausa.) 

O SR. PRESIDENTE (Antonio Carlos Magalhães) -
Sobre a mesa, parecer da Comissão Diretora ofere
cendo a redação final que será lida pelo Sr. 12 Se
cretário em exercício, Senador Joel de Hollanda. 

É lida a seguinte: 

PARECER N2 93, DE 1997 
(Da Comissão Diretora) 

Redação final do Projeto de Decreto 
Legislativo n2 28, de 1997 (n2 379, de 
1996, na Câmara dos Deputados). 

A Comissão Diretora apresenta a redação final 
do Projeto de Decreto Legislativo n2 28, de·1997 (n2 
379, de 1996, na Câmara dos Deputados), que apro
va o texto do Convênio Constitutivo do BanCo de 
Compensações Internacionais - BIS, referente à 
adesão do Banco Central do Brasil, em nome do Go
verno Brasileiro, como membro associado àquela 
instituição internacional. 

Sala de Reuniões da Comissão, 19 de março 
de 1997. - Antônio Carlos ·Magalhães, Presidente 
- Júnia Marlse, Relatora - Geraldo Melo ...: Joel de 
Holanda. · · 

ANEXO AO PARECER N2 93, DE 1997 

Faço saber que o Congresso Nacional apro
vou, e eu, Presidente do Senado Federal, nos ter-' 
mos do art. 48, item 28, do Regimento Interno, pro
mulgo o seguinte 

DECRETO LEGISLATIVO N2 , DE 1997 . 

Aprova o texto do Convênio Consti
tutivo do Banco de Compensações lnter· 
nacionais - BIS, referente à adesão do 
Banco Central do Brasil, em nome.do Go
verno brasileiro, como membro associa
do àquela instituição internacional. 

O Congresso Nacional decreta: 
Art. 111 É aprovado o texto do Convênio Constí· 

tutivo do Banco de Compensações Internacionais -
BIS, referente à adesão do Banco Central do Brasil, 
em nome do Govemo brasileiro, como membro as· 
sociado àquela instituição internacional. 

Parágrafo único. São sujeitos à &Provação do 
Congresso Nacional quaisquer atos que possam re
sultar em revisão do referido Convênio, bem como 
quaisquer ajustes complementares que, nos termos 

do art. 49, I, da Constituição Federal, acarretem en
cargos ou compromissos gravosos ao património na
cional. 

Art. 22 Este decreto legislativo 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. 
Não havendo quem peça palavra, encerro a 

discussão. 
Em votação. 
Os Srs. Senadores e Senadoras que a apro

vam queiram permanecer sentados •. (Pausa.) 
Aprovada.·· 
A matéria vai à promulgação. 

· o.SR.·~SIDENTE (Antonio Carlos Magalhães) 
- Esgotada a matéria da Ordem do Dia, volta-se à 
lista de oradores. . 

Concedo·a palavra ao Senador Sebastião Rocha. 
. . O SR; SEBASTIÃO ROCHA (Bioco/PDT-AP. 

Pronuncia o seguinte discurso. Sem revisão do ora
dor.) - Sr. Presidente, S~ e Srs. Senadores, faço 
questão .de ·comunicar à Casa que hoje pela manhã, 
na COmissão de Constituição, Justiça e Cidadania 
do Senado, sob a Presidência do eminente Senador 
Benl<lrdo Cabral, foi aprovado o Projeto de Resolu
ção nv 51/96, de minha autoria, que institui o Prêmio 
Nacional Da,rcy Ribeiro e dá outras providências. 

' Na verdade, o projeto foi aprovado com algui'Tl8s 
atteraÇÕes, eíltre as quais destaco a mudança na de
nominação do Prêmio, que passará a ser Diploma, 
aCatando prlJpostá do Senador Ney Suassuna. 

Portanto; o Projeto de Resolução assume a ca
racterfstica de Diploma do Mérito EdUcativo Darcy 
Ribeiro e será. conferido, se aprovado pelo Plenário 
do Senado e posteriormente na Câmara dos Depu
tados, anualniente, em sessão do Congresso, na 
data de aniversário. do eminente Senador Darcy Ri
beiro, dia .26 de outubro, e a escolha do agraciado 
será feita por um Conselho, segundo a proposta 

, aprovada, constitufdo por cinco Membros do Con
gresso Nacional e pelo próprio Presidente do Con
greSso Nacional, que indicará os demais niembros 
desse Conselho. 

As pessoas candidatas a esse Diploma, que 
poderão ser ffsicas ou jurídicas, terão seus nomes 
indicados até o último dia útil do mês de agosto. 

O que também é importante ressaltar no proje
to aprovado .é que ele veda. o patrocínio direto de 
pessoa jurídica a qualquer candidato, assim como a 
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indicação de integrantes dos Poderes Legislativo, 
Judiciário Federal, do Presidente da República e de 
Ministro de Estado. · 

Além deste comunicado, Sr. Presidente, ainda 
sobre Darcy Ribeiro, gostaria de mencionar que será 
realizado amanhã, em cerimônia da Universidade de 
Brasma, o lançamento da Pedra Fundamental da 
sede da Fundação Darcy Ribeiro - Fundar;· chama
da Biblioteca Setorial de Ciências Sociais, e -que o 
próprio Darcy Ribeiro apelidou de ."Beijódromo". A 

. sede da Fundação Darcy -Ribeiro, que. abrigará trin
ta mil volumes do acervo do antropólogo, além de 
peças de arte e objetos indígenas" foi projetada 
pelo arquiteto João Filgueiras Lima,.olelé.:. · 

O edifício terá forma circular com 40.metros 
de diâmetro, sendo o interior vazado. para dar lu
gar a um jardim centraL No térreo, .. ficarão a sede 
da Fundação Darcy Ribeiro, u~. a!Jd~qrio, um. Nú
cleo de Informática e a manutenção dos .livros~ No 
segundo pavimento será instalada a . biblioteca. 
com uma estrutura que aproveitará ao máximo··~ 
iluminação natural. A estrutura será.metálica, utili
zando peças pré-fabricadas, .ao. estilo dos hospi
tais da rede Sarah Kubitschek,: construídos pela 

. Associação das Pioneiras Sociais. No círculo cen
tral do edifício, um toque ro_mãntico, bem-de acor-

. do com a personalidade de Darcy Ribeiro: um jar
dim com árvores e beija-flores, coberto por uma 
enorme clarabóia .de policarboneto transparent~ e 
fibra de vidro. Do lado de_ fora, o prédio será cér
cado por um espelho dágua coberto por uma dis
creta névoa, produzida por nebulização artificial •. O 
projeto prevê ainda um teatro de arena. Foi ali que 
o Senador Darcy Ribeiro imaginou o "Beijódromo", 
onde _iovens casais ouviriam serestas em noites de 
lua cheia. A construção do memorial a Darcy Ri
beiro será realizado pelo Centro de Tecnologia da 
Rede Sarah, que assinará convênio com a UnB 
para esse fim. 

A cerimônia deverá contar com a presença do 
Ministro da Educação, Paulo Renato de Souza, do 
Governador do Distrito Federal, Cristovam'Bmttqllé, ... 
do arquiteto Oscar Niemeyer, de representantes da 
Fundação Darcy Ribeiro e de outras autoridades. 

Então, Sr. Presidente, Sr's e Srs. Senadores, 
mais duas boas notícias a respeito do reverencia
manto que deve continuar à memória de Darcy Ri
beiro. Amanhã, também, deverá se reunir a Co
missão da Amazônia, aqui no Senado, no sentido 
de aprofundar e retomar os trabalhos para a im
plantação do Projeto Caboclo, último projeto trazido 
a debate pelo então Senador Darcy Ribeiro. 

Queria também, nesta tarde, a exemplo do que 
já fizeram os Senadores Lúcio Alcântara e Valmir 
Campelo, mencionar o Dia de São José, padroeiro 
da Capital do Estado do Amapá, Macapá. Em nome 
do povo dp meu Estadd; faço uma homenagem a 
São ·José. pediriao· que· continue. derramando sua 
proteção e bençãos sobre o povo do nosso Estado, 
e_do Brasil., · · 

Era o que tinha a comunicar. 
Muito obrigado . 
O SR. PRESIDENTE (Antonio Carlos Magalhães) 

- Concedo a palavra à Senadora Marina Silva, por 
cessão do Senador José Eduardo Outra.' (Pausa.) . 

. Concedo a palavra ao Senador Lauro Campos. 
·o SR. LAURO CAMPOS (Bioco/PT-DF. Pro

nuncia o seguinte discurso. Sem revisão do orador.) 
-·Sr. Presidente, Sr'ls e Srs. Senadores. estamos, 

.: realmente, vivendo sob o signo da CPI.. Nesse mo-
mento, muitos de nós fazemos reflexões~ª- respeito 
da importância dessa instituição sobre a 'hiStória re-

. cente e a história presente do Brasil.· ,. .. · 
' As ramificações que existem no submundo do 

crime, em uma socieda(je que alimenta esta ativida
de subterrânea, através do desemprego, atiavés d_o 
desrespeito à vida, através . do massacre, que se 
transforma em barbárie, empurrando para o subsolo, 
parà às regiões subterrâneas. uma parte da vida que 
se organiza, se. transfonnam em atividades criminO
sas e mafiosas e que de lá voltam a influir sobre a 
sociedade dita normal, a sociedade que se julga ilu-
minada e privilegiada. . . 

. · Realmente, é preciso que se repita que a CPI 
que termina em "pizza" é aquela que não pôde ser 
constituída. Muitas vezes presenciamos aqui que, 
depois do número regimental de 27 Senadores ne
cessários para constituir' uma CPI, há um processo 
de retirada dos nómes, de esboroamento das condi
ções e das bases em que a CPI deveria ser monta
da Não é possível, por exemplo, imaginarmos que a 
CPI do Orçamento tivesse se limitado, não seguindo 
o seu passo principal, talvez o passo mais importan
te, que era a desejada CPI dos Corruptores, a CPI 
das Empreiteiras, a CPI dos Poderosos. Não pode
mos, portanto, simplesmente nos conformarmos em 
limitar a atividade investigatória, o alcance dos crimi
nosos, a punição dos infratores, porque isso repre
senta um processo de desmoralização do Senado e 
do Legislativo. 

Quantas coisas aprendemos já nesta CPI que 
ainda se encontra em suas primeiras semanas de 
vida. Nós da ComissãO de Assuntos Econõmicos 
que, obviamente. não fizemos concursó"õâr.di§cais 



Março 1997 ANAIS DO SENADO FEDERAL 139 

do Banco Central; nós que não temos obrigação e 
nem competência para sainnos fiscalizando os pro
cessos que nos chegam para opinannos a respeito 
de sua adequação às leis, à Constituição; nós, ob
viam~nte, aproveitamos este momento da CPI para 
enriquecennos as nossas infonnações, para fazer 
crescer a nossa capacidade crítica e investigatória; 
desfazennos de nossa ingenuidade para compreen
dennos quão bem se articula essas forças subterrâ
neas, esses maHeitores que se aproveitam de um 
sistema que não quer ser fiscalizado, que não quer 
ser investigado. 

A primeira coisa que os grandes malfeitores, 
que os grandes aproveitadores fazem· quando pre
tendem encaminhar as suas ações ilegais e ilícitas é 
acabar com a polícia, reduzir o número de fiscais, 
reduzir o número de inspetores para que possam li
vremente dar curso às suas atividades criminosas. 

Portanto, nesse enxugamento neoliberal nós 
percebemos que existe uma preferência para enxu
gar o número de fiscais. Aqui esteve o Presidente do 
Banco Central, reconhecendo ele próprio a incapaci
dade daquela instituição de fiscalizar o nosso siste
ma bancário e financeiro. Basta uma declaração 
desta, de que não há fiscalização satisfatória, para 
que os ânimos dos delinqüentes se acendam, a sua 
voracidade aumente e inventem novas formas de di
lapidar a sociedade brasileira esgotada, esvaída e 
em crise profunda 

É interessante também verificarmos, por exem
plo, que quando a CPI que tenninou no lmpeach
ment do ex-Presidente Fernando Collor não deu an
damento a uma atividade investigatória que levasse 
à condenação dos criminosos, alimentou-se essas 
raízes do mundo do crime globalizado, o crime que 
se ramifica pelo mundo afora, que tem raízes nas 
máfias italianas, que tem raízes também nas Ilhas 
Cayman, nos paraísos fiscais, que penetra nas mon
tanhas suíças. Nós percebemos que essa globaliza
ção do crime, depois de tanto tempo, veio mostrar 
que existe muita gente neste País comprometida 
com as máfias italianas. 

PC Farias, depois de morto, foi descoberto, 
não pela polícia e pela investigação brasileira - isso 
é uma vergonha para nós -, mas pela Itália, a polícia 
italiana Foram investigações da Itália que consegui
ram detectar a ação criminosa do Sr. PC Farias. E 
ninguém pode imaginar que o Sr. PC Farias poderia 
fazer o que fez, sair de um seminário, lá de Alagoas, 
passar pela praça, mediante atividades com carros, 
e, de repente, se transfonnar numa espécie de pre
sidente da República subterrânea do Brasil, num 

mafioso de alto cotumo. Sozinho, como se consegue 
fazer isso em tão pouco tempo? A genialidade de 
PC Farias apenas não pennitiria que ele pudesse 
galgar tão alto na senda do crime. P.ortanto, nós sa-

. bemos. que o foi, infelizmente, por meio de proces
sos de lavagem desse dinheiro mafioso e suas rami
ficações com as toneladas de narcóticos que foram 
despejadas por essas organizações em que ele se 
associou, na Europa, em pouco tempo. 

Sabemos, muito bem, que não é possível que 
esse grupo da Casa da Dinda tenha procurado ma
fiosos; no Sul da Sicília, para conf~ar neles milhões e 
milhões de dólares e não confiar em seus amigos de 
Brasília, e não confiar naqueles que, há muitos 
anos, são, praticamente, irmãos, naqueles que têm 
relações as mais íntimas com o Senhor Presidente 
Collor. 

Em Brasília, foi detectado no Aeroporto, em um 
avião, um rastro de cocaína e gravações que apon
tavam para a existência desses crimes. Entretanto; 
·tais gravações foram desmanchadas, apagadas por 
um secretário de segurança. Naquela ocasião, tal 
secretário afirmou que o gravador era um aparelho 
muito complicado e, por engano, apertou os botões 
errados, apagando, assim, as gravações. 

Portanto, neste mundo, as mentiras também 
são quilomêtricas. Agora, vemos como essas menti
ras começam a aparecer. A imaginação que têm es
ses seres subterrâneos. E, de repente, um grande 
chefe de campanhas políticas, que nunca perdeu 
uma campanha para Presidente ot:t para Governa
dor, agora, afirma que a Sr!' Pitta..a Primeira-Dama 
da Prefeitura paulista, .. é muito piedosa. Agora, cha
ma-se piedade a apropriação de alguns milhares de 
reais para fazer transportes individuais de S. Ex!', a 
Primeira-Dama Agora, chama-se piedade a arte so
bre a qual o Padre Víeira tão bem descreveu: a arte 
de roubar. Dessa forma, também seria possível pen
sar que esse ilustre personagem deu um outro nome 
a essa antiga arte. Ela teve compaixão e, por isso, utili
zou o dinheiro da corretora para os seus transportes 
pessoais e de parentes que' estariam doentes. 

Fico pensando que também esse ilustre políti
co brasileiro, que se encontra em quarentena em 
Paris, esperando o resultado da CPI, tenha virado, 
de repente, um partidário da ecologia, porque, de
pois do pau-brasil, que ele cultivou com tanto amor, 
com tanto carinho, com tanto êxito e impunidade, 
com os recursos obtidos por Calin Eid, agora está 
plantando Pitta, ao lado do pau-brasil. 

Portanto, as conseqüências diretas e remotas 
da CPI mostram a necessidade de. a cada momPn-
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to, a cada oportunidade, -ao· invés de querermos es
terilizar a instalação de novas CPis, lutarmos para 
que elas sejam abertas,· a fim de que o subsolo do 
crime, o subsolo da ilegalidade, que forma um lençol 
tão grande neste País, possa ser perfurado, detecta-· 
do, para que, finalmente, possamos cumprir o nosso 
dever no Poder Legislativo. E, ao cumprirmos nosso 
dever, nossas obrigações, obviamente estaremos 
dando uma nova dimensão e uma nova credibilidade 
para o Legislativo brasileiro. 

Para terminar, gostaria de dizer que é ·de mi
nha autoria um projeto que cria um novo órgão fe
deral, à semelhança do que existe· nos Estados 
Unidos, encarregado de exercer algumas funções 
hoje desempenhadas pelo Tribunal de Contas da 
União. Essas funções seriam auxiliares do Legisla
tivo, no sentido de realizar investigações e pesqui
sas que não temos condições de fazer, e seriam 
desenvolvidas nesse novo organismo federal, em 
consonância tanto com o Tribunal.de.Contas quan
to com a Polícia Federal e, principalmente, com o 
Senado Federal. No dia em que essa· questão do 
precatório se exponencializar na investigação da 
dívida externa brasileira, e mesmo da dívida públi
ca, veremos a dimensão de nossa ignorância, a di
mensão de nossa incapacidade de enxergar, de 
nossa miopia. · 

Se uma questão aparentemente !!imples como 
a dos precatórios tem a complexidade que agora a 
CPI revela, imaginem o que teria. acolltecido. não 
com esses poucos bilhões, mas com os ·quase 
R$400 bilhões a que chegam a dívida pública e a dí
vida externa juntas. 

É óbvio que se trata apenas da ponta do ice
berg. E são essas relações espúrias que permitem 
que, magicamente, um funcionário púbriCO deixe o 
Banco do Brasil num dia e, na semana seguinte, trans
forme-se em dono de um banco privado neste País. 

Essas atividades devem ser fiscalizadas com 
mais rigor. E é por essa razão que proponho a cria
ção desse organismo especializado nisso. O 
BNDES, esse sim, já deveria ter sido privatizado 
para o bem do País. Esse banco que tenta desvalo
rizar, a cada leilão, as empresas estatais que por ele 
serão vendidas, já deveria ter sido privatizado para 
iniciar o processo de limpeza do organismo brasilei
ro, mas continua a agir das formas mais suspeitas e 
mais danosas possíveis. Diretores que antes presi
diam a desprivatização no Banco Nacional de De
senvolvimento Econômico e Social, no momento se
guinte às suas saídas, prestam serviços aos com
pradores, aos ganhadores, aos grandes herdeiros 

das empresas estatais, que são doadas a cada to
que do martelo. 

Congratulo-me com o Presidente e com todos 
os membros da CPI, que demonstraram argúcia, in
teligência, seriedade, vontade de chegar lá e que, 
portanto, merecem o apoio e o aplauso de todos nós 
que ficamos de fora, não tendo a felicidade de parti
cipar da CPI, mas que continuamos a torcer para 
não apenas essa CPI, mas para as CPis que trans
formarão este País em uma região, em uma nação 
da qual não tenhamos que nos envergonhar. 

O SR. PRESIDENTE (Antonio Carlos Magalhães) -
Concedo a palavra ao Senador Antonio Carlos Valada
res, por permuta com o Senador Francelina Pereira. 

O SR. ANTONIO CARLOS VALADARES (Bio
colPSB-SE. Pronuncia o seguinte discurso. Sem re
visão do orador.)- Sr. Presidente, Sl"s e Srs. Sena
dores, o Senado Federal aprovou, há poucos dias, . 
um requ~nto de informação de nossa autorip., 
-solicitando ão Tribunal de Contas da União que fos
se encaminhado a esta Casa algum esclarecimento 
a respeito de uma auditoria que estaria sendo con
duzida por aquela Corte de Contas sobre o SIV AM. 

· De fato;-o Tribunal de Contas da União, até re
cebendo a ·incumbência do Senado Federal quando 
aprovou o Projeto SIV AM, faz um acompanhamento 
permanente sobre o andamento daquele projeto. E, 
ao receber o nosso requerimento, apesar de esse 
acompanhamento ter a sua condusão de seis em 
seis meses, o Tribunal de Contas da União, que tem 
na Presidência o Dr. Homero Santos, um ex-Parla
mentar, um homem sensível. e dedicado à causa que 
abraçou, de fiscalização dos atos do Poder Executi
vo, auxiliando o Poder Legislativo nessa missão, 
houve por bem determinar um apressamento dessa 
auditoria e, apesar de ainda não concluída, o Tribu
nal, para atender ao apelo do Senado, enviou a esta 
Casa, após decisão plenária, esse documento dirigi
do ao Presidente do Senado Federal e ao autor do 
requerimento. 

Trata-se de um relatório bastante longo que 
elucida, por assim dizer, vários pontos que estavam 
em dúvida sobre o Projeto SIVAM, assim como dei
xa em suspenso o processo de auditagem do Tribu
nal de Contas até a sua conclusão final, quando en
tão o Senado Federal terá o esclarecimento total so
bre as dúvidas aqui suscitadas. 

A Decisão n2 82, do Tribunal de Contas da 
União, diz o seguinte:~ 

"Acolher a solicitação de informações 
·.-Aermulac:la pelo--Senador Antonio Carlos Va

. ladares, aprovada pela Mesa do Senado Fe-
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dera!, por preencher o requisito essencial de 
admissibilidade previsto no art. 71, VIl, da 
Constituição Federal; nos arts. 38, 11, da Lei 
n2 8.443/92 e 12, III, e 184 do Regimento ln
temo deste Tribunal, para esclarecer ao ilus
tre Parlamentar que a última auditoria reali
zada n;;~ Comissão para coordenação do 
Projetei do Sistema de Vigilância da Amazô
nia- CC-SIVAM, em cumprimento à Deci
são n2,806f96, Tribunal de Contas da União, 
plenário, ainda não foi apreciada por este 
Tribunal, encontrando-se em fase de elabo
ração o respectivo relatório o qual constituirá 
processo autónomo•. 

E mais na frente, decide o Tribunal' "encami· 
nhar os autos ao Ministério Público junto a este Tri
bunal para que examine a conveniência de apresen
tar pedido de reexame da Decisão n2 806". A Deci
são n2 806 aprovou, no Tribunal de Contas da 
União, sem entrar em maiores considerações jurfdi
cas, o Projeto SIVAM. 

E ainda determinou o Tribunal •a oportuna jun
tada do presente processo ao do ftelatório da Audi
toria referido no subitem 8.1 supra; dar ciência desta 
Decisão, bem como do Relatório e Voto em que se 
apóia, à 1 ~ Secretaria do Senado Federal e aos Se
nadores Antonio Carlos Valadares e Emandes Amo
rim, esclarecendo-lhes que, tão logo seja apreciado 
o Relatório da última Auditoria realizada na CCSI
VAM ser-lhes-ão remetidas as. conclusões a .que 
cheg~r este Tribunal e encaminhar Cópia desta Deci
são e do Relatório e Voto que a fur:~damentam ao Mi
nistro de Estado da Aeronáutica". 

Foi designado Relator neste último· processo 
do requerimento do Senado Federal o Ministro José 
Antonio Barreto de Macedo. Urna outra decisão to
mada pelo Tribunal de Contas da União é que "deixa 

. de acolher a solicitaçã~ feita pelo Senador Ernandes 
Amorim, tendo em .vista que ..:. em face do disposto 
no art. 71, III, da Constituição FedE!ral; art. 38, inciso 
11, da Lei rf- 8.443/92, c/c os arts. 183 e 184 do Tri-

- bunal de Contas da União, Regiment() Interno - este 
· Tribunal está adstrito a atender, exclusivamente, pe

dido de informação que lhe tenha sido endereçado 
pelo Congresso Nacional, por qualquer de. suas Ca
sas, por suas Comissões Técnicas ou de Inquérito 
ou pela Comissão Mista Permanente~. 

. Em seguida, Sr. Presidente, há um relatório 
pomienorizado sobre todas as questões, mudanças 
de preços, de quantitativos de equipamentos, onde o 
próprio Tribunal, através do seu Relator, suscita dú-

vidas que considero substanciais, fundamentais e 
que precisam ser elucidadas o quanto antes. 

Tenho certeza de que, com a nova auditoria 
que está sendo realizada, esses esclarecimentos 
chegarão ao Senado Federal. 

Realizada a_auditoria, a equipe encarregada de 
seu relatório, antes de responder às questões Qbjeto 
dos aludidos requerimentos, preliminarmente, presta 
os seguintes esclarecimentos: 

"Cabe inicialmente apresentar propos
ta comercial vencedora da Raytheon e o 
Anexo XIII ao Contrato n2 01195 - CCSI
VAM-Raytheon. Ambos os documentos são 
planilhas de preços dos equipamentos dos 
serviços necessários à imp!antação do Prv-

. jeto SIVAM e, em princfpio, deveriam ser ab
solutamente iguais: Existem, no entanto, ~vá
rias diferenças entre essas planilhas •. 

. . . A explicação, diz no relatório, apresen
tada sobre .o .. problema dos .preços possui 
fundamento.do ponto.-de vista .conceituai, 
justificando o aumento do preço unitário do 
equipamento. Entretanto, não é possível de
terminar se os valores efetivamente corres
pondem à realidade dos fatos, já· que,- se
gundo a Comissão do SIVAM,. a .~mpresa 
fornecedora não abre a sua planilha de pre
. ços a esse nfvel, pois considera que tal~ i_n
forrnações poderiam -servir. de subsfd1o a 
seus concorrentes em futuros processos de 
seleçãa:" 

: O Sr. Lauro Campos - Senador·Antonio Car
los Valadares, V. ExW me concede um aparte? 

··.O SR. ANTONIO CARLOS VALADARES ~.An
tes mesmo de terminar as nossas considerações, 
que não comecei ainda, concedo um aparte aoJJO

. bre Senador Lauro Campos. 
.O Sr. Lauro Campos - Agradeço a V. ExW .• por 

esta oportunidade/Acompanhei todo o interesse .cfe 
V. ExW desde a primeirà etapa da . .questão do Projeto 
SIVAM,_ controvertida desde sua origem, .. uma .. vez 
que o Eximbank emprestou R$1AOO bilhãg ao Bra
sil, .:dinheiro já.·com: interesse ·predeterminado;r.Tal 

'· empréstimo só serviria se fosse usado para-comprar 
. : equipamentos da Raytheon para o SIVAM. De modo 
.. que concorrência, se houve, foi apenas ·para justifi-

car o interesse prefixado, .predetemiinado, •. pelo 
Eximbank. . Gostaria. apenas para elucidar-me,;~de 
comentar - já que V. ExW está acompanhando com 
muito mais percuciência o andamento da segunda 
.fase - o que já me pareceu um absurdo, qu~ 
US$1,400 bilhão para comprar equipamentos poss1-



142 ANAIS DO SENADO FEDERAL Março 1997 

velmente obsoletos, com uma sobrevida tecnológica 
muito limitada, agora se transfonnam magicamente 
em bem mais de US$2 bilhões. Gostaria de saber de 
V. ExA se esse aumento de US$1,3 bilhões para o 
dobro da importância, parece-me que para US$2,7 
bilhões .•. 

O SR. ANTONIO VALADARES- Dois bilhões 
e 800 milhões de dólares: 

O Sr. Lauro Campos - Se isso foi precedido 
de uma nova tomada de preços, porque a primeira 
concorrência foi para inglês ver; a segunda deveria 
ter sido feita porque realmente se trata de gastos 
adicionais de US$1,4 bilhão. Isso não é qualquer mil 
réis, não é qualquer real furado, trata-se de uma im
portância muito grande. sobre a qual deveríamos ter 
mais cuidado ao despendê-la. Então, ouço com pra
zer o esclarecimento de V. ex-. 

O SR. ANTONIO CARLOS VALADARES·- Em 
nenhum momento, o Ministério da Aeronáutica pro:.. 
cedeu a uma licitação pública visando a implantação" 
desse projeto, tanto na fase inicial quanto na final,' 
com a mudança de equipamentos, e mudanças de 
preços, transformação, em muitos casos, radical do 
projeto, em nada disso houve a participação de ou
tras empresas. 

Escolhida a empresa fornecedora, que é a 
Raytheon, ela se tomou praticamente a dona do pro
jeto e fez modificações estranhas para o Se:~ado Fe
deral, a ponto de dois Senadores fazerem requeri
mento, enfocando assuntos diferentes, mas sobre a 
mesma matéria 

O Tribunal de Contas. da União também se 
preocupou tanto que fez três . ou quatro reuniões 
para tomar essa última decisão, por meio da qual 
dúvidas existem, tanto que técnicos especializados 
estão sendo contratados, estão sendo convocados, 
a essa altura, para ajudar o Tribunal de Contas, do 
ponto de vista técnico, a elucidar essas questões de 
mudança de equipamentos e preços. 

De outro lado, existe um voto em separado, 
que é bastante elucidativo e relevante ao entendi
mento global do andamento desse processo junto ao 
Tribunal de Contas da União. Faço questão de ler 
esse voto em separado do ilustre Ministro Fernando 
Gonçalves, porque ele deixa margem a que o Sena
do Federal fique atento, juntamente com seus cole
gás do Tribunal de Contas, a essa última auditoria, 
que ainda não terminou junto àquele órgão. 

Declaração de voto do Ministro Fernando 'Gon
çalves, do Tribunal de Contas da União: 

"Em fls. 20, do Voto do Exmo. Sr. Ministro Bar· 
reto de Macedo, extraí o seguinte trecho, que consi-

dero relevante, em função da falta de uma conclu
são firme a respeito de uma avaliação técnica pro
funda dos equipamentos que serão utilizados pelo 
Projeto Sivam, tendo em vista, principalmente, as re
centes denúncias veiculadas pela imprensa: 

"Tendo em vista as conclusões da Equipe de 
Auditoria de que "embora as explicações que nos fo
ram fornecidas pela CCSIVAM são coerentes e sa
tisfatórias do ponto de vista conceituai, justificando 
as mudanças de preços ocorridas" não lhe foi possí
vel "julgar a exatidão e a consistência dos números 
apresentados", pelos seguintes motivos: 

. . .. Os preços constantes da "proposta final" e do 
Anexo XIII ao Contrato englobavam diferentes par
celas que não poderiam ser discriminadas separada-
mente; · · · 

Determinadas parcelas como gerenciamento e 
lucro não estavam. dispostas eqüitativamente nos 

> weços. da "proposta final", por se tratar de preços de 
:referência;. 

Muitas das mudanças ocorridas deveram-se a 
alterações de sistemas e de equipamentos, o que, 
por tratar-se de matéria técnica específica, não pu
cleram ser avaliadas quanto à sua real necessidade 
e quanto à coerência dos valores associados a tais 
alteraçõàs. • · 

Diz, então, o Ministro Fernando Gonçalves: 
Por se tratar de um projeto da maior relevância 

para o Brasil, além de polêmico, como é sabido por 
todos, o Projeto Sivam merecia uma avaliação mais 
adequada por parte do TCU, especialmente no que 
concerne aos aspectos técnicos, pois, se o quadro 
técnico do Tnbunal não dispõe de especialistas no 
assunto, o que é perfeitamente razoável, dever-sa-ia 
incontinenti utilizar a faculdade prevista no art. 101 
da Lei n2 8.443192, verbis: 

"Art. 101. O Tribunal de Contas da 
União, para o exercício de sua competência 
institucional, poderá requisitar aos órgãos e 

. entidades federais, sem quaisquer õnus, a 
prestação de serviços técnicos especializa
dos, a serem executados em prazo previa
mente estabelecido, sob pena de aplicação 
da sanção prevista no art. 58 desta Lei. • 

Conceituados centros de pesquisa e tecnologia 
em todo o País, certamente poderiam contribuir com 
o TCU, como, por exemplo: Centro de Pesquisa e 
Desenvolvimento Tecnológico- CPqD, da Telebrás, 
Instituto de Pesquisas Especiais- INPE, Instituto Mi
litar de Engenharia - IME, Instituto de Pesquisas 

--tecoológicas~- IPT, dentre outros, além das univer
sidades federais, ou mesmo entidades privadas, 
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como a Embraer- Empresa Brasileira de Aeronáuti
ca -, uma vez que, em função do montante a ser 
contratado pela União superior a R$2,8 bilhões, jus
tifica-se a realização de despesas para a execução 
da Auditoria. 

Com esta informação do Ministro Fernando 
Gonçalves, estamos sabendo que o Tribunal não 
têm condições, agora, de dar um parecer por meio 
do assessoramento de sua auditoria por falta de 
condições técnicas. Isso é reconhecido no próprio 
relatório do Ministro Barreto de Macedo. 

Diz o Ministro Fernando Gonçalves: 

Proponho, assim, que para as futuras audito
rias semestrais para o acompanhamento da implan
tação do Projeto Sivam, a serem realizadas por au
ditoria da 3~ Secex, conforme item 8.3 da D~são 
806196, de 04/12/96, sejam requisitados técnicos es
pecializados no tema, junto a órgãos federais, .ou 
mesmo contratados à iniciativa privada, indusive, 
especialistas estrangeiros se necessário, para que o 
Tribunal possa emitir pareceres seguros e condusi
vos sobre o tema em discussão. 

Ante o exposto, Voto por que seja induído o 
seguinte item na Decisão proposta pelo Exm" Sr Mi
nistro-Relator José Barreto de Macedo: 

a} deterrninlu a 3! Secex que promova pesqui
sa junto aos possíveis órgãos estatais especializa
dos no assunto em tela, visando à requisição de es
pecialistas para darem subsídios aos futuros traba_
lhos de acompanhamento do Projeto Sbtam, bem 
como, se necessário for, junto a empresas privadas 
que atuem no ramo de atividades de que trata o Pro-
jeto Sivam; · 

b) autorizar, desde já, a requisiÇão· de técnicos 
. especialistas junto aos Entes Estatais pesquisados, 
. possuidores de capacidade técnica para subsidiar os 

trabalhos descritos no item anterior,. óu mesmo a 
.contratação de mão-de-obra especializada, nos ter
mos do art. 25, inciso 11, da Lei. no 8.666193 se ne
cessário para a mesma finalidade descrita acima 

Declaração de voto 

O requerimento de informações oriundo do Se-: 
nado Federal, que ora se examina, está .fundamen
tado numa série de dúvidas .e questrdn'áttll!trttss· 
quanto aos preços contratados pela CCSivam com a 
Raytheon. 

Pela Decisão n2 806196 - aquela em que, con
forme já disse, em dezembro, se pronunciou o Tribu
nal de Contas da União sobre o referido projeto-, o 
TCU considerou regulares os procedimentos adota
dos pelo Executivo para celebrar este contrato. 

Na ocasião, entretanto, o Tribunal não exami.l 
nou essas questões, que agora são comÉmtadas no 
relatório do eminente Ministro Barreto de Macedo, 
que nos foi ontem distribuído. É um estudo, realmen
te, profundo e que atinge diretamente a questão que 
aqui foi discutida amplamente. Da leitura do seu tex
to, surgem diversas questões, dentre as quais singu
larizo as seguintes: 

-1) a contratação foi efetuada com dis
pensa de licitação, o que não exime o Poder 
Público de "buSca.r as melhores condições de 
qualidade e preço no fornecimento. Por isso 
mesmo, essa obrigação foi explicitamente 
reiterada pelo Decreto n2 892/93 do próprio 

· Presidente da RepúbliCa. que orientou a sua 
equipe junto ·ao. Ministério da Aeronáutica ~ 
·buscar as melhores condições de qualidade ;e· preÇi:('dos {equip;irnentos: 'Entretantó;'Jàs 
>dàdos-já 'levâirtados >nessa> auditoria"'ínbs
trani. que,' apesar dos argumentos apréSen

. tados pelo Ministério da Aeronáutica, o$' pro
céssos de escolha não parecem ter ás5egu
radas as melhores condições. de preços, 
.como surgem dos pontos a seguir. · 

O. Ministro Carlos Atila Ah1es.' dà,.Silva é urna 
. peSsoa. que nos orienta a· todos do Senado Federal 
' sobre o andamento do projeto Sivam 

a) As empresas Embraer, · Ericson e 
Tecnasa integraram ·OS quatro consórcios 
que-apresentaram propostas na penúltii'Tia 

·. fase, sendo que a Fokker participou de três 
deles. Assini, é evidente que cada consórcio 
conhecia· os termos das propostas dos de-

. mais. Portanto, ao contrário do que se afir
ma -no item 11· do .relatório; esse não foi ~um 

·processo semelhante a urna licitação", pois 
· a lei proíbe que a mesma empresa participe 
··de· ·mais ·de· um consórcio concorrente .. :E 
. mesmà ·que essa alegada semelhança fosse 
verdadeira, ela em nada ajudaria a convali
. dar a escolha, :pois, <fispensadaa licitação,. o 
·que ·se ·quer saber é se as 1:0ndições contra
tuais· são as melhores, independentemente 
do processo de seleção adotado. · 

' ' b) As diferenças entre os preços indi
cados na chamada proposta final da empre
sa -selecionada; · ·e·· aqueles . constantes . do 
anexo ao contrato, reforçam essa condu
são. As justificativas para essas diferenças 
afirmam que as mesmas decorreram de ne
gociacões com o fornecedor, as QUais, en-
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tretanto, foram condicionadas à preservação 
dos mesmos quantitativos e o mesmo valor 
global do contrato (item 6.5 e 6.9). Aí há 
duas. contradições: primeiro,-, os. mesmos 
quantitativos não foram mantidos; ao contrá
rio, foi sua modificação que suscitou as dúvi-
das do Senador _Antonio Cart_os Valadares. 
Segundo, é paradoxal que. urna negociação 
que visa melhorar os preços e as condições 
de fornecimento se realize sob a condição 

~de· manter inalterado o preço global do con
trato. A condição, obviamente;· impede a 
busca do melhor preço. Para assegurá-lo, 

· a.O contrário; seria necessário exigir que re
duções nos preços unitários·i'efletissem em 
diminuição do preçó global. 

O que o· Ministro quis dizer, Senador Lauro 
Campós, é que, por exemplo~ a redução de quatorze 
radares do sistema Siv~para sete deveria implicar 

'"iedução do preço global; mas isso não aconteceu. o 
preço unitário do radar aumentou 50"/o, e o preço 
global não. foi reduzido, como era compromisso da 
. empresa Raytheon. 

c) Para justificar as mudanças de pre
ço, alega-se que os preços dos equipamen
tos indicados na proposta final não incluíam 
diversos custos (documentação, testes, as
sistência técnica, etc. item 6.7). Essa justifi
cativa constitui uma confissão de que os va
lores da proposta foram subestimados, colo
cando sob suspeita a idoneidade do proces
so de escolha - palavras do Ministro do Tri
bunal de Contas da União Carlos Átila- por
que demonstra que os preços daquela que 
foi considerada a melhor proposta eram ir
reais. Em conseqüência, a negociação, que 
deveria conduzir à redução dos preços, re
sultou em aumento substancial, mal justifica
do, com o argumento de que se acrescenta
ram aqueles custos anteriormente omitidos. 

d) Afirma-se que •os valores de assis
tência técnica estavam muito altos, o que 
poderia gerar subutilização dos recursos•, e 
que ditos valores foram reduzidos, transfe
rindo-se o saldo para o item •peças e so
bressalentes•. Conclui-se que a negociação 
com o fornecedor não buscou de fato a re
,dução do custo do programa e sim a manu
tenção do valor do contrato, para que o 
mesmo funcione corno fonte de recursos, 
ainda que }~,eust&i:fe preços artificiais dos 
itens a serem fornecidos. 

É muito grave, Sr. Presidente, que um Ministro 
do Tribunal de Contas da União de capacidade inte

. lectual e .jurfdica como é o Dr. Carlos Átila faça essa 
· apreciação que leio neste momento. 

e) A justificativa para a redução à me
tade dÓ número de radares .com a simultâ

"'-riea elevação (43% a mais) dos seus preços 
. está demonstrada de forma muito precária. 
A· alegação de que esse aumento seria re
sultadO do rateio dos custos fixos do projeto 
por urnà quantidade menor de equipamen
tos contratados presume que o custo fixo de 

·desenvolvimento do produto represente mui
. tó mais de 43"k do custo total, o que somente 
seria aceitável caso se tratasse de um produto 
inteiramente novo e original, produzido com 

c.exclusividadepara o Sivam, o que não seca
racteriza; àinda que se leve em conta a neces-

• sidadEi de adaptações para as condições.~-
pacíficas dos locais de instalação. · 

f) Afirma-se, por outro lado, que os ra
dares foram reduzidos· de · quatorze para 

-+-s_ete porque, emergencialmente, foram insta
lados. cinco radares da marca Thomson, e 
que •os custos de integração• dos sete no

. vos radares a estes cinco explicam também, 
··parcialmente, o aumento do seu preço (item 

6.12.1.1): A explicação reforça as dúvidas 
antes expostas, pois os preços dos radares 

· a serem fornecidos pela Raytheon já deve
riam conter os •custos de integração" com 
os radares Thomson, por serem estes os 

· que equipam o sistema Cindacta, já existen
te no Brasil. 

g) No item 6.12.1.2, diz-se que "não é 
possível determinar se os valores corres
pondem à realidade dos fatos, pois a empre
sa fornecedora não abre sua planilha de 
preços a esse nível". 

A Raytheon é urna verdadeira caix!l preta 
A aceitação da validade dessa postura 

do fornecedor significa entregar-se o compra
dor, de mãos atadas, às condições impostas 
pelo fornecedor, denunciando no mínimo urna 
negociação débil e mal conduzida 

h) O item 6.12.1.3.1 do relatório volta 
ao terna da instalação emergencial dos cin
co radares, e afirma que a mesma foi provi
denciada "em razão da demora no início do 
projeto, e em razão da urgência em aumen
tar o controle sobre determinadas áreas 
êonsideradas mais críticas na Reaião Ama-
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zônica'. A instalação dos cinco equipamen
tos, assevera-se expressamente a seguir, 
'feita com recursos do Ciscea, diminuiu a 
necessidade de "!qujsição de radares·.- Essa 
afirmação, a meu ver- diz o Ministro -lança 
dúvida sobre a consciência de todo o proje- . 
to, tanto do ponto de vista do rigor e exati
dão de sua concepção técnica, quanto espe
cialmente do ponto de vista da economicida
de que o Tribunal está obrigado a examinar, 
por força de suas competências constitucio
nais. Se a instalação "feita com recursos do 
Ciscea' em caráter de urgência teve o con
dão de possibilitar redução à metade da 
quantidade de radares a serem adquiridos, 
surge a necessidade de se questionar a 
economicidade de um contrato global, firma
do com preços unitários imprecisos ·e mutá
veis, conforme se trate de equipainentos, de 
serviços, de obras, etc. O contrato finnado 
aumenta o endividamento externo do País 
em quase US$3 bilhões para executar um 
projeto que, conforme ·se depreende do do
cumento trazido pelo relatório,. pode·,ser 
mais economicamente contratado ... e .. execu
tado por etapas, equipamento por equipa-

. mento, setor por setor, sub-região por sub
região, garantindo-se sobretudo · melhoreS 
condições de negociação se efetuadas · as 
compras caso a caso. 

··No jíarticulãi; ·.a économicidade está' ·ainda 
comprometida pela verificação de que qualquer alte
ração do cronograma do projeto acarretará altos 
custos financeiros, em decorrência da comissão· de 
compromisso que onera o empréstimo global: Ein 

·projeto de5sa amplitude e complexidade, as mudan
·ças de cronograma são inevitáveis. Aliás, essa situa
ção já ocorreu, pois se sa.be qu'e o Banco do Brasil 
teve de arear com essa espécie de multa, contrária
mente à informação fornecida aó Tribunal em de
zembro último; 

No item 7.1.2.1 afirmá-se que ~não há c9mo 
saber qual é o montante que··toi incori>orado aos 
preços•, em decorrência da adição (!e valores rate
rentes a treinamentos e assistência técnica. O fato 
corrobora todas as dúvidas suscitadas co'm relação 
aos valores contratados, pois evidencia que os pre
ços foram aumentados de fonna aleatória; e no item 
7.1.2.2, em quadro de discriminação de preços das 
duas 'centrais de comutação', os valores da 'insta
lação' indicados na proposta foram de 5,2 e 2,7 mi
lhões de dólares e no anexo contratual, de 1,8 e 0,2 

milhões, respectivamente. Nesse caso, a redução é 
favorável ao contratante, mas o vulto da variação de 
preços demonstra a inconsistência dos valores re
gistrados na proposta que orientou a escolha do for
necedor, aumentando as dúvidas quanto à validade 
do processo seletivo. 

Embora se afirme, no item 11, que 'os procedi
mentos adotados pelo Plenário do Tribunal de Contas 
da União, através da Decisão n" 806196', na verdade, 
as questões aqui comentadas não foram consideradas 
quando o Colegiado aprovou aquela decisão. 

Esses dados, que agora nos possibilitam ava
liar mais detidamente o processo de escolha dos for
necedores do Sivam constituem, portanto, fatos no
vos sob o ângulo processual e do ponto de vista de 
apreciação pelo Plenário, pois não nos haviam sido 

·apresentados anteriormente. Nos termos da: Lei Or
gânica, ·(art; 35,< 11) fica evidente que a Decisãó .n" 
806196 foi adotada com bàse em 'documentação in
suftciente'; e deve ser reexaminada. Para tanto,' a lei 

'exige a apresentação do recurso pertinente pelo Mi-
nistério Público. 

Propõe, portanto, ao Sr. Ministro Relator, ao 
acompanhar seu voto, que se acrescente à decisão 

-proposta o item pelo qual o Tribunal encaminha o 
processo ao Sr.·Procuradcff-Geral, para que, à luz 

· dos fatos e pelas razões acima sumariamente regis
tradas, considere a apresentação ao Tribunal de re
cursos de reexame do item n'! 8.1 da Decisão n2 

. 806, que considerou regularesps procedimentos de 
seleção e . contratação da empresa fornecedora do 
Sivam. 

Essas;· Sr. Presidente, foram as infonnações, 
.. ,em resumo, que recebemos do Tribunal de Contas 
. da União. Aquela egrégia Corte realmente se debru
.. çou sobre. O· requerimento de infonnações aqui apro-
vado, para dar. ao Senado a orientação técnica que 
lhe. era possfvel. 

Entretanto, --reconhecendo o ·próprio Tribunal 
· que não tinha condições técnicas de fazê-lo, a audi
toria teve ·continuidade e ·seu final .se dará com a 
presença de·.especialistas ·na matéria assessorando 

.. a auditoria e; .conseqüentemente, o próprio Tribunal, 
·para .que uma decisão consistente, firme e consentã
··nea com·o que foi aprovado pelo Senado seja enca
. minhada ao conhecimento dos Srs. Senadores. · 

É lamentávei,"Sr. Presidente, qué:l'um ministro 
do pióprio Tribunal de Contas da União~ 'da estatura 
moral de um'Carfos Átila Álvares da Silva, seja obri
gado a dizer,· depois da decisão de dezembro do 
ano passado que aprovou o Projeto Sivam, que tem 
várias dúvid;;~s. várias susoeitas e aue essas susoei-
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tas continuam a atormentar a sua mente e a de al
guns companheiros seus- tenho certeza- do Tribu
nal de Contas da União, dúvidas essas que ainda 
persistem no âmbito do Senado Federal .. 
· · • Com essas palavra, Sr. Presidente, espero te

nha dado a minha contribuição, como-Senador eleito 
pelo Estado de Sergipe e integrante hoje. ciQ PSB, 
Bloco das oposições,. não Só_ .ao Senado_ Federal 
mas ao próprio Governo Federal para que reexami
ne. a possibilidade de anulação de alguns itens do 
contrato assinado, com a Raytheon; do contrário, as 
dúvidas ainda persistirão, podendo repercutir sobre 
a figura-que considero ....:'até hoje não há nada em 
cOntrário - honesta do Presidente ·da República Fer
nando Henrique Cardoso. É o nome de Sua Excelên
cia que está em jogo nessa matéria, Sr. Presidente •... 

. ~. eu fosse o Presidente da Repúbftea, não eS
perana nenhuma decisão do Tribunal de ContaS da 

. União. A essa altura dos acoritecimentos, os indícioS e · 
as Provas já são 'por demais suficiàntes e demonstram 
que o contrato do Sivam está eivado de irregularidades 
insanáveis e por isso deve ser anulado. 

Era o que tinha a dizer. 
_Muito obrigadÇ>~ Sr. Presidente. __ 

Durante o discurso do Sr. Antonio Car
los Valadares, o Sr. ·Antonio Carlos Maga
lhães, Presidente, deixa a cadeira da presi
dência, que é ocupada pelo Sr. Lucídio Por
tel/a, 4P Secretário. 

O SR; PRESIDENTE (lucfdio Portella) - Con
. éedo a palavra ao Senador Júlio Campos. 

O SR. JÚUO CAMPOS (PFL-MT. Pronuncia o 
seguinte· discurso.)'-- Sr.' Presidente; Srs. Senado-

' res, em outubro do ano passado, a Caixa Econômi
ca Federal anunciou um novo programa de financia
mento habitacional para a classe média: o Programa 
carta de Crédito- CEF. 

A divulgação da notícia causou impacto alvis
sareiro no País, por quebrar um jejum de ·vários 
anos que afastara a classe média do acesso aos re
cursos financeiros de entidades públicas para a 
aquisição da tão sonhada casa própria 

A resposta da sociedade ao novo programa foi 
sentida de imediato. Milhares de pessoas acorreram 
às agências da Caixa, buscando, ansiosas, informa
ções sobre o anunciado financiamento, com a espe
rança avivada de poderem se livrar de pesados alu
guéis, de, serem proprietárias de um imóvel, de esta
rem efTI vias, enfim, de realizarem o almejado sonho 
de morar em casa própria. 

--~ouco dinheiro e-muita exigência" foi a man
chete do Jornal de Bras ma no dia seguinte à abertu-

ra do programa O grau de desalento dos senhores 
mutuários, a exigência de elevada poupança própria, 
acrescida do limite máximo de 25% do comprometi
mento inicial da renda com o pagamento da presta
ção mensal e aliada ainda ao teto de financiamento 
de até 60% para um financiamento máximo de 
R$120 mil, jogaram um balde de água fria na classe· 
média brasileira 

Reconhecessem os técnicos da caixa Econõ
mica que as condições de acesso à carta de crédito 
são bem. mais restritivas do que as do Sistema Fi
nanceiro de Habitação. No SFH o financiamento al
cançava BO%.do valor do imóvel. O novo programa 
requer uma poupança prévia de, no mínimo, 40% do 
valor do imóvel. Assim, para obter um financiamento 
de R$50 mil, o pretendente terá que contar com qua
se R$34. mH_ de recursos próprios. Além disso, como 
só pode comprometer 25% de sua renda familiar, se 
estiver alongando sua dívida por 144 meses, neces-

. sitará·- comprovar renda mensal de pelo menos 
R$2.600,00, para uma prestação inicial girando ao 
redor de R$650,00< · 

O Sr. Edison Lobão - V .Ex!' me concede um 
aparte, Senador? 

O SR. JÚUO CAMPOS • Ouço com atenção o 
aparte do Senador Edison Lobão. 

O Sr. Edison Lobão - Senador Júlio Campos, 
esse realmente é· um setor em relação ao qual o Go
verno Federal precisa ter um cuidado especial. O se
tor habitação ainda é, em nosso País, profundamen
te deficiente. O Governo precisa encontrar meios e 
modos de suprir as necessidades habitacionais do 
povo financiando intensivamente a construção da 
casa própria Na medida em que dota famílias de 
uma residência, o Governo está abrindo um leque 
muito grande de empregos, que é a maior necessi
dade hoje do povo brasileiro. Não financiar a casa 
própria será um grave erro do Governo, mas abrir 
uma perspectiva- como relata V.Exl'- de um finan
ciamento por intermédio da Caixa Econômica e de
pois fechá-lo, ou seja, como se não fosse aquilo o 
que o Governo quisesse dizer. Isso é de extrema 
gravidade porque se cria urna possibilidade, urna ex
pectativa na consciência do povo ·que depois não é 
cumprida, o que é muito grave para as famílias brasi
leiras. Cumprimento V. Ex!', portanto, pelo registro e 
pela reclamação que faz em nome do povo brasileiro. 

O SR. JÚUO CAMPOS · Senador Edison Lo
bão, agradeço-lhe o aparte, incorporado, com muita 

.- horara,.ao meu pronunciamento. 
· -Sr. Presidente, caros colegas, cabe perguntar 
neste momento:. a classe média brasileira, no atual 
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cenário financeiro e salarial, pode aventurar-se a 
uma empresa desse porte? Pode ela arcar com o 
peso dos encargos financeiros de uma dívida com 
taxa de juros remuneratórios de 12% ao ano, acres
cidos ainda esses encargos da famosa e malfadada 
variação da Taxa Referencial (TA) acumulada no 
período? 

Como não se vinculou o financiamento ao sis
tema de equivalência salarial, as prestações podem, 
por hipótese, crescer mais do que os salários, levan
do os mutuários a uma precoce inadimplência. A 
Caixa chegou, inclusive, caros colegas, a criar me
canismos para evitar a inadimplência, como a possi
bilidade de renegociar o empréstimo quando o com
prometimento da renda familiar com a quitação das 
mensalidades chegar ao patamar de 40%. Ocorre, 
entretanto, que, como o financiamento habitaci<iÍ'lal é 
um empréstimo de longo prazo, tendem a crescer, 
com o correr do tempo, os encargos financeiros. A 
diferença entre a evolução dos salários e dos juros 
pode forçar o mutuário a descambar na inadimplên
cia. A própria Caixa Económica Federal admite que 
a prestação pode comprometer 40% dos rendimen
tos num prazo de 6 a 7 anos, se o mutuário não con
seguir ganho real de salário no período. 

Mas, antes de se pensar na possível inadim
plência, é preciso tratar de garantir às fammas da 
classe média brasileira, tão combalida pelo rebaixa
mento salarial dos últimos tempos - para não men
cionar os trabalhadores que ficaram desempregados 
com os últimos ajustes na economia, e sem mencio
nar também aqueles que se viram forçados a migrar 
para a economia informal e não contam com a ga
rantia de um salário fixo a cada mês - é preciso ga
rantir, repito, às fammas da classe média brasileira 
acesso ao financiamento de sua casa própria. 

Não parece ser isso o que fez - ou tencionou 
fazer - o Programa Carta de Crédito lançado pela 
Caixa no final do ano passado. A expectativa de que 
pelo menos 200 mil pessoas em todo o País se ins
crevessem nos 10 dias de prazo aberto para tal fina
lidade, em outubro do ano passado, não se cumpriu. 
Não que as pessoas não se tenham interessado 
pelo Progrà.ma e acorrido ansiosas às agências da 
Caixa de todo o País. Foram aos milhares! Mas su
cumbiram às duras exigências do Programa. 

Surpreso com tais notícias alardeadas pelos 
jornais, busquei informações fidedignas junto ao Mi
nistério da Fazenda, por meio do Requerimento de 
Informação n2 08, de 1997. Indaguei sobre os crité
rios técnicos informadores da Carta de Crédito, so
bre a repercussão do Programa no atual déficit habi-

tacional, que é de alguns milhões de casas, critérios 
de admissão, custos da Carta de Crédito, origem 
dos recursos movimentados pela CEF, além de ou
tros itens. 

A resposta, Sr"s e Srs. Senadores, datada de 
20 de fevereiro próximo passado, causou-me muita 
perplexidade. Saibam os senhores que dos 600 mi
lhões de reais disponibilizados para o Programa, 
conforme divulgado pela Caixa em outubro de 1996, 
pouco mais de 25 milhões de reais foram destinados 
para os contratos já assinados, valor que atendeu 
apenas a 1.141 candidatos. Esse total de 1.141 con
tratos efetivados está muito aquém dos 30 mil con
tratos anteriormente anunciados. É verdade que 
pouco mais de 135 milhões de reais estão empenha
dos nos contratos ainda em andamento. Se eles fo
rem efetivados, contemplarão mais 5.134 candida
tos. Mas mesmo assim é pouco, Srls e Srs. Senado
res, para um programa que surgiu tão pretensioso! 

O que pensar, então, diante de resultados tão 
irriSórios para um programa que surgiu como solu
ção viável para milhares de fammas que buscam ad
quirir a casa própria, mesmo que fosse um imóvel 
usado? 

A própria Caixa Económica Federal deve ter-se 
alarmado com esses números frustrantes, porque 
anunciou no final de janeiro deste ano que estaria 
convocando mais dez mil candidatos inscritos no 
programa de financiamento habitacional para a clas
se média. Os recursos para a liberação de oovos 
empréstimos, segundo noticiou O Globo, em 23 de 
janeiro de 1997, seriam provenientes, segundo de
claração do próprio Presidente da Caixa, Sérgio Cu
tolo dos Santos, das quitações antecipadas de finan
ciamentos antigos que chegariam a mais de 200 mi
lhões de reais. Informou, ainda, o Presidente Cutolo 
que a instituição estava tentando obter recursos no 
exterior para aplicar na área habitacional, numa ne
gociação em tomo de 300 milhões de dólares. 

Ora, Sr. Presidente, o que se pode deduzir 
desses fatos? Somos levados a pensar que a Caixa 
não tinha os recursos anunciados no lançamento do 
Programa e que cometeu uma concorrência desleal 
com as demais entidades financeiras do País, uma 
vez que milhares de correntistas, .para estarem habi
litados a pleitear uma carta de crédito, tiveram de 
transferir seus recursos, principalmente de poupan
ça, para a CEF. 

É preciso lembrar, Sr. Presidente, Srls e Srs. 
Senadores, que, entre as exigências para inscrever
se no Programa, o candidato deveria ser ou tomar
se cliente da Caixa. E mais ainda: teriam preferência 
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na seleção aqueles clientes que apresentassem, nos 
últimos doze meses, maior saldo médio em cader
neta de poupança ou outras aplicações, além de 
pleitearem menor valor de empréstimo em relação 
ao preço do imóvel .• 

" ,: . Quando indaguei, no meu Requerimento de ln
formação ao Ministério da Fazenda, sobre a altera
ção· nos depósitos de caderneta de poupança. fun
dos de investimentos e conta corrente, após o anún
cio do Programa, obtive laconicamente como res
posta que a caderneta de poupança havia sofrido 
•sensível incremento, já que o saldo médio nessa 
Carteira constitui um dos critérios de seleção dos 
candidatos•. 

· · · A dedução, portanto, de que houve, lamenta
velmente,· concorrência desleal da Caixa Econômica 
Federal com as demais entidades financeiràs. do 
País não é, de todo, descabida Quero ressaltar que 
n?.o sou defensor de nenhum_ banco _privado;· pelo 
contrário, não gosto de bancos porque toda vez que 
os procurei paguei juros muito aHos e fui, até certo 
ponto, perseguido pelo sistema bancário. Mas não é 
justa a maneira como é tratada a poupança na Caixa 
Econômica Federal. E se tal fato efetivamente ocor
reu, além de deslealdade na operação financeira, in
correu a Caixa em propaganda enganosa para com 
milhares de brasileiros, que viram uma luz de espe
rança se acender, mas viram-na apagar-se mais de
. pressa do que se apagou o sont:Jo de conquistare!.'!:' 
a casa própria Isso é coisa. que .instituiçi?es. sérias 
não fazem, Sr. Presidente. . .... , · .·. 

.. · Nesta oportunidade, quero. dizer que espero 
que o Presidente Fernando. Henrique Cardoso, que 
afirmou ser prioridade de seu Governo a área social, 
neste ano de 1997, inclua a construção da casa pr& 
pria como uma das metas prioritárias, pois o sonho 
da classe média brasileira, não digo do pobre, é hoje 
ter oportunidade de financiamento para adquirir sua 
casa. 

Era o que tinha a dizer. 
Muito obrigado. 
O SR. PRESIDENTE (Lucídio Portella) - Con

cedo a palavra ao Senador Ademir Andrade, como 
Líder. 

O SR. ADEMIR ANDRADE (Bioco/PPS-PA. 
Como Líder, pronuncia o seguinte discurso. Sem re
visão do orador.) - Sr. Presidente, Sr"s e Srs. Sena
dores, o Brasil encontra-se escandalizado com os 
fatos denÚnciados e vistos na CPI dos Precatórios. 
É intereSsante, Sr. Presidente, que os fatos que in
criminam as maiores figuras sempre envolvem valo
res pequenos. Os milhões são considerados, de cer-

ta forma, fatos secundários. É o caso, por exemplo, 
do envolvimento do Prefeito Celso Pitta, com o pa
gamento do aluguel do carro de sua mulher, no valor 
de dois mil e poucos reais. Foi o caso da corrupção 
do ex-Presidente. Fernando Collor, praticamente 
pego. pelo recebimento de um Fiai. O mesmo ocor
reu com lbsen Pinheiro, na Comissão do Orçamen
to, que t~ve t~ sua acüsação baseada na compra 
de uma camioneie;. cujos reéursos foram recebidos 
de alguém. Esses fatos escandalizam a Nação. 

.. E -estamos aqui; Sr •. Presidente, para trazer 
mais um fato, que também escandaliza. Não é nos
so interesse apenas denunciar. Quando fazemos a 
denúncia, buscamos fazer com que forças se unam 
para punir os culpados. Também lançamos uma 
mensagem ao povo, porque, apesar de tudo, apesar 
dos roubos, das falcatruas, da corrupção generaliza~ · 
da, o povo não pode perder a esperança. O povo 
tem que compreender e entender que política é a 

- ~ncia de tudo, que a política é uma necessidade, 
não apenas das grandes figuras, mas uma necessi
dade de cada cidadão brasileiro. Cada um deve par
ticipar, cada um deve buscar entender, porque é por 
intermédio da política que se corrig~m os erros da 
sociedade. 

Trago aqui, Sr. Presidente, um ofício que rece
bi do Conselho Municipal de Saúde de AHamira, no 
Estado do Pará, um Município que tem uma exten
são territorial quase do tamanho da Inglaterra Trata
se. de um escândalo mais ostensivo, mais claro, 
mais evidente do que o escândalo que está aconte
cendo na CPI dos Precatórios, porque é um fato que 
demonstra a faHa de medo das pessoas de comete
rem crimes. É um fato que demonstra a impunidade 
que há no Pais, que precisa ser corrigida, e isso só 
acontecerá à medida que cada cidadão compreen
der e participar mais do processo politico brasileiro. 

Sr. Presidente, faço questão de ler esse docu
mento. Parece coisa.do.Odorico_Paraguassu, mas é 
algo absolutamente real e estarrecedor. Senão, ve
jamos. Diz o ofício a mim dirigido: 

"Nobre Senador, 
No dia 30 de dezembro de 1996, o Se

cretário de Saúde, Sebastião Vanderli Zor
tea, e seu tesoureiro, Ananias Francisco 
Carvalho de Paiva, sacaram da conta 
106550 do Banco de Brasil de AHamira dois 
cheques, no valor total de R$139.221,46. 
Nessa conta são depositadas as verbas que 

· o Ministério da Saúde manda para o progra
ma "Leite é Saúde", destinado às crianças 
desnutridas e gestantes em risco nutricional. 
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Reparem que o dinheiro chegou no dia 30 de 
dezembro, faltando, portanto, um dia para terminar o 
mandato do prefeito, que deixaria o cargo ao seu su
cessor, alguém que lhe fez oposição. A primeira 
questão que se levanta é como o governo manda 
um recurso para ser aplicado por um prefeito que 
tem apenas mais um dia de mandato. Esse erro foi 
cometioo pelo Ministério da Saúde. 

Vejamos o escândalo denunciado: 

"Esses cheques, porém, não foram 
usados para pagar o leite e o óleo do pro
grama. Eles foram depositados, no mesmo 
dia, na conta 07291-89 da agência 0703 do 
Bamerindus, em Belém. Essa conta perten
ce a [)!! Erundina Slompo, sogra do Prefeito 
Maurício Bastazini. • 

Veja bem, Sr. Presidente: o Ministro da Saúde 
deposita R$139.221,49 na conta da Prefeitura no 
Banco do Brasil. Na mesma hora, o Secretário de 
Saúde saca esse recurso, entrega os cheques ao 
Prefeito, e o Prefeito deposita os dois cheques na 
conta corrente da sua sogra! 

Vejam o absurdo: 

"Cabe recordar que a Secretaria Muni
cipal de Saúde, só no mês de dezembro de 
1996, teve três Secretários de Saúde e Van
derli e Ananias foram nomeados para o car
go quando faltavam apenas dois dias para o 
término do mandato de Maurício Bastazini. 
Há quem diga que eles foram colocados só 
para botar a mão no dinheiro do leite. • 

Então, vejam a que absurdo chegamos! O Pre
feito, sabendo que ia sair, dois dias antes nomeia 
um Secretário de Saúde, nomeia um tesoureiro para 
a Secretaria de Saúde, apenas para que eles rece
bam o dinheiro do leite e lhe entreguem, para que 
possa depositá-lo na conta da sua sogra. 

Tem mais! Pior ainda! 

"Dito em palavra claras: O dinheiro do 
Programa do Leite foi roubado e depositado 
na conta da sogra do prefeito Maurício Bas
tazini. Sim, roubado mesmo. Como se rouba 
uma galinha no fundo do quintal, como se 
rouba uma bicicleta na frente da loja, como 
se rouba um relógio num assalto. • 

•o crime foi descoberto em tempo pelo 
Conselho Municipal de Saúde e pela Prefei
tura de Altamira. No dia 3 de janeiro foi en
viada à Promotora Pública Dr" Elaine 
Nuayed de Souza uma representação pedin-

do bloqueio da conta de Erundina, por tratar
se de recursos públicos indevidamente nela 
depositados. O Juiz de Altamira, Dr. Maxi
ney do Rosário Cabral, concedeu a liminar, 
determinando o seqüestro judicial do dinhei
ro, deixando-o a disposição do juízo. • 

Agora, o mais grave, Sr. Presidente: 
"Os advogados de [)li Herundina Slom

po procuraram a Dr" Helena Farag, Juíza da 
ao Vara Cível da Capital, que, num despa
cho manuscrito de 8 linhas, sem qualquer 
fundamentação jurídica e sem apresentar 
motivos, concedeu uma liminar em favor de 
[)!! Herundina, liberando o dinheiro. 

"E assim, graças à •generosidade" da 
Juíza, Dr" Helena Farag, o dinheiro do leite 
das crianças desnutridas de Altamira sumiu 
no ralo imundo da apropriação indevida. A 
revolta da população contra essa escandalo
sa manobra é muito grande. Como entender 

'\.que uma jufza de comarca diferente, mas da 
mesma instância contrarie e anule a decisão 
de outro juiz, sobretudo ein se tratando de 
fato claramente criminoso, envolvendo o 
desvio de verba pública para o bolso de par
ticulares? 

É muito fácil, Sr. Presidente. Esta senhora, a 
Dr" Helena Farag, é uma juíza conhecida no meu 
Estado pela sua má conduta, pela sua falta de éti
ca e de honestidade no exercício ,do cargo de juf- _ 
za. Essa juíza Helena Farag, agora envolvida na li
beração desse recurso público, foi a mesma que, 
na eleição de 1990, estando aluando no Municfpio 
de ltaituba, saiu oferecendo votos, juntamente 
com uns irmãos seus, que são pessoas de muito 
má conduta, a candidatos a deputado estadual e 
federal de outras regi~s do Estado para serem 
votados no municfpio de ltaituba, onde a Dr" Hele
na Farag Presidia as eleições. Houve deputado 
que recebeu mil votos em ltaituba, outros recebe
ram quinhentos e até mil e quinhentos, e sequer 
sabem onde fica a cidade. ·. · 

Essa juíza vendeu votos ~ra deputados esta
duais e federais no Estado do Pará Mas ela fez pior. 
Na eleição que presidiu em ltaituba, chegou ao pon
to de haver setenta umas de garimpo onde não hou
ve eleições. As umas foram preenchidas no foro. 
Havia boletins registrando 386 eleitores,' e votaram 
todos os 386. Não faltou nenhum eleitor e todos os 
386 votaram para o mesmo candidato a governador, 
para o mesmo candidato a senador, para o mesmo 
candidato a deoutado federal e oara o mesmo candi-
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dato a deputado estadual. Há umas desse tipo feitas 
por essa senhora, que chegou a esse desplante. 

· - Mais tarde, ela foi transferida para Bragança e, 
agora, é juíza na capital de meu Estado, privilegiada 
pelo Poder Judiciário, sendo ela uma pessoa de co-
nhecida má conduta · 

Os atos e a rapidez da ação da Dr' He
lena Farag levantam fortes suspeitas de 

· abuso de poder e prática criminosa, o que, 
aliás, já é comentado em· toda a cidade de 

· Altamira e região, envolvendo, além dela, 
outros personagens do Poder Legislativo, do 
Judiciário e do Ministério Público-estadual. 

Nossas repetidas queixas. contra o Po
der Executivo municipal e a Fundação Na
cional de Saúde, que nunca respeitaram o 
Conselho Municipal de Saúde, não foram 

_ ouvidas; e por isso, só durante o ano de 
1996, da "Saúde Pública• de Altamira foram 
desviados, roubados , mesmo, mais de 
R$500 miL E isso se ·refere apenas a casos 
dos quais o Conselho tomou conhecimento 
e encaminhou a denúncia.· · 
. ~- - Com tantos desvios de recursos, como 

esperar que o SUS funcione?. 
Este Conselho Municipal de Saúde, in

dignado por tanta corrupção e decepcionado 
pela atitude inaceitável do Poder Judiciário, e 

. dos Poderes Públicos em geral, pede que s: 
Ex- empreste sua voz a esta lt.J:ta, exigindo, 
a bem do bom nome das Instituições, que as 
instâncias superiores do Ministéri(l Público e 
do Judiciário tomem posição pública e ofi
cialmente, a fim de dar a devida satisfação à 
comunidade altamirense gravemente ferida 
em seus direitos. Os criminosos -todos eles 

. - devem ser presos e punidos; o dinheiro 
deve ser devolvido, já. O Poder Judiciário, 
que teimosamente rejeita qualquer controle 
externo, deve mostrar concretamente que 
sabe governar-se sozinho. 

Respeitosamente 
Gracinda Lima Magalhães 
Presidente em exercício do Conselho 

de Saúde do Município de Altamira. 

É este Poder Judiciário, que tanto quer sua inde
pendência, que aceita que membros da sua classe se
jam com.~ptos, cometam arbitrariedades, e o espírito 
de corpo não lhes pennite punir detenninados juízes. 
Isso não aceitamos, Sr. Presidente. Vamos lutar até o 
fim para que essas pessoas paguem por seus atos, 

' para que juízes corruptos percam o seu carga. ·E:;-· 
sas denúncias nós vamos continuar fazendo. . 

Quero deixar registrado nos Anais do Senado os 
ofícios que encaminhei, em função da denúncia grave 
que recebi, dirigidos, em primeiro lugar, ao Ministro 
Marcos Viníclus Rodrigues ViUaça, Presidente do Tri-. 
bunal de Contas da União, que tem a obrigação de vi
giar o dinheiro do Governo Federal que vai para as Pre-. 
feituras Municipais. QtÍero que o Ministro tome providên
cias para saber como sumiram esses R$139 mil. 

·· '·· . Envio outr() ofício· à. Sr' Ana Maria Peliano, 
Secretária Executiva da Comunidade Solidária; ao 
Sr. Carlos César Albuquerque, Ministro de Estado 
de Saúde, porque foi de lá que saiu o dinheiro 
paia ser roubado por essas pessoas, protegidas 
pela Juíza Helena Farag; ao Ministro Pedro Sam
paio Malan, Ministro do Planejamento, para que 
tome providências sobre esses R$139 mil, toma
dos do povo que necessita do leite e do amparo 
do Governo;· ao Desembargador Romão Amoedo 
Neto, Presidente do Tribunal de Justiça do meu 
Estado, pedindo-lhe que tome providência contra a 
decisão arbitrária, corrupta e inescrupulosa da Juí
za Helena Farag; ao Desembargador Humberto de 
Castro, Corregedor da Justiça do Estado do Pará, 
para que tome providências no sentido de apurar 
as razões pelas quais a Juíza Helena Farag libe
rou os recursos da conta da sogra do ex-Prefeito 
daquele Município. 

É com denàncias de escândalo como esse 
que vamos colocar os culpados no seu devido lugar. 
Sabemos que a impunidade é grande no Brasil, mas 
não podemos desistir de acusar, não podemos de
sistir de denunciar. Não queremos levar a desespe
rança por essa corrupção generalizada; queremos, 
em contrário, dizer ao povo que essas coisas, para 
serem corrigidas, precisam ser ditas e que o povo 
deve compreender que cada vez mais tem que parti
cipar do processo politico, militar em um partido polí
tico, procurar saber seu programa de trabalho, co
nhecer as pessoas que se apresentam como candi
datos. É dessa fonna que vamos combater os ladrõ
es e fazer com que o dinheiro do povo venha a ser
vir ao próprio povo. 

Registro ainda minha crítica contundente ao 
Ministério da Saúde e ao Presidente da República, por 
deixarem que coisas absurdas como essa aconteçam. 
Faltando um dia para se tenninar o mandate: je um 
prefeito, coloca-se na conta da prefeitura R$139 mil 
para que se efetue despesas com leite e atendimento 
às mã~ que estão perto de dar à luz. lamentavel
mente, tai.s coisas acontecem em nosso País. 
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Sr. Presidente, esperamos que, com as denún
cias, providências sejam tomadas: que as pessoas 
devolvam o dinheiro que foi roubado do povo de Al
tamira e que a jufza em questão seja punida com a 
perda do cargo, porque não merece ocupá-lo no Es
tado do Pará. 

Era a manifeStação que eu gostaria de fazer 
neste momento. Muito obrigado, Sr. Presidente. 

DOCUMENTOS A QUE SE REFERE 
O SR. ADEM/R ANDRADE EM SEU PRO.. 
NUNCIAMENTO 

PREFBTURADEALTAMIRA(PA) 

CONSELHO MUNICIPAL DE SAÚDE 

Tv. Paula Marques, 192-68371-080- Altamira· 
(PA)- Fone/Fax 091-515-2297 

Exm2 Sr. 
Senador Ademir Andrade 

Senado Federal 
AnalCo 11- Ala Filinlo Muller- Gabinete 11 

Praça dos Três Poderes 

70168-970 - BrasHia(DF) 

Al1amim, 6 de fevereiro de 1997 
Nobre Senador, 
No ãoa 30 de dezembro de 1996, o Seaelário da Saúda 

Sebastião Vanderli Zor1aa a seu Tesoureiro, Ananlas F~ 
Carvalho de Paiva, sacaram da conta 1 06550 do Banco do Brasil 
de Altamira, dois cheques 110 valor to1al da R$139.221,46. Nessa 
conta são depositadas as verbas que o Ministério da Saúda man
da para o programa 'laita é Saúda', destinado às crianças des-
nu1ridas e gestantas em risco nutricional. . 

Essas cheques, porém, não foram usados para pagar o lei

la e o óleo do programa. Eles foram deposilados, 110 mesmo ãoa, 
na conta 07291-89 da Agência 0703 do Bamerlndus, em Belém. 
Essa conta pertence a D" Erunclina Slompo, · sogm do Ptefei!o 

Mauricio Baslazini. 

Cabe recordar·que a Sacrataria Municipal de Saúde, só 110 

mês de dezembro de 1996, teve três Seaa1ários de Saúda e Van
derli a Ananias foram nomeados para o cargo quando faltavam 

apenas dois dias para o témi110 do mandalo de Maurfclo Baslazi

ni. Há quem diga que eles foram colocados só para botar a mão 
110 dinheiro do leite. 

Dito em palavras claras: o dinheiro do Programa. do Lail9 

foi roubado e daposltado na conta da sogm do prefeilo Màurfclo 

Baslazini. Sim, roubado mesmo. Como se rouba urna garlllha 110 

fundo do quin1al, como se rouba uma bicicleta na frente da loja, 

como se rouba o relógio num assalto. 

O C!ime foi descoberto em tampo pelo Conselho Municipal 

de Saúde e pala Prefeitum de Altamira. No dia 3 de janeiro foi en
viada à Promo~ Pública Dr" Elaina Nuayed de Sousa uma rep
resentação padiOOo o bloqueio da conta de Erunãma, por tmtar·se 

de recursos pú~icos indevidamanta nela depositados. O Juiz de 

Altamira, Dr. Maxiney Rosário Cabral, concedeu a liminar, deter· 

minando o sequestro judicial do dinheiro, deixando-o a disposi

ção do Jufzo. 

Os advogados da D" Herundina Siompo procummm a Dr" 

Helena Farag, juiza da 84 Vara crval da Capital que, num daspa· 

cito manuscrito da B linhas, sem qualquer fundamentação jurfdica 

a sem apresentar motivos, concedeu uma liminar em favor de D" 
Herundina, libamndo o dinheiro. 

E assim, gmças à 'generosidade' da Juiza Dr" Helena Fa

mg, o dinheiro do leite das crianças desnutridas de Al1amira, su
miu no ralo imundo da apropriação indevida. A revolta da popula

ção contm essa escandalosa manobra é muito gmnde. Como en
lander que uma jufza de comarca ãderenfa mas da mesma~ 
cia, contmrla e anule a decisão de outro juiz, sobretudo se 1latan

do de fato claramenta criminoso, envolvendo desvio de verba pú
blica para o bolso de particulares? 

Os at>s e a rapidez da ação da Dr" Helena Farag levantam 

tortas suspeitas de abuso de podar e prá1ica criminosa, o que, 
aliás, já é comentado em Ioda a cidade de Altamim e região, en
volvendo, além dela, outros personagens do Poder l.egislalivo, do 

Judiciário e do Ministério Público estadual. 

' Nossas repetidas queixas contm o Poder Executivo munici
pal e FNS que nunca respeitaram o Conselho Municipal de Sa0-

da, não foram ouvidas e por Isso, ·SÓ dull!flla o ano de 1996, da 

'Saúde Ptíbi'ICR' de Altarnim foram desviados, roubadOs ~. 
mais de R$500.000,00 {quinhentos ml mais). E Isso se rafam 

apenas a casos dos quais o Conselho tomou conhecimenlo e en

caminhou denúncia. Com tanto desvio de recursos, como .espamr 

que o SUS funcione?! 

Este Conselho Municipal de Saúde, Indignado por 1an1a 

corrupção e decepcionado pala atitude lnaoaltável do Podar JUdi
ciário e dos Pode~ Públicos em geral, Péde que ·v: so Ell11lf8Sie 
sua voz nesse luta, exigindo, a bem do bom nome daS Instituiçõ

es, que as instências superiores do Ministério P.úbÍico e do Judi

ciário tomam posição púbica e o1iciaJmen1e a mi,de dar a !kÍvida 

satisfação à comunidade altamimnsa gmvernenia ferida om seus 
direitos. Os aiminosos (todos ·ales) devem ser presos e -punidos; 

o dinheiro deve sàr devolvido, já Ó Poder Judiciário qiJe íermosa
menta mjaila qualquer controle externo, deve mostmr concret&
menla que sabe governar-se sozinho. 

Respeitosamante. - Gracinda Uma Magalhies, Presldanl9 

em exoo:fcio. 

OF. GSAA N2 0157.97 

Exmo.Sr. 
Pedro Sampaio MaJan 
MO. Ministro da Eslado da Fazllnda 
Em mãos 

Senhor Ministro, 

8rasnía. 18 de merçÓ de 1997 

Dirijo-me a V. Em. para encaminhar-lle o anexo expadienl9 

oriundo do Conselho Municipal da Saúde da Altamira, Estado do 
Pa!á,_contendo gmves denúncias relativas ao desvio de verbas das-
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finadas ao programa "láW é Saúde", às quais rogo sua melhor 

atenção. 

Sagtndo exposto no citado documento, estão envolvidos nas 

Irregularidades o ex-Secre1ário Municipal de Saúde- Sebastião Vai- · 

del11 Sortaa e seu Tesotrelro à época.:.. Sr. Ananlas Francisco Car- ·. 

valho de Paiva, os quais teriam Sacado o dinheiro enviado pelo MI- -
nis1ério da Saúde para atender ao programa "láW é Saúde", e de

positado o mesmo na conta da Sm. Eru1cina Slompo, ·sogra do ex
prefeilo Mauricio Baslazini, outros também suspei1os de err.ooM
men1o na fraude. 

·Atitude mais qui:lstionável , porém, teve a Dta. Helena FaJag ; 
- Júfza da 8" Vam Clvel de Belém que, após a ·determinação do' 
Juiz de Allamira Dr. Maxiney do Rosário Cabral, o qual deliberou ' 

pelo sequestro judicial do dinheiro depositado irregularmente na 

conta da Sm. Erundina Slompo, a Jufza, em sucirOO despacho ma
nusai!o de 8 inhas, ·sem qualquer fundamenlação jurfãca, .fO"C& 
deu tna tininar em favor da Ora. En.ndina. lberando definitivamen

te o dinheiro. 

ç'- Dessa forma. graças à atitude da Jufza Helena Famg, o di

nheiro do lei1a das crianças de AHamira foi devidamente eilcarni
nhado para o bolso de particulares, o que levanta fortes suspei1as 
de abuso de poder e de prática criminosa sobre ela e outras per

sonagens do PÔder Legislativo, Judiciário e do MlnisléJio.,Públlco ' 
Estadual, envolvendo ainda outros desvios de velbas da Saúde 

Pública daquele municfpio. 

- Portanto; manifesto a V. Ex.• minha profunda Indignação · 

diante dos fatos aqui nanados, solicitando a V. Ex.• a adoção de 

enérgicas medidas esclarecedoras e saneadoras da roferlda de
núncia, cujos lermos estarei levando hoje à debata no Plenário do, 
Senado Fedem!, exigindo a punição dos envolvidos nesse crime e 

o restabelecimento· da apicação desses recursos públicos pela : 

Secretaria Municipal da Saúde de Altamira. 

· FICO no aguardo da sua manifeslação, an1eclpando agra

decimentos pela atenção que dispensar ao presenta. 

Atenciosamente, Sanador Ademlr Andrade. 

OF.GSAA N" 0160197 

Brasfiia/DF, 18 de março da 1997 

Exm" Sr. 
Desembargador Humberto de Castro 
MO Corregedor-Geral de Justiça do Estado do Pará 

Em mãos 

Dirijo-me a V. Ex" para encaminhar~ha o anexo expediente 

oriundo do Conselho Municipal da Saúde de Altamlra, Estado do 

Pará, contando graves denúncias mlativas ao desvio da velbas 

destinadas ao programa "Leite é Saúda", às quais rogo sua me
lhor atenção. 

Segundo exposto no citado documento, astãQ envolvidos 

nas irregularidades o ex-Secretário Municipal de Saúde - Sebas

tião Variderii Zortaa a seu Tesoureiro à época- Sr. Ananlas Fran

cisco Carvalho da Paiva, os quais tarla111 sacado o dinheiro envia

do pelo Ministério da Saúda para atendar ao prográma "Leite é 

Saúda", depositado o mesmo na conla da Sr" Erundina Slompo, 

sogra do ex-prefeito Mauricio Bastazinl, outros também suspei

tos de envolvimento na fmude. 

. . · Atitude mais questionável, porém, teve a Dr" Helena Famg 

- Jufza da 8" Vam Cfvel de Belém que, após a determinação do. 
Juiz da Altarnira Dr. Maxiney do Rosário Cabral, o qual da6berou : 

pelo seqüestro judicial do dinheiro irregularmente depositado na 

contá da Sr" Erunãm Slompo, a Jufzil, em sucinto despachO ma- _ 
nuscrito de 8 linhas, sem qualquer foodamentação jur!dica, coOce:: · 
dei! uma Hminar em favor da Dr" Erunáona, liberando dafinitiva

merl1e o dinheiro. 

Dessa forma, graças à atitude da Jufza Helena Farag, o di

nheiro do leite das crianças da Altamira foi encaminhado para o 

bolso da parliculares, o que levanta fortes suspeites de abuso de 

podar e da plá!Jca criminosa sobre ela a outras personagens do 
Poder Legislativo, Judiciário e do M"mistário Público Estadual, en

volvendo i:unda outros desvios de velbas da Saúda PúbrJCa da

quele município. 

Manifesto a v. Ex.• minha protunda Indignação diante dos · 

fatos aqui nanados, cujos termos estarei lewndo hoje à oobatá'J 
no Plenário do Sanado Federal, exigindo a punição dos envolvi

dos nesse crime e o restabelecimento da aplicação desses recur~ 

ses públicos pela Secretaria Mooicipal da Saúde de Altamira 

Solicito, portanto, des1a Corregedoria. a apuração completa 

das denúncias relaüvas à ação da Jufza Helena Ferag no episó
dio e que sejam, tornadas enélglcas providências contra a mesma 
por sua atitude. 

FICO no aguardo· de sua manifeslação, entacipando agra

decimentos pela atenção que dispensar ao presenta. 

. Atendosamenta,- Sanador Ademlr Andrade. 

O SR. PRESIDENTE (Lucídio Portella) - Com 
a palavra o Senador Romero·Jucá para uma comu
nicação inadiáveL 

' O SR. ROMERO JUCÁ (PFL:- RR. Para uma 
comunicação inadiável) - Sr. Presidente, Srl's e Srs. 
Senadores, entreguei hoje à Mesa requerimento so
licitando informações ao Ministro da Fazenda acerca 
de publicação ocorrida no final de semana no Jornal 
do Brasil. Trata-se de matéria de página inteira, pu
blicada nesse jornal do dia 8 deste mês, no Caderno 
de Negócios e Finanças, assinada pelo jornalista· 
Gilberto Scofield Jr, que o Tesouro vai injetar mais 
R$40 milhões no Projeto Jari. No escopo da matéria, 
faz-se uma análise do Projeto Jari e se vê patente
mente que ele nunca deu lucro, gerando sempre um 
grande prejuízo na sua operacionalização. Diz a ma
téria, ainda, que não há como o Governo evitar o de
sembolso dos R$40 milhões, já que, em 1993, uma 
decisão do Conselho Monetário Nacional o fez en
trar de sócio no Projeto. 

Diz, ainda, â matéria do jornalista que o Jari 
vive uma esoécie de concordata branca e. desde' 
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sua criação, pelo magnata americano Daniel Ludwig, 
há 29 anos, nunca viu a cor do lucro. Acrescenta 
que a solução para o projeto sobreviver passa pelo 
equacionamento de uma dívida de mais de R$ 270 
milhões com o BNDES e o Banco do Brasil. 

Apresso-me, portanto, a solicitar essas infor
mações ao Ministro da Fazenda no sentido de que 
fiquem cristalinos essa operacionalização, esse em
préstimO e essa dívida do Governo brasileiro e do 
Projeto Jari. 

Faço as seguintes perguntas, solicitando infor
mações ao Ministro da Fazenda: 

Primeira pergunta: se procedem as notícias 
veiculadas pela imprensa de que o Tesouro Nacio
nal injetará mais R$40 milhões para tentar salvar o 
Projeto Jari. 

Segunda pergunta: se em caso afirmativo, qual 
a fonte desses recursos? 

Terceira pergunta: nessa hipótese, quais as 
medidas que serão adotadas para não aumentar 
ainda mais o déficit público? 

Quarta pergunta: quanto o Tesouro Nacional, 
ou qualquer outro agente financeiro federal já inte
gralizou de recursos no Projeto Jari? 

Quinta pergunta: qual o montante da dívida do 
Projeto Jari com o Banco do Brasil, o BNDES, a Cai
xa Econômica Federal e o BASÀ? 

O requerimento apresenta, Sr. Presidente, a 
justificativa pertinente, porque é de fundamental im
portância que o Governo brasileiro não drene recur
sos para projetas inviáveis. O que tem que ser res
pondido à sociedade brasileira é se o Projeto Jari é 
ou não viável e se esses R$40 milhões que forem in
jetados terão condições de recuperar o Projeto ou 
serão mais um buraco, mais um prejuízo, mais re
cursos da Nação drenados para atividades que não 
geram um benefício direto para a população. 

Portanto, apresentei hoje esse requerimento, 
solicitando ao Ministério da Fazenda a pronta res
posta a essas informações, para que efetivamente 
possamos informar à sociedade brasileira e até elu
cidar e prestar dados no sentido de que eu possa 
trazer novamente a este Plenário um discurso cir
cunstanciado sobre a operação e o destino do Proje
to Jari. 

Era essa a minha comunicação. 
Muito obrigado, Sr. Presidente. 
O SR. PRESIDENTE (Lucídio Portella) - O Se

nador Roberto Freire, encaminhou à Mesa proposi
ção, cuja tramitação deve ter início na Hora do Ex- . 
pediente. 

A proposição será lida na próxima sessão. 

O SR. PRESIDENTE (Lucídio Portella) - Os 
Srs. Senadores Onofre Quinan, Sebastião Rocha, 
Carlos Bezerra e Mauro Miranda enviaram discursos 
à Mesa para serem publicados na forma do disposto 
do art. 203 do Regimento Interno. 

S. Ex% serão atendidos. 
O SR. ONOFRE QUINAN (PMDB-GO) - Sr. 

Presidente, .Sr"s. e-· Srs. Senadores, de uns anos 
para cá, vem se 'intensifiéando a preocupação do 
povo brasileiro, através de conceituados órgãos da 
imprensa, com vista -ao- sério e grave problema de 
desmatamento no País inteiro. Essa preocupação é 
inteiramente compreensível, uma vez que os prejuí
zos que esse tipo de vandalismo acarreta são incal
culáveis, afigurando-se o problema de forma bastan
te complexa. 

A pauta de exportação anual de madeira acusa. 
a cifra de cem milhões de reais. No entanto, segun-· · 
do cálculos autorizados e dignos de confiança, a 
reocupação da área devastada, com o plantio de ou
tras árvores, mesmo de qualificação inferior às der
rubadas, demandaria nada menos que Un:J bilhão de 
reais. 

Outro aspecto relevante é que al~m do prejuízo 
sem retomo causado pelo desmatamento, o tempo 
demandado para a recuperação dessas florestas é 
excessivamente longo. 

Mas o prejuízo não estaciona só na movimen
tação de dinheiro. ASa.ída da madeira, para o exte
rior, é sempre de material nobre. A substituição, ou 

-compensação, quando oCórre, se dá com árvores de 
segunda ou terceira categoria, determinando isso 
q•Je fique desvalorizado o parque botânico brasileiro, 
imprescindível para nossa própria sobrevivência. . 

Além de tudo, estamos sob constante pressão 
internacional. Gom o pretexto de defenderem. a eco
logia universal, povo e autoridades de vários ·países, 

. principalmente da Europa .e América, nos acusam de 
estarmos avariando fundamente o que eles chamam 
de "pulmão do mundo", que é a ·Amazônia, onde 
ocorre mais intensa e mais extensamente a derruba
da de árvores de primeira qualidade. Isso afeta - di
zem eles -a sanidade dos povos. 

O velho namoro do Primeiro Mundo, cortejando 
essa donzela robusta e rica, que é a Amazônia, dá 
oportunidade que se aconteça a acentuação daque
la ameaça.· Missões religiosas estrangeiras e .outras 
organizações, culturais ou artísticas, espraiam-se 
por todo o Norte do País, havendo, pelo que se 
sabe, até programa de militarização de indígenas, 
nas fronteiras nortistas. O inegável é que a movi
mentação alienígena nos nossos sertões, a qualquer 
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título, tem que estar ininterruptamente focalizada pe
las lentes maiores das nossas autoridades. 

Para coibir o que infelizmente encontra-se evi
dente, há quase cinco anos atrás apresentei, nesta 
Casa, à apreciação dos nobres Pares um Projeto de 
Lei, que tomou o número 75/92, proibindo a exporta
ção de madeira bruta e dando outras providências. 
·. · ,. ~ Ná oportunidade, justifiquei que ·a exportação 
de madeira bruta acarreta imensuráveis prejufzos ao 
País, quer pela insignificante· agregação de valor à 

. atividade extrativista de madeira, quer pela devasta
ção de matas centenárias, onde ·se encontram as 
essências mais nobres, com incalculáveis danos ao 
meio ambiente. 
· · ··. Há outro aspecto a ser considerado sempre, e 
que integrou a exposição que apresentei, na ocasião 
de entrada da referida propositura aqui no Senado. 
As essências mais valiosas não se repõem em al
guns anos. Algumas gerações são necessárias para 
restaurá-las. 

Infelizmente, Ilustre Presidente e nobres Cole
gas, esse meu Projeto de grande relevância para o 
nosso país, apesar de aprovado por esta Casa; tra
mita lentamente na Câmara dos Deputados, mais 
especificamente na Comissão de Constituição e Jus
tiça e Redação, enquanto a sociedade, vilipendiada, 
vai se manifestando, às vezes eloqüentemente, com 
ênfase, como vimos através do destacado programa 
"Globo Repórter" da última sexta-feira, que atnrdo!J 
com amplitude e notável senso jomalfstico o assunto 
do desflorestamento na Amazônia,. na maior parte 
das vezes, clandestino e criminoso. 

Como vemos, estamos diante- de !Jma cruel 
realidade que nos tem afrontado diutumamente, so
bretudo com a gravidade de conseqüências sérias e 
danosas aos interesses nacionais. 

, Diante dos fatos abordados, solicito de Vossa 
Excelência que envide todos os esforços para que a 
minha propositura seja objeto de uma tramitação 
mais rápida naquela Casa e que possamos ver, de 
uma vez por todas, essa situação definitivamente 
solucionada. 

Obrigado. 
O SR. SEBASTIÃO ROCHA {PDT-AP) - Sr. 

Presidente, Srªs e Srs. Senadores, trago ao conheci
mento desta Casa, um trabalho elaborado pelo Ve
reador Nogueira do PT do Município de Santana no 
Amapá, que é uma contribuição que pretendemos 
dar a~ municípios brasileiros, fazendo divulgar este 
trabalho sobre o Orçamento Participativo. 

Ainda em 1996, proferi discurso no Senado Fe
deral onde enfoquei a importância deste programa 

bem como chamei atenção para algumas el<Periên
çias ~m suced_ic:l~--ª-m Porto Alegre, Niterói, Belo 
Horizonte, Betim e Distrito Federal entre outras, 
onde, por meio do Orçamento Participativo, qualquer 
habitante tem o direito de participar de uma reunião 
plenária, que decidirá sobre as prioridades do seu 
município. Nas. reuniões plenárias sã0- escolhidos, 
pelo voto; os. Conselheiros que, depois, tomarão de
cisões acerca da destinação dos recursos previstos 
para a sua região na proposta orçamentária. 

Automaticamente~ com a participação direta da 
sociedade no processo de decisão orçamentária, di
minui o favorecimento político no âmbito do Legisla
tivo; redllze111-se de maneira importante as manipu
lações e os artifícios que são criados pelo Executivo; 
existe uma quase certeza de que aquelas verbas se
rão realmente aplicadas. Enfim, o orçamento partici· 
pativo proporciona a fiscalização do povo sobre os 
recursos nas mãos dÕ Governo. 

•. As experiências d&:.orçamento- participativo se 
verifiCaram até agora nos espaços municipais. É ver
dade que ainda temos muito que. avançar no sentido 
de compatibilizar esse tipo de experiência com espa
ços mais amplos, até ati.ngjrrnos, quem sabe, a pró
pria definição do. Orçamel')to da União. Apesar das 
dificuldades de compatibilização, .não podemos nos 
esquecer de que a falta de transparência, de demo
cracia e de eficiência têm levado o Orçamento da 
União .a ser também um ~nstaJ:rte instrumento a 
serviço do lobby e da corrupção. . 

São práticas como. essa que podem garantir 
um melhor aproveitamento dos recursos públicos em 
benefício da coletividade. São ações democráticàs 
como o orçamento participativo que podem definiti
vamente contribuir para melhorar a qualidade de 
vida do povo Brasileiro. 

DOCUMENTO A QUE SE REFERE O 
SR. SEBASTIÃO ROCHA EM SEU Dis
CURSO: 

ORÇAMENTO PARTICIPATIVO 

É hora de participar para 
construir uma Santana melhor 

Numa tarde de Praça Cfvica de Santana.... 

-Oiábalala 

- Tudo bom piteco? 

- Legal cata! o que tem de bom nessa revista? 

-Estou lendo ~JI=!!!!!-1<!1.~ ~participativo, que 
saiu· na veja dessa semãha. .. tem Dtefairura POr aí que tá POndo 
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em ·prática esse projeto e a veja diz que é o maior sucesso e 

que é a marca do PT. 
- É isso aí batata, o orçamento participativo é uma propos

ta do PT que está dando certo em todo o Brasil, oom ele o povo 

participa das decisões das coísas.do municfpio ou do estado, por 

isso o povo se sente valorizado e está apostando cada vez mais 

nessa proposta petista, agora, nas últimas eleições, por exemplo, 

todos os canãKiatOs a prefeito do PT apresentaram essa proposta 

que foram muito bem recebidas, como em Porto Alegre, Santos, 

Belo Horizonte, Rio Branco_. 

- É mais ..qui o PT não ganhou a prefei!ura. 

- Tudo bem! nã0 ganhou, mas ela pode ser colocada em 

prática pelo prefeito vitorioso mesmo não sendo do PT ... e você 
sabe como funciona? 

-Não! não entendo nada disso ar. 
- É simples, na maioria das prefei!uras brasileiras as obros 

a serem fel1as são determinadas apenas pelo prefeito e seu se
cretariado às portas fechadas .•. e ninguém sabe o que eles deci

dem, a gente não sabe como são definidas as obras..: ou como 
são escolhidas as empreiteiras para exerufá-las. .•• e que muitas 

das vezes não são as mais importantes para a população ·a ser-

mação geográfica e sócio-econ6mica o Bairro Daniel e Novo 

Horizonte, por exemplo, formam uma região, já o diStrito de For

taleza .. e o Bairro Vila Amazonas, mesmo sendo próximos, não 

podem formar juntos uma região, pois são realidades bem <fifa
rentes, os delegados, então irão se reunir e escolher 03 (trés) 

prioridades para a sua região e 03 (três) prioridades para o rnu
niclpio de Santana assim, podem escolher por exemplo ..• a edu

cação, a saúde, e a moradia. 

- E se os prefeitos e os vereadores não aoeitarem? 

- BomLaLo prefeito e os vereadores que não aprovarem 

estarão rejeitando a vontaôe do povo que os elegeram. 

- Põxa! até que é interessante! - se todos nós fizéssemos 

isso, poderíamos evitar graves problemas como a corrupção e o 

privilégio ele poucos grupos, a participação popular permitirá que 

a prefei!ura trabalhe de acordo oom os interesses da população, 

pois ela realmente conhece as carências de seus bairros e de 

toda Santana muitas cabeças pensam melhor que uma e o povo 
adquire consciência e pratica a cidadania. 

·. Sensacional! vou esperar o Vereador Nogueira passar no 

meu bairro e vou pedir ao prefeito que aceite e coloque em prática 

o orçamento participativo. 

vem só para se ganhar dinheiro. FIM 

-Quer dizer então que eu posso: rai".-indicar, na minha re- PLANO DE IMPLANrAÇÃO QO ORÇAMENTO PARTICIPATIVO 
gião, energia elétrica para o bairro da hospitalidade? PARA O MUNlC[PJO DE SANTANA 

- Não, energia não é Competência da prefei!ura ·é do go-
·verno do estado para sabennos o que é COI11)Biêllcia do mtricrpio, 1-O que é Orçamento Participativo 

·será formada uma equipe 1écnica para orientar os grupos quando- o Orçamento é o mais impor1ante instrumento da adminis-
estivefem airKia no processo de discussão das prioridades. tração pública. Todo ano, o Municlpio é obrigado a elaborar seu 

-E quem é que escolhe as olxas~ Programa de Trabalho, definindo previamenta as recei1as que as-
- As obras são escolhidas pelo congresso municipal de para arrecadar e eslabeleoendo 1odas as suas despesas (Executi-

prioridades orçarQen1árlas - COMPOR (compOsto Por delegados voe Legislativo) e dos órgãos que o oompõe. 
das regiões) e são inclufdas no orçamento que vai para a câmara Por se 1m1ar de uma lei, o Orçamento tem tennos lécnicos 
municipal deste modo os vereadores têm condições· de aoompa- e termos jurfd'ICOs e é obrigatoriamente elaborado segundo certas 
nhar melhor se a prefei1ura está atendendo a vontade do povo . normas. Não conhecendo estes tennos e normas, o cidadão aca-

santanense. ba realmente se confundindo. 
- mas me diga uma coisa, por que é que você anda tão por ·O Orçamento é, ainda, uma lei cheia de números e valores 

dentro desse negócio de orçamento participativo? que definem o quanto se pretende anecadar (receilas) e gastar 
- Ora, o. Vereador Nogueira reuniu a associação de more- . (despesas). 

dores do meu bairro e explicou tudo direitinho, ele disse que é um Mas nem por isso. deve ser urna peça a ser compreendida 

projeto importante porque o povo vai poder decidir .sobre aquilo apenas por especialistas, pois o orçamento municipal é muito pe-
que Santana realmente precisa, eu participei e aprendi, é uma recido com o orçamento que toda família faz todos os meses; 

discussão que o Vereador .Nogueira, que é do f'T, pretande fazer para ver se o salário é suficiente para pagar as contas. A diferan-

em todos os bairros, recOitlerKIO sug~ para. iim ,seguida ça é que a Prefei!ur:a, ao fazê-lo, como a lei, o faz da uma S>6 vez 
apresentar ao prefeito, só somOs lembrados ~:na-hora de e para o ano inteiro. 

votar, pois aí correm atrás da gente e fazem qualquer oolse. pelo Nesse sentido, entendendo que o princ:!pio da autonomia 

nosso voto, oom o orçamento participativo, todo mundo é convida- ·dos movimentos populares em sua relação com o Governo ad-
do para discutir as obras que devem ser feitas. .. e cada região se vém da criação e ampr18ção dos mecanismos de democratização 

reúne e elege os seus representantes que são chamados de dele- das decisões do poder público, o Mandato Nogueira reafiZBfá em-

gados. pias discussões com a população, visando não só o seu envolvi-

- Região? mas corno isso funciona??? manto, corno também a definição dos investimentos (obras) a se-
- É o seguinte aqui em Santana todos os bairros poderão rem implementados. O desafio é construir uma ação politica que 

ser divididos em 08 (oito) regiões, essa divisão é feita: por-apróxi- -- - ·otijetive a-etaboração de um orçamento com a participação da po-
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pulação de modo a introduzir uma mudança dé qualidade na 

medida em que abra canais àqueles que, apesar de serem dire

tamente atingidos pelas definições elas politicas de receitas e 

deSpesas do Municlpio, sempre ficarão à margem de. qualquer 

inslância da consulla e/ou decisão. 
· Esta participação se datá pela eleiÇão direla dos Conse

lhOs Regionais Populares de carátar delibemtivo, a quem caberá, 

o acompanhamenlo da exacução do orçamento. 
D-ObfetiYos 
Eslabelecer uma nova fonna de procedimenlo da escolha 

e prioridade administrativa através do processo da elaboração do 

orçamento municipal com participação popular. O plano deve ser 

orien1ado no sentido da infonnar a população sobre o que repre

senta o .Orçamenlo, como ele é realizado, e como a popUlação 
pode participar deste processo. · 

11- Eatrutrura organizativa 
O Orçamenlo Participativo estrulllra-se em unidàdes erga- · 

nizativas que hierarquizam-se desde unidades locais (ruas, comu
nidades, ele) até o. Congresso Municipal de Prioridades Orçamen
tárias- COMPOR. 

Congresso Comissões Tem4tlcas 

Cons. Reg. Cons. Reg. Cons. Reg. Cons. Reg. Cons . .Reg. 

Com. Bairros Com. Bairros Com. Bairros Com. Bairros 

Nuc. Locais Nuc. Locais Nuc. Locais Nuc. Locais 

1) Núcleos Locais 
· Os Núcleos Locais são as menores unidades de O<ganiza

çlio do OlçameniD Par1k:ipatiYo, e mpcesantam a raunião infonnal 

de municfpes por locais de moradia (ruas, comunidades) lazer\ 

(lllltlárlos de praça e parques) trabalho, ek:. 

2) Comssiio da Bairro 
Organização Informal dos bairros pam discussão elas prio

ridades orçarnenlárlas da cidade. 
3) Conselho Regional . 

Os Consallo . Regionais de orçamenlo, cujos repre
sen1antes são eleitos em Assembléia democrática nas comissões 
de bairros, são a reprasamação popular de cada região do Muni

cfpio. Estas regiões, em ntlmero de 8 (oito), são definidas confor

me caracteósticas ffsicas e sócloecooOmlcas da população. 

4) Congresso Municipal de Prioridades Orçamentárias 
É a inslância máxima da partiápação popular no orçamen

ID participativo. É reafi.Zado anualmente pam a definição elas prio

ridades do orçamento que a prafeitum deve realizar. 

O Congresso deve organizar as prioridades em gmndes 

áreas de ação. Essa processo de reagrupar a lolalidade elas rei

vinõiCBÇÕBS é de vital importância, pois evita aumentar indefinida

mente li.fislagem elas demandas da população. 

IV-Fases de Implantação 

1 - F8!?9.lntarna 

PrefeitÕ e Secretariado definem o orçamenlo preliminar, 

que é recligi<k! pela equipe técnica de finanças e planejamenlo. 

2- Fase Pública 

Este orçamento preliminar é submetido à discussão com a 

população. Esta se dá de três fonnas: Reunião com entidades 

(sinõocatos, Rotary, CUT, Pastomis, Grémios Estudantis, Associa

ções de Bairros, etc) plenárias seloriais Ouventudes, desportistas, 

trabalhadores, empresários, idosos, etc.) e reuniões temáticas 

(transportes, limpeza pcjbiica, educação, saúda, habitação popu
lar, desemprego, etc). O Municfpio deve ser ánlidido em setores 

. dE! ~ (um) a 5 (cinco) bairros cada Antes elas plenárias seloriais 

devem se realizar pelo menos duas reuniões. A primeira, entre a 

prefeitura e as fidemnças dos diversos bairros e setores, expõe e 

. deba19 a evolução e as perspectivas do municlpio. Esclarece-se 

orçamenlo prermnar e planeja-se a mobilização de cada setor. 

Na segurida reunião (sem a presença da Prefeitum), estas r!de
ninças levantam três prioridades pam o bairro e três pam a âda-

. de éorno um lodo. 

As planárias seloriais propriamente dila iniciam-se com al

gum tipo de animação cultural que mostra como são composlas 

as despesas e as receitas públicas. Um video deve ser BJCibido 

com informações sobre os fimitas de Orçamento Municipal, as 
compe1ências elas diversas esferas do poder (municipal, estadual 

e federal) e algumas obres através da recursos visuais- carlazes, 

mapas, gráficos, etc. - faz-se a prestação de contas e apresen1a
ção da proposta de orçamento preliminar. Em seguida abre-se 

palavm aos represen1antes dos setores que expõem as prioridade 

. para os bairros e par.l a cidade dec:i<idaS naS reuniões prelimina

res. Corno. nem todos os setores devem conseguir realizar as reu

niões preparatórias envolvendo conjunlo de bairros, a palavm 

've ser aberta a todos os que possuírem reivindicações a fazer. 

' . As propos1aS devem ser analisadas e debatidas conside
mndo-se sua viabilidade, o fato de já terem sido confempledas ou 

envolwrem competência de outms esferas (estadual a fedaral). 

Após o debate, as queslóes devem ser definidas, esclarecidas a 

sistemalizaclas pam a fase seguin1a. 

. ·' Nas reuniões temáticas (saúde, habitação, saneamento, 

transporte, etc.), aberlas a quem estiver inferessado, devem ser 

criada subcomissões que reúnem-se pelo menos uma vez por 
mês pam acompanhamento a fiscalização do orçamenlo. Um cur

so sobre orçamento deve ser mon1ado com o objetivo de capaci

tar as pessoas pam esta tarefa. 

Periodos 

3- Fase de Ajuste 

A partir do resullado elas áiVBrsas reuniões seloriais, o pre

feilo, secretariado e a equipe témica de finanças e planejamenlo 

ajustam orçamento. O projeto de lei do orçamenlo municipal eia

bomdo, na fonna exigida legalmente, para envio à Câmara Muni

cipal. 

4 - Fase Legislativa 

O projeto de lei do executivo tramita na Cárnam Municipal 

5 - Fase de Prestação de Con1as 

9. relomo à população <!_ave ser feito através de todos os 
0melos dG"comunicacáo disPOníveis (mldia. Internet oaináis, palas-
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Iras, ate), onda se deve mostrar as reivindicações de população 

que forem incorporadaS ao orçamento. 

V- Conclusão 

Para que a implementação do Orçamento Participativo seja 

efetivamente uma vilória, dois aspectos devem ser prévia e cuida

dosamente planejados e preparados: o primeiro, mais imediato, é 

a infra-estrutura (salas para reuniões, câmaras fotográficas e fil. 

madoras, gravadores, fitas-cassete, microfones, papel, canelas, 

etc), o outro é a sistematização de uma colete de dedos e meca

nismos de procàSsamanto de análise quantitativa a quafllativ!i. 
destes mesmos dedos, de modo a ter-se allallaçõas permanentes 

de eficácia do processo do Orçamento Participativo. 

O processo da orçamento com participação popular cria 

uma referência polftica da inversão da prioridades. Procura aferir 

o que a população realmente deseja, criando uma polftica que 

respalde as intervenções da sociedade no poder público. 

· VI - Regiões do Orçamento Participativo 
11 Região: Bairro Central, Ares Comartial e Piçarreira 

2" Região: Bairros da Hospitalidade e Area Portuária· 

31 Região: Bairros Daniel, Novo Horizonte e Vila Amazonas 

· 41 Região: Bairros do Provedor I e 11 e Distrito da Fortaleza ·. · 

s• Região: Bairros Nova Brasllia 1 e 11, e Remédios le'll 
61 Região: Bairros do Parafso a Fonte Nova 

:·p Região: Olstlito da Ilha da Sanlana, Elesbão e Dafla 

·a• Ragião:'Distritos 'da lgarapé do' lago, Anauerapucu e 
Cafezal 

W-Composlçio do Coll8lllho do ~ÇIM-Ito'~'' 
.· Serão escólhidos delegados i:los diversoS setores do Muni- . 

cfpio a saber: 
_ · a) 04 {Quatro) de!~ por região escolhidos em ass8ni-' 

bléia, escolha do{s) represantante{s) de cada bairro nas suas res
pectivas regiões deverá ser' observado a.'·proporclonafldade por' 

núr'nero de habitantes <1e cadà bairro, sendo que 'nenhum deles 
podará ficar sem rapresenlante; 

b} 1 (um) delegado raprasen1ando o Sindicalo dos Servido

res Municipais; 

c} 3 (três) delegados representando a Prefeitura Municipal· 

de San1ana: 01 da Sec. de Obras, 1 de Sec. da Das. urbano e 01. 
da Sec. de Flll8!1Ç8S; 

d} 1·(um) rapraserllante da COAMPS (Conselho daS Asso
ciações de Moradores e Movimenlo Popular da Sanlana); e 

'•) O 'Prefeito a o Vlce-Prafeilo serão ·membros naiDs .do:! 

Conselho devendo o VIC9 participar na ausência do ptefeilo. 

Ceda um dos m9mbros do Conselho, com a axceção dos 

membros natos, deverão ter seus suplentes. 

· O SR; CARLOS BEZERRA (PMDB-MT) - Sr: 
Presidente, Sr"s. e Srs. Senadores, um dÓs grandes 
desafios com que se deparam os governantes é o 
de criar mecanismos que proporcionem a indivíduos 
mais desprotegidos ou menos aquinhoados pela sor-

te e· pelos recurses financeiros condições de se fir
marem, de serem úteis e produtivos. Em termos ob
jetivos, é muito difícil que um mini ou pequeno pro
dutor possa ele sozinho vender a sua produção por 
um preço justo e participar adequadamente do pro
cesso produtivo. Se ele, porem, puder se juntar a 
outros, no grupo ele será forte. 

Esse mecanismo que dá vez aos pequenos 
existe e, no Brasil, já é ele responsável por significa
tiva parcela da riqueza nacional. Estamos falando, 
Senhor Presidente, Senhoras e Senhores Senado
res, do cooperativismo. 

Em termos mundiais, esse movimento surgiu 
no século passado, em decorrência do desenvolvi
mento, na Europa, do capitalismo industrial. Como 
os trabalhadores eram muito explorados por seus 
patrões, começaram a se unir com o objetivo de re
solver os problemas profissionais que mais os afli
giam.· Qualquer ·associação profissional, porem,' era 
proibida nessa época,' o que fez com que as primei-

'-ras ·entidades criadas· fossem secretas. Uma carao: 
'terística especial as identificava: a ajuda mútua Os 
estatutos de uma dessas associações, em Grenoble, 
na França, estabelecia: •-o nosso objetivo exclusivo é 
auxiliar aqueles nossos colegas que venham a 'cair 
dc:ientes ou a encontrar-se na indigência":• . :.: -. 

No' Brasil, essa característica se manteve, mas, 
um fato· curioso, narrado· por Gílvando Sá Leitão 
Rios,· mareou. a· criação da primeira·· Sociedade de 
ajudà mútua àqui conhecida: a Associação dos Gali
lells.·os·moradores do Engenho Galiléia, no Municf~ 
pio pernambucano de VItória de Santo Antão;· por 
serem'. 'inúitõ . pobreS, : não tinham Como enterrar 
aqueles que morriam. A praxe, entãó~'eia a prefeitu
ra rriunicípal emprestar o caixão para os sepulta
mentos .. Por ser emprestado, o caixão só era utíliza
do··para o· carregamento do defunto até à cova: De
pois dê '·esvaziado,:-era'devoMdo à prefeitura.· ·Para 
fugir· a· essa· prática· vergonhosa,·.ios empregados 
"galileus~ :criaram uma ·associação paia cuidar· dos 
sepuHamentós: Não gostahdo da idéia/o ProPrietário 
das terras·tentou expulsá-los. Inconformados, procu
raram o advogado e deputado estaduar Francisco 
Julião, -que .. iniciou o processo político ·de· luta pela 
desapropriação do Engenho Galiléia. ·Esse episódio 
deu início, no-Nordeste,-às ügas Camponesas que 
tanta influência tiveram na região. ' ::•: : ,. 

·· . ·Essas associações de ajuda· mútua eram mal 
vistas ·pelos· patrões, -em razão das reivindicações 
que apresentavam, por segurança· no trabalho, por 
assistência social e contra a exploração dos traba
lhadores. Por essa razão. foram os embriões da as-
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sistência previdenciária, do sindicalismo e do coope
rativismo. 

No que tange ao cooperativismo, as profundas 
transformações que aconteceram no mundo, no sé- · 
culo. passado, só chegaram ao Brasil na década de · 
trinta deste século, com o Estado Novo.· Também · 
aqui a idéia floresceu com mais vigor no setor agrí-.. 
cola, ·:criando-se desde: grandes cooperativas·. voltá
das para o comércio exterior, até pequenas coopera- -
tivas regionais, congregando pequenos produtores. 

:: Cerca de um terço da5 quatro mil; trezentas e: 
dezasseis cooperativas que hoje existem no Brasil · 
são cooperativas agropecuárias, as quais movimen
tam, a cada ano, o correspondente a seis por cento 
do Produto Interno Bruto brasileiro. algo em tomo de 
quarenta e cinco bilhões de dólares. Não resta dúvi-· 
da. de que, no cômputo geral das cooperativas, é , 
esse o setor mais atuante a eficiente. Outros núme- .. 
ros são claros.em mostrar assa pujança: provêm de_ 
cooperativas sessériia e dois por cento do trigo pro--: 
duzido no Brasil, quarenta e cinco por cento da ce-. 
vada. trinta e nove por cento da. aveia, trinta e oito 
por cento da soja. trinta e cinco por cento do leite, 
vinte e oito por cento do café e da carne de suínos; . 
vinte por cento da càiiíé de aves. 

A idéia cooperativista tem se espalhado cada; 
vez mais na vida nacional, atingindo hoje os mais 
variados setores: temos cooperativas de crédito e de 
eletrificação rural, de pe$ca ~de conSUITJO.doi'Ílésti
co, de produção industrial e de comercialização agrí
cola, habitacionais e de artesanato; de telefonia é de 
prestadores de.serviços, de saúde e de trabalho. Na 
prática. não há setor que não possa .ser abrangido 
por •Jma cooperativa.. · 

· . Entretanto, se compararmos a nossa realidade 
com a de outros países, veremos que ainda há um 
longo caminho a trilhar. Em países desenvolvidos, 
as cooperativas chegam a responder por trinta por 
cento do seu PIB. Na Dinamarca, país de apenas 
oito milhões de habitantes, há quatorze mil coopera
tivas. Na Holanda. país menor do que Santa Catari
na; há três mil e quinhentas cooperativas apenas no 
setor de crédito. 

A Constituição de 88 deu um impulso novo a 
esse movimento ao dispor que a lei apc;liará.e..e$!i, 
mularã o cooperativismo e outras formas de associa
tivismo. 

Efetivamente, a união de muitos em torno de 
um· só objetivo é a melhor fórmula para que os pe
quenos tenham também a sua vez. De outra forma, 
como urria rendei~ do !lqrdeste,_ !lm pesa~.d«;~.r cápi: 
xaba ou um peqtJeno proautor de leite do interior po-

deria ter condições de vender a sua produção por 
um preço razoável? Como um pequeno agricu"or 
poderia obter crédito se não fosse por meio de uma 
cooperativa de crédito? 

Raul Martins, um estudioSo do. cooperativismo, 
tem uma observação sobre as cooperativas dos ar
tesãos que pode ser perfeitamente aplicada àquelas 
de pescadores, de garimpeiros: de pequenos produ- . 
tores de· leite· e a .uma vasta· gama de outras ativida
des:.~ A cooperativa é a forma ideal, capaz de asse
gurái a. sobrevivên_cia, do aite5anato,. enfrentando as. 
ambições dos intermediários e a agressividade· da 
lnáquina: 

i . . O. movimento cooperativista vem crescendo de 
forma constante nos últimos anos. De três mil, nove
centas e vinte e oito. cooperativas em 95, o seu nú-· 
mero sa"ou J)ara quatro. mil,· trezenlru\ e dezesseis 
em 96. - ' ·' ' . ' ' . 

._ . Alé!n.de trazer benefícios_ aos associados e à 
economia.do País, são elas uma excelente forma de 
combater o desemprego e · aglutinàr ao ·processo 
produtivo. pessoas· que,'. em.· outras. c_ircunstâncias, 
estariam marginalizadas. 

Por isso, é fundamental que (2ovemo e socie
dade, dêem todo apoio a esse. movimento.· Aquela 
determinação constitucional a que já me referi de a 
lei apoiar e estimular o cooperativismo e outras for
mas de associativismo não pode ficar só como idéia 
luminosa do legislador constituinte; precisa ser con
v~artida em prática. 

É necessário, pois, que se atualize a legislação 
que regula a criação e o funcionamento das coope
rativas, tendo em vista justamente a nova filosofia 
que essa Constituição quis imprimir ao setor. 

Encontram-se em tramitação no congresso Na
cional alguns projetos de lei nesse sentido; os quais 
podem ser agrupados em dois blocos: de um lado, 
aqueles apresentados na Câmara dos Deputados e 
que estão de acordo com proposta da Organização 
das Cooperativas Brasileiras, eicaustivamente discu
tida pelas entidades que a congregam. De outro, o 
projeto de autoria do combativo e atuante colega 
Eduardo Suplicy, que traz algumas diVergências em 
relação àqueles que tramitam na Câmara. 

É importante que essa matéria seja urgente
mente apreciada pelas duas Casas do Congresso 
Nacional, para que esse sétor possa se desenvolver 
com mais segurança e celeridade e para que se coí
bam algumas transgressões que ocorrem principal
mente em cooperativas de trabalhadores, em que a 
legislação previdenciária é desrespeitada, sob a égi-
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de de uma interpretação deturpada do princípio coo
perativista. 

No que tange ao Executivo, é incompreensível 
que ainda pennaneça sem titular o Departamento de 
Cooperativismo e Associativismo Rural DENA
COOP, órgão do Ministério da Agricultura e do 
Abastecimento encarregado de elaborar diretrizes 
de ação governamental para o associativismo .rural e 
o cooperativismo e os programas de projetas que te
nham por objetivo o seu desenvolvimento. Pela im
portância do associativismo e do cooperativismo na 
vida nacional, o DENACOOP deveria até mesmo ter 
um novo status dentro do Governo, com vinculação 

· direta à Presidência da República, para que não 
transmitisse a impressão de que é sua atribuição 
cuidar tão somente dos assuntos agropecuários. É 
triste, no entanto, verificar que, ao contrário, é ele 
hoje um órgão tão desprestigiado que nem sequer o 
seu titular foi escolhido. 

De minha parte, convencido que estou da opor
tunidade e da necessidade de' se incrementar adis.: 
cussão em tomo dessa matéria, coloco o meu ·gabi
nete à disposição da OCB, das entidades cooperati- · 
vistas estaduais e das próprias ·cooperativas, para 
que · possamós eStabelecer um· amplo debate sobre 
esse assunto e; ··àssim, ·dar impulso novo ao éoope-· 
rativismo nacional. 

Ao Governo Federal, como um todo, e ao Mi-'' 
nistério da Agricultura e do Abastecimento, em parti
cular, faço um veemente ·apelo para que olhe com 
mais.·:atenção · o· sistema -..cooperatiVista·. brasileiro,,· 
pois; ·é no associativismo ·e no cooperativismo que o 
setor produtivo do nosso país poderá encontrar, num 
futuro .próximo, novo surto de progresso e desenvol
vimento. Uma primeira prova desse interesse pode
ria ser a dinamização imediata do DENACOOP. 
Esse órgão, desde que bem orientado e bem condu
zido, tem um papel ímpar a desempenhar n<> siste
ma cooperativista -naéional. 

Mui:to obrigado! 

O SR. MAURQ _MIRANDA_(PMDB-GO)_-. Sr .. 
Presidente, Sr's e Srs. 'Senadores, no próximo dia 
20 deste mês · realizar-se-á · no Hotel ·Nacional de 
Brasfr~a urna exposição de artes plásticas em .home
nagem ao Estado de Goiás, da qual participarão os 
pintores Elder Rocha Uma, Selma Parreira e Alexan-

dreliah. . ... . ·:· _,. ·. . .. · ... 
Essa mostra, Sr. Presidente, deve-se excluSJ- · 

vamente ao Projeto Cultural da VASP, cujo Presi
dente, Sr. Wagner Canhedo, é hoje um dos mais 
atuantes incentivadores, em nosso País, de todas as 

manifestações artísticas e culturais. Para atingir 
esse objetivo, não tem poupado esforços para difun
dir artistas de todos os rincões deste imenso Brasil. 
Primeiro, foram os mineiros. Agora chega a vez dos 
goianos. Em breve outro Estado da Federação apre
sentará os seus valores mais expressivos. E, assim, 
a VASP mostrará pintores de todos os Estados da 
Federação, numa rara e valiosa contribuição a cultu
ra brasileira. 

O Governador Maguito Vilela compreendendo 
o significado desse evento para o nosso Estado, que 
tem o apoio da Fundação Jaime Câmara, não se fur
tou em escrever uma bela página no convite dessa 
exposição, na qual disserta, com rara felicidade, a 
epopéia do' povo goiano na construção de uma nova 
Goiás. 

De Fato, Sr. Presidente, o nosso Estado está 
vivendo momentos de grandes transformações es
truturais, quer através de um vertiginoso processo 
de industrialização, quer na tradicional. base de sus
tentação econômica: a agropecuária 

\ Goiás hoje não é mais aquele Estado apenas 
agrícola e pastoril. Evoluiu. Dive'rsificou-se. Absor-• 
veu a tecnologia mais avançada e caminha célere 
para se tornar um' importante polo· de desenvolvi
mento industrial e agrícola-

Tais transfonnações, .sr. Presidénte, tem pro
duzido importantes reflexos econômicàs ·e culturais 
na vida do povo goiano. A população tem sentido os 
avanços produzidos pela nova estrutura da econo
mia goiana. As SUas ·reinvindicaçóeSi 'COmo educa
ção, :saúde, moradia estão sendo 'atendidaS com~ 
maior presteza, o que não aconteCia n<i'passado re
sultante de uma economia estática e conservadora.·'· 

Hoje, o povo goiano tem novos cor1ceitos quan
to a sua condição de _cidadão: Aos poucos,· muda o 
seu comportamento~ passive>, ·exigindo; 'cada~'vez · 
mais, a ronquista de. seus. direitos inalienáveis. com 
a plena consciência do· seu ,_papel no novo Estado 
que está surgindo. Contudo, tais mudanças de. con
ceito, de comportamento e de hábitos não ameaçam 
as nossas mais enraizadas tradições,. as. quais cons
tituem um forte aparte a nossa CUitufB: 

s.Assim, Sr. P~idente,.·a literatura, as artes 
plástiCas,- a música, enfim, todas as manifestações· 
culturais também evoluem em sentido positivo. Am
pliando espaços. Difundindo novas técnicas. Aperfei
çoando-se. TornandO-se mencis elitista e tràduzlndo, 
com maior. fidelidade, as. éxigências de 'um' riovo 
tempo. · · 

O Estado de Goiás, que tenho a honra de rep
resentar nesta Casa. está vivenciando o oresente 
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sem· menosprezar o seu passado rico de ensina
mentos. Por essa razão, vem a cada dia conquistan
do novos espaços e como muito bem diz o Governa
dor Maguito Vilela. "sendo .apontado como uma das 
avançadas fronteiràS do'desenvoMmento nacional".·· . 

,. · ''' Finalizando esta minha breve intervenção, Se- · 
ntíór'Presidente, ·desejo,' nesta' oJ)ortuiíidade, Para-:: 
benizar"'- os-i'n0$s0s:' artistàs: quãê -ei:itarãét'-iepr& · · 
sentando o nosso Estado e todos aqueleS que de · 
uma forma ou de outra contribuíram com o·seu tra
balho parà a• realização desSe evento,· o qual, tenho · 
certêiá', rucançàrá urri''ãxtraordinário· êxito aqui em·; 
Brasffia. 

' Era ·o que -tinha· a dizer Sr. Presidente. 
,.Muito obrigaci'o! -

_'·o S~~-PRE;SIDEt(fE (Lucídio Portella) - Nada. 
mais havendo a tratar; à Presidência vai encerrar os -: 
trabalhos. · · · 

·'"''.Está encerrada a sessao. 

(Levanta-se a sessão às 17h55min.) 

DISCURSO PRONUNCIADO PELO 
SR. HUMBERTO LUCENA-NA SESSÃO DE' 
·18103197, QUE SE REPUBLICA POR SOLI
CifAÇ~O po PARLAMEfi!TAR.· 

.·o,. SR. HUMBERTO LUCENA {PMDB· '- PB; 
Pa~-u~comunicação inadiável.)- Sr. Presidente;.: 
SrAs .e Srs •. Senadores, o Governador. da Paraíba. ·, 
José. Maranhão, comunicou-me ontem a sua preocu- : 
pação_com ()fato de que estluíamos, mais urna vez, 
no Nordeste, particularmente no semi-árido daquela 
região, ameaçados de urna ~seca verde. • · 

Todos que aqui estão, de um modo geral, já se 
acostumaram com essas expressões, que signifiC!Ull 
que houve um início de inverno, isto é, as primeiras 
chuvas· vieram; entretanto, foram interrompidas e, 
por conseguinte, não se pôde manter as plantações, 
sobretudo de agricultura de subsistência Por outro 
lado, não se pôde armazenar água\nos pequenos e 
médios açudes, criando-se umà situação realmente 
difícil, para não dizer dramática. 

A essa altura. se é verdade que a "seca verde" 
vai·se caracterizando a partir do Piauí por todo o 
Nordeste, poderemos chegar a uma situação de gra
ve crise, não só ·péla sede da$ pessoas e dos ani
mais, mas pela tome, porque certamente faltará ali-
mentos. -, . . . ... 

Sr. Presidente, SrAs e Srs. Senadores, diante 
desse clima. faço um apelo ao Sr. Secretário de As
suntos Regionais, ao Sr. Ministro do Planejamento e 
ao Senhor Presidente da República. no sentido de 
que S.- Ex's dêem-se as mãos, no sentido de acerta
rem providências urgentes e inadiáveis, a fim de qut:~ 
tenhamOs; a tempo e a hora, se a seca verde llier 
realníentehratingir·o Nordeste,' todas as verbas ne
cessáriasipara·um plano de emergência de caráter 
humanitário; que garanta o mínimo de trabalho às 
populações rurais e; por que não dizer, urbanas do 
Nordesté; sobretudó do semi-árido. · · · 

:EsPero. portánio; que ri. Senhor Presidente dà 
República, que dentrO· de poucos· dias estará che- · . 
gando à Paraíba e ao· .Rio Grande do Norte, esteja 
atento àÍfinformações do 'Serviço Nacional de Me
teorologia. e tenha o sei.i espírito. preparado para en
frentar mais essa dificuldade no seu Governo. . . 

\· Se,., vier. realmente _a se . instalar a chamada 
•seài ·veicle•, que durante os trabalhos a serem rea
lizados no Nordeste, a exemplo do que ocorreu no 
Govemó ·Itamar Franco - quando era Governador do 
meu Estado .o._sénador· Ronaldo Cunha Uma -, te
nhanios ·obrà's ·que dêem rendimento e. que, Portan
to, assegi.né"' os seus. efeitos de caráter econômico' 
e social, em favor do povo carente daquela sofrida 
região. 

. Sr. Presidente, uma das obras que poaerao ser 
-iniciad-as; dentro-de~uma gradação natural; é aquela 

a que;. me' referi, ·há poucos dias, desta tribuna: a 
transposição. das águas do. São Francisco para o 
semi-árido nordestino. : · 

Era ó q·ue tinha a dizer, Sr. Presidente. 

MuitO obrigado. 

AGENDA CUMPRIDA PELO PRESIDENTE 
ANTONIO CARLOS MAGALHÃES 

19-3-97 
Quarta-feira 

1 Oh30mín -Presidente da Contag, Francisco Urbano 

11 horas - Doutor João Paulo dos Reis Velloso 

11 h40min - Reunião com os Líderes Partidários e 
do Governo no Congresso, no Senado 

do e na Câmara 

14h30min -Sessão Plenária do Senado Federal 

15 horas -Governador do Wisconsin, Tommy 
Thompson 

17 horas ~Senhor Pierre Valentin 
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Ata da 23ª Sessão não Deliberativa 
em 20 de março de 1997 

3ª Sessão Legislativa Ordinária, da 50ª Legislatura 

Presidência dos Srs.Gera/do Melo, das Sras. Junia Marise e Emília Fernandes 
e dos Srs. Casildo Maldaner, Freitas Neto e Júlio Campos. 

(Inicia-se a sessão às 14h30min) 

A SRA. PRESIDENTE {Júnia Marise)- Declaro 
aberta a sessão. 

Sob a proteção de Deus, iniciamos .os nossos 
trabalhos. 

O Sr. 1e Secretário em exercício, Senador Val
mir Campelo, procederá à leitura do Expediente. 

É lido o seguinte: 

EXPEDIENTE 

OFÍCIO 

DO PRIMEIRO SECRETÁRIO 
DA CÂMARA DOS DEPUTADOS 

Nº 43/97, de 19 do corrente, comunicando o ar
quivamento do Projeto de Lei do Senado ne 138, de 
1989 {nQ 4.063/89, naquela Casa}, de autoria do Se~ 
nador Francisco Rollemberg, que dispõe sobre a pu
blicação das obras completas de Tobias Barreto 
pelo Instituto Nacional do Uvro e dá outras providên
cias. 

PARECEREs···~- ·· 

PARECER N2 94, DE 1997 

Da Comissão de Assuntos Econômi
cos, sobre a Mensagem n2 74, de 1997, do 
Sr. Presidente da República, solicitando 
autorização do Senado Federal para con
tratar operação de crédito externo no valor 
de Y51.750.000.000,00 (cinqUenta e um bi
lhões, setecentos e cinqüenta milhõés de 
ienes), equivalentes a US$450,000,000.00, 
de principal, entre a República .Federativa 
do Brasil e The Export lmport Bank of Ja
pan - JEXIM, destinada ao financiamento 
do Projeto de Duplicação da Rodovia São 
Paulo-Curitiba-Fiorianópolis. 

Relator: Senador Esperldião Amln . _ 

I - Relatório 

O Senhor Presidente da República encaminha 
para eJ:ame do Senado Federal proposta para que 

seja autorizada a República Federativa do Brasil a 
contratar operação de crédito externo no valor de 
Y51.750.000.000,00, e_quivalentes a 
US~450,000,()()0.00 _{guªtrocento~ e cinqüenta mi
lhões de dólares norte-americanos}. de_ principal, 
junto ao Export lmport Bank of Japan - JEXIM. 

Os recursos advindos da operação de crédito 
destinam-se ao financiamento do Projeto de Duplica
ção da Rodovia São Paulo-Curitiba-Rorianópolis. 

De acordo com informações da Secretaria do. 
'\ Tesouro Nacional {Parecer STN/COREFIOIREF n2 

50, de 25 de fevereiro de 1997}, o custo total da pri
meira fase do projeto foi estimado em US$1 ,222.1 
milhões, sendo US$450 milhões financiados pelo 
JEXIM, US$450 milhões pelo Bando lnteramericano 
de Desenvolvimento-BID, US$283,6 milhões de res- . 
ponsabilidade da União e US$98,2 milhões a cargo 
da iniciativa privada. · 

A parte do financiamento referida ao BID 'já foi 
examinada nesta Comissão de Assuntos Econõmi
cos, tendo resultadcrna Resolução nº-a4, de l996. 

Este empréstimo externo ·apresentará as se
guintes características ·financei_ras: 

a) Mutuário: República Federativa do Brasil; 
b) Mutuante: Expor! Impor! Bank of Japan -

JEXIM; 
c) Valor: Y51.750.000.000,00 {cinqüenta e um 

bilhões, setecentos e cinqüenta milhões de ienes}, 
equivalentes a US$450.000.dOO,OO (quatrocentos e 
cinqüen~ milhões de dólares norte-americanos); 

d) Rnalidade: financiar o Projeto de Duplicação 
. da Rodovia São Paulo-Curitiba-Fiorianópolis. 

e) ;Juros: a maior taxa que prevalecer na data 
em que cada desembolso ocorrer, entre: {i} Japane
se Long-Terrn Prime Lending Rate e {ii) Fiscallnves
tment and Loans Program Rate, acrescido de 0,2%;· 

f) Comissão de créáJto: 0,25% (vinte e cinco 
centésimos) a.a. sobre a parcela não utilizada. elo fi
nanciamento, contados da "A~crual Date"; 

g) Despesas Gerais: as razoáveis, limitadas ao 
montante equivalente a US$15.000,00 (quinze mil 
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dólares norte-americanos), conforme definido no 
"ceiling amount"; 

h) Juros de Mora: 1% ao ano acima da taxa 
operacional; 

i) Taxa de Administração ("/DB FEE"): equiva
lente a US$450,000.00 a título de reembolso de des
pesas incorridas pelo BID na preparação e acompa
nhamento do projeto; 

j) Prazo total: 20 (vinte) anos; 
I) Carência: 4 (quatro) anos; 
m) Condições de pagamento: 
Do Principal - 32 (trinta e duas) parcelas se

mestrais, consecutivas e iguais, vencendo-se a pri
meira 4 (quatro) anos após cada desembolso; 

Dos juros- semestralmente vencidos: 
Da "Commitment Charge" - semestralmente 

vencida, sendo a primeira parcela após a emissão 
do Certificado de Autorização; 

Das despesas gerais: após a emissão do certi
ficado de Autorização, mediante comprovação, de
vendo ser pagas em Reais, exceto aquelas incorri
das no exterior que só possam ser pagas em moeda 
estrangeira; 

Da "IDB FEE": a 1ª parcela de US$150,000.00, 
após a emissão do Certificado de Autorização, a 2ª 
parcela de US$150,000.00, doze meses após a data 
do primeiro desembolso. e o saldo, vinte e quatro 
meses após a data do 1º desembolso. 

11- Voto do Relator 

Essas operações de crédito externo sujeitas às · 
condições e exigências definidas na Constituição !="e
dera! e pela Resolução nº 96, de 1989, do Senado Fe
deral, às quais cabem os seguiÍltes esclarecimentos: 

a) os limites de endividamento da União, esti
pulados nos artigos 2º, 32 e 42 da referida Resolução 
são atendidos, conforme é informado 'no Parecer da 
Secretaria do Tesouro; 

b) o Parecer da Procuradoria-Geral da Fazen
da Nacional; PGNICOFIN2 353/97, encaminhado ao 
Senado Federal, no exame das cláusulas da minuta 
contratual, 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 52 da Resolução nº 96/89, que veda a disposição 
contratual de natureza política ou atentatória à sobe
rania ·nacional e à ordem pública · 

· c) relativamente à exigência constitucional de 
que .programas o.u projetas constem da do Plano 
Plurianúal e ·da Lei Orçamentária Anual, é informado 
pela Secretaria de Planejamento e Avaliação que o 
Programa se encontra amparado na Lei n~ 9.276, de 
1996, que trata do Plano Plurianual 1996-1999, dis-

eliminado nos Objetivos e Metas da Ação Governa
mental para a Área de Transportes. 

No entanto, de acordo com a Secretaria de Or
çamento Federal "somente constam recursos de 
operação de crédito externa referente ao Eximbank 
a partir de 1997, no valor de R$75.000.000,00. No 
que diz respeito aos encargos de financiamento, 
cabe esclarecer que os recursos estão previstos na 
operação junto ao BID para esse mesmo projeto, no 
valor de R$7 .800.000,00". 

d) a minuta eoillratual 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 nº 82, de 1990, do Senado Federal._ 

Como se sabe, a Resolução nº 82190, ao dis~ 
por sobre as condições para a renegociação da dívi" 
da externa brasileira, estabeleéeu.·o art. 42, inciso 11, 
que os contratos relativos a operações dê crédito in" 
temo e externo da União ou suas autarqúias não po
derão conter cláusula que preveja • .. :o resSa.rcimen: 
to, 'pela União ou per suas autarquias, de despe5as 
incorridas pelos credores com viagens, hospedagem 
ou serviços técnicos ou jurídicos de seu exclusivo in~ 
teresse•. · ~ ~~ .. ;;J 

Em nosso entendimento, não se ·trata dé càrái>' 
terizar tais dispêndios como "despesas gerais" ein 
cláusula contratural e, desse modo, solucionar iridi~ 
retamente a questão surgida. Deve-se argumentar, 
sim, que a Resolução n2 82, de 1990, foi concebida 
para estabelecer parãmetros e condições para a re
negociação da dívida externa e, no momento, esta
mos tratando de uma operação externa corrente e 
q1,1e; com certeza, envolvem despesas incorridas por 
uma das partes, rrias que .fE!VestE!m-se de _interesse 
de ambos os env<?lvidos. Adicione:.s,, ajuStrricativa 
do Sr. Ministro da Fazenda de que· o .;exilit: não pos
sui estrutura organiZacional e fundos.'pam,·à realiza
ção dessas despesas, conforme itein 6. da Exposi
ção de Motivos n2 109, que aéompanha a solicitação 
sob exame. · · · · · · · .. ·· 

.. ·.• Isto posto, valemo-nos de interpretaÇão restriti
va da norma Ou seja, a menos que haja .uma redefi
nição do Senado sobre éSta. matéria, nãéi· há dúvida 
de que o ressarcimento pela União ou autarqúia, em 
operações de crédito externo - entre as quais a con
cessão de garantia, por definição da Resolução .nº 
96/89 - não abriga tais despesas quando incorridas 
pelo interesse exclusivo do credor, à luz do citado in
ciso 11 do art. 42 da Resolução n2 82190. 

A Exposição de Motivos acima referida posicio
na-se ainda auanto ao pré-pagamento, assinalando 
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que tal "não poderá ocorrer antes de decorrido o 
prazo mínimo de captação de recursos, atualmente 
de 36 meses (Circular n2 2.661/96) sendo que o pe
dido deverá ser previamente submetido ao Banco 
Central, não se admitindo a cobrança de multa". Ex
cepciona, no entanto, dessa condição, aqueles pré
pagamentos decorrentes de •eventos of default", 
uma vez comprovados e mediante autorização do 
Banco Central. 

Cabe, por fim, ressaltar no que tange às condi
ções para o primeirõ desembolso, a inclusão de adi
tamento ao Contrato celebrado com o BID, ao qual 
nos referimos, o que constituiria cruzamento de ina
dimplemento contratual, cuja aceitação dependeria 
de manifestação do Senado Federal. O Ministro de 
Estado da Fazenda pondera que, no caso de ser 
concedida tal autorização a questão deveria ser re
solvida pelo interessado, antes da celebração do 
Contrato em tela. 

As demais exigências e condições estipuladas 
pela ReSólução fi!! 96, de 1989, dó" Senado Federal, 
e pela Constituição Federal, foram atendidas. 

É evidente o mérito do Projeto de Duplicação 
da Rodovia São Paulo- Curitiba- Florianópolis. Es
tudos do Ministério dos Transportes atestam os be
nefícios advindos da redução do custo do transporte 
rodoviário na região e o evidente impacto positivo 
mas atividades económicas. 

·Somos, assim, pela autorização pleiteada pela 
Mensàgem n2 74, de 1997, nos termos do seguinte: 

PROJETO DE RESOLUÇÃO N2 39, DE 1997 

Autoriza a República Federativa do 
Brasil a contratar operação de créárto ex
temo no valor de Y51.750.000.000,00 (cin
qüenta e um bilhões, setecentos e cin
qüenta milhões de ienes), equivalentes a 
US$450,000,000.00 (quatrocentos e cin
qüenta milhões de dólares norte-america
nos), junto ao Export. lmport Bank of Ja
pan - JEXIM, destinada ao financiamento 
do Projeto de Duplicação da Rodovia São 
Paulo-Curitiba-Rorianópolis. 

O Senado Federal resolve: 
Art.. 12 É a República Federativa do Brasil auto

rizada, nos termos da Resolução n2 96, de 1989, 
restabelecida pela Resolução n2 17, de 1992, do Se
nado Federal, a contratar operação de crédito exter
no, no valor de Y51.750.000.000,00 (cinquenta e um 
bilhões, setecentos e cinqüenta milhões de ienes), 
equivalentes à. US$450,000,000.00 (quatrocentos e 

cinquenta milnoés de dólares norte-americanos), 
junto ao Export lmport Bank of Japan- JEXIM. 

Parágrafo único. Os recursos advindo da ope
ração de crédito referida no caput deste artigo desti
nam-se ao financiamento do Projeto de Duplicação 
da Rodovia São Paulo-Curitiba-Fiorianópolis. 

Art. 22 As condições financeiras básicas da 
operação de crédito são as seguintes: 

a) Mutuário: República Federativa do Brasil; 
b) Mutuante: Export lmport Bank of Japan -

JEXIM; 
c) Valor. Y51.750.000.000,00 (cinqüenta e um 

bilhões, setecentos e cinqüenta milhões de ienes), 
equivalente a US$450.000.000,00 (quatrocentos e 
cinqüenta milhões de dólares norte-americanos); 

d) Rnalidade: financiar o Projeto de Duplica
ção da Rodovia São Paulo - Curitiba - Rorianópolis. 

e) Juros: a maior taxa que prevalecer na data 
que cada desembolso ocorrer, entre (i) Japaneses 
Long-Terrn Prime Lending Rate e (i) fiscal lnves
tment and Loans Program Rate, acrescido de 0,2"/o; 

f) Comissão de Crédito: 0,25% (vinte e cinco 
centésimos a.a. sobre a parcela não utilizada do for
necimento, contados da Accrual Date; 

g) Despesas Gerais: as razoáveis, limitadas 
ao montante equivalente a US$15.000,00 (quinze 
mil dólares norte-americanos), conforme definido no 
"celing amount•; 

h) Juros de Mora: 1% ao ano acima da taxa 
operacional; 

i) Taxa de Administração (IDB FEE):equivalen
te a US$450,000.00 a títulos de reembolso de des
pesas incorridas pelo BID na preparação e acompa
nhamento do projeto; 

j) Prazo Totat. 20 (vinte) anos; 
I) Carência 4 (quatro) anos; 
m) Condições de Pagamento: 
Do Principal- em 32 (trinta e duas parcelas se

mestrais, consecutivos e iguais, vencendo-se a pri
meira 4 (quatro) anos após cada desembolso; 

Dos Juros- semestralmente vencidos; 
Da Commitment Charge - semestralmente 

vencida 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; 

Da "IDB FEE": a 12 parcela de US$150.000,00 
após emissão do Certificado de Autorização a 2ª 
parcela de US$150.000.00 doze meses aoós a data 
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do primeiro desembolso e ó saldo, vinte e quatro 
meses após a data do 1 º desembolso. 

Parágrafo único. Não podl:lr:ão ser res~r:cidas 
despesas incorridas pelo credor relativas a viagens 
e diárias, serviço técnico ou jurídico ligadas à pre
sente operação de crédito quando revestidas de 
seu interesse exclusivo. 

Art. 32 Ficam autorizadas para fins do primeiro 
desembolso da presente operação de crédito, as 
condições estabelecidas na cláusulas III, alíneas (a} 
e (b} do Contrato objeto desta Resolução, referente 
ao Contrato entre a União e o Banco lnteramericano 
de Desenvolvimento-BID, autorizado pela Resolução 
n2 34, de 1996, do Senado Federal. 

Art. 42 A autorização concedida por esta, Reso
lução deverá ser exercida num pmzo de quinhentos e 
quarenta dias, contados da data de sua publicação. 

Art. 6º Esta Resolução entra em vigor na data 
de sua publicação. · · · 

Sala das Comissões 20 de março de 1997.
José Serra; Presidente - Esperidião Amim; Rela
tor - Vilson Klenübing - Elcio ,\lvares - Franceli
no Pereira - Eduardo Suplicy -Jefferson Péres -
Osmar Dias - Jonas Pinheiro -.Freitas Neto -
Gerson Camata - José Eduardo V"teira "'- Bello 
Parga- Casildo Maldaner. 

PARECER N2 95, DE 1997 -

Da Comissão de Assuntos Econômi
cos, sobre o Ofício 5129, de 1997, do Pre-
sidente -do Banco Central encaminhando 
solicitação do Governo do Estàdo de 
Santa Catarina ao Senado Federal para 
que possa emitir Letras Financeiras do 
Tesouro do Estado de·Santa Catarina
LFTSC, com base na Resolução n2 69, de 
1995, do Senado Federal, cujos recursos 
serão destinados ao giro da dívida mobi
liária vencível no 12 semestre de 1997. 

Relator: Senador Vilson Kleinübing 

· 1-Relatório 

O Senhor Presidente do Banco Central do Bra
sil dirigiu a esta Casa, mediante Ofício ·s· oº 29, de 
1997, encaminhando soliCitação do Governo doEs
tado de Santa> Catarina para que o Senado Fetleral 
autorize a emissão de Letras Financeiras do Tesou
ro do Estado de Santa Catarina ....: LFTSC, cujos re
cursos serão destinados ao giro da Dívida Mobiliáiia 
do Estado, vencível no 12 semestre de 1997. 

A operação em tela apresenta as seguintes-ca
racterísticas: 

a) quantidade: a ser definida na data de resga
te dos títulos a serem substituídos, mediante aplica
ção da Emenda cOnstitudonal n2 3; -

b) modalidade: nominativa-transferível; 
c) rendimento: igual as das Letras Ftnanceiras do 

Tesouro- LFT, criadas pelo Decreto-Lei n" 2.376, de 
25-11-87; 

d) prazo: 1.826 (hum mil, oitocentos e vinte e 
seis} dias; 

e) valor nominal: R$1,00; 
f) características dos títulos a serem substituí

dos: 

Título Vencimento Quantidade 

561826 14-1997 14.398.475.654 

_,56:=..:.;18:::2==3'-----'1,_2..5--=--1~9::9_,_7_ ... ::__19.860.089.533 

g) previsão de colocação dos títulos a serem 
emitidos: 

" Colocação Vencimento Título ·Data-BaSe ·· · 

14-1997 _12..4-2002 .561826 12..4-1997 

2-5-1997 12..5-2002 561825' 2-5-1997 ·:·. 

-h) forma de colocação: através de ofertas pú
blicas, nos termos da Resolução n2 565, de 20-9-79, 
do Banco Central; , 

i) autorização legislativa: Lei n~> 10.354, de 31; 
12-96. ' ' -

-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 exteino 
dos Estados, do Distrito Federal,' dos Municípios e 
suas autarquias, nos quais se incluí-o lançamento de 

· títulos de dívida mobiliária. 
'O Parecer do Banco Central do.Bra5il (Parecer 

--Dedip/Díare-97/0211,.de 13-3-97} faz'as::seguintes 
observações ao pleito sob exame: 

. a} -o Estado de Santa:- ·Catarina -encontra-se 
-adimplente junto a instituição integrante dO Sistema 
Financeiro Nacional; - ·- --

b) de acordo com a certidão do Tribunal de 
Contas do Estado,· o- Governo -de Sairta' Catarina 

. cumpriu o estabelecido nos arts: 27 ê' 2f2'da eo·nsti
tuíção Federal, referenternenté ao exer:cfcio de 1995. 
No entanto ressalva que as despesas correntes com 

. pessoal foram da ordem de 79,36%, descumprindo, 
portanto, o disposto no art. 13, inciso VIl, da Resoiu-
ção nº 69/95; · · 
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c) com base no critério estabelecido no art. 27 
da Resolução n2 69/95, o Estado possui margem de 
resgate (19,22%), sendo sugerido o percentual de 
80,78% para rolagem. Ademais, o exame das finan
ças do Estado de Santa Catarina demonstrou um 
crescimento médio de 14,8% nas receitas prove
nientes de ICMS e das transferências constitucio
nais, no ano de 1996 em relação a 1995, porém infe
rior ao observado, no mesmo período, para a dívida 
mobiliária, principalmente, para emissão de títulos 
para pagamento de precatórios judiciais. 

É o relatório. 

11- Voto do Relator 

O exame da rolagem da dívida mobiliária do 
Estado de Santa Catarina reveste-se de característi
cas especiais. Não obstante as ponderações apre
sentadas no parecer do Banco Central, esta Comis
são de Assuntos Econômicos há que considerar as
pectos outros envolvidos rià questao, tais como a ur-·· 
gência do pedido, em face do vencimento da primei
ra parcela de títulos a ocorrer no próximo dia 12 de 
abril. 

Ainda assim, entendemos que medidas devam 
ser tomadas para garantir, por um lado a oportunida
de do exame mais.apurado çla questão e, por outro,_ 
a transparência dos procedimentos relativos à rola
gem. 

Nesse sentido, ao tempo em que nos manifes
tamos favoravelmente ao pleito objeto do Ofício ·s· 
n2 29, de 1997, decidimos recomendar as seguintes.: 
condições a serem contempladas no projeto de re
solução que autoriza a rolagem da dívida mobiliária 
de Santa Catariná, vencível no primeiro semestre de 
1997: 

1. aprovar a rolagem apenas da parcela da dí
vida vencível em 12-4-1997; 

2. estabelecer a obrigatoriedade de que o leilão 
de oferta dos títulos seja publicado no prazo de, pelo 
menos, 3 (três) dias antes de sua realização, enca
minhando-se intêmpestivamente ao Senado Federal, 
para exame da Comissão de Assuntos Econômicos, 
toda a documentação referente aos procedimentos 
da oferta de títulos; 

3. recomendar a rolagem de 98%, correspon
dendo ao resgate de 2% dos títulos, em conformida-. 
de com o procedimento padrão já adotado nesta Co~ 
missão; 

4. estabelecer que, uma vez concluída a opera
ção, o Banco Central informe ao Senado Federal, 
para exame na Comissão de Assuntos Econômicos, 
o registro de todas as operações de compra e venda 

i 
envolvidas na rolagem dos !ftúlos, até o tomador fi-

-nal. 
Com tais ressalvas, somos pela aprovação do 

pleito náfótrila do seguinte: · 

PROJETO DE RESOLUÇÃO N" 40, DE 1997 

Autoriza o Estado de Santa catarina 
a emitir Letras Financeiras do Tesouro do 
Estado de Santa Catarina - LFT~C, cujos 
recursos serão destinados ao giro da pri
meira parcela da Dívida Mobiliária do Es· 
tado, vencível no 12 semestre de 1997. 

O Senado Federal resolve: 
Art. 12 É o Estado de Santa Catarina autoriza

do, nos termos da Resolução n2 69, de 1995, a emi
tir Letras Financeiras do Tesouro ao Estado de San
ta Catarina - LFTSC, cujos recursos serão destina
dos ao giro ·da primeira parcela da Dívida Mobiliária 
do Estado, vencível no 12 semestre de 1997. 

Art. 2º A emissão deverá ser realizada nas se
guintes condições: 

a) quantidade: a ser definida na data de resga
te dos títulos a serem substituídos, mediante aplica
ção da Emenda Constitucional n2 3, equivalente à 
rolagem de 98% da primeira parcela de sua dívida 
vencível no primeiro semestre de 1997. 

b) modalidade: nominativa-transferível; 
c) -rendimento: igual ao das Letras Financeiras 

do Tesouro - LFT, criadas pelo Decreto-Lei nº 
2.376, dEÍ 25-11 ~7. 

d) praza: 1.826 (hum mil, oitocentos e vinte e 
seis) dias; 

e) valornominat R$1,00 
f) características dos títulos a serem substituí

dos: 

Título Vencimento Quantidade 

561826 1-4-97 14.398.475.654 

g) previsão de colocação dos títulos a serem 
emitidos: 

Colocação Vencimento Título Data-Base 

1-4-97 1-4-2002 561826 1-4-97 

h) forma de colocação: através de ofertas pú
blicas, nos termos de Resolução nº 565, de 20-9-79, 
do Banco Central;· -

i) autorização legislativa: Lei n° 10.354, de 31-
12-96. 
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§ 1 º A publicação do anúncio do leilão para 
oferta dos títulos referidos neste artigo será feita 
com e.ntecedência mínima de três dias de sua reali
zação. 

§ 22 O Governo do Estado de Sp.nta Catarina 
encaminhará ao Senado Federal, para er.ame na 
Comissão de Assuntos Econômicos, toda a docu
mentação referente à oferta dos títulos emitidos ao 
amparo desta Resolução. 

Art. 3º No prezo máximo de 14 dias após, con
cluída a operação de emissão dos títulos autorizada 
nesta Resolução, o Banco Central encaminhará ao 
Senado Federal, para ename na Comissão de As
suntos Econômicos, todo os registres de compra .e 
venda dos títulos, até o tomador final. 

Art. 42 O prazo máximo para o exercício da 
presente autorização é de duzentos e setenta dias 
contatados a partir da sua publicação. . 

Art. 5" Esta Resolução entra em vigor na data 
de sua publicação. 

Sala das Comissões, 20 de março de 1997. 
-José Serra, Presidente- Vilson Kleinübing, 

Relator - Coutinho Jorge - José Eduardo Outra 
{abstenção)- Elcio Alvares- Gilvan Borges- Jef
ferson Péres - Bello Parga - Ramez Tebet - Val
mir Campelo :... Freitas Neto - Waldeek Omelas -
Esperidião Amin - Jonas Pinheiro - Joel de Hol
landa. 

A SRA. PRESIDENTE (Júnia Marise) - O ex-
pediente lido vai à publicação. " 

A SRA. PRESIDENTE (Júnia Marise) - O tempo 
destinado aos oradores da Hora do Expediente da pre
sente sessão será dedicado à comemoração do Dia 
Internacional pela Eliminação de Todas as Formas de 
Discriminação Racial, de acordo com o Requerimento 
nº 183, de 1997, de autoria do nobre Senador Abdias 
Nascimento e outros Srs. Senadores. 

· Concedo, portanto, a palavra ao primeiro ora
dor inscrito e autor do requerimento, Senador Abdias 
Nascimento. 

O SR. ABDIAS NASCIMENTO (Bioco/PDT-RJ. 
Pronuncia o seguinte discurso.) - Exm~ S~ Presi
dente, Sr% e Srs. Senadores, sob a proteção de 
Olorum, inicio o meu pronunciamento. 

Numa bela tarde de sol, ao pisar na praça onde 
meninas e meninos negros de Soweto haviam sido 
assassinados em 1976 por terem organizado pacifi
camente uma manifestação contra o sistema de en
sino racista do a.partheid, a emoção que me acome
teu foi a mesma que sinto em cada dia. 21 de março, 
Dia lntemacion8! P81R F.lírnínaç§o di:' Di~GI irnin<>ção 
RP..ci?l. p.r.ry·prf:'. ~~ ·.~;' !t. r.:n il:!<::'iTC. h;: t:>~l!~~;=l r. r ':ltP. De-

pulado Neiva Moreira, da jornalista Beatriz Bissio e 
da escritora Elisa Larkin Nascimento, visitamos, em 
1994. o monumento erguido a essas vítimas, por 

·ocasião-tia nossa estada em Johannesburg, repre
sentando nosso Partido, o PDT, na primeirá reunião 
da Internacional Socialista em terras africanas. Pu
demos testemunhar a mobilização febril e entusiasta 
de uma sociedade ao se livrar dos grilhões secula
res do racismo e organizar-se para o exercício da 

·democracia. Entretanto, para mim foi aquele o mo
mento mais significante, ·pois a homenagem ao mar
tírio daqueles meninos, no próprio instante da as
censão de Nelson Mandela ao Poder, simbolizou o 
protagonismo e a esperança dos negros, em todo o 
mundo, na sua justa resistência à opressão racista. 
Resistência a que, no Brasil e no exterior, dediquei a 
minha vida e as minhas energias. 

Hoje, subo a esta tribuna para dar continuidade 
a esta luta em defesa dos direitos dos afro-brasilei-

'-._ros, vitimizados de forma cruel e inquestionável pelo 
'racismo, fonte maior das desigualdades neste país. 
Solto esta minha voz rouca para manter vivo e em 
estado de alerta o espírito de justiça desta Casa 
diante de um dos problemas mais graves a ameaçar 
hoje a construção de uma verdadeira democracia 
em nosso País: a exclusão, no rol da cidadania, de 
uma maioria da nossa população. 

O que nos traz aqui neste dia é o aniversário do 
. massacre de Sharpeville, ocorrido há 27 anos na Áfri
"Ca do Sul: tragédia tão hedionda que Se transformou · 
em símbolo da luta contra a opressão racial. Naquele 
dia, foram mortas 69 pessoas e feridas centenas de 
outras que protestavam pacificamente contra a infame 
Lei do Passe, pela qual os africanos eram impedidos 
de circular rll/remente em sua própria terra. 

Se hoje a África do .Sul é um Estado democráti
co dirigido por .um h9mem extraordinário, o grande 
Presidente Nelson Mandela, encarcerado durarite 27 
longos e angustiantes· anos por se manter sempre 
fiel aos ideais de liberQ.ade, justiça e igualdade, mui
to tempo ainda há de passar para que aquele país 
se recupere plenamente dos traumas causados por 
séculos de opressão r'acial e por décadas de apart
heid. Esse foi o sistema de segregação racial mais 
hediondo de que se tem notícia, responsável pela 
produção de um Estado étnico comparável apenas à 
Alemanha hitlerista e definido pela ONU como crime 
contra a humanidade. 

Entretanto, muito mais terrível que o holocaus
to do povo judeu, perpetrado pelos nazistas alemães 
_durante ô._Segt•nda_(;\U.ff!"õ'_rvlVr!di"'l,_e _rte prnporções 
rr!uit6 rnaior<>s~ fori:>IJO:Ji31'-l ri!•P. ,,. €rTftl[1en~c: r>•'<''?on-
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nizaram, desde o século XVI, na África e nas Améri
cas. Nesse episódio, aniquilaram povos inteiros e 
submeteram os remanescentes à condição de obje
tos ou mercadorias destituídos de sua condição hu
mana. Estimativas falam em 200 milhões de ho
mens, mulheres e crianças capturados e transforma
dos em escravos. Sob grilhões, foram obrigados a 
atravessar o Atlântico, na maior migração forçada de 
que se tem notícia Para cada dez africanos aprisio
nados, apenas um chegava ao porto de destino. Al
guns morriam ainda nas longas caminhadas no terri
tório africano. Outros, nos postos de embarque. Um 
número considerável era atirado ao mar devido a en
fermidades, mortos de sede. Por fim, nos mercados 
de escravos, já no Brasil, outros não resistiam aos 
sofrimentos da travessia atlântica e descansavam 
nos braços da morte. Somem-se a isso milhões de 
habitantes das Américas exterminados pelos con
quistadores europeus, ibéricos sobretudo, configu
rando um quadro aterrador, freqüentemente masca
rado sob o idílico título de colonização humanitária 
ou benevolente. 

O racismo, Sr. Presidente e Srs. Senadores, 
não é um problema apenas de cor da pele. Sua na
tureza mais profunda reside na tentativa de desarti
cular um grupo humano pela negação de sua identi
dade coletiva. Assim, ao rotular de "negros", "kaf
firs", "ladinos", "pretos" ou "crioulos• os africanos e 
seus descendentes, o dominador pretendia arrancar
lhes a referência básica à sua condição humana, 
simbolizada na referência à sua vida soberana na 
terra de origem; reduzir sua identidade à cor da pele, 
feita sinónimo de condenação à inferioridade e à 
condição de escravo. 

Até hoje as comunidades de origem africana 
nas Américas sofrem a falta de uma referência histó
rica que lhes permita construir uma auto-imagem 
digna de respeito e auto-estima. A identidade •ne

. gra• fica confinada às surradas categorias do ritmo, 
do esporte, do vestuário e da culinária, e parece que 
a atividade intelectual, política, económica, técnica e 
tecnológica não está a seu alcance. Assim, a criar~ça 
de origem africana tende a não identificá-las como 
áreas de profissionalização ou de aspiração, repro
duzindo ela própria a imagem excludente. implícita 
na versão da história que lhe é passada 

A crónica da construção dessa imagem, às 
custas da falsificação da história africana, é a histó
ria do eurocentrismo, que conseguiu erguê-:la à .~n
dição:de·verdade dita científica. 

Tempos atrás, ninguém duvidava que os africa
nos construíram as bases da própria civilização oci-

dental. Heródoto, o Pai da História, deséreveú os 
egípcios como "negros de cabelos lanudos". Eram 

- -eles os responSáveis por grande parte do legado 
creditado à cultura grega: das Artes e da Literatura à 
Filosofia, Medicina e Matemática, sem esquecer a 
invenção da escrita, por eles atribuída ao deus Toth. 
A influência egípcia é assinalada pelos próprios gre
gos, seja com seu reconhecimento explícito, seja 
pelo interesse que sempre manifestaram em atra
vessar o Mediterrâneo para estudar no Egito. Pitágo
ras e Euclides, por exemplo, passaram décadas 
aprendendo Matemática no Egito, enquanto a famo
sa República de Platão- que odiava a democracia 
ateniense- nada mais é que uma idealização da hie
rarquizada sociedade egípcia 

Corno divorciar a identidade africana da tecnolo
gia, se, há 4.600 anos, médicos egípcios faziam cirur
gias para a remoção de cataratas oculares e a extra
çáo de tumores cerebrais? A se fazer justiça, aliás, o 
título de Pai da Medicina não deveria caber a Hipócra
. t~. mas ao cientista e clínico egípcio lmhotep, que 
quase três mil anos antes de Cristo praticava virtual
mente todas as técnicas básicas da Medicina, com 
profundo conhecimento de assepsia, anestesia, he
mostasia e cauterização, além de vacinação e farma
cologia Junte-se o domínio egípcjo da Arquitetura, da 
Metalurgia, da Astronomia, a engenhosidade dos siste
mas de irrigação, e se terá a razão do interesse dos 
gregos por esse povo africano: aprender. · 

Os ideólogos arianistas do século passado fo-
·- ram obrigados a se lançar a urna árdua e infame ta

refa "intelectual": reduzir a importância das matrizes 
egípcias na formação da cultura grega e descaracte
rizar a africanidade dos egípcios, valendo-se de in
terpretações que beiram o grotesco em seu afã de 
deSmentir o óbvio. Criou-se, desse modo, a raça 
vennelho-amarronzada, .ou marrom-avennelhada, 
como se construções terminológicas fossem. capa
zes de mascarar para sempre a natureza das verda
des históricas. 

A civilização egípcia teve suas· origens na Áfri
ca Central e estendeu sua influência aos quatro can
tos do Continente. Todas as regiões da África foram 
. bafejadas, em algum momento da sua história, pelos 

: .·ventos autóctones da civilização, produzindo ur:na 
.. variedade imensa de culturas dotadas de variagos 

graus de conhecimento e sofisticação tecnolégica. 
Historiadores e antropólogos honestos torar 01;lriga
dos a admitir o desenvolvimento intelectual dos afri-canos em diversas áreàs. . . 

Sr. Presidente, Srªs e Srs. Senadores, palco de 
uma movimentacão constante em busca de novos 
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espaços, de rotas comerciais, de intercâmbio e co
municação internacional, a África jamais se reduziu 
ao viveiro de povos isolados, perdidos na selva e 
ocupados somente com a caça e a pesca, retratado 
pelo eurocentrismo. No século XXII, por exemplo, 
Estados da África Oriental exportavam ouro e ele
fantes para a China, utilizando embarcações bem 
mais sofisticadas do que as caravelas que, mais tar
de, transportariam os portugueses em suas jornadas 
de "descobrimento•. 

Sr. Presidente, Sr"s e Srs. Senadores, quando 
as nossas escolas ensinam apenas que o negro veio 
da África como escravo, cometem e perpetuam o cri
me de roubar de nossas crianças a sua própria his
tória, pois a história da África é o retrato do povo que 
durante quatro quintos de existência do Brasil consti
tuiu mais de dois terços de sua população, e que 
ainda hoje compõe uma maioria minorizada 

Até hoje, nossos livros didáticos contam bale
las como aquela de que o africano aceitava. a condi
ção escrava. Ora, a história da escravidão no Brasil 
é a cronica da constante e multifacetada resistência 
dos africanos. lnáiVidual ou coletiva, essa recusa in
cluía tudo, desde o suicídio até a luta organizada 
nos quilombos ou em insurreições como as Revoltas 
dos Malês. 

O Aurélio nos dá quilombo como "valhacouto 
de negros fugidos•. Mais que equívoco, é uma 
agressão à verdade, pois o quilombo foi uma singu
lar experiência societária e humana, reconstruindo 
no ~Novo Mundo a 17tda soberana dos africanos em 
sua terra de origem. 0 maior quilombo do Brasil, a 
República de Palmares, foi o primeiro Estado livre 
nas Américas após a invasão colonial. 

Início do verdadeiro movimento abolicionista 
neste país, Palmares durou mais de um século, re
sistindo à repressão das forças militares e pratican
do uma agricuHura mais sofiSticada que as fazendas 
da região, cujos proprietários desafiavam as leis da 
Colônia para trocar armas por seus produtos agríco
las. 

Destruído em 1694 pelo maior exército reunido 
no Brasil antes da Independência,· Palmares. lego~ 
nos aquele que não é apenas o maior herói negro, 
mas o maior herói brasileiro: Zumbi, o general e líder 
político que soube conduzir seu povo na mais bela e 
inspiradora jornada pela liberdade jamais empreen
dida neste País. 

Tão inspirador foi o exemplo de Palmares que 
ele se espalhou por todos os cantos desta terra que 
um dia seria o BrasiL Quilombos surgiram em toda 
parte, assustando os escravocratas, alimentando o 

sonho libertário dos africanos escravizados e seus 
descendentes,· e contribuindo de forma deeisiva para 
a derrocada final da instituição escravista. A força da 
mulher negra sintetiza-se na figura de heroínas 
como Dandara ou Luísa Mahin, lideranças femininas 
que demonstram a determinação da mulher africana 
em sua luta pela liberdade. 

Ainda hoje Palmares serve de paradigma aos 
afro-brasileiros identificados na luta contra a discri
minação raciaL Desde 1980, a Serra da Barriga, 
onde Palmares existiu, tem sido local de repetidas 
peregrinações, para render homenagens a Zumbi e 
a seus comandados. Graças ao esforço e à persis
tência dos irmãos e irmãs afro-brasileiros, Palmares 
começa a emergir como fonte inspiraqora de todos 
os brasileiros envolvidos com a causa da justiça, da 
igualdade e da liberdade. Esperamos agora que o 
Estado brasileiro, representado pela Fundação Cul
tural Palmares, assuma sua devida responsabilidade 
no projeto de desapropriação e reflorestamento da 
Serra da Barriga, e na concretização do Pólo de U
bertação e Monumento a Zumbi naquele local, proje
tado no convênio já firmado com o Memorial Zumbi. 

Ao assinar, a 13 de maio de 1888, a chamada 
lei Áurea, a Princesa Isabel cumpria um cronogra
ma que visava colocar o Brasil em coAElições de par
ticipar do sistema econõmico mundial transformado 
pela Revolução Industrial. O principal objetivo não 
foi absolutamente beneficiar os negros, o que expli
ca .ter sido rejeitado o projeto do emine.Qte engenhei
ro negro André Rebouças, que previa. ~ealizar-se, 
junto com a Abolição, uma reforma agrária para ga
rantir aos recém-libertos condições de sobrevivên
cia. O espectro da cidadania afro-brasileira assustou 
tanto as elites, que essas aboliram também o voto 
do analfabeto, até então exercido por iletrados do
nos de posses coloniais. 

Após a imensa ressaca do 14 de maio, os af~ 
brasileiros acordaram para uma realidade de discri
minação, injustiça, humilhação e opressão que se 
tem mantido, sem muita aHeração, nos quase 110 
anOs que nos separam da Abolição. longe de en
contrar uma sociedade receptiva à sua mão-de-obra, 

·····agora livre, os descendentes de africanos tiveram de 
· ·enfrentar barreiras de toda ordem às suas perspecti

vas de uma vida digna no País de que foram seus 
,antepassados os principais construtores. 

O linchamento físico de que eram vítimas os 
af~americanos no sul dos Estados Unidos foi subs
tituído no Brasil por um linchamento cívico, muito 
mais sutil e eficaz como instrumento de dominação. 
Mas o espírito de resistência dos afro-brasileiros 
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continuava vivo. Organizavam-se em tomo das tradi-· 
clonais irmandades religiosas e de associações e 
clubes voltados para a diversão e o lazer. Nasce, em 
1915, a imprensa negia de São P.aulo e, no início da 
década de 30, a Frente Negra Brasileira, organiza
ção em que praticamente iniciei minha militância. A 
Frente Negra transformou-se em partido político e foi 
extinta pelo golpe do Estado Novo, em 1937. 

A Frente Negra não retomaria à cena política 
com a redemocratização de 1945, que propiciou a 
volta dos antigos partidos políticos, porque a década 
de 30 assistira à elaboração do mais sofisticado me
canismo de dominação racial que o mundo já conhe
ceu, mais terrível que a segregação oficial do apart
heid na África do Sul, ou do Jim Crow no sul dos 
Estados Unidos. Refiro-me ao mito da "democracia 
racial", segundo o qual as relações raciais no Brasil 
teriam uma dinâmica diferente daquela vigente em 
outros países. Aqui, negros e brancos conviveriam 
em quase total harmonia, havendo pouco espaço 
para o racismo e a discriminação, que, por sinal, de
sapareceriam de morte natural, com o tempo, em 
decorrência da miscigenação. 

Essa teoria fazia parte de uma vertente ideoló
gica que compreende José Vasconcellos e sua raza 
cósmica, no México, a teoria do café con feche, na 
Venezuela, e as idéias do herói cubano José Martí. 
Em todas elas, a ênfase está, declaradamente ou 
não, na assimilação dos negros e índios à cultura 
branca européia e no seu de~areci~nto físico· 
por meio da miscigenação, aqui encarada sob fortes 
tinturas eugénicas. 

Finda a Segunda Guena, em 1945, surgem 
com a abertura política no Brasil novas organizações 
e iniciativas com vistas a combater a discriminação 
racial. Em 1944, fundei, no Rio de Janeiro, o Teatro 
Experimental do Negro, cujo marco histórico foi o ca
samento da militância no campo artístico com o 
compromisso na luta política. Até aquele momento, 
as organizações negras propunham um combate· à 
discriminação racial sem vinculá-lo ao resgate da 
identidade e dos valores cuHurais específicos' dos 
afro-brasileiros. O TEN reuniu os dois eleneos de 
objetivos, propondo, já em 1946, que a Assembléia 
·Nacional Constituinte aprovasse um dispositivo 
constitucional definindo o racismo como crime de 
lesa-humanidade. Ao lado do protagonismo artístico 
teatral, a atuação do Teatro Experimental, nesse 
campo sociopolítico, continuou ao longo de toda a 
sua trajetória. 

Os anos 50 e 60 foram sacudidos por lutas tra
v<'rl<'s nl3 Átrio>, pela independência dos regimes co-

loniais, e, nos Estados Unidos, pela garantia élos di
reitos civis. Lutas sangrentas revelaram a face altiva 
de um povo que não aceita a condição de inferiori
dade. 

Sr. Presidente, Sr"s e Srs. Senadores, gerado-
ra de uma profusão de heróis militares e intelectuais 
engajados, e de génlé que unia as duas qualidades, 
como Agostinho Neto, Samora Machel ou Amílcar 
Cabral, a luta de libertação africana revitalizava no 
Brasil as tradições de resistência que aqui se im
plantaram desde a chegada dos primeiros africanos 
escravizados. Assim, assistimos, no início dos anos 
70, à reorganização dessa resistência, com o surgi
mento do Movimento Negro contemporâneo, que 
hoje se faz presente em todas as regiões e cidades 
importantes do País, constituindo-se numa verdadei
ra malha nacional de·rombate ãõ'lâcismo e à discri
minação racial. 

Numa Nação que só agora ·ooineça a reconhe
c.er a existência do racismo· e da discriminação; 'o 
Movimento tem desempenhado um papel fundamen
tal: pressionar o Estado e a sociedade civil a respon
derem ao clamor da população afro-brasileira Ao 
mesmo tempo, discute e propõe medidas e políticas 
públicas para as relações raciais em plano nacional 
e internacional. Nesse último campo, propõe, cob~a<. 
e monitora as ações do Governo brasileiro em suas 
relações com os países africanos, denunciando as 
tentativas de nOs5os-ooloniaH5tas ele segunda mão. 

No me~do de trabalho nacional, a discrimina; 
ção· impera nos setores da produção e de serviços;=
Começa no processo de seleção, quando, nos anún
cios de jornais e nas-exigências de emprego, as em
presas se ocultam na famigerada exigência da "boa 
aparêllCla", Senha ou-código da -política rac;ista de 
rejeição- Quando um afro-brasileiro consegue furar 
muralha, entra em jogo outro -prô'cesSO discriminató
rio: desempenhando as mesmas funções que um 
trabalhador branco;'receberá quase sempre· remune
ração bastante inferior. Se, ainda assim, esse riegro 
permanecer no mercado de trabalho, terá de convi
ver com mecanismos de aváliação de desempenho 
e critérios de promoção utiliZados :freqüentemente 
para barrar-lhe a ascensão funcional e salarial. Após 
um século de vigência desse quadro no País da ."de-

. mocracia racial" com toda a sua legislação dita anti
racist'a, só agora nos surpreende a inédita decisão 
do Tribunal Superior do Trabalho, concedendo .ga
nho de causa a um funcionário negro da Elet~ul 
que havia sido demitido por racismo. .,. 

Os homens brancos ganham o dobro da renda 
dos negros e quase quatro vezes o que ganha a mu-
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lher negra. Essa mesma mulher negra, que ocupa o 
último escalão da pirâmide social, é chefe de família 
em muito maior número, configurando um quadro de 
absoluta destituição. 

Em todos os níveis do ensino, o acesso dos afro
brasileiros é muito inferior ao dos brancos. Da popula
ção brasileira, 18% São analfabetos, mas entre os afro
brasileiros essa porcentagem sobe a trinta. No outro 
extremo, 4,2% dos brancos alcançam o ensino supe
rior, contra apenas 1 ,4% dos afro-brasileiros. 

Nossa Constituição estabelece que a saúde é 
direito de todos e dever do Estado. Para a comuni
dade afro-brasileira, sobretudo suas mulheres, essa 
é uma questão de vida ou morie. Sua expectativa de 
vida é inferior em 7,5 anos à do branco, e sua taxa 
de mortalidade infantil é de 105 em cada mil crian
ças nascidas, contra 77 em cada mil crianças bran
cas nascidas. Até o útero da mulher negra é consi
derado descartável: a elevada taxa de histerecto
mias e esterilizações entre elas retrata uma verda
deira mutilação em massa. A anemia falciforme, 
doença geneticamente específica à população de 
origem africana, clama por uma efetiva atenção das 
autoridades da saúde. 

A violência, um dos grandes problemas do Brasil, 
incide em dobro sobre a população de origem africana 
Nossos meninos e meninas de rua, covardemente as
sassinados, 'são na grande rnaiori8. negros. Ainda vale 
ao pé da letra o ditadq: 'Negro parado é suspeito, ne
gro correndo é ladrão' .. Em 1988, quase 11% dos afro
braSileiros sofreram agressão policial, contra 3,9% da 
população branca Nas prisões, o número de negros 
encarcerados é semp~ maior que o dos brancos, não . 
por praticarem crimes em maior proporção, mas por 
serem vitimados por urna jUSÜÇ!i racista e pela falta de 
meios para uma defesa jurídica capaz de encurtar: ou 
encerrar suas penas. 

Há poucos anos, a mulata era o 'melhor produ
to de exportação' brasileiro; hoje, as meninas afro
brasileiras estão sendo objeto de uma espécie de 
'marketing da cor" que as considera 'meninas de 
sangue quente', preferidas pelo nefasto negócio da 
prostituição infantil e do turismo sexual. 

Na Constituição de 1988, o art. 68 das Disposi
ções Transitórias estabelece como dever do Estado 
a demarcação das terras remanescentes de quilom
bos. Em fase de implementação e enfrentando os 
obstáculos interpostos pelos inúmeros interesses em 
jogo, o art. 68 é objeto de especial atenção do Movi
mento Negro. Envolvidos nesse processo de demar
cação se alinham o Ministério da Justiça, o Ministé
rio da Reforma Agrária e, sobretudo, o Ministério da 

Cultura, por intermédio da Fundação Cultural Palma
res. Tais ministérios têm a responsabilidade, por 
mandato constitucional, de implementar a demarca
ção dessas terras. 

As comunidades remanescentes de quilombos 
estão organizadas e, no seu primeiro Encontro Na
cional, realizado em Brasília, em 20 de novembro de 
1995, dirigiram ao Presidente Fernando Henrique 
Cardoso uma carta com suas reivinc:ficações, a qual 
solicito, Sr. Presidente, seja transcrita na ífltegra 
como parte deste meu discurso. Nela, afirmam:-'A 
terra que temos hoje foi conquistada por nossós an
tepassados com muito sacrifício e luta. E, passados 
107 anos do fim oficial da escravidão, essas terras 
continuam sem o reconhecimento legal do Estado. 
Estamos, assim, expostos à sanha criminosa da gri
lagem dos brancos, que são, na atualidade, os no
vos senhores de tão triste memória No papel somos 
cidadãos. De fato, a escravidão para nós não termi
nou. E nenhum ·governante da Colônia,· do Império e . 
da ·República reconheceu nossos direitos'. 

A organização desses autênticos quilombolas 
contemporâneos representa um fato histórico de 
grande significação, comparável ao Movimento dos 
Sem-Terra, porém destitufdo de semelhante reper
cussão nacional e-internacional junto aos setores 
que defendem os direitos humanos. Por que esse si
lêncio? A situação dessas comunidades ·clama por 
urna atenção· imediata, respaldada em dispositivo 
constitucional, mas cai nos ouvidos ensurdecidos de 
uma ópinião.pública mS'ensfvel às demandas coleti

.:.vas do povo afro-descendente. 
A evasão escolar entre crianças negras, a agres

são ~ religiões afro-b~ileiras por grupos autodeno
minados cristãos, a 'criminalização da cor negra pela 

· polícia e pelos tribunais, a perseguição social e periCial 
·à ·juventude negra em seus espaços de lazer, a cons
tante depreciação pela mídia de nossa identidade, de 
nossas tra<fiÇões e de nossa imagem, o veto tácito aos 
afro-brasileiros em certas posições de prestígio, poder 
e visibilidade: eis alguns dos problemas enfrentados 
cotidianamente pela população afro-brasileira e que 
compõem a extensa agenqa de luta do Movimento Ne
gro, cuja capacidade de mobilização foi testada e apro
vada na Man:ha Zumbi dos Palmares contra o Racis
mo, pela Cidadania e a Vida, rear!Zada em BrasDia, no 
dia 20 de novembro de 1995, com a participação de 
trinta 11111 militantes e simpatizantes. 

Diversos são os indícios de mudança na socie
dade brasileira, decQ!'[enté$ da interyenção das cen
tenas de organizações e personalidades que compõ
em a rede democrática nacional contra o racismo em 
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nosso País: Relevante e exemplar nesse contexto é 
o inédito reconhecimento oficial do racismo por um 
Presidente da República, e a instalação de um Gru
po de Trabalho lnterministerial Destinado a propor 
políticas públicas de combate ao racismo e de valori
zação da . população afro-brasileira. A criação em 
1988 da Fund<:!çâO Cultural Palmares, órgão do Mi
nistério da Cultura, e a inscrição amanhã, no próprio 
dia 21 de março, de Zumbi dos Palmares no Pan
teão dos Heróis Nacionais são também frutos dessa 
mesma intervenção esclarecida Esses três fatos so
mam-se ao iJI'OC)eSSO cumulativo de conquista de ór
gãos específicos de gestão administrativa e .de as
sessoria em diferentes contextos governamentais. 
Em nível estadual, ·destaca-se a iniciativa pioneira 
do então Governador Leonel Brizola, criando, em 
1991, a Secretaria Extraordinária de Defesa e Pro
moção das Populações AfrÓ-brasilelias (Seafro), da 
qual tive a ·honra de ser titular. 

Trata-se da única agência de primeiro escalão 
até hoje criada oo Brasil, objetivando a formulação de 
políticas públicas ectpaz:es de atender às necessidades 
específicas dos descendentes de africanos neste País. 
Vêm surgindo também, em vários Estados e Municí
pios, assessorias e órgãos de caráter consultivo, a co
meçar pelo Conselho de Participação e Desenvolvi
mento da Comunidade Negra de São Paulo, criado em 
1984 pelo então Governador Franco Montoro. 

Sr"s Senadoras e Srs. Senadores, vem ga- . 
nhando força, nos últimos anos, a reivindicação de 
medidas destinadas a reduzir a enorme distância 
que separa negros e brancos nesta sociedade, ma
téria sobre a· qual pretendo apresentar projeto espe
cífico. Tais medidas têm sido adotadas em paí,;es 
tão diversos ·como fndia, China, Canadá, Nigéria, In
donésia, Israel e as antigas Iugoslávia e União So
viética. No caso norte-americano, vêm sendo consi
deradas 'um' dos fatores que mais contribuíram para 
a sensfvéf"iJJ!ilhoria das condições de vida da popu- . 
fação afro-americana, observada nas três últimas 
décadas, sem falar nos benefícios proporcionados 
às mulheres de maneira geral. As medidas adotadas 
não se restringem a cotas, embora, em alguns ca
sos, essas sejam necessárias. ·Abrangem desde 
ações legislativas em âmbito federal, estadual e mu
nicipal até a política de pessoal das empresas priva
das, que as vêm adotando por terem descoberto que 
fazê-lo é lucrativo, pois aumenta a sua flexibilidade 
diante de um mercado globalizado. 

No Brasil, algumas organizações do Movimen
to Negro já vêm implementando ações dessa nature
za na área da educação, com a criação de cursos 

pré-vestibulares para alunos negros e carentes, 
como tem acontecido na Baixada Fluminense, em 
São Paulo e na Bahia. Ao mesmo tempo, alguns se
tores do aparelho de Estado e do mundo empresa
rial têm-se mostrado mais abertos a uma discussão 
séria a respeito desse tema, o que nos leva a crer 
que novos projetes a esse respeito venham a ter 
melhor destino do qüe aquele que apresentei à Câ
mara Federal em 1983, e que jamais chegou a ser 
apreciado pelo PleMrio. 

Em âmbito internacional, o Projeto Rota dos 
Escravos, da Unesco, promete constituir mais urna 
instância de afirmação da magnitude do crime per
petrado contra a África e seus filhos na forma do trá
fico mercantil escravista, bem como da contribuição 
africana à civilização universal. 

Todos esses fatos novos têm realimentado de 
esperança meu coração calejado pelos rigores de 
uma longa luta sem quartel. Conclamo todos os ver
dadeiros democratas a assumir, neste 21 de março, 
o'·'desafio de fazer valer os princípios constitucionais 
de justiça e cidadania, indispensáveis para que o 
Brasil, maior país negro fora da África e maior bene
ficiário da riqueza humana da diáspora forçada do 
povo desse continente, rompa o Terceiro Milênio 
.tefldo ao menos encaminhado a solução de sua 
· questão racial. A resolução dessa questão. é o nó 
górdio a ser cortado, isto é, o fator indispensável 
para que este País venha a ocupar o lugar qué de 
d~ito lhe cabe no concerto das nações civilizadas. 
. = :t Sr. Presidente, ao terminar, quero agradecer a 

presença do representante da Embaixada de Angola, 
Conselheiro Quintino Faria; do representante da Fun
dação Cultural Pal~. Angela da Silva; do Profes
sor Eduardo de Oliveira, Presidente do Congresso Na
cional Afro;brasileiro; e da nossa querida amiga e diri
gente do movirríento do Rio Grande. do Sul, Vera 
Triunfo, que sempre triunfa nas causas que esposa em 

. favor dos negros no RiO Grande do Sul. · 
Muito obrigado, Sr. Presidente.: . 

·DOCUMENTO A QUE SE REFERE O 
· SR. ABDÍAS NASC/ME/IITO EM SEU DIS

CURSO: 
. ANEXO/ 

I ENCONTRO NACIONAL DE . ' 
· COMUNIDADES NEGRAS RURAIS 

. Brasllia, 20 de nôvembro de 1995 
Exm0 Sr. 
Fernando Henrique Cardoso 
MO Presidente da República 
Exm• Sr. Presidente, 
Com este documen:to, ora encaminhado a V. Ex', quere

mos ser ouvidos. Nunca fomos em toda a história do BrasiL So-
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mos negros e vivemos em comunidades rurais. DesçE!lld!llllOS de 
africanos que escravizados lutaram, fugiram das fazendas, busca
ram todas as formas para viver em liberdade e em plena harmo
nia com a terra e a natureza. Nunca aceitamos que o escravismo 
retirasse nossa dignidade de ser humano. 

A terra que temos hoje foi conquistada por nossos antepas
sados com muito saailício e luta. E passados 1 rrr anos do fim ofi
cial da escravidão, estas terras continuam sem o reconhecimento 
legal do Estado. Eslámos, assim, expostos à sanha criminosa da 
grilagem dos brancos, que são, na atualidade, os no'JOS senhores 
de Ião triste memória. No papel somos cidadãos. De fato, a escra
vidão para nós não tenninou. E nenhum governante da Colónia. 
do Império e da República reconheceu nossos direitos. · 

O ã~reifo à terra legafiZBda é o primeiro passo. Queremos 
mals. Somos cidadãos e cidadãs e como tais temos direito a tudo 
que os demais grupos já usufruem na sociedade. Sabemos que a 
cidadania só será um fato quando nós, nossos filhos e netos tiver
mos terra legalizada e paz para trabalhar, condições para produzir 
na terra; um sistema de educação que acabe com o analfabetis
mo e respeite nossa cultura negra; assistência à saúde e preven
ção às doenças e um meio ambiente preservado da. ganância dos 
fazendeiros e grileiros que destroem nossas florestas .e rios. .Não 
temos esses direitos assegurados. por1ànto não somoS reconheci
dos corno cidadãOS! 

O I ENCONTRO NACIONAL -.OE. <COMUNIDADES. NE
GRAS RURAIS, o único acontecimentO .do género. CealizadÕ· .. na 
história do Brasil, não poderia.. neste moinento eri(que i:elebai
mos os 300 anos d3 imortar!dada de Zumbi de Palrnafes, ·dàixar 
de apresentar ao Presidente da República. nossas dificuldades 
para existir enquanto poYO e as soluções que _compete ao etua1 
governo dar como resposta 

. Senhor Presidenta, o que reivitidicamOs é muitO pouco diante 
da contribúção que temos dado para a construção do Brasil.~ 

·A seguir, apresenlamos nossas principaiS reivinãocações. 
1. Terra para os quUombolas 

Desde o começo da história do Brasil,-negros e lnãiOS es
tão sendo injustiçados •. Até hoje, muitas comunidades ·remanes
centes ·de quilombos e poYOS indigel:laS Ílão têm siJSSieiras:ga~: 
ranlidas. 

A Comunidade Kalunga reivindica que o goVeino Caricele a 
instalação das Hidroelétricas de Foz de Bezerra e .Boa Y&sta. que,· 
se construídas, inundarão suas terras. 
2.Saúde 

Reivindicamos que:. 
· ._a Fundação Jl!acional de Saúde·implemer)te,um progra

ma junto às comunidades 1risándo a erradicação ·de doenças 
corno sarampo, tétano, febre amarela. e outras mais.. 

-o Governo .FederallisCariZe o repasse das verbas de saú-, 
.de; sus que se tem mostrádo.!alhÓ, oorilo siSteniáiii:o ãtraiiOfK,' 
repasse do pagamento dos agentes de saúde. 
3;Educaçio 

· · ··Reivinã!Càmos que o GóvemtfFederal implenlenm úm-pro:. 
grama de ~ de 1 'e '2 grau$ especialmeii!B -idaplado ii' 
realidade das comunidades negras rurais, com elaboração de· ma-. 
teria! didático e a formação e aperfeiçoamento de professores: · : ·· 

Extensão do programa que garante o. Salário. base ,óaciOnal 
de educação para os pcofessOies leigos das comunidadeS negias: ... 

Implementação de cursos de alfabetização ·para aduniis. 
nas comunidades negras. 
4. Mulher Negra 

Devido ils denilncia de que as mulheres negras que traba
lham corno diaristas nas fazendas recebem salários inferiores a 
dos homens, solici1a-se que o Ministério do TrabalhQ apure _a si
tuação e tome as devidas providências. 

Na certeZl!l <i!' que a,s_reivlnãocações acima colocadas ser 
devidamente apreciadas e consideffidas por V. Ex". subscrevem-
nos, 

Respeitosamente. 
Comunidade Rio das Rãs (BA) 
Comunidade Frechal (MA) 
Comunidade Jamary (MA) 
Comunidade Kalunga (GO) 
Comunidade Conceição das Crioulas (PE) 
Comunidade Furna da Boa Sorte (MS) 
Comunidade Fuma do Dionlsio (MS) 
Comunidade lajes dos Negros (BA) 
Comunidade Campinho da Independência (RJ) 
Comunidade Barra do Brumado (BA) 
Comunidade Fazenda Pilar (BA) 
Comunidade Parateca (BA) 
Comunidade Pau DArco (BA) 
Comunidade Bananal (BA) 
Comunidade Entre Rios (MA) 
Comunidade Sóassím (MA) 
Comunidade Santo An1ônio (MA) 
.Comunidade Pi1or6 dos Pretos (MA) 
·Comunidade Ton9idor (MA) 
·Comooidade Guaniclaba (MA) 
. Comunidade Saco das Almas (MA) 
Comunidade Santa Cruz (MA) 
Col]1unidade Santa Joana (MA) 

· Coiiiunidadà sao BeOOclito (Ms: 
Movinento Negro Unificado · 

-Centro de Cultura Negra do Maranhão 
__ Grupo de Trabalho e Estudos Zumbi/MS 
' Com~e Santa Maria dos PiÍiheiros (MA) ·
·Grupo Cultural1'1ijer Okám'BA 
. Comissão ?astoral da :rena' ' .. 
_Comissão Pró-lnã10 de~ Paua. 

· Dutante o discurso do Sr.. Abdias Nas~ 
cimento,'a.Sm. Junia Marfie,·~ V!ai-Piesi
dente; deixit'tt Cadeira dãpre5idênaa,' qúé e 
·Ocupada pelo Sr; ·Geia/do Meto; 111 Vice:-Pie
sidente. 

'O SR:P~E~IPEtfrE {Ger;alcl9 M.eloT.;:. CQn~ 
do·a palavrà ~ nob~ ~adora .Be~!ta d~'~i.Jyà; --~ _ 

. 'A S.~JiENEDITÃ: QA _SILVA {BIOcÇ-ijJ:;PiP-~ 
n!!nqa ·c, 'sEigLiirrt~ ·gi5cUij;<( sem !E!vi~o da_<~~~; 
rá.} .::::-sr:'.'Presidente·'srms· e .. Srs.' Senadôres' s..s.: 
.;··· · ;:;:-~.-r ~,.--. •. ·;.· ~~- :;--:._ •. · .. ~~ .... -;;-::. · :: . .: ~---~ .~";1 "'._,· ... · 

con\néládos citados ~~o~~nad.o~. 1\Qdi~ :t~~asclrtte:nc 
to~'i1e'ãte· prllnélrd' ffiofnénfo~ quero ~ªgradeee( }i'i'i~ 
sença de todos e sáudàr o nassõ Senador, defensor, 
piófesoor; ~nhééedôr j)rotuiiC!ó Hás relaÇõeS i'aciáis 
nõ múndó;:-sená:dôr Al:ídias.Nasc.imerno! 
~-'-"'~-:está 'Sáúil_áçãci ·4fmuitci especiãi;'Porque~en~_e!)

do qué o seu pronúnciamento não só mOstrou todo o 
canhêê:imenio e roniproinisiiô'Cie .. s.'"!:Xi, Triâs·tam-' 
bém tirou-me :todas ás chanees'éle dizer aigo a. ríi.is
éi.lém dç> que 'S. ex- disse em relaÇã<> !I ti<)lftica' radái 
brasileira. · · · 

Para que eu possa ter um mfnimo de condição 
de abordar este assunto neste dia, não falarei da po
lítiÇll. raCial brasileira. Conhecedor profundo dessa 
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causa, o Senador Abdias Nascimento, que é o nos
so Zumbi Vivo, faz desta sessão de hoje um momen
to histórico para tooos nós. 

Até agora, com a minha humilde contribuição, 
tenho promovido aqui esta luta;-. e a chegada do Se
nador Abdias Nascimento·. nos coloca· a tooos em 
condições de _um apre!ldizado_renóitadq:J)elos .. seus 
conhecimentos; PQr: iSsO;~ aO:-Senador. !úx:fiáS Nasci
mento, a nossa homenagelll:i 

O Dia ,lnterJ!3cional pela Eliminação da. Discri
minação RaCial, <:Oniemoradà. nâ:. data dei: hoje, foi 
instituído pela OrganiZação ··das~ NaÇões.- Unidas 
(ONU) em sinal de protesto e corno marco do assas
sinato de 69 pessoas (negras) em 1960-pela.polícia 
da África do Sul, quando. seí manifestavam pacifica
mente contra a obrigatoriédade do pasSapOrte inter~ . 
no, exigido, àquela época,' à população negra para 
locomoção dentro de· seus próprios territórios, no 
que ficou conhecido COliJO o'Massacre de Sharpevil
le, município aó sul da. cidade sul-africana de Joa-
nesburgo. 

· Pois bem. Passadas várias décadas dessa ini
ciativa da ONU, constatarT1()s; cónstrangidos,: que o 
racismo, que a discriminaçãodacial está longe de 
transformar-se em página virada da história' mundial. 

Durante ·os- três· mandatos' ã-mim~ conferidos 
pela população do Rio de Janeiro- dois corno Depu
tada Federal e um corno Senadora-'-· tenho lutado 
~-diminuir as desigualdades sociais e o precoll-\ 
ceiit&raêiai. No entanto, ano apósano, nos,reveza- • 
mas nas tribunas das-duas Casas do Congresso Na
cion~ paià reflétir; So~re a situação dá discriminação 
racial no Brasil' e no mundo. . 

___ O racismo é um termo que tem sido muito usa
dõ'para descrever os mais variados éonflitos huma
nos: seja o aj:Nirtheid que· existiu na África do Sul 
até 1994, a situação dos judeus, dos negros, as rela
ções' entre palestinos e judeus, o genocídio dos po
vo~ _indígenas nas Américas, as atitudes hostis em 
relação- aos trabalhadores imigrantes, as relações 
entre colonizadores e colonizados. 

· .. ·; Apesar de comprovada a falácia das teorias ra
cistas; é grande a sua influência na história do pen
samento humano. Elas têm a sua expressão mais 
cruel no genocídio de povos inteiros, genocídio justi
ficado pela suposta periculosidade do povo extermi
nado. Os judeus foram exterminados pelos nazistas, 
porque, segundo estes, eram •raça indesejável". Os 
negros e índios foram perseguidos e exterminados 
(quando. não aceitaram submeter-se ao colonizador), 
pqrque eram bárbaros,. pagãos, desprovidos de hu
manidáde; lim perigo para o Estado colonial. · 

As alegações para o genocídio de negros, ín
dios e judeus foram semelhantes: raças inferiores, 
perniciosas, um perigo para a civilização cristã; eram 
pagãos que realizavam ritos bárbaros, que atentam 
contra a humanidade. 

·. O 'raçismo, inais que uma atitude de rechaçar 
qualquer ser humano, é um fato que tem raízes eco
nômicas· e,- portanto,- converte-se em fato político; 
Não é por acaso que a população negra está entre 
os grupos sociais mais pobres do planeta. No Brasil, 
400 anos dá eScravidão deixaram as suas marcas. A 
liberdade jurídica não assegurou ao negro a liberda
de- de fato, liberdade reaL Não libertou o povo negro 
dos· pre<:9nceitos que o estigmatizàm. corno ser infe
rior., . .Não lhe deu· oportunidades e participação de 
forma igualitária na sociedade. 

>tnfelizrnentei; ···'o . _racismo -~· institucionalizado, 
como'~existru·'ni:i' Áfnca dO Sul, volta a ameaçar os 
poitos~ Os governantes de tooos os países afirmam 
respeitaYa deClaração de direitos ·humanos' da ONU, 
que Condena a _discriminação por motivo de raça. 
Mas está aí a cOntradição das chamadaS "democra
cias atuais"; pois se afirmam humanistas e igualitá
rias; mas colocam em prática políticas que vão con
tra. esses princípios, disc~minando. grupos sociais 
tràáJCio(lalmente pobres •. 

· · Na Europa, o racismo e a xenofobia estão em 
alta Em nome do nacionalismo, criou-se um podero
so inimigo na figura de africanos, latino-americanos, 
turcos,·palestinos, transformando o imigrante, princi
painiente· de países pobres; em intruso indesejado 
para o_ qual se deseja a deportação, a prisão e até a 
morte: A Comunidade Européia corre o sério risco 
de conviver com duas classes de cidadãos: os que 
têm direitos e os marginalizados. Isso nos leva à tris
te constatação de que caiu o mito da Europa como 
terra de asilo, como terra de liberdades. 

A França, aliás, protagonizou recentemente a 
maior polêmica mundial. Apesar dos protestos de 
rua, que chegaram a mobilizar cerca de 1 00 mil pes
soas, e de um manifesto assinado par milhares de 
pessoas, entre as quais artistas e intelectuais famo
sos, o Parlamento francês aprovou, com o apoio do 
governo, projeto de conteúdo racista, que restringe a 
imigração, especialmente de africanos, já que estes 
representam o maior contingente de imigrantes na 
França (46% do total). 

Com essa atitude, a França não honra a sua 
tradição humanitária e libertária de nação-berço de 
importantes transformações sociais. Coloca-se na 
contramão da História. Enquanto símbolos do racis
mo - corno o apartheid - são definitivamente sepul-
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tados, ergue-se nova onda racista ·no mundo, que, 
aliás, encontra respaldo na Alemanha, que já possui 
legislação similar a essa recém.~aprovada pela Fran
ça. Na Alemanha, Inglaterra e França, o racismo ga
nha importância e mostra-se de forma cada vez 
mais violenta. A França, hoje, é um país dividido en
tre os que aprovam a nova lei (59% da população) e 
os que a condenam. 

Registramos, nesta oportunidade, o nosso pro
testo junto ao governo francês pelo explícito apoio à 
aprovação da tal lei, lamentando profundamente que 
poucas vozes tenham se levantado em sinal de pro
testo, pelo menos durante a sua visita ao BrasiL 

Estudos revelam que o fato de os imigrantes 
pertencerem a uma etnia condiciona-os a pertence
rem às categorias mais desfavorecidas do país de 
acolhida.· Os imigrantes foram bem recebidos como 
mão-de-obra barata e necessária até ·1973. Depois, 
os países da Comunidade Européia fecharam defini
tivamente suas fronteiras, mantendo leis discrimina
tórias. Conceitos como •orgulho nacional", e slo
gans como •menos estrangeiros e menos impostos•, 
•se os estrangeiros fossem expulsos do País, a taxa 
de desemprego cairia" ou· "prioridade para os nasci~ 
dos no País" fazem sucesso entre extremistas de Di
reita e grupos neonazistas, · que .têm expressão na 
França e Alemanha 

A África do Sul, cuja luta pela libertação rnoti
vou a criação desse dia pela ONU, realizou uma ver
dadeira revolução em sua história/ lilf$do-se' do 
apartheid após mais de 40 anos de· sua instituição e 
após séculos de dominação pela minoria branca.'O 
caráter plural e multicultural da Constituição sul-afri
cana é exemplo do que falamos. Em outros tempos, 
no dia 21 de março, as manifestações contra .o 
apartheid representavam o norte da luta no Dia In
ternacional contra a Discriminação Racial; Hoje, 
apesar dos tempos serem outros e de este País ter 
eleito o primeiro presidente ·negro de· sua história, 
mesmo com toda essa mudança, o racismo perma
nece violento. Mas há esperanças ·de que existirá 
um tempo em que a cor de pele.não·vai mais definir 
o destino das pessoas. · 

'Por outro lado; a •onda democrática" que atin
giu países da América Latina e Euro·pa na última dé
cada· também ·chegou ao_. continente africano. A 
grande maioria de seus países vive momentos de 
transição (Angola, Moçambique, África do Sul), en
gajados em profundos processos de modernização. 
Apesar disso, a África, como um todo, é vítima de 
enorme preconceito. A imagem que se tem, ofereci
da pela mídia, é a pior possível. Não há registros de 

fatos positivos ocorrendo no continente, por exem-' 
pio, apenas fome e guerras, contribuindo para difun
dir uma visão estereotipada de todo um continente. 

Acabo de retomar de viagem à África do Sul e 
Moçambique, onde participei de debates com os parià.
mentares moçambicanos (Assembléia da República), 
com o objetivo de estreitar as relações dos dois parla
mentos. Testemunhei o esforço de todo um povo, toda 
uma nação no processo de reconstrução de seu país, 
no caminho da democracia, apesar das dificuldades. 
Devemos reconhecer que Moçambique é, hoje, um 
país que anseia pela consolidação democrática, pela 
paz e justiça social e pela estabilidade econômica "A 
democracia é como uma árvore; quanto mais cuida
mos dela, ·mais se enraíza e mais sombra dá". (Brazão 
Mazula, historiador moçambicano): . 

Alguns dados importantes..que "ª-l'<!!cteriiam a 
situação socioeconômica de Moçambique, às véspi. 
ras das negociações dó Acordo Geral de Paz entre o 
Governo e guerrilheiros, em fevereiro de .1990: a ca
padidade produtiva estava praticamente paralisada, 
com a destruição das infra-estruturas econômicas e 
sociais, deixando o país totalmente dependente da 
ajuda externa (por exemplo, 90% das ·necessidades 
de cereais); a taxa de mortalidade infannl é uma das 
mais altas do mundo- uma entre três crianças ·morre 
antes dos cinco anos de idade -; a seca que, por 
mais de 2 anos, proVocou a deslocação das popula
ções para dentro e para fora· do país, teve como 
conseqüência a fome, que causou inúmeras vítimas, 
afetando mais de 3 milhões de pessoas. Nessas 
condições, nem o governo, nem a Renamo tinham 
capacidade para suportar e legitimar, por mais tem
po, uma guerra fratricida 

O Acordo de Paz, celebrado em 199Ô enti·e o 
Governo e a Renamo (antiga força· gueniiheira'e; 
hoje; uin dos maiores partidos políticos do paJs),':ca~ 
racterizoo-se pela "vontadé •política 'para pôr fim à 
guerra (.,:)criar as ·condições 'políticas,:eeoriômicas 
e sociais·que permitam trazer u~ pai:.duradoum ê 
normalizar a vida de todos os cidadãos•. Este acor
do concretizou-se nas eleiÇões geráis de 1994, ~Per~ 
tnitindo a Moçambique pôr fim ao Violento conflitO' ar~ 
mado ife 16 anos. - - · .. · · 

· Aliás, a recente história democrática daquele 
páís assemelha-se; em muitós aspectos; à democra
tização em nosso Pa.fs. Assirri'.é que,:iá; COmO aqUi; 
debate-se a revisão 'éonstitucicmal, ·o c<imbate à cri
minalidade, a regulamentação sobre o uso e apro
veitamento das terras. Sobre a criminalidade, ouvi
mos o seguinte testemunho do Deputado Eduardo 
Mulémbwe: "No combate à criminalidade, não basta 
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o -ágravamento das penas ou a produção de novos 
comandos legais ••• mais que o agravamento das pe
n~,-Í?mbém necessário, o momento exige de cada 
um Qê.11ós; ,se_rvi~Ó~::;_ do Estado, uma atitude ?rme, 
conseqüente_ e responsável, uma nova mentalidade 
e_ !J!fl: çleserr)P,en!:Jg ,d~~rept~ dq, atual_. Uma. postura 
diferente .. deSta:_'_b)i:n"oroinetérá.::irrerilediavelmerite. 
o~;e$tô~s.no cohéemerrte. à implantação da demo-
énicia e:do Estâ<fó de direito'n<i País". · · ·· · · · 

.. Em reSUI1)0,, !"!'!Produzo aqui as palavras do Bis
po, s~~àfricar)p _oêSróõnd Tutu, sobre a, .situação do 
~f~-~je:, "MPÇambíque é um gfarKie milagre._ com a 
gáz e Ç~..de~cia instaladas~. 

·~E-,no-Brasil?. Corno:estão as nossas relações 
!'!leiaiS"- o SenadorcAbdias Nascimento abordou com 
relevância o assunto? Os- temas abordados pelo· Dia 
lntemacjonal,de Luta pela Eliminação da Discrimina
Çãô)=í~ciaftém~profunda iigação coni- a história do 
pQyéi'brasilefrÔ,-t~o.Brasii-= comó já dis5e também o 
senador Ãbdias "• ,a segunda Nação. negra do mun
do; PoSsuindo uma. população . composta em tomo 
de. 44% de. origem africana, segundo dados oficiais, 
a, .sitUação de_verjéi_ ser., mais posWva: Costumamos 
dlzê:iqüe em'no$so_ País Óão existe preconceito, que 
viveriíos. nà,._uíaiÕr~ -"democracia. ràcial~ do mundo. 
~a:~:~':fêàlida~ ootidiãnã,iios rríostia exatamente o 
contrano. 

,,,~-::- Q Brasil é um País de componente racial varia
do;rque.--deveria, ser motivo de orgulho.'nacionah 
Ouerernos aqui .• ressattar outra raça igualmente víti
ma.do.preconceito racial::os índios.·Os negros e ín
dios,são. raças·considerqdas destruídas pelo poder.:. 
que· se: instalou l')este País,.• Lembremos que os -vá
rios povos indígenas, sobreviventes das expedições 
escravistas-e da$ guerras, foram aldeados sem ne 
nhurii critério, senão o de criar espaços vazios para 
a penetração colonial. A cultura indígena foi esqueci
da e ridicularizada, forçando os primeiros habitantes 
dessa terra a perder sua identidade cultural. O índio 
tomou-se, então, sinônirno de selvagem, antropófa
go, preguiçoso. Diante de um passado histórico, 
onde sofreu aproximadamente cinco séculos de do
minação, o que contribuiu para o quase extermínio 
de sua raça- na época do descobrimento do Brasil, 
contavam cerca de cinco milhões de pessoas e, 
hoje, possuem cerca de 200 mil -, o índio brasileiro 
continua lutando, corno também o negro, por reivin
dicações b~sicas, corno o direito à terra. 

Trata~5e. portanto, de negar o senso comum 
de que somos um País racialmente integrado e justo 
e concluir que o tratamento da questão social não é 
suficiente para resolver as desigualdades raciais. É 

l . 
este o estágio que necessita ser alcançado no Bra-
sil:. a transformação da questão racial em um tema 
fundamental a ser enfrentado e equacionado pelo 
copjunto da sociedade brasileira. 
... . Lembramos que a coisa mais profunda; para 
além dO·- clamor. da igualdade,- está na convivência 
das, diferenças.;, A ·igualdade é importante, está no 
barco da modernidade- e é importante assimilar 
esse_i?;arco para não perdê-lo, corno gizem ter ocor
rido com_().'Qonde-da história". Mas ele navega por 
pi~ór;i~ eNalores insuspeitos. Embârcar, significa a 
possibilidade de admitir.que o diferente não nos ex
clui, mas nos.completa. 
.. "'~., .. Penso que o momento dessas-comemorações 
iícis traz compromissos enormes- alguns colocados 
pelo Senador Abdias do Nascimento -, mas que en
tendemos ser também compromissos das nossas re
lações com as pessoas. A relação humana brasileira 
é . contiaditória.. Às .vezes sentimos ódio, às .vezes 
sermmos ainor. É preciSo ímplaÍrtar em nós e em 
nossos corações o ideário da liberdade, da convi
vência e _da independência 

Quero· ainda,.· a propósito . do Dia lntemacional 
para a Eliminação da Discriminação Racial, fazer uma 
consider.K:ão particular- o Senador Abdias Nascimen
to-também já o fez: seria a possibilidade de haver ini
ciativas no campo de políticas públicas, para que pu
déssemos diminuir essas desigualdades. . . 

Elf_não poderia. deixar de registrar que amanhã 
será .realizada a solenidade de inscrição do nome de 
Zumbi dós Palmares no livro dos Heróis da Pátria, 
marco. histórico do resgate da cidadania brasileira, 
para o qual todos nós, Parlamentares, contribuímos. 
, - Paràbeni~o o. CongreSso Nacional brasileiro 

por ter auxiliado no processo de concretização des-. 
sa aspiração popular e, em especial, o Senado Fe
deral p6r ter dado o passo inicial para essa impor
tante decisão histórica, que foi a aprovação do proje
to de lei de minha autoria, que transforma Zumbi dos 
Palmares em herói nacional. Essa iniciativa mereceu 
o apoio do Presidente Femando Henrique Cardoso, 
que tem tomado algumas medidas no sentido de ins
talar junto ao Ministério da Justiça o. GTI- Grupo ln
terministerial que está tratando e cuidando da situa
ção do-povo negro brasileiro. 

Registro que, em comemoração a esse Dia In
ternacional para Eliminação da Discriminação Ra
cial, será realizada solenidade no Pantheon da Pá
tria, amanhã, às 21h, com a presença dos Ministros 
de Estado da Cultura, da Justiça, o Governador do 
Distrito Federal, a Presidente da Fundação Cultural 
Palmares. Esses são aaueles aue estão convidando 
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todos nós para participannos amanhã dessa grande 
·solenidade, quando será inscrito o nome de Zumbi 
dos Palmares no Livro dos Heróis da Pátria 

Quero, Sr. Presidente, Sr&s e Srs. Senadores, 
deixar aqui a minha gratidão. GratKlao, sim, porque 
essa não é uma tarefa que podemos realizar sozinhos. 
Somos apenas porta-vozes que encontram eco nesse 
,espaço político. Para que haja realização dos nossos 
sonhos, é preciso que haja vonfa.de política; é preciso 
que encontremps nesta Casa vontade política .• ·. · 

O Senador Abdias Nascimento, na tribuna, fa
lou sobre as ações afirmativas necessárias para um 
·resgate da cuHura do povo afro-brasileiro e um ajus
te em relação a esse povo que tanto tem contribuído 
·para este País. S. Ex" disse que .é preciso ter ações 
afinnativas e que estará iniciando uma série delas. c, 

: ,. ·• , • Apelo desta Tribuna aos nobres Sr&s e Srs. Se
. nadores:.há projetas de ações afiimativâs'que::trami
tam nas Comissões desta Casa}Quero áer que eles 

"não'foram ainda suficientemente:discutidos,:::pois a 
:maioria está com parecer contrário. Convido:>.esta 
1.Casa para tomannos·atitudes:que-impeçam·.que as 
· ações afirmativas, de iniciativa· de 'qualquer Parla
mentar, .de qualquer partido,- possam .deixar: ser A~

: plementadas por não ·se ter ~nheci~ntq,1p!imeiro, 
,de que o ,Governo Federal tem irltefeSSil! .. ~ . .i.ll.i· 
!ciativas- yale res5alta,rq~ .P Gol(elll()_ c;ri()u:-;ú~ g~
.po.exa~nte para)sso..:;e,_que"~r:n r~do:·~ 
fundação Palmares-: e, ~undp, P.9r: não se,.,ter co
nhecimento profundo .das inju5tiças}:r~._existef!l.e',ll 
-~~o à comunidade afro-brasileira · 

·· ,:sr:-~residente, Sr"s_e Srs.2.Sen?-dor:es, Q.~lo 
êqUe faço_ é .para que, SE! olruu::Or;Q ffiiJitQ,pa,!iJ1tJQ,,e 
rrespeito.para ~.po~,.e principa!fllS.~ 9QfTI,ffiU!fa 
:eo~~~~-"1 r~~ção aoJato .de que.às desigual
dades existem. 

cc.:o:. Esses _,proje~~~~?c..J2r:ar!l.,e~~~fi§AC()m o 
,.objetiv~·de .. prç>moção pessQal; .. f~ent.pal1eJ!Et ;uf'!!S 
.~égi~ para~. dary!;~i!)jligade_~<.?,.P.é.'!9.. "'f~_ra
,.sileii'Çl, para llle!h9ra~ n~q:l!l!~Q~!?.-f<LI1l ~~. 
(para cçmtribuir110. seiJtido"'~' que:l':Jl11J!31.!Qa~.:.~t!l,i
.,.ca .;!ia:;soçiE$.-d_ft b~i!ei"ª ~-'~~gt,~I!Lsi~.-
~:Q!J~~çs,_:.-!llã~:; tEl_{llo.!>.~c?.-oc;.o~@!!b~.~.Jlf~'!~r 
. essa .dispri_minaÇão,- es5f:l. ~<:!;;.!1:19 91J§ ~~~P~E1!a~ 
do em nós consciente ou inconcientemente, . ' ' '" . - ~ "~ ' 

Talvez .não saibamos verdadeiramente o que 
. somàs:· 'AS-~ez~. terri05 ·ú'stffiiiiiVàS·: 'úê~l~vam .a ' " •, ·. . . . .... J ........ ''" ~ ............ ,. 
-.pensar: qu~. !Jão .. !~mo~ çorppr:orri~ PC?IT):~~u
.. ~ Chamo a .atenção.~ o probl~~ e~·hP.rl_lena· 
. gem à_êomunidadE! a~rQ:Çrasjleira. 

Sfls e·Srs. Senadores,' a.Pelo para que assu
mamos compromisso em relação a essa matéria; 

apelo para que não deixemos que haja pareceres 
contrários a esses projetas. Que eles possam rece
ber o apoio de todos nós, pois são iniciativas que 
resgatam a cidadania. Elas não mexem com os co
fres públicos, mas haverão de mexer com a cidada
nia do povo bras.ileiro. Não há cidadania total, não 
há democracia total se tivermos os excluídos, os in
visíveis, tais como os afro-brasileiros e os indígenas. 

Era o que tinha a dizer. 
Muito obrigada. · 

.. O SR. PRESIDENTE (Geraldo Melo) - Conce
do a palavra ao .Senador Eduardo Suplicy. 

O SR. EDUARDO SUPUCY (PT -8P. Pronun
cia o seguinte discurso. Sem revisão do orador.)
Sr •. Presidente, .Sr's e Srs •. Senadores, •o racismo é 
.a. ·ferida .. da: consciência · humana•, assim Nelson 
•Mandela,..em j 1 de junho de 1996, definiu esse pro
·ce<!imerlto:<!e alguns da raça humana . 

; <=A idéia de que uma pessoa é inferior à outra .a 
ponto de~gur:~s, aqueles.que se consideram supe-

- '\,riores,,definirem e tratarem o resto como subumanos 
hega~ a:humanidade . mesmo daqueles que querem 
elevar-se ao status de deuses. 

-uo:.;.-:::.F.elizrnénte a África do Sul tem dado exemplos 
-notáveis (com-;.o fim . do . apartheld. Tem ·mostradO, 
através do fortalecimento aprofundado t1e procedi

.mentos•9en:taerãticos, como as eleições_de 1994, 
"exemplos é que Jicabam _repercutindo pelos deqlais • 
;paí~ da. África e também pelo resto do mundo; . : 
·:r>:· .• ;;:·,a-we opoft!Jnidade de visitar a África do Sul, em 
!:dezembro •.e. janeiro ·deste. ano,-. e ali. observar seme
dhanças.entre a África do Sul e<> Brasil. 
obL <"'Nelson Mandela tem um desafio tão forte quanto 
o de todos nós, brasileiros, com rellpeito a'eldingüir.de

,sigualdades ,tão extremas;. A África do .Sul e o Brasil 
sestão.entre.o:;__países ~maior desiguáldade socioe-

--cooõ~cmas tenho a oftida i~ de Que a de
.tenJiinação.;-e .S!~de .. política.do Governo Nelson 
Mandela, no que diz.respeito às reformas.sobre a,es

:.!MUrct:fl.i~.@.rié!. .~)~fQIIJlB:S.sobre COf110 garantir direi
ct09.A~danja_p_ara aq~ que, pc>r ll:lnto tempo, .es

_,Jillfi!@!l1tf!l!U'9~Jiza~, .• iêrn,$ido ~.9_ç) .. q~ !!.~ 
-~.F~~rjg~~-· . , ·~ .. 
õ: ,zc::O~Sf1nadorAbdias.!'lascimento .. e .a Senadora 
Benedita da Silva aqui:fizeram o diagnóstico, inci~Si
·:V.~F~t(.$<:9 .. ~d!!),:,ÇQ!l!Q,.~ afro-brasilei~. neSte 
c p~rs~:,t~!'fi:~~;:SituaçãQ: soci~ômi_ca. muito pi?r 
,~do __ que .~,,r$fia ·!i9!> Q~[l!!i!'QS, 1:1111. ~~~, ~QIJ!!- . 
, les que são. brancos. Precisall)os dar. prioridáqà ~os 
. instrull)entos .. de P.Ç>Iítica ecçmômica capazes de 
transformar esse estado de âesigualdade, e á refor
ma agrária constitui um desses mecanisrpos. 
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Dentre os 44% de brasileiros pobres, estão em 
maior proporção ·os ·negros ou· afro-brasileiros. Se 
pudéssemos ac«;llerar a reforma agrária, estaríamos 
caminhando na direção da correção desse quadro .. 

. 'A criação de instrumentos de uma política ~ 
nõmica que possa dar maior oportunidade à popula
Ção· mais carente; como, . por 'exemplO', o ~CJ-~jtg_; pO
puràr Párà a faixá da ·p(ipulação quê gàrltíâ àté dois 
salários mínimos, seria também um passo muito sig
nificativo. 
-s::noAs experiências-'de=·goifemos- dO Partido dos 
Trabalhadores; como· os·de Porto Alegre e do Distri
to Federal,-'instituindD crédito popuh:lr-ou· a ·pOSsibili
dade de pessoas que trabalham autonomamente po
derem adquirir. máquinas de costura, carroças; cava
lá;:' enfim; instrumentos que possam trazer ganhos 
ou:.; melhorar- os· rendimentos -dessas r: populações 
mais humildes, têm-se constituído··em grata surpre

. sa,. a exemplo daquilo que se desenvolveu nos últi
mos;, quinze ou vinte anos em_ Bangladesh; com .. o 
Banco Gramen, o Banco da vila ou do vilarejo. 

<Cooperativas de organizaçãD sociooconômica, 
principalmente no âmbito da organização da produ
•çãq na agricultura, nos serviços e também na produ
ção industrial, 'constituem outro mecanismo extrema
·mente importante. 

A própria tradição daqueles que, hoje, conti
nuam a se organizar nos quilombos, a exemplo do 
Quilombo dos Palmares e das lições de· ZUmbi; a 

· exemplo,- também, -daquilo que o próprio Senador· 
Darcy Ribeiro-coiDCOu no seu Projeto.Caboclo para 
instituir formas cooperativas de produção no âmbito 

. da Amazônia, é outro exemplo que deve. ser seguido 
e. estimulado.. · 

O Programa de Garantia de Renda- Mínima, 
que pode assegurar a todos os brasileiros formas de 
partilhar minimamente a riqueza desta Nação, cons
·titui um outro passo importante e que poderia já es
tar instituído a todos os brasileiros. 

·- A Senadora Benedita da Silva salientou aqui 
um outro fenômeno de grande repercussão para o 
mundo, qual seja, aquele da legislação francesa re
cente, que atribuía às pessoas que por ventura ti
vessem na sua casa migrantes não legalizados, a 
neceSsidade de denunciá-los. 

Houve manífestações extraordinárias na Fran
ça, com a participação de intelectuais e artistas, que 
conseguiram pelo menos derrubar um item da· lei 
menCionada pela Senadora Benedita da Silva:- o da 

. denúncia. Mas, ainda assim, trata-se de uma legisla-
-ção que, sobretudo, afeta a população africana que 
pdr'vezes gostaria, já que nem sempre as condições 

socioeconômicas em-seus países de origem são as 
melhores, de poder--também- ter a liberdade de--ir 
para a França; para países da Europa, quando não 
para os Estados Unidos da América; enfim, para os 
países desenvolvidoS. 
'-'··>-;. Na medida -em··que países· comoca.-França?a 
Inglaterra, a.Afemanha;:·os-Estados Unidos. da Afné;. 
ricà·r e oúiroS: desenvolvidoS-Jprocoiam~colocan>ara 
os países· em desenvoMrriento; com<> o. Brasil;ifj>ara 
os países africant>s; para os'países dâ Ásia ou os da 
América: Latina,:, que:seria1 importante:abririn<is nos
sas·tronteiras':para'os. movimentos:: do capitalp a :fim 
de_que·-este·pudesse·-ser investido e procurasse; em 
qualquer lugar, do· mundoJ:a melhor oportunidade de 
sua- própria-.acumufação. e; rentãbilidade, · com'o;prQ
pósito de se acumulanilàis riqueza;cdada,adivre·cir
-culação de mercadorias;.:seria.importante,_que,esses 
países,desenvoMdos-p~m-~béni ·~~Eaceitar 
.a livre_ movimentação do~5er.JJumano 
"' ab Faz~se neCessáriO' caminhanndS::nardireÇãoiaa 
quebra' de· barrei~~ para> que os· seres' humanos 
possam ir àqueles lugares onde acreditam .. esteja·a 
sua melhor oportunidade· dei emprego;· de· remunera
ção e. de crescimento·de- sua potencialida,de .. 

· Sem 'dúvida;' 'fàz-Sé·' neces'sário:-qué'-'êiri· cada 
paísH:~ 5obretuoono Bràsiritos: góvemós procilrein 
assegurar o direito_à-·cidàdània;:c; direito à vida;:qúe 
inclui o direito à educação, o; direito à Saúde.-··o'direi
to a· ter emprego, o direito a:·um!·rendirnentO.côndig
·no eom a coildição"de Ser humano/ 

Mas, de um ·lado; abrirem-se todas· as frontei
·.as Pa-ra o ·movimento do câpital, oiJ das mercado
riaS: e; :de . outro; -fecliarem:se. 'ê:ada vez -inais, as 

·fronteiràs para"'o rnóViniento'daqueles qiié. (fesejam 
procurar melhor oportunidade de educaÇão ·oo'de 
emprego é algo contraditório. · - · 

Ainda nesta semana, chegou ao Brasil o corpo 
do jovem que queria tanto ter uma oportunidade de 
melhor educação nós Estados Unidos· da América. 
Já na semana paSsada, eu havia mencionado· esse 
jovem, de 26 anos, radialista, locutor de uma rádio 
FM em São José dos Campos, que desejava ajudar 
sua mãe, progredir e comprar um apártamento~ Para 
isso, avaliou que precisava ir parà 'os Estados Uni
dos trabalhar e estudar. 

Foi, então, para Campinas, uma vez que soube 
que ali havia um concurso para se trabalhar em reflo
restamento _na Aórida. Já havia procurado o Consufa

. do dos Estados Unidos que, por d~ vezes, lhe havia 
. negado o visto, ~ CQrn?eQUiu sua inscrição e a firma 

o contratou pelo modesto,salário de_U~. No_~ 
. tanto, no momento do embarquE!'"foí-lhe eomunicado 
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que o visto não lhe estava assegurado. Então, foi 
até à fronteira do rio Grande e, de lá, telefonou para 
a sua mãe, dizendo-lhe que, no dia seguinte, o faria 
da outra margem. Embora sendo um bom nadador, 
não conseguiu atravessar os 60 metros que sepa
ram o México dos Estados Unidos. E faleceu. 

Trata-se -de um símbolo daqueles que lutam 
por liberdade, um símbolo tal como o foram Zumbi 
dos Palmares e tQCios aqueles que procuraram se 
organizar para a conquista de um mundo mais soli
dário e justo; um símbolo como o de Antônio Conse
lheiro, que também, há cem anos, teve a cidade de 
Canudos dizimada porque muitos não queriam com
preender os ideais daqueles que gostariam que não 
houvesse qualquer tipo de discriminação, fosse ra
cial ou qualquer outra, para a Humanidade. . . 

Portanto, a nossa solidariedade àqueles que 
hoje estão lutando, como .Abdias do Nascimento e 

. Benedita da Silva, para que, . no Brasil, tenhamos 
Úma Nação exemplo de não discriminação racial ou 
de qualquer outra forma de preconceito. 

Muito obrigado. 

Durante o discurso do Sr. Eduardo Su
plicY, o Sr. Geraldo Melo, f!il Vjce-Presiden
te, deixa a cadeira da. presidência; que é 

. oêiiPada pela Sra." 'Erru1ia Fernandes. Su
plente de SecretáriO. 

A SRA. PRESIDENTE (Emília Fernandes) 
· Concedo a ga)avra ao Senador Ademir Andrade.· .. •. 

. ·O ·sR;· ÁDEMIR ANDRADE (Bioco-PSB-PA. 
Pronuncia o seguinte discurso.- Sem revisão do ora-

. dor.) - Sri' Presidente, Sr«s e Srs. Senadores, o dia 
21 de março é data a ser celebrada por todo os ho
mens e mulheres que, em qualquer parte do planeta, 
estejam comprometidos com a causa da liberdade, 
da democracia e da defesa da dignidade humana ·· 

O dia 21 de março é um convite à reflexão em 
tomo da construção de uma· sociedade que;·'respeitan-

• i:lo as diferenças, seja capaz de· fazer ·prevalecer os 
· mais elevados princípios e valores que referenciam, de 
·. Jorma positiva e criativa, a nossa existência.,'.;·, 
' lnstituídÓ J)era O;.ganização das N~·.Unidas 
.. ém 1966, o Dia lntemacionat paraaEiiniirla.ção' da 

Discriminação Racial, que hoje ci>mernbrarnos,' é 'tàin
··bém ele fruto de um processo histórico;tóngo·e difíca, 
·-em que·o sófrimento de milhões de pesSoas somente 
- :iião foi maior· do ·que a co'nsciênciá- que gradativa
·, ·mente 'Sé_ universalizoil- de que o quadro discrifninató
·'·ii6'teria··que ser superado. Daí qtJe, tanto' quanto as 
· celebraÇões feStivas, a data· nos impele ao exame críti
·.'co do que foi feito e do muito que ainda resta a fazer, 

no sentido da total eliminação de toda é qualquer 
manifestação de discriminação racial. · 

Felizmente, Sr. Presidente, a sociedade con
temporânea já conseguiu avanços extraordinários 
nesse campo. Em primeiro lugar, não existe mais 
espaço para que se repitam atos e atitudes como as 
que acompanharam o processo de expansão euro
péia desde o início da chamada Idade Modema Na
quele momento, a submissão das áreas conquista
das ao domínio europeu se fez com a brutal tentati
va de completa substituição das culturas autóctones, 
massacradas pela força dos dominadores. A expe
riência vivida, nesse momento, pelos povos america
nos e africanos, por exemplo, não deixa dúvida a 
respeito. 

De igual modo, não se admite mais, nos dias de 
hoje, algo como o ocorrido por ocasião da grande ex
pansão imperialista a que o século XIX assistiu. Não 

. me refiro à exploração material propriamente dita- pois 
esta subsiste sob o manto charrnoso da chamada glo-

\ balização -, mas, sim, às incríveis justificativas ideoló
. gicas então utilizadas. Expressões como •o fardo do 
homem branco", para simbolizar a "missão civilizado
ra• da Europa por sobre áreas denominadas por eles 

, "incultas", "atrasadas" e "selvagens• não mais se _sUs-
tentam e agridem o senso comum. . 

Transformar.esse quadro, Sr" Presidente, Sr"s 
e Srs. Senadores, não foi tarefa fácil, nem se fez 
sem o martírio de muitos. A própria data escolhida 

· para simbolizar a luta mundial para a eliminação da 
· discriminação racial- o 21 de março- é uma referên
_cia direta a um episódio que, por sua intrínseca dra
maticidade, calou fundo na consciência universal: 

. em 1960, manifestantes sul-africanos que, desarma
dos, protestavam pacificamente contra. a discrimina

. ção e a segregação raciais em seu país foram impie

. dosamente massacrados; ao final, 69 pessoas ha-
viam sido assassinadas e outras 150, feridas. 

, ,·. c.· .. Faço Um parêntese, Sr!' Presidente, para pres
-.ar· uma homenagem à Rede Globo, que ontem le
vou ao ar um filme, após a sua novela, que retratou 
'::~ssesiatos: Quem aSSiste um filme daquele percebe 
'a'r~alidade do que ac:Oilteceu; durante anos, naque-
"le Pa.ís sul-africano.···:,',.' · · · · ~-- ·· · . 

. .. Creio que aquele filme foi colocado proposita-
. damente, num momento tão importante como este, 
:para esclarecer a opinião pública brasileira, de uma 
;_ man_eira geral, do. sofrimento por.que .passaram os 
·',negros na África do Sul. . · ' .- . 

·. -~· •· ·.'Não ine deterei, aqui;- na anáiise·ininudente do 
que occirreu, ao longo-elo -sééulo-X>Ç em relação à -

· luta contra as mais variadas oráticas racistas. Regis-
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Iro, no entanto, seu fortalecimento nos últimos cin
quenta anos, sobretudo a partir do ·surgimento da 
Organização das Nações Unidas, no final da Segun-
da Guerra Mundial. .. · 

Em verdade, o mundo qúe surge ·após 1945 é 
pordemais distinto daquéle que ·a precedeu: o fla
gelo de duas conflagrações mundiais. no espaço 
de uma geração;' a falência do'dómínió'de tantos 
séculos da Europa, a biprilaridade dó poder mun
dial, conduzida pelos Estados Unidos é 'pela União 
Soviética; a emersão afrO-asiátiCa, configurando 
um novo cenário mundial, em que jovens nações 
buscam conquistar os espaÇos que lhes são devi
dos; caracterizam, em linhas gerais, a nova reali
dade histórica.· 

Embora sem pÓder decisório ou coercitivo, a 
ONU procurou cumprir seu papel, sobretudo em fuÍl
ção das pressões produzidas pelo$ países do emer
gente bloco do Terceiro Mundo. Assim é que, já em 
1946, ocupava-se da. explosiva . queStão do apart
heid, inicialmente atendendo a uma solicitação da 
rndia, que se queixava de leis sancionadas pelo Go
verno da África do Sul; que atingiam sul-africanos de 
origem indiana. Dar em diante, até o niomentó em 
que o regime racista de Pretóriá deixou de existir, a 
ONU insistentemente se manifeStou; inclusive deter
minando o boicote comercial à África do Sul. 

. Em nosso País, este 21 .. ~ março apresenta 
um significado todo especial: Zumbi .dos Palmares, o . 
gigante da luta quilombola Contra a ·abjeta esCravi
dão, vai deixando de ser apenas um heroida comu
nidade negra. Rendendo-se à História, o Estado bra
sileiro inscreve o nome de Zumbi· no Livro dos He
róis da Pátria. A decisão, eticamente justa e histori
camente correta, resulta de projeto de lei apresenta
do pela Senadora Benedita da Silva, aprovado pelo 
Congresso Nacional e sancionado pelo Presidente 
da República no último dia 20 de novembro, Dia Na
cional da Consciência Negra e data do aniversário 
da morte de Zumbi. · 

A presença de Zumbi no Livro dos Heróis da 
Pátria é, antes de tudo, o reconhecimento da partici
pação da etnias negras no processo de constituição 
da sociedade brasileira. Como tão bem assinalou a 
Dr" Dulce Maria Pereira, Presideote da Fundação 
CuHural Palmares, atos como o tombamento; em 
1988, do Quilombo dos Palmares, na Serra da Barri
ga, como . monumento nacional, e a inclusão_ de 
Zumbi no Panteão dos Heróis Nacionais repre
sentam o reconhecimento do "ideal libertário e socia
lizador dos negros aquilombados" e a identificação 
de seu líder maior, Zumbi, nos dias de hoje, como "a 

continuidade do processo· de libertação e de visibili
dade pOsitiva da comunidade afro-brasileira". 

A criação do Grupo de Trabalho lnterrniniste
rial, contando com representantes do Governo e da 
sociedade civil, e voltado para a elaboração de polí
ticas públicas de valorização da população negra, é 
outra. decisão do.Estado brasileiro que merece apro
váção de ttidbs ·nóS. De igual mOdo, o trabalho da 
Fundação Pillmarés, especialmente no que se refere 

. ao' map'eaniento das comunidades remanescentes 
de" quilombOs, . visando ·à efetiva materialização do 
disposto no art. 68 do Ato das Disposições Constitu
cionais Transitórias;· que tive~. a honra de colocar 
na ConstitUição de 88- "Aos remanescentes das co
munidades · dos 'qúilombos cjüe-estejam· ocupando 
suas terras é reconhecida a propriedade definitiva, 

:devendo o Estado emitir-lhes os títulos respectivos"
. é também digno de' aplauso e apoio. 

AO' encerrar; Sr& Presidente; s,-s e Srs •. Sena
doreS,'lemliró'que;'apesar dos' aVanços e dàs·con
quistas, há que se. ficar atento. Para quem, ·como 
nós, acredita que o respeito às diferenças-'- sejam 

_quais forem -:- é condição necessária e insubstituível 
para IH:onstriíção de. uma ~iedade democrática, 
justa. e,}ratefn?,, é preoçúpante o ressurgimento, 

· neste finàl de século, de' idéias e práticas esdrúxulas 
que pensávamos enterradas para sempre. Reporto
me aos movimentos neofascistas europeus, com 
toda a carga totalitária e racista que os caracteriza, e 
que, por isso mesmo,. não podem e nãQ devem pros
perar. Afinal~ epiSódiOs como o genocídio dos ju
deus; arrnênios e ciganos; por ocasião da Segunda 

. Guerra Mundial, foram lições pesadas demais para 
serem esquecidas. 

Da mesma forma, massacres como os ocorri
dos com povos indígenas em nosso País, a exemplo 
do que foi feito com tribos localizadas na Amazônia, 
merecem nosso inteiro repúdio e nosso compromis
so de impedir sua reprodução, 

É assim que se constrói um mundo melhor. 
É assim que se faz História ,, . 
Este é o nosso · trabalho, enquanto repre

sentantes do povo brasileiro. 
'Muito obrigado. 
A SRA. PRESIDENTE (Emília Fernandes) -

Encerrada a lista de oradores para este primeiro mo
mento da nossa sessão, que foi dedicado à come-

- ffiQração do Dia Internacional pela Eliminação de 
Todas as Formas'de Discriminação Racial;a Mesa 
gostaria, também;' de' asSi:>ciar:.Sé às den6ncias,' à 
CQRelalTlaçáo"que-foi féità aqur,' através. dos Senado
res que usaram da palavra, em especial,-destacando 
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o' trabalho e o comprometimento cada vez maior no 
combate à eliminação da discriminação racial aqui e 
fora deste plenário, empenhados e realizados pela 
Senadora Benedita da Silva e hoje também, sem dú
vida, enriquecido pela participação do Senador Ab
dias Nascimento. 

Queremos dizer que, sem dúvida, o Brasil tem 
uma dívida a ser resgatada com as suas origens, pela 
participação, pela forma significativa que negros e ín
dios, em especial, deram, com a sua luta, com a sua 
garra, com a sua determinação e, acima de tudo, com 
a sua resistência para a construção da sociedade bra
sileira Os índios estão aí, sendo massacrados e sacri
ficados, á~a-a-dia, na sua cultura, no seu espaço, na 
sua convivência com os seus conhecimentos e, acima 
de tudo, com a natureza que eles tanto preservam e 
amam. Os negros também estão buscando o seu direi
to, o seu espaço e leis que realmente saiam do discur
so e entrem na prática, para chegarmos à igualdade. 
Igualdade hoje-é parâmetro de democracia Igualdade 
hoje é parâmetro para se verificar se um Estado ou 
Nação é realmente desenvolvida ou não. · 

Portanto, o grande desafio está lançado: ou to
dos nós assumimos a questão da igualdade, seja de 
cor, de sexo ou de raça, como uni desafio a ser ven
cido e compartilhado por todos nós, ou ficaremos 
apenas nos discursos. Queremos que o Congresso 
Nacional faça ação 'e ação efetiva 

Ao cumpri(Tlentarmos a todos, conclamamos 
_que possamos sair do discurso e colocar na prática 
a ação que todos os brasileiros desejam: respeito e 
igualdade a homens, Q1Uiheres, negros, crianças;. 
idosos e índios. 

Agradecemos a todos que compartilharam co
nosco nesta SeSsão Especial e _desejo destacar a 
presença do Conselheiro Quintino -- Faria, -repre:
sentante da Embaixada de Angola e da Sr" Ângela 
da Silva, representante da Fundação _Cultural Pal
-mares, que estiveram aqui c:Xmosco •. -

A SRA. PRESIDENTE (Emil~ Ferna.rtqes) - So
bre a mesa, requerimento que será lido pelo Sr. 12 Se
cretário em exercício, Se~do~ Yalmir ~ 

~ lido o seguinte 

REQUERIMENTO N2 212, DE-19.97: ~ 

Senhor Presidente,· 
Requeiro, nos termos do art. 256, § 2!1 a, do Re-: 

·gimento·lntemo, a retirada,·.em caráterdefir:útivo do Re
querimento n2 64-de 1997. •. de inclusão .em-Ordem-do 

,Dia do Projeto de Lei-da Câmara n28,-de 1991, 
Sala das Sessões, 20 de março de 1997,- Se

nador Roberto Freire: 

A SRA. PRESIDENTE (Emilia Fernandes) -
Com base no art. 256, § 22 , alínea a, do Regimento 
Interno, defiro a retirada do requerimento. 

O Projeto de Lei da Câmara n2 8, de 1991, a 
que se .refere o requerimento, volta à Comissão de 
Assuntos Sociais para exame e parecer sobre as 
emendas apresentadas perante a Mesa. 

A SRA. PRESIDENTE (Emília Fernandes) -
Sobre a mesa, projeto que será lido pelo Sr. 1° Se
cretário em exercício, Senador Freitas Neto~~ 

É lido o seguinte: 

PROJETO DE LEI DO SENADO N° 43, DE 1997 

Dá nova redação à Lei n° 6.463, de 
1977, que "torna obrigatória a declaração 
de preço total rias ve11das a prestação, e 

_ dá outras providências. • 

O Congresso Nacional decr~ta: 
Art. 12 Dê-se ao art. 12 da Lei n2 6.463, de 9 de 

'-,novembro de 1977, com a redação dada pela Lei n• 
'8.979, de 13 de janeiro de 1995, a seguinte redação: 

"Art. 1° Nas vendas a prestação de ar-
. tigos de qualquer natureza· e na respectiva 

publicidade escma e falada, será obrigatória 
a declaração, com igual destaque, do preço 
de venda à vista e do número e valor das 
-prestações, da taxa de juros mensal e dos 
dé"rnais encargos financeiros aserem pagos 
pelo comprador, incidentes sobre as, vendas 
a prestação. · 

Art: 2!1 E$ lei entra em vigor na data de sua 
publicação. · 

. Art. 32. Revogam-se as disposições em centrá~ 
. rio. 

Justificação 

A Lei n2 8.078, de ·11 de setembro de 1990, 
Qfereceu ao consumidQr 0911TlaS_gerais de proteção 

. _e,~$ dos seus_ interesses, em atendimento, ao 
_que preceituam os arts. !?~.inciso_ XXXII, 170,-inciso 
_v, da.:Constituição Federal e art. 48 de suas Disposi
çõe~ :Transitórias •. 

No que. diz respeito à condenação ao consumo 
induzido, seu texto é claro. Alguns dispositivos .são 
~~IOq!ie~es quanto à _utilização _de meios enganosos, 

. moririérite pela infomia.'ção publicitária falaciosa, 
· ôôli$sa ou imprecisa. 

Art. SO São direitos básicos do consu
midor: 
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III - a infonnação adequada e clara so
bre os diferentes produtos e serviços, com 
especificação correta de quantidade, carac
terísticas, composição, qualidaele e preço, 
bem como sobre os riscos que apresentem; 

IV - a proteção, contra. a publicidade 
enganosa e abusiva, -. métodos comerciais 
coercitivos ou desleais, bem como contra 
prática e cláusulas abusivas ou impostas no 
fornecimento de produtos e serviços; 

Art. 30 •. Toda informação ou publicida
de, sufiCientemente precisa, veiculada por · 
qualquer fonna ou meio de comunicação 
com relação a produtos e serviços ofereci
dos; ou apresentados, obriga o fornecedor 
que a fizer veicular ou dela se· utiÍlzar.e inte
gra o contrato que viet a..ser' éelebrado. 

· Art. 31. A otertà:S apresentação de 
produtos ou serviços devem assegurar infor
mações corretas, claras,. precisas, ostensi
vas e em língua portuguesa sobre suas ca
racterístiCas, qualidade$_~qtiantidade, com
posição, preço, garantia, prazos de validade 
e origem, entre outros ·dados. bem· como so
bre os riscos que aj,resentam à saúde e se
gurança dos consumidores.. • . __ • 

Art. 37. É proibida toda publicidade e'\ 
ganosa ou abusiva 

.. - § 12 É enganosa qualquer modalidade· 
de informação ou comunicaÇãó' de caráter 
publicitário, inteira ou parcialmente falsa, ou, 
por qualquer outro modo, mesmo por omis
são, capaz de induzir em erro o consumidor 
a respeito da natureza, características, qua
lidade, quantidade, propriedades, origem, 
preço e quaisquer outros dados sobre pro
dutos e serviços. 

Publicidade e preço, como se vê, estão sufi
cientemente integrados naquele Código, de modo a 
possibilitar ao público os meios necessários para 
orientar-se quanto ao que lhe seja mais vantajoso 
em relação ao valor financeiro a ser dispendido no 
momento da aquisição do produto ou do serviço ofe
recido. 

No entretanto, na composição desse preço, 
nas vendas a prazo, há elementos fundamentais a 
serem·CÓnsiderados, que ·não apenas o valor mensal 
da prestação. Aí, devem ~,.eoosiEierados; também, 
os juros e demais encargos' financeiros exigidos du-

rante o período pactuado para a liquidação do débi
to, incidentes sobre o preço à vista, e o que repre
sentam, mensalmente e após a liquidação . final, 
como desembolso a maior, relativamente ao valor 
cobrado à. vista. · ·. 

O art. 32 da Portaria n2 4, de 1994, dã Sunab, 
,editada com base~na Lei Delegada n2 5, de 1962, 
determinou . que os estabelecimentos. comerciais, 
nas ofertas de venda a prestações, se obrigam 'a 
mantet: à disposição dos consumidores e da Fiscali-

-zação •. em local: visível e. de fáciUeitura, nos locais 
~e atendimento, a indicação dos seguintes dados: 

. a) preços à vista, do bem ou do servi
. ço, em mqeda. corrente nacional, na forma 
. desta Portaria; 

b) taxa de juros aomês calculada so
. bre o valor fimulciado, quando prefixada; 

c). taxa .. de juros, ao mês, que será 
acreScidà ao fndice páctuado, quãhdo póS-

. fixada; · 
d) multas decorrentes de. mora. 

· Parágrafo único. Para efeito_ do dispos
to nas alínea b, c e d, na base de cálculó da 
inCidência dOs juros e da multa de mora, 

·. será considerado cómo- preço de partida o .. piéço à Vista. . . - . . - .. . . 

Conquanto estabeleça · normas· precisas de 
ateÍ1dirrientos aos princípios mínimos de defesa dos 

· interesses do consumidor ·-no que se refere, pelo 
·menos,· ao-- direito de informar-se relativamente ao 
preço final do'"produto ou do serviço oferecido -
aquela portaria, além de não fazer alusão à propa
ganda comercial, também não atentou para a malí
cia do .. mercado, adrede preparado, · mediante a 
orientação de consultarias especializadas, para es
quivar-se do fiel cumpriménto do preceito legal. 

De fato, ao se examinarem as peças publicitá
rias dos estabelecimentos de comércio varejista, por 
exemplo, seja ln situ, seja pela veiculação volante 
ou pelos meios de comunicação, as determinações 
estão sendo atendidas. No entanto, destaca-se, nor
malmente em bo/d, em cores Vivas.e.em COlpo avan
tajado, o valor unitário da prestação, expressando
se o número delas, o valor final e a taxa de juros, 
sempre em pequenino. · 

O que falta na legislç.ção é caracterizar-se o 
princípio da eqüidade formal no conjunto da informa
ção destinado ~o .co~midor,. par.;t que não esca
pem do seu controle as vantagens e as desvanta-

-· gens- e as desvantagens proporcionadas por uma e 
outra modalidade de aauisicão: à vista ou a orazo. 
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Ao sugerir-se nova redação para o texto da lei, 
o que se pretende é, mediante a inserção da expres
são com igual destaque, garantir que o elemento in
dutor de compra seja a vantagem relativa dos diver
sos componentes da oferta - e não a capacidade 
mensal de assunção da dívida, freqüentemente con
trária à economia do consumidor. 

:· Estou certo de que esta proposição não se 
encontra impedida por qualquer óbice de natureza 
jurídica ou constitucional. Quanto ao mérito, é in
discutível sua importância, por atender aos mais 
legítimos interesses da sociedade, em especial a 
que se inscreve nos limites da capacidade de con
sumo. 

· Modernizada a Lei, as normas decorrentes de 
sua vigência estarão aptas a ser reformadas. 
·''~ Sala·das Sessões,-20 março de'1997.- Sena
dor Lúcio Alcântara. 

i.EGTsiAçÃo cif.AoA· 
rATOS DO P.ODER LEGISLATIVO 

•••••••n••••~•·•u••••••••••·•~•••••••••••••••••••••••••••••••n•••••••••••••••••.•• 

,;:LEil\12 6.463, DE.9 ,DE NOVEMBRO .DE 19n •. ,; 

'-Torna '06iigatória ·a''deelaraçãó de 
·· preço· total das vendas a prestação; e dá 

outras Pr-ovidências: ·· · · · · · 

-........ P.il:F;:N~~·;;~d~~·p;;;Çã~·d;;·~;;;~;·d~ 
qualqu~r natu~za ~ na re~a publicidade escri
ta .l!l. fal~c:la. será. obrigat§ria a <:f~aração do preço de 
venda a vista d<:! mercadoria, além do nútriero e elo 
:-t~or' ~~ pre~~ menSa.i~ a sere,rri'.pagas pêlo 
comprador. · • · · 

. ; ::,'""'"""" !•••····· ·····.·~ ·-~·-~·.· ......... ~~· ...... ~·· -~·····~. ··~~~ ·.·:. ~ ~~~ ............... . 
LEI N2 8.979, DE 13 DE JANEIRO DE 1995.~: . .: -

r ;.~,l\~era'à reda~é:(~'.ãrtlgo'12:da .Lei 
n2 &.463(1); dé s c:Je novêm6ro _cte1977 .. 

;. •• _ .......... ~ .. ,.;!.: ..... ·.; •• ~ ... ·.;:.;.;; ... ~.·.;.~ •••• ~ .... ;; ............ _ ............ --..... . 

,e'·Lêt N2• a.ôta'.:.:·oé 1-i'bE SeTEMBRO DE·199ci . .. ' ~ ... 
Dispõe sobre .a proteção do conau

. mldor, e dá outras p~pyl~nclas, . : ... 

.. CONSTITUiÇÃO bA.REPúBLICA 
FEDERATIVA DO BRASIL 

TÍTULO 11 
Dos Direitos e Garantias Fundamentais 

CAPÍTULO I 
Dos Direitos e Deveres Individuais e Coletivos 

Art. 52 Todos são iguais perante a lei, sem distin
ção de qualquer natureza, garantindo-se aos brasilei
ros e aos estrangeiros residentes no País a inviolabili
dade do direito à vida, à liberdade, à igualdade, à se
gurança e à propriedade, nos termos seguintes: 

XXXII - o Estado promoverá, na forma da lei, a 
defesa do consumidor; 

· TITULO VIl · 
Da Ordem Econômica e Finànceira. 

.CAPiTULo I . . . 
Dos Princfpios Gerais da'Atividade Ecemôiniéa. 

* Art. 170 . ..\··ardem econõmíea, fundada na va
lorização do trabalho humano ·e nâ liVre 'iniciatiVa, 
tem por fim assegurar a todos existência digna, con
forme os ditames da justiça social, observados os 
seguintes princípios: · ·- · · · · · · 

·········v_:~:dcl~~-d~-~~;~~"d6;.i .. ,.:····························· 
.......................................... •.• '"'"'"'!' ....... ···~ ....................... !'"". ••.•• ..... ··:- ••• --~ ... .. 

ATO DAS DISpOSIÇÕES .·• 
,CONSTITUCIONAIS TRANSITÓFÜAS 

........................... ~ ................................... ~:.<-•• ~:~.::.;~·~- .. ~-~--~ ... ·~ ..... ~ ... ~. 
· ',,.. 'Alt. 48. O Congresso Nacional dentro de cento 

e vinte dias da promulgação da ConStitUiÇão· elàbO
rará código de defesa do consumidor. 
·•••••••••••.,••••••u••••••••••.,•••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••u~••• 

LEI DELEGADA 1\12 5- DE 26 DE 
. . .. SETEMB~ODE:'1962 . 

~. ··7Qtgári~ ~a Süpe!"iilténdêncla.·Naclo
nal do Aba~i~.":i(Sl!~~) ~-~á ~

. tras providências,, , 

. ......................................................................................... · . .;.~.~·-·· 
'Arl32 A SUNAB poi:leiá: . . . 
I - promover a manUtenção dé estoquet; ·,.egu

ladores de mercado; 
............................................................................................ ~ ...... 

(A Comissão de Assuntos Económi-
cos.- decisão tetmiriàwa;) · ·· 

!~o~R:P.RÊSiDENTE{EmÍii~·Femãné!es),.. So
bre a mesa, ofício que- será .lido pelo Sr. 12Seeretá-
rio em exercício, Sr. Freitas Neto. · - · · · · 

~ lido o seguinte: 
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ÓF. N2 023/97 

; Brasília~20 dé màiÇo'de 1997 

Senhor Presidente, 
>.x;'-Dirij~me'avoSsà· ExcelêriCia'para;nos tennos 

do§ 72 do artigo 65, do Regi~ntoJntemo'do Sena
do:;_ Federal, indicar. os .. nobres--.Senado~s OSMAR 
Dias>, Jeffersor:r Peres,-,José:lgná_cjo ;fE!~i.ra: e,C9uti
nho Jorge para.as funções.de. Vic&-Üderes:;do Pani~ 
do da Social 9emocracia Brasilei_ra P,SDB no Sena: 
do .. federal, 
.s .iel Na-oportunidade.·renovo,--prot~os.d«·elevada 
estima e distinta consideração..Senado.F:.Sérglo Ma-:
chado, Líder do PSDB. 

A SRA. PRESIDENTE; (Emília Fernandes) -
Será feitaa_indiçação solicitad<i,s "'"';e.,-,,;; s'G 

Sobre a mesa, ofício qua serão lidos pelo Sr. . '' . '• ...... , 
12 Seçretário,em. __ exercfci!), senado~ freitas. Neto_._ .. , 

São lidos os seQuintes: 

ÕF. ~ 059/97.-GLPfl 

2 'BmsÍiia; 19 ae "inarÇ(j de 199? 

sénh'or Presidente,-
Nos termos regimentais, sdlicitõ'a 'súbstitliição 

do'Senadof FranciseoJ:sêótcj'P:'pélo ~enad0r. BeiJo 
Parga, como titular, -.,a~cO'misSão' Páfiâmeritaf Mista 
de Inquérito, "destinada a apurar as"denúnciás conti
das na reportagem da revista Veja do dia 30 de 
agosto de' 1995 sobre ó trabalho' de 'cnailçâs e ad~' 
!e!l(;e_ntes oo. !3.ras.it ,_ 
-. ;n-?.c: Atenciosamente,.s;:; 5_ena(io~:J:Iugo.,, N'poleão, 
Uder do ~FL f!o sená,do F.,~eráJ,_ 
OF. N2 60/97-Gf.PF[H 

Biãsmà;'19 difinai'ÇO de 1997 

Senhor Presidente, 
Nos termos regimentais, solicito a minha subs

tituição pelo Senador Edison Lobão, como titular, na 
Comissão Mista incumbida de emitir parecer sobre a 
Medida Provisória n2 1.548-29 de 13 de março de 
1997. 

Atenciosamente, - Senador. Hugo Napoleão, 
Líder do PFL no Senado FederaL 

OF. PSDB/l/N2 938/97 

Brasília, 19 de março de 1997 

Senhor Presidente, 
Venho solicitar a Vossa Excelência a gentileza 

de detenninar a substituição do Deputado Almino Af
fonso pelo Deputado Feu Rosa, como membro titu
la~p9,ra in~E!Qrar a Comi~iio Mista destinada à ana
li~r a Mediaa ·Prc::~visórià n2 _1.567.-1/97 _ 

~Atenciosamente, - Deputado Aéclo Neves, U
der .do PSDB. 

.. A SRA.. PRESIDENTE .(Emília Fernandes) -: 
Serão feitas as substituições solicitadas. 
·-·''-A SRA.; PRESIDENTE (Emília Fernandes).

Os Projetes de· Resolução, lidos anterionnente, fica
rão sobre a mesa, durante cinco dias úteis, a fim de 
receber emendas,··nos-:tennos do art.: 235; -11,: f, do 
Regimento lntemo, combinado com o art. 4~ da Re
solução.nt37 ,..de 1995;.do Senado Federal. 

· zi.sm A SRA:.:. PRESIDENTE (Emília Fernandes} - A 
Presidência·comunica' ao Plenário ·que, a Mesa do 
Senado aprovou;: em reunião realizada nesta data, 

· ·confonne o disposto no § 12 do art. 22 da Resolução 
nl.!-84;;de<1996, o Requerimento 02174, de.1997, de 
autoria do:nobre Senador Freitas Neto, através-do 
quaJ.S,-~subrneteu proposta de publicação, neste 
ano, de homenagem ao ex-senador Petrônio Portel
la, dentro da coleção.Grandes.Vultos que Honraram 
o Senado. · - ··· -·· , ... ,., · 

A matéria vaie 'à' Dil'etoria-Geral, ·para cumpri
mento da decisão da Mesa. 

A: SRA. PRESIDENTE (Emilia Femaooes) :..:. A 
Presidência.' comunica ao Plenário que a Mesa do 
SeriadO aprovouii 'eíri. reunião realizadà neS!à' data, 
os Requerimentos den2s~169 a 172, 181, 182, 184, 
19s·a·2o1-'ê'2ó9 'à 21-(Cié'1997,-·dé-'autoria dos Se
nadores · Ademir Andrade;_, f\oberto Freire, Ramez 
Tebet, Waldeck Omelas',- Romero JuCâ,-'Antõnio Car
los· Valadares, Júlio Campos, José Bianco, Eduardo 
SupliêY;-: EmamjàS'Amonm" if da· Senadora Marina 
Si~ Sorlcitaildo infolmáções a Ministros de Estado. :: 

;A_·-·sRA."PRESIDENTÉ (Emília Fernandes)'
Daridoprosseguimanto à listá de_ oradores inscritos, 
êOncêdo a pala~ 'ao nobnfséiíador Freitas Neto. 
(Pausa) · 

Concedo a palavra ao nobre Senador Ademir 
Andrade. 

_ . O SR, ADEMIR __ ANDRADE (Bloco- PSB-PA. 
Pronu-ncia o seguinte discurso; Sem revisão do ora
-dor.) :..: Sr& Presidente, Srts é Srs. Senadores, volto, 
mais uma vez, à tribuna para dizer que estou assis
tindo, no meu Estado, a uma barbaridade tão grave, 
tão terrível quanto aquela que caractérizou o dia 21 
de março, o dia contra a discriminação racial. 

Estou assistindo, no meu Estado, a algo inomi
nável, algo mais grave do que foram aquelas mortes 
daqueles 11 trabalhadores rurais sem terra em B* 
rado dos Carajás,_que aconteceu por. uma imprudên
cia política, por uma falta'de caJ?açiÇiade ~ 'ráciocf
nio. de um Govemaélor que_ não· soube avalia~ o que 

. _poderia acontecer com a ordem que deu, âe desobs-
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··tn.iir á foclovia, e o resuitàdo foi que a Polícia Militar 
massacrou 19 trabalhadores rurais. 

O que estou assistindo e o que está niê ihi:lig
nando na ação do Governo Federal, juntamente com 
a ação do Governador do meu Estado, Almir Ga
briel, é muito mais grave do que aquilo, porque aqui
lo, de certa forma, foi quase que um acidente, algo 
que aconteceu de maneira não-intencional. 

Mas o que estamos a ver neste momento é um 
crime, uma barbaridade que está-se fazendo contra 
um povo. Refiro-me, Sr& Presidente, mais uma vez, 
a uma questão que não me canso de trazer a esta 
Casa, embora perceba muita insensibilidade e in
compreensão dos Srs. Senadores para com o fato, 
refiro-me à ação do Presidente Fernando Henrique 
Cardoso, apoiada pelo Governador Almir Gabriel, 
que, desejosos de vender a Companhia Vale do Rio 

. Doce a qualquer .custo e maneira, estão cometendo 
·um crime contra ·cidàdãos, contrà trabalhadÓres, 
contra operârios que vivem no garimpo de Serra Pe--
lada. ·· · 

Só posso comparar o que se está fazendo con
tra os garimpeiros de Serra Pelada ao que a polícia 

.. fez na África do Sul contra negros que faziam uma 
manifestação contra o racismo. Só que,'desta vez, é 
pior do que a questão do Movimento ·dos Sem-Terra, 
porque é uma ação con5cientà. NunCa. vi, na minha 
vida, tamanha barbaridade.· 

. . Aqueles trabalhadéires qÚe ocupam .o garimpo 
de ~rra ,Pelada . desde . 1979, ,que . descobn"ram 
aquelli'áréa, 'que'tnmal_haràrri ~lutaram jogarldo Sli 

··todas as suas esperanÇas de vida, agora ·se vêem 
·tratados como vertlaâeiros· bandidos,· cómo" ·ver'da
. deiros marginais no maiS total e absOluto desrespei
'to promovido pela Companhia.Vale do Rio_ DOce, 
""apoiados pelo Presidente Fernando Henriqúe· e pelo 
· Govemadór Almir Gà.briel. · · ·· 

Em primeiro lugar,'através de uma simples por-
,:tana; de uma: simples'nlariifestá.Ção de um' adVogado 
do Ministério das ·Minas e· Energia que, em epocas 
'"passadas, foi advogado da Companhia Vale' do Rio 
. Doce, o Preside-nte dá :República acatou ·sai"pârecer 
· ·e o publicou no Dláiió Oficial, tiraíidó o' direito de ta
. vra do minério de óuro de· Seirà Peláda dos· gârim-
peiros. Uma simples· manifestação; publicada ·no 
·Diário· Oficlal,"se sobíepôs· à: uma lei aprovada pato 
Congresso Nacional. A partir daf, a perseguição aos 
garimpeiros foi brutal e violenta; estes,lutandó !j:iara 

. 'presei'I(Sr seus ~ireitos, permaneceram na área, pa
ralisaram o serviço da Companhia; um juiz, natural
mente envolvido pela referida Companhia, solicitou 
ao Ministro da Justiça que mandassem as Forças 

Armadas para tirar os garimpeiros de Serra Pelada. 
Pela primeira vez na história do Brasil, passando por 
cima da ConstituiÇão, ·aas -leis, o Ministro atendeu o 
pedido de um juiz e mandou dois mil homens das 
Forças Armadas para reprimir os garimpeiros de 
Serra Pelada. 

Posterior a esse fato e totalmente enfraqueci
dos, esses garimpeiros procuraram resistir sem sair 
do local. A Vale do Rio Doce fez o Presidente Fer
nando Henrique Cardoso falar a maior mentira da 
sua vida Sua Excelência convocou a imprensa no 
Palácio do Planalto e afirmou que a Vale do Rio 
Doce tinha descoberto uma reserva de 150 tonela
das de ouro. A Vale do Rio Doce não descobriu coi
sa alguma. O que ela fez foi dimensionar o. ouro de 
Serra Pelada, avaliar quanto .dà ouro havia em Serra 
Pelada Mas Serra, l;.este foi umà.fieçâo cnada pela 

·Vale; a fT!ina era única, e~ IJma,SÕ, 
Nóstentamosmostrar;isso, mas não fomos ou

. vidas. Nós .criamos; aqui, ·neste Senàdo, .uma comis
são objetivando .encontrar uma solução para.o .pro
blema de Serra Pelada, mas também não fomos ou
vidos. E o Governo mostrou, hoje, a face da sua 

.mentira:. o .Presidente Fernando Henrjque Cardoso 
agora; mais <lo.que:nunca, tem que. assumir a.sua 

: mentira diante· da Nação. brasileira. -:A .,Companhia 
está agora protegida pela Polícia. ,o ·Exército já se 

· retirou deJá, ·mas lideranças garimpeiras foram .pre--
• sas; o Presidente do Sindicato·dos ~arimpeiros en
contra-se . na· penitenciária . de Marabá, bem como 

,quatro. preslde.ntes ~- A!>SQCia~, -t:ntraquecido o 
. movimento, o .Exército se. retirou, . .mas lá estão 400 
homens da P!)lícià.Milttar dó_estàdo,".dõj:iarã ~ prote-

. ger •os interesses .da YI3Je ~o Ri.o ,~· 
, · E essa empresa, agora protegida; mandou fa

zer uma cerca em volta do projeto. Uma cerca, Sr& 
-Presidente, com ,seis ·metros de altura. Essa cen::a 
.:hoie.:énvQive:. ~ : ça~i Pc c:2arimj)Õ de~§~rra J.>.~~da. 
,.Çort9u ~_garir('IP.QJ'lO ~io. qeixa~ n:taisAe.200 
,casas dentro .dessa cerca,,da área da Vale~do Rio 
~.Doêe, mÕstrariêto; Cia~nte; qu~ nó$-fal~vruws· a 
,:verdade à.Naçã~b~Ye!r:a. qu!=!J?en:a ~::"~~- é:úni
.. ca ·Não. existe nenhuma Serra leste, .foi uma ·menti
. ra dá ya1e, .uma ··me~ra ;;ao l'~i9~nte •. f~rn~o 
Hel}rique C?ardoso. · 

Não ba$sse as·. perseguições •constantes, as 
. humilhações.que t~m7se f~ito .contra essa gente, as 
~,prisqes que têm .. sido. efetl,lada.s, agora, querem reti
. m.r essas pessoas a _qualquer custo,·. matando-as 
pela humilhação e pelo cansaço. · 

Quero, desta tribuna, fazer uma mais veemen
te condenação à posição do Governador do meu Es-
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tado,-·Aimir Gabrie!, CO!TI o qual· me elegi e,' se arre
·pe_ndimento~matasse,::não:-'sei .onde' estaria•a esta 
hora:;'rSr'!- Presidente,- porque o que' o Governador 
:está;. fazendo com.essa gente áuma;covardia, é uma 
desumanidade, porque ele se· associou ads interes
ses da Vale, num total desrespeito ao direitcfdaque
les.garimpeiros.;r,i.stot s ,)i.sl aaas .a lciíeizoq 

1isa rrE~o:que ele está fazendo· ágora?;l;u'r:ecebo·nO
-tícias de 'que óS colégios do EStado em Serra. Pelada 
~forarirrfechados:pelosGovemador Al~ir.;Gabriel;.:de 

'qusro=posto<-médico':de SerrâsPéfada<nãOC.i'ecebe 
'rriãis(medícamentos•d<r Governo' do,Estado; ·com o 
-intuito de enfraquecer. a- presença:.daqueles-:homeiis 
-naquele local. 

E, píordo~cjütnSs'o; srB Presidente, õ'Governa
'dor·mandoü-'éortaf.a''eriergiâ-dlicelpa-qüt-f-êhegá-à 
'SérrâlPeJãdâ\--:-ãPái;ioú às luzes' para'-àqüeJe -p<>vo~ 'A 
Vale já construiu:'-üm' alojãfnemo· iuXüooíisimo;' i:ôm 
·todas·~s- condições parà:.efetuar o·t~ho:da'explo-
·raçáo de-ou ró; maS' a-Vale não-quer a Vizintiança da
·queles:operáiios que-incomodam a sua presença.: E 
-para:-isso(ela;:eonluiada··corirr~-Goveriio;:mandou 
<cortar:·a.energia:.·da Celpa(Houve luta;• houile resis
'tência::-dos;garimpeirosreo:üin~prefeito 'do: P.SDB~de 
r:Baraopebas esteve• lá: em Serra·. Pelada e','comm~ita 
Eirisistência, conseguiUJ que~ae:i:inergia.:voftasse:. Mas 
éVoHou·apenas· em ·duas ta:ses;·o que não·perrnite·o 
·funcionamentO: de: nenhúma máqYina: no: garimpo de 
·Semi!:Pelada;O:lnenhul'l')ai•bOmba> de'puxar'ãgua::de 
cumpoço: porque ri energia·tiifásicif está•cortada!r:c:;, 
o ooi:'ParaT.àS' garl'riifiéir'oo"' quê 'ViViâi\'f>"ecõriõmicã
cfi1en'le'élà êxpfolãção'do' refeíté(dã:sena Pélã:dà'por
·cjüe:-lt'cãv.fiã:-não'sê:;;pódia'-ináis'trebaihãf, ·o DNPM 
priou tantos ·empeeilhosi 'sàbótciú :tantó -ôs iràbalhós 

-dostgarimpeiros ·que; fá mais já não·se·podiã traba
:lhar; 

' Agora,· então; o DNPM, a· Vale do Rio Doce, 
· níanromtinados, verdadeiros bandidos e criminosos, 
Ciiao'qúerem-qüe trabalhem sequér:o rejeite' daquele 
~garimpo· er'cc>rtaiárri a·· energia. E, lamentavelmente, 
.. o0 'Góveinador do meu Estado-submeté-se' a· esse 
-tipddé:aÇão. ColOca lá' 400 pOliciais militares e Corre 
para todos saberem que a Vale está inteirando o sa-

. lário desses policiais militares. Fecham-se colégios, 
fecha-se posto médico, corta-se a energia' para im
pedir que os trabalhadores lá permaneçam. 

Por sorte o prefeito que nós elegemos em Cu
riónópolis não foi o prefeito da Companhia Vale do 
Rio'"Dócé;· não 'fui o candidato apoiado ·e financiado 
pela ComJÍanhia Vãle dt:)'' Rio Doce, é úm prefeito 

-que es~ de· mãos atadas; mas que não fechou, por 
· exemplo, ·os colégios municipais· e está mandando 

· para Serra Pelada'cesta básica para alimentar aque
la gente. 
: ~· · E tivemos notícia de::que a Polícia Militar do 
Estado do ·Pará· está' impedindo . o transporte. das 
cestas básicas do Prefeito de:Curionópolis, direcio
nada-:aos garimpeiros. de-Serra Pelada 

, Nunca VJ êrirrif:dã66áibari:>/'nün<:a'-'vHànianha 
hurnilhaçãôf'' peiiã 'qué0 a'·· NàÇãõ 9 riã0Xri65; eScute, 
pena que o Senado não nos·ouça;porque aqui, nes
ta:'seguooa-feira pàssada;:entrou um·pro~to dá·De
.cretdlegislativo paril:soSfarà decisão' do Presi(lente 
'da-República que-tirava' do-garimpeiro o direitci' à la
vra naquela áreal< 

lrifélizmeríi:e;:-o senádO .votou·-um requerimento 
para qüe. é~ -PróieiôCfê'_DêCreiõ·tegislativo;:q-üe foi 
~suitado do ··trabàltí& dà'" comiSsãd 'ciiaêla 'aqui·. vol
tasse à' ·com~ssãô' cte' CdnStiiutÇão';~JustiÇ<i''e. cidlidil
·rira E,'àSsim,'as eolsaS''vão'se prolongànoo àté·o 
·--~-.-.r!; ~·.:·• ·~··.•· ~. ' . ·.',:~ ·.· ,··'":·. ·~:·· ·, _ . .,...,,, 

-pqnto-- E)m:- que~- se tomam· ·absolUtamente •rre-
vel'Sfvéis. 

. Há_uma,~reportagem da_Mancf!ete que .. diz: 
·."Trilbalhos' de ·garimpeiros~ de Serrá . Pelada, que 
'_agor;! .estão sendo feéhadÕS. pela' C01!Jpanhia \[ale 
. do Rio Doce 

,Nas, galerias •. ,.está .. um companheiro que há 
màis. de 15 anos, S~- Presidente, trabalha-na álea, 
dedicoU toda ·a sua vida ,e, na. semana passada,. o 
_DNf.M queria.en~pir.~ ,~~garimpo, com quase 5o 
·inetros de profurididade, 'úm tral:ialho árduo. Ele to

_- 1)10ti aJrente e. iião deixou q~,e: issO 'iicôntecesse. ':. 

, Vejo- pessoas.que~não,têm.nada <!_,ver com 
. essa queStã.ó;·qué:vísitaiãm â.árei: ~~ aquêle.~
dadão ;:di, pecuarista lá no Estado do, .Tocantins, e 
'ireiÕ- ao meti Qabirlete como se nós pudéssemos dar 
5olução a tamanho proble!mL Eu mostrei a realidade 
da-nossa impotência diante de tamanha barbarida
de, diante de tamanha injustiça. 

Tenho dito, S~ Presidente, que se o inferno 
existisse, as almas de Fernando Henrique Cardoso 
e Almir Gabriel penariam durante toda a eternidade, 
no. fogo do inferno. Mas como inferno não existe, 
pelo menos, resta o consolo de que eles são pes
soas que nunCa. serão queridas do povo, nunca se
rão admíradás e prestigiadas pelo povo. Porque são 
pessoas sem alma, são pessoas sem sensibilidade, 
são pessoas frias, são pessoas egoístas, são pes
soas criminosas. 

.. Só posso registrar a minha revoHa, a minha in
dignação cOntra essa atitude covarde do Presidente 
Fernando Henrique Cardoso e do Governador Almir 
GabrieL· Quem dera pudesse eu ter forças para im-
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pedir o que está acontecendo ..• Mas o tempo é re
médio para tudo. 

A ação deles haverá de ter uma resposta do 
povo do meu Estado, haverá de ter uma resposta do 
povo do Brasil. Porque as coisas acontecem, mas o 
tempo as mudará. Olhem o caso de Nelson Mande
la: um homem que lutou contra o racismo na África 
do Sul, passou 30 anos na cadeia e, hoje, é o Presi
dente da África do Sul. 

Almir Gabriel e Fernando Henrique Cardoso 
hão de pagar pelo crime que estão cometendo, con
tra essa gente. Não só eles, mas os juízes que 
apoiaram a Vale, as autoridades que estiveram do 
lado dela, nesta situação de verdadeiro desrespeito 
ao direito humano dos trabalhadores do Estado do 
Pará, do Maranhão e das regiões vizinhas. 

Encerro minhas palavras, lamentando, profun
damente, que isso esteja acont~ndo; ·mas com fé 
e esperança de que as coisas mudem. E, fazendo 
uma reflexão, Sr'l Presidente, se hoje enfrentamos 
essa forma de agir da Companhia Vale do Rio Doce, 
se hoje temos conflitos com ela- e aqui repito o que 
tenho dito neste Senado- aqueles dezanove traba
lhadores que morreram em Eldorado dos Carajás, o 
movimento dos sem-terra lá no Pará, .constitui-se na 
medida em que a Vale os expulsou da terra que ela 
diz ser dela . ; · · ... 

A Companhia Vale do Rio Doce detém, hoje, 
1.167 mil hectares no Projeto Carajás. legalmente, 
ela só tem quatrocentos mil, três reservas florestais, 
que ela administra e, sobre as quais até hoje o Go
verno não nos respondeu o que vai acontecer se a 
Vale for privatizada. O resto é área que ela gnlou no 
Estado do Pará. 

Ora, se ela conflita com os sem-terra, se ela 
massacra garimpeiros, sendo ela uma propriedade 
da União, imaginem, Sr!l Presidente, Srs. Senado
res, o que não acontecerá com a Companhia Vale 
do Rio Doce quando ela estiver na mão dos ~ran
geiros, na mão do capital multinacional.· ' . ·... . '.:>•'· .. 

Talvez seja a subserviência do Presidente Fer
nando Henrique Cardoso, talvez ,seja o seu desejo, 
contra a vontade de toda a Nação, assumir. os seus 
compromissos internacionais e submeter-se a essa 
pressão internacional. Talvez seja esse desejo que es
teja tomando a Companhia Vale do Rio Doce mais cri
minosa, mais violenta, contra esses trabalhadores. Tal
vez seja isso que esteja obrigando o Governo a fazer o 
que está fazendo com os garimpeiros. · 

Devemos, portanto, todos nós, nos preparar 
para o piar, para a luta, não perder a esperança, 
mas condenar, a partir de agora, a covardia contra 

essa gente, a humilhação a que estão sendo·subme
- tidos pelo Presidente Fernando Henrique Cardoso e 

pelo Governador do meu Estado. 
Muito obrigado. 

A SRA. PRESIDENTE (Emília Fernandes) -
Concedo a palavra ao Senador Geraldo Melo. (Pausa) 

Concedo a palavra à Senadora Marina Silva, 
por cessão da Senadora Benedita da Silva. 

A SRA. MARINA SILVA (Bloco/PT-AC. Pronun
cia o seguinte discurso. Sem revisão da oradora.) -Sr'~ 
Presidente, Srs. Senadores, encerrou-se ontem a 
Rio+S, que, corno já diz o nome, teve lugar no Estado 
do Rio de .Jaríeiro. Durante esse encontro, as entida
des da soCíedade civil avaliaram os trabalhos realiza
dos. pelos diferentes Estados naciorlais ao longo des
ses cinco anos que se seguiram à Eco-92, no que se 
refere à illlJ!ementação da Agenda 21. . . ,_, .. 

O balanço geral das representações da socie
dade ~Jil é de que, na maioria dos Estados, a ação 
dos governos foi insatisfatória para os desafios pos

\ tos pela Eco-92, principalmente no que se refere a 
associar desenvolvimento, melhoria da qualidade de 
vida e meio ambiente. 

A compreensão de todos é de que a questão 
do desenvolvimento sustentável não pode ser enten
dida apenas corno uma ação voltada para o meio 
ambiente. O desenvolvimento sustentável, a susten
tabilidade das ações humanas no planeta tem .que' 
necessariamente ser entendida no bojo de uma 

_ ação ,que poss!bilite à humanidade _!i sobrevivência, 
num mais longo espaço de tempo possível, em rela
ção aos recursos naturais. Para isso, é fundamental 
uma ação voltada para os mais diferentes aspectos 
da vida,... . 

Quando !IS ~ d~ questão, muitas vezes 
as autoridades compreendem apenas o lado econõ
mico da vida Mas, para que haja resultados ade
quados na relação homem-natureza, recursos natu
rais e transformação desses recursos, é fundamen
tal que haja um sério investimento em educação, 
porque, a partir.da mudança dos valores culturais de 
uma sociedade, ·de uma comunidade; é que essas 
pessoas podem .vir a ter .. uma prática diferente no 
qúe se refere. à sua relação com o meio ambiente. 

·, Um outro aspecto é com relação às condições 
dignas de vida dessas populações e da população 
âo planeta, principalmente no que se refere à saúde. 
É fundamental uma ação de Governo para que a 
ecologia do indivíduo ·seja assegurada, porque se 
entende que as pessoas devam estar social e cultu
ralmente bem, vivendo em condições de justiça so-
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cial, para que inclusive possa se ter um ambiente 
saudável. 

Além dos .aspectos econômicos e sociais, é 
fundamental que todas essas ações estejam com
preendidas numaação dos governos e da sociedade 
civil~ qúe contemple a mais ampla democracia, par
qué não se pode entender a prática de algo grandiO
so' pOr meio de)Tlétodos que muitas.vezes 'são qu~ 
tionáveis e até'c:Ondenáveis em função·das mazelas 
qúe ·eausam, principalmente no que se refere ao cer
céamento dá possibilidade da discordância e dacrí~ 
ticá pr:Odutiva é'edificante; quando as temos;' -

'llie$se ·sentidó, quero aqui ressaltar úma frase 
dita pelo Presidente da República quando particip<Íu 
da Conferência: "Mais do que apoio econõmico, tal
vez seja necesSárfa' uma nova postura, uma nova 
pratica, Pórqúe estamos talvez fazerldo eoisas novas 
fundamentados. em. práticas; em concepções; erri 
paradigmas muito velhos". 

julgo'liJriaamental es8a· mudança de mentali~ 
dade.' Julgo fundamental que se tenha um diálogo 
entre Governo e entre sociedade civil, mas é impor
tailtê que não se fique apenas na prática da discus
são do plano das consciências;' não· se levando a 
consciência para a realização prática. 

'Já dizià Marx, um cientista àriteriormente muito 
lido e que talvez tenha· fundamentado a ação do 
nosso Presidente sociólogo, que •as consciências só 
se realizam em· outras consciências". É fundamental 
que ~'nossa consciência realize-se em outras cons
ciênciaS' a partir da nossa ação prática, porque ele 
mesma' dizia que o critério da verdade é a prática. 
Se o Brasil avançou ao discutir a preseivação do 
meio ãmbiente;.ao associar meio ambiente às ques
tões sociais- o que é um avanço -, precisamos, efe
tivamente, dar um passo maior, viabilizando, do pon
to de vista prático, as ações de governo necessárias 
!?ara o desenvolvimento sustentado ocorrer. 

Nesse sentido, não é suficiente a ação isolada 
de algumas pessoas dentro do Governo que têm 
boa intenção, como é o caso do Dr. Seixas Louren
ço, da Secretari;;t da Amazônia Legal, e de alguns 
outros que estão tentando propor algo. É fundamen
tal que isso se tome política de governo e, para isso, 
há que se ter um envolvimento dos mais diferentes 
setores, uma articulação interministerial, na qual o 
Ministério do Planejamento e da Fazenda tenham 
uma função. predominante. Os demais Ministérios 
podem até planejar e ter excelentes idéias, mas,· na 
hora de. viabilizarmos concretamente essas propos
tas, deparamo-nos com as dificuldades orçamentá
nas e de direcionamento da política do Governo. 

Penso que o Presidente Fernando Henrique 
Cardoso, de todos os governos que já tivemos, seria 
aquele que teria melhores condições de implementar 
a Agenda 21. Lamentavelmente, o balanço da socie
dade civil, que não é da Senadora Marina, não é po
sitivo nesse sentido. Da parte da sociedade civil, al
gumas ações pontuais, pulverizadas, foram realiza
das; como apoio·pontual e pulverizado de governos, 
mas isso não é suficiente porque aquilo que poderia 
ter sido o carro-chefe do desenvolvimento sustentá
vel no. Brasil não foi sequer encaminhado pelo Go
verno brasileiro, que seria a criação do Conselho 
NScional de Desenvolvimento Sustentável. 

Às vésperas da Ria+5, tivemos a criação da 
Comissão de Desenvolvimento Sustentável, que 
está aquém das expectativas da sociedade brasilei
ra.· E, mais do que isso, com alguns vícios de ori
gem, porque não prevê a participação paritária da 
sociedade civil- e ainda assim aqueles que partici
~riam seriam convjdados pelo Governo. 

Nesse sentido, quando o Presidente diz que 
precisamos, "mais do que recursos de uma prática 
nova, de novo.c; paradigmas para encaminharmos o 
desafiO da sustentabilidade", é preciso que essa si
nalização venha do Governo brasileiro. Assim, a par
ticipação autônoma da sociedade civil, com os seus 
representantes sendo escolhidos pela própria socie
dade civil; é fundamental para que se assegure essa 
nova prática, esse novo paradigma 

Sr. Presidente, Sr&s e Srs. Senadores, as orga
nizações não-governamentais fiZeram uma denúncia 
forte contra o Governo, através de seus repre
sentantes, na Rio+5, dizendo que houve um proces
sO de "vampirização" das experiências realizadas 
pelas ONGs, pelas comunidades. O Governo fez um 
levantamento, catalogou essas experiências e as colo
cou como se fosse uma realização de Governo. As 
ONGs contestam e dizem que foi uma prática de 
"vampirização" das realizações da sociedade civil. É 
fundamental que o Governo comecé a mostrar e a si
naf~zar para a sociedade suas próprias experiências. 

Lembro sempre que, quando Fernando Collor 
de Mello era o Presidente, o Ministro da Reforma 
Agrária visitou o Acre e as autoridàdes· ligadas à 
questão da terra não tiveram coragem de levá-lo ao 
Projeto Redenção, ao Padre Peixoto ou ao Santa 
Luzia, em Cruzeiro do Sul. Levaram o Ministrr. para 
visitar o Projeto Reca, uma experiência da IL .aja Ca
tólica com comunidades, com dinheiro oriundo de or
ganizações externas, sem um centavo do Governo 
naquela época, e apresentaram-no como realização 
do Governo. 
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o processo de vampirização ·das ações da so
ciedade civil não é novo. Meu conhecimento dele é 
exatamente dessa data. Os colonos, morrendo de 
fome, de malária, abandonados à própria sorte a 
mais de 200 quilômetros da capital, não foram visita· 
dos pelo Ministro para que S. Ex" observasse como 
estavam os projetes de colonização do Governo. O 
Ministro foi le\lado a uma experiência que, graças a 
Deus, está dando certo, mas que não era ação go
vernamental. Hoje; já conta com algum apoio do Go
vemcr tenho de ser sincera -, mas ainda insufiCiente 
para o tamanho do desafio que temos. 

A Ri0+5 terminou, inclusive, com alguns pro
blemas: várias entidades discordaram do documento 
final. Mas, em se tratando de defesa do meio am
biente e, mais ainda, do desafio de fazermos uma 
compatibilização entre meio ambiente, desenvolvi
mento e eqüidade social, é difícil que se chegue a 
documentos de orientação geral sem que se tenha 
grandes controvérsias. 

Ainda quero fazer aqui uma ressalva ao que 
disse o Presidente na sua participação, quando se 
referiu aos problemas de queimadas e de explora
ção de madeira na Amazônia. Foram estas as pala
vras do Presidente, e eu·as anotei:. "Nós até temos 
as informações, mas o Estado se sente impotente 
para controlá-las e evitar que aconteçam". 

. ·Temos a consciência da impotência do Estado 
brasileiro em virtude das práticas ilegais e criminosas 
no que se refere à exploração da Floresta Amazônica, 
mas já apresentamoS a.Q GoverJlO algumas sugestões 
de como fazer da população o maior aliado na defesa 
da preservação da Floresta Amazônica. · 

Devo dizer aos srs: Senadores que fiquei feliz 
quando Sua Excelência mer~eionou a manifestação 
dos seringueiros e a proposta que eles apresenta
ram de que o Governo, a exemplo do que faz com 
relação aos custos da saúde, da educação, da infra
estrutura, da energia e de tantos outros, também co
mece a investir naquilo que chamamos de custo am
biental. 

O Governo precisa necessariamente tomar me
didas para que o meio. ambiente seja. preservado. 
Isso tem um preço, mas não tão alto assim. Com 
certeza, no caso da proposta dos seringut;!iros, a 
que o Presidente fez ref~rênciade que ~stariasensf
vel e de que iria tentar essa .saída, em que pese 
achar que, quando se trata da sua viabilização,_.ela 
muitas vezes é emperrada nos Ministérios, na,buro
cracia, na tecnocracia, eu me coloco o desafio de fa
zer com que ·ela seja implementada e eficaz. Ela não 
é tão onerosa assim. É menos, muito menos do que 

a taxa de sucesso paga ao Banco Vetor para que in
divíduos inescrupulosos continuem a ter sucesso em 
suas contas bancárias pessoais. 

Os recursos que podem ser pagos para que os 
caboclos, os seringueiros, os ribeirinhos não ve
nham a ter, na exploração da madeira, a única fomia 
de sobrevivência é insignificante em relação aos 
prejuízos ambientais que poderemos causar, caso 
as propostas acordadas com o Presidente e por Sua 
Excelêr~eia aceitas não venham a ser viabilizadas. 

Sr:Presidente, Srl!s e Srs. Senadores, sempre 
que tenho me posicionado nesta Casa na defesa do 
meio ambiente tenho feito questão de mencionar 
que meio ambiente não pode ser discutido em sepa
rado dos problemas sociais que estamos vivendo. E, 
nesse sentido, a Ri0+5 também pontuou uma ques
tão fundamental, qlie-é a reforma agrária, entenden
do reforma agrária não apenas como o assentamen

. to puro e simples de famílias, mas como uma .ação 
de Governo no sentido de oferecer condições de ci
dadania a milhares, a milhões de trabalhadores sem 

\ terra que não têm uma oportunidade de emprego no 
mercado, que nas cidades são mão-de-obra desqua
.lificada, mas que no campo são altamente qualifica
. dos. 

. Faço· questão, sempre que trato ·do tema do 
meio ambiente, de fazer essa associaçãÕpara evitar 

·que aqueles menos simpáticos à defesa do . meio 
ambiente nos tachem de contempladores da nature
za. Não queremos apenas a contemplação pura e 
simples da natureza, muito embora eli .seia. partidá
ria da idéia de que existem ·algumas obras aa natu
reZa que já nos são suficientes apenas pela possibi
lidade de contemplarmos algo .. tão grandioso criado 
por Deus. No caso de nossos recursos naturais, não 
temos outra saída, precisamos sobreviver, mas não 
com uma concepção errada de que .o homem é o 

·eentro da Terra e de que a nós estariam subordina-
· das todas as demais formas de existêricia A nossa 
própria existêrJCia só é possível a partir de urna rela
ção 'que compreenda as demais formas cómo sistê
. micas e estando corrélacionadas com a nossa pró
·pria 

. . Sr. Presidente, para encerrar ésta minhà breve 
_fala com relação à Ri0+5, quero dizer que estarei em 
breve ~ pr~>nuncian9o sobre. a paJ1icipação do 

. Congresso Nacional nesses cinco anos pós Rio-92. 

. N;to quero apenas ficar na crítica. ao Executivo, o 

. Legislativo também tem a sua responsabilidade. E 
lamento que na reunião das organizações não-go· 
vemamentais, na avaliação da sociedade civil, o 
Parlamento não tenha sido contemplado como parte 
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integrante desse processo, porque, diferentemente 
do que acontece nos países de tradição parlamenta
rista, no caso do Brasil, não estamos conteiriplaêfos 
no Executivo, temos uma ação independente e, por
tanto, deveríamos ter sido tratados como Poder in
dependente e não fomos. Mas mesmo assim quero 
fazer o balanço das nossas ações. 

Quantos projetes o Poder.Legislatfvo âpreseri
tou referentes ao' meio ambiente e ao desenvolvi
mento sustentado? Quantos projetes foram aprova
dos pelo Congresso em. relação a. essa questão? 
Quais as iniciativas, em tennos legislativos, que tive
ram origem no Executivo e que foram· debatidas e 
analisadas pornós? 

"'· Quero me· sentir parte desse processo, muito 
embora esteja aqui há apenas dois anos, mas é fun
damental que nessa crítica que está sendo feita pela 
sociedade civil não fiquemos impunes em relação às 
nossas responsabilidades e às omissões que por
ventura tenhamos cometido; 

Muito obrigada. 

Durante o discurso da Sra. Marina Sil
va, a Sra. Emitia Fernandes, Suplente de 
Senador, deixa a cadeira da presidência, 
que é ocupada pelo Sr. Casildo Maldaner. 

O SR. EDISON LOBÃO - Peço a palavra 
como Líder, Sr. Presidente. . 

. O SR. PRESIDENTE (Casildo Maldaner)- V.\ 
Exl''tem a palavra, Senador Edisàn Lobão, (ki' acor
do com o Regimento Interno, por cinco minutos. · ··· 

O SR. EDISON LOBÃO (PFLcMA Como líder, 
pronuncia o seguinte discurso. Sem revisão do ora
dor.) -: Sr. Presidente, o Governo Federal anuncia 
uma verdadeira revolução no setor da saúde pública 
em nosso País. O Ministro da Saúde, Dr. Carlos Cé
sar Silva de Albuquerque, acaba de revelar os pon
tos fundamentais das ações e metas do seu Ministé
rio para os anos de 1997 e 1998. 

Gostaria de ler a nota que o Ministério da Saúde 
está expedindo, para que o País tome conhecimento 
dos investimentos que serão feitos por aquele Ministro 
nesses dois anos, da ordem de R$14,5 bilhões. 

•o conjunto de medidas do Ano da 
Saúde- Ações e Metas Prioritárias 1997-98, 
anunciado hoje pelo Ministro Carlos Albu
querque, beneficia diretamente 100 milhões 
de pessoas que recebem, de maneira precá
ria, assistência à saúde. Nesse total estão 
incluídos os 10 milhões de brasileiros que 
não têm nenhum tipo de assistência médica. 

O Ministério vai investir R$ 14,5 bilhões 
em dois anos para cumprir duas metas prioritá
rias do Ano da Saúde: a prevenção das doen
ças e o atendimento básico com melhoria da 

· qualidade dos serviços de saúde (ver tabela). 

A idéia princip-al é deslocar o eixo do atendi
mento,'' atualme.,te 'concentrado nos hospitais, para 
'uii:i~tassiStênciá,' médic;:à: _voltáda para a prevenção 
de doenças~ E, por isso, mais humàna e mais próxi
ma da população. 

Ao priorizar a prevençãq~ será possível, a curto 
prazo, reduzir. em . 50% ~o 'número de internações 
hOspitalares-;- esse é um dado da maior importância 
'paF.I a 5aúde,'oll sejà, o Governo deseja reduZir em 
50"k' todas· as internações que .. hoje· existem neste 
País. Hoje, de cacta:1oo peSS0-ª2_.!l~~ndidas nos hos
pitais, 8 são· internadas,·· enquanto· apenas 4. real-
· mente necessitariam bcupai'IJm leito. 

·Com a proPoSta, o' Govem<> 1espeia reduzir, a 
rr$lio prazo, as filas nos hospitàis, seguiiKk>'teildêrida 
mundial da desospitarlzaÇáo, ·que o' setor público do 
País encampa com pelo menos dez anos de atraso. 

D rateio de recur.ios se fará da seguinte ma
:neira::·capa:citação. profissional, ... R$115. milhões; 
agente$' comunitários E! ·.saúde da famnia, R$1 bi
lhão; gestão plena e gestão básica, R$10 bilhões; 
fannácias básicas, R$640 milhões; vacinação, 
R$400 milhões; saúde da mulher, R$500 milhões; 
combate à dengue, tuberculose, malária e hansenía
se, R$14 bilhões; Reforsos, R$520 milhões: .. 

--Preocupado em garailtir um rriOdelo estável de 
finari~iamento, o Governo Federal está empenhado 
na aprovação da Proposta de Emenda Constitucio
nal n2 169, que, a partir de 1998, permitirá elevar os 
gastos púbficos com saúde. para"R$31 bilhões por 
ano- ou seja, o Governo pretende investir aproxima
damente 8% de todo o orçamente da República no 
combate a essas doenças-. 

Desse total, R$20,3 bilhões são do Governo 
Federal, R$6,2 bilhões dos governos estaduais e 
R$4,6 bilhões dos municípios. Com eSse novo teto, 
o gasto público per capim das três esferas do Go
verno será de R$190,00/ano. 

Ações e Metas. 
As ações e metas do Ano da Saúde enfatizam 

a descentralização, uma mudança radical na gestão 
dos recursos e parcerias com estados, municípios, 
iniciativa privada e entidades representativas da so
ciedade, objetivando mudar a lógica da saúde públi
ca brasileira; 

O Ministério vai atuar seguindo três grandes li
nhas: ênfas~·na prevenção de doenças e no atendi-



190 ANAIS DO SENADO FEDERAL Março 1997 

mEmto básico, melhoria da qualidade dos serviços 
de saúde e a realização de um mutirão social pela 
saúde. 

Prevenção de Doenças e Atendimento Básico. 
A gestão básica habilitará 3.300 municípios de 

até 20 mil habitantes para receberem recursos dire
tamente do Ministério da Saúde. Com isso, os muni
. cípios passarão a prestar assistência . médica e 
odontológica, realizar exames de laboratório e radio
lógicos, além pe aplicar vacinas e promover ações 
básicas de vigilância 5anitária. Serão beneficiadas 
35 milhões de pessoas. 

Para ter acesso .a essas verbas, o município 
deverá criar o Fundo e o Conselho Municipal de 

.. Saúde e indicar um gestor responsável pela audito-
Íiae_supeÍVisão dos ~~s. · · '" ·· 

· · Também EiStá preyisto: ' 
·1. Aumento do número de Agerite5 ·eomunitá

rios de 44 mil para 100 mil. ·se~o benefici~das '14 
milhões de 'fâmilias erri 3 mil Munidpiós:'"' G ::> 

·": 2.'- AmpliaÇão· de 847 para "S:soo "equipes 'do 
'Programade Saúde da Famíliâ, qué'triiliallifuao'êm 
700 MunicípiOs para atender ·3,5 inilhõeS'de"farriílias. 
Hoje, são béneficiadas 850 mil fainfiias: · - . 

::·3. Descentralização e desburOcratização da Vi
•gilãncia Sanitárià. é assim por diarite 
.. ,_ ... :sr.•Presidente, vou concluir: E>< 

:• O Ministério da· Saúde fará atransferência'dire
ta de recursos·e,da gestão•íntegral"do serviço~de 
saúde para 700 Municípios <le".médio e grande por
ct~s.:Serão benefiCiadas ;dire~mente .~65:milhões ile 
pessoas' Os Municípios habilitados ·em gestão plena 

·passam a pagar. ~ospitais e demais prestadores .de 
serviços de saúde. 

.. sr. P_~\_dente, ~-q~.:.~~~·:~ diante 
.daquilo que .o :~lf~rll9;:,~-~_,gl30de. tofn!!da 
;,_Qe-~0 ~m.tO!'QC?.da ~c~.:~ R~~. 

-"Cumprill)ento .o-.;Go~~m.<?. F~~\<i~J!l• · basica-
mente, C? Sr. Ministro dá. Saúde.. · 

-:Durante o '.Çliscurso ido ;$r. rEdison~Lo
:~.bão, o Sr.·Casr1do Maldaner deixa a. cadeira 
<da presidência;Jque é ocupada .pelo Sr. .Frei

; :das Neto. 

O SR. PRESIDENTii~(FieitaS Neto) .::!:"cOriêedó'a 
palavra ào nobre Senador:Jefferson Péres!1(PaUsa.) 

Concedo 'a palavra ao• nobre ·Senador·'i:duardo 
Suplicy. '(Pausa.) · 

·Concedo a·palavra::ao,nobre Seriador~ilvam 
Borges. · 

O SR. GILVAM BORGES (PMDB-- AM. Pro
nuncia o seguinte discurso)- Sr. Presidente, Srl's e 
Srs. Senadores, venho à tribuna para focalizar um 

assunto que tem ocupado a atenção da mídia nas 
últimas semanas, desde que o Supremo Tribunal 
Federal julgou procedente Mandado de Segurança a 
favor de 11 impetrantes serVioores CiVisfeâerciis, 
portanto, dando-lhes o direito de incorporar 28,86% 
de reajuste aos seus vencimentos, bem como de 
perceber os atrasados desde julho de 1993 . 

Não há dúvidas sobre a justiça da decisão: tra
ta-se de obedecer ao princípio constituciornll da iso
nomia na revisão geral dos vencimentos dos servi
dores federais, inscrito no art. 37, inciso X, da Carta 
Magna da República. 

Não obstante sua justiça insofismãvel, tal deci
são só produzirá efeitos quanto aos atrasados no 
·ano 2000,'·nas palavras do próprio Relator do·pro
. cesso, <Ministro Marco Aurelio Mello; ·por estar•tal 
verba sujeita ao lento regime de pagamento ·através 
de precatórios_iudiciais 

~Plôr'airida é a sitUãção dos servidores que não 
ajuizaram a ação no devido temPc>;;a ·éicérriplo'dos 

'·; 11-colegâs vitoriosos:· Estes não terãó'.rriàis açhan
ce de 'utiliZa.r o· rito mais veloz do ínandado de-segu
rança,· reservado aos que impetra'ram a ação~até 
120 ·dias após'·o ato administrativo·impugnado;''rio 
'.CasO, o p'agamenfà desSe pereenttial feito "aos milita-
. res em·1.993/ · -- · 

A esses iêsfará'·a"s êliamádas.no jaigãci'foreri
se vias :,ordinárias, · que;'estima.:se, ·Só. produZiião 
senteriça: em prazo mfnimo de 5 ano$ de bàtalha ju
'~içial, hal~ que, '.mesmo, mandado.. qe seguran
. ça, 'bonif!derádo proCédiiriento: ·surriãrid"~ \ispe'éiat, 
custou áos mericionados 'impe~e$' mais'·'dé' '3 

.:anos de eSPàrá. · · · · ·· "· · 
~:': .. 'o:!~ ~s :::OOStltuem a maioria, como, aponta o _ 
.portá'~voZ.dü ·slr(dicató -dOS· 5erVidore5 Públiqos :F-e
:aeirus (Sii1di5ep), ·.sr:·),iítoniO eqige5;q'ue' .dec.ài!Ou 
à irijíreriSà'. ein 28 êie tevereiro de t997,_qúe.~õãS 

-18;s miÍ" dos 546 niil serVidores féderâis.recCírrêmm 
1~9l~diciário para ·lfElr ,re<:OnheciQC? '() se ii ~i(é"ito~ao 
.reajuste. 

J~esse sentido, .ou seja, para dar. .um mínimo. de 
-raci9nali!iade :e ·igualdade .<le. trataf!:M!fl!Ora. ca~"-"
g<>rOSamente iguai~ •. reparando uma,situação.<le Jlio

Jência .quant()_ :-à. eqüidade .. e -bom ., senso •. ', repre
sentada pelo quadro_q®.JI.imos .. d~ver,ap~n
,,~ •. em 26(9/95, a esta· Casa, o Projeto de .. Lei n2 

,2(59i9~; ' . . . . . . . ....... 

·Essa proposição ·propõe apenas·,a'extensão 
. dos efeitos favoráveis-de decisões judiciais transita
das em julgado, versando interesses patrimoniais de 
servidores em litíoio com a Administração Pública, a 
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todos os demais servidores em idêntica situação: iu" 
rídica . 
: _.,:: · Com: iSso, evitar-se-ia adonar a pesada e ind
rosa máquiria judiciária ·para· apreciannàtériã dà·so
lução pacffica-;·-economizandO'-se<Jeci.rrsõs tanto-pú
blicos ·quanto.; particulares;; poupando-se' a; já-einpó
brecida bolSá dOS:fimcionários.~piiblicosõfederms,;"já 
vitimados· por· uma· inflação calculada'em~.64,45o/o 
desde o seu último· reajuste; ocorrido .. em 01/01/95 
até hoje;:• 

Tat proposição' mereceu (:lareeer'.favorávelr•na 
Comissa"1f· de Constituição, Justiçate·. Cidadania2do 
eminente R~lator. Senador, Bernard~ Cabral que, . 
paramin!la satisfação, e.!'ltendeu, incl~sive, d~ape~
feiçoá-la por. meio de:,duas, em~n~ .de !3Ua:_lavra, 
aliás,- de g~de conveni~.ncia.-.oP.Ortunidade .eJigor 
técnico •. 

No entanto, a CCJ nã<>. chegou .. a._é.iprecia~; a 
matéria, tendo havido até redistribuição.do processo, 
que aguarda novo relator. 
_ ., .. · ... Gostaríamos de .enca_recer,. assirri,. aos~minerl
tes Colegas, membros. da CCJ, . que. concedam .. ao 
~unto mais um poucci de sua .valiosa.atenção,. por
. que se traia,pe tentativa; modeSta, 'mas, a noSso ver 
pertinente, pprque pretende, a um .SÓ .teâipo: ágiliZar 
a aÇão jurisdicional em numeroSas lides, como tam
bém alMar um pouco o sofrimento da imensa.massa 
dos servidores públicos da União; 
; .:· Este c:aSpd9 ~(iSte.:diÚ~B.~'?(o;'_t~!dpA~- · 

la .. por sua presença- recente' ·r~o:·notjc,iário;: nãi:fé, 
co~ se~~ o .único.~_ser.,a~~q pÉiiOi;;, .l:!é~ff
cios d~ n~ ihi~)atiV~ legislativa, 

.. A avalanche' de plano5 e. medidas êConõmiêas 
editadas~Govemos passados;· além ·de 'ilão 
prodúzirem o efeito desejado na economia, trouxe
ram embutidos neles prejuízos aos trabalhadores de 
todo o País, em especial aos servidores públicos, re
tirando-lhes direitos, ou reduzindo-lhes· os já mingua-
dos salários. · 

Muitos desses prejuízos têm sido corrigidos por 
via judicial, após penosos e longos anos de peleja 
forense, e ainda assim só se aproveitam dessas cor
rações uma pequena parte de servidores bem infor
mados e que podem pagar adv<>gados caríS!!imos. 

Essa é mais uma injustiça a ser reparada por 
esta Casa de representação popular. 

Sabemos que a justiça só alcança aqueles que 
a procuram, mas havemos de convir que num País· 
em que o ·acesso fácil ao Judiciário está longe de ser 
uma realidade, o servidor público mais humilde difi
cilmente verá tais injustiças eliminadas, em razão da 
falta çte oportunidade de acesso às informações ou 

pela falta de ·recursos financeirºlL~ SQ':va!er:de 
. urr{bom adVógado. 

Assim, servidores em idêntica situação jur.fdica 
dêiliarii' de"'sef.·êóiltemplaaõs· r)or ·deciSõeS· iavorá
vei!f'áõs ·Sêüs interêsses 'comuns/em iazão ciO cará
re-r'lnter pàrteS da'c:OiSâ'julgada nesSásíai;:õãS:s ~ t·: 

· 
1 ora,~cõmo~toneebêr qi:ie-·~-na-inesmà 

situaÇãó' e rondiÇão·ft.ncionaF8ejam élisciiiTiinadãS :e 
vítima$ é:fój sfstéma""êlmzado'"'dif·Jüstiç~ideSte; pàrs, 
"s'im-Tesmeíité'"' 'iq&e-~únW j:i&IElrrr EfButros" nã'a~po;,
iiltéf,iíri~~ r%ci-ifiladOO'Ef a lnâioila:'éã(e(:é didrlfor-

~f .. ~.).,-'! ·~ ...... ·-~-. ~·· 

-~~~~P~· ~~" ~~-~~~!i,!·~tvf~Qotàdo 
no'·mars longrnquo recanto-ao BfaSll reMndrcar um 
direiio;qt'Jenem illeSiTid sonhá""~'.~ ter?":~) "'.'<''2~ 
-o;;o~· F>~lól>ri-'i18pibc&5~titilciõ~~~~ia!')1~?{é 
possível aceitar-se qu€fha.iií,~dff.er'é"' · .. de" vehcimeri-____________ ------ --------~------~:-!--."""~-..-~-';.""'"'~-~-~r··=~ 1 

tos e vantagens entre s.eMdqres da mesma catego-
)ii{dü:biaSs'éfú~. _, . . ... 

E é i~ qu~utem ~ultado,do fato_de .. as sen
!~~: :.~Pa!:.a.C!'?!Ci~ .. ~ P.r.eJuí~s .. !!,~ .. ~~do_res al
, Cêfl~r~."';3~~~, !!_que.~ !=I!Je~,_f!!ªÍS, _a~q~na~ 
.P~@%LitigaJ, e.m ju(z.:ç.,,~r:r!I?9~.a p_rere.JlSã~. ~u
zida ao Judiei~?: ~ia, .. ~go~!~.~ ~ll18:· 
-N se Ademais,~~ ~vante:· JembraJ?: que .. o: excesso 
de demàndas judiciais tem· causado transtornos ao 
Judiciário, que se vê. abarrotado de_ processos, sem 
condiÇPescde•julgá-10$'; ,comprornetendo .. a. s.ua efi
~ciê~J<?ia;,à, conseqüentement~, ~sua ir)'lage~ e:; s: 
'-;oq -~Porsua veZ:o·EXecutivO;'mesrilóC:onsciente·da 
:éausã. perdida,<;age··de.·forma: irraCional e:. ineonse
.qüent:e;.·protelandó~ déCísões·. já" tomadaS' contra si, 
. onerando: sobremaneira· a· admi.nistração e o Contri
buinte que a mantém. 

Poióiitio lado; cfó' ponto' de· Vista téciricô-jurfdi
co, não é novidade, como pode parecer aos mais or
todoxos, dar-se; ccimo taZ -o citado projeto, eficácia 
contra todos parà a coisa julgada nessa matéria. 

A ação civil piibl~ a ação pOPular e as sen
tenças normativas da justiça do trabalho de há muito 
admitem ·a extensão 'dos: efeitos das:· decisões. a 
quem não foi parte· na deÍTlarKÜl, Pelo que se têm 
constituído, aliás, em formidáveis . iriStruffientos de 
fortalecimento. da cidadania. 

Neste sentido,. como Senador , da Repiiblica, 
não posso omitir-me ante tamanhas injustiças come
tidas ao longo desses anos contra servidores públi
cos desse País, que sempre foram e são. as.maiores 
vítimas desses famigeradas planos econômiç:ç~s •. , : . 

-- · · Este o espírito do Prgje!o: d~J:ei· nll-299195-1 de 
nossa autoria: pôr termo'á tal situação; que repugna 
à eqüidade, dando a-eada um o que é seu, 
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Para tanto, corrtaroo$ com o apoio de todos os 
nossos Pares, e, em especial, com aqueles que inte- · 
grama Comissão de Constituição, Justiça e Cidada
nia, a que, no momento, está entregue a apreciação 
da matéria. 

Sr. Presidente, Srt's e Srs. Senadores, esse é 
um projeto da mais alta relevância para os servido

. res públicos. Portanto, não só chamo a atenção dos 

. nobres Colegas Senadores, mas também a das or
' ganizações sindicais que tratam dos interesses dos 
servidores públicos para acompanharem esse proje
to tão importante. 

Era o que tinha a dizer, Sr. Presidente. 

Durante o discurso do Sr. Gilvam Bor
~ ges, ·o Sr. Freitàs Neto.deixa ·a ·cadeira ·da 

. • ·presidência, que ~ oeupada pelo 'Sr.· Júlio 
' Cainpos. . .. 

~· . ,, 
_ :o SR. PRESIDENTE (Júlio Campos) ,_Çonce
dÓ à palavra ao Senador FreitaS Netó~ S.'~-disPõe 

'í:18 20 minutoS para seú'pronünCiamênto. , . 
O SR. FREITAS NETO (PFL- Pt Pn)itunda ·o 

_ segui~e disctirso.) - sr. Presidente, srt'S ê sls. Se
.nàdores, o Brasil atravesSa. ·uma fase em· que as de

:SiguBJdades regionàis eStão·:reérudeséendó;,.àuem 
tai' eSSa ·a~nnativà 'é unia. téciíica; a. economiSta 
Lena __ lavinas,. que coordenou . o-Atlas Regiorlal da 
--~gualdade,' unia publiCação do_'lnstituto ae f?es
~ quisas Ec:Onõmicas AplicadaS. !_:la· dispõe -~-~dos 
,.para: -~~!'llal:' constàtaÇões,' coiTIO_ ~-de :que. 5e 
_.;o!~l1).~9~~.os ~es~-~vl!iS. 8Q~ ~iõeSJ>~si-
. léiras lll8JS :ncas _e as rnaJs pobres. 

'Em·en~vista à Revista Veja,''Lena'UiViitas 
'-'' • ' • ;; __ ,. - : .. • • ·~. '' • " <.'• ' • • • • '~ • .:., ; .::;..' ; 

.mostraque,·ctepois de quàse quatro décadas~de re-
".dtiÇão' rias 'desigualdades; o movirneí1to iilV'e'rtéu"Se. 
.,o :foSSó:enue ricOs· e· pobres Vbltou a ampliar~: ~A -

razão desse retrocesso. ~undo a 'êcôiiómi_$; 'eStá 
no abandono oos.programa5 de ãeseitirciMriíénto re

: gionãl. 
Trata:-'Se·de úma leSEi em ;que··há muitci,temos 

c inSistido.:Não·há fonna'de•-regiões como·:o·NordeSte 
--.oo:o· Norte brasileiros se :desenvàlverem·no mesmo 
;., Íitmc) · :que·'as ~áreas·. rnélis ::ricas: do País :sem' :-uma 
''~o-éfetivado"podercentrai."'SQ -com·urria:pblftica 
·>estíu:turada·de-investirilentoã ·se· poderá "acelerar-o 
-:ocrescimento económico desSas regiões: 

. ·'É· precisamente o que·•mostra ·a· economista 
., Léria "lavina5, ·ao 'apontar· programas· do 'Go\temo 
;. Federal :como· os responsáveis':pelos ·emJ)reendi
.:mentos que -mais·resultados·trouxeram ·ná busca de 
-·deSenvolvimento do Nordeste.' Ela cita· especifica-

mente o pólo petroquímica da Bahia, mas outros 
exemplos poderiam ser lembrados. O êxito dessas 

iniciativas mostrou que o Nordeste, comó as demais 
regiões pobres do País, tem todas as condições de 
crescimento econômico, dado o impulso inicial que 
só poderia vir do plano federal. 

No entanto, esse processo se interrompeu. 
Embora a Constituição Federal determine a busca 
de redução das desigualdades regionais, em espe
:cial nos seus arts. 43 e 170, há mais de uma década 
. inexistem programas nacionais com essa finalidade. 
. Mais do que isso, reduziram-se atualmente a quase 
.. zero os investimentos em infra-estrutura, justamente 
os que proporcionam às regiões pobres alguma con-
dição para competir no mercado interno. 

Registre-se que essas afirmações partem de 
-uma especialista, em condições tle·fundamentá-las 
--com dados. provenientes de uma -pesquisa aprofun-
dada. É a partir desses dados que ela comprova o 

,,g1a4 a :Que atingiu a het~rogeneidade do País. As di
-!ere~s ~ estendem :a todos os campos: affabeti-
-~o11...esco)arjdade,çexpectativa -de -vida, atendi-

"· .-mel]tQ -rnéd!co, -infra-estrutura de saneamento, quilô
.. ~tro~_cte.rodovia, nível de emprego, indicadores. de 
::,.renda.E estão aumentando. , 
-::.1 c.c;Dados corno os levantados .pela economista do 

lpea,:·assim corno permitem comprovar, mais uma vez, 
-~ ~~ de um programa federal com medÍdas 
.,CQncretas !fJ ~radas para se fazer frente aos des
.. :l:líveis ~WiOnais: Prop<>sta nesse sentido já foi, inclusi
;>VI;!. entregue ao f>residente da República pelo grupo de 
:~c;lo~.do:No~e que se vem dedicando inten-
-~~ntEt a.o exame .dessa questão. . 
"·''-+ ;;;Não ·reclamamos apenas projetas de caráter 
o; pontual.· O .Nordeste, como as demais regiões po
-rbres~do .. Brasil, precisa de algo mais;•Precisa de um 

- o programa coerente e •capaz ·de C::ol'lduzir ao desen-
a.IVolvimento ·auto-sustentável que :terá condições de 
-rmanter. Preci~ de providências que lhe garantam 
eum,fluxo1)6rmanente e previsível-de recursos, per
·ffTiftindo-lbe;aproveitai a ~piópria 'capaddade. 

Estão nesse caso dois projetas que gostaria de 
<>::e>eaminar-.• _neste momento. Já tramita no Senado Fe
.;(!eral_f."Jiroposta :de ·emenda.constJtu.cionaJ··que .tem 
2.como seuJnspirador--e primeiro-signatário o Senador 
-:WaldeckA;;>melas,. profundo conheCedor não ·apenas 
-cdos problemas ·nordestinos como também de finan-
-rÇas públicaS:>· . 

:Determina ·essa·Proposta de Emenda ·eonstitu
néional-que·recebeu o-n~-5; de 1997;uma nova-distri
;:buição Cios recursosdo·Programa de·lntegração·So

cial, o PIS, Hoje, '40".k dos recursos do PIS desti
<nam-se a programas de desenvolvimento econômico 

a serem financiados por meio do BNDES. 
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Aprovada a Emeridà n2 5,-10%·serão necessa
riamente aplicados· por inteJTIÍédio·do Banco do· Nor
deste do Brasil e 5 por cento por intermédio do Ban
co da Amazônia. Isso significa que se destinarão re
cursos ·nessa proporção às regiões. ·comprovada
mente mais necessitadas de: investimento:;;; mcdm3 

-''"-'?e. Não se·trafâde paterrtalisrnG'e?muit6 inànos'de 
·éJoàÇão: Teve"o Senà:dofWaldéCk OmelaS'occuidãdo 
de dispor, no textó da Emenda· rJ2. 5;. quE!' esses: rà

. cur5os serão-:''aplicacfos' éom' critériós; de;rerrnirielà
·-ção-:-que·lhes preservem 'O varorYO\'BáricO~doCNor-
deste'e o Banco da'Afnazônia,"amboseom::reconhe
cida capacidade 'para identificar as po5Sibilidad~·de 
retomo . econômico '·e social •de; investimenlos em 
suas esferas. de'atuaçãà, terã()lcomo orientai)~Eapli
cação desses· recursos de forma;& garantir.. essa ren
.tabilidade 

•• c • .;.,, Sr. Presidente, Srs. Senfldores, propostas como 
.as queLcitei constituem a. de!)1011Slração de que •. é pos
sível .. encontrar. fórmulas . criativas para. se garantir ·o 
_cu_mprimentp,cfol>_·dispositivos.-constitucionais,,que.de
terminam a busca de redução das desigualdades re

Zgionais,._Definern-sistemas P&"financiamento das ativi
-dades;.econõrniças:das::regiões mais· pobres· OO,Pafs 
~ela mapeira a 9arantirdtJesSun;t'fluxotde.te!CÚ~ P&r~ 
rnanente e:estávei;, .. Suacaprovação certamente:,asse

,;gurará:um·.OOVO. illlJUiso para p Nordesté, como. para a 
-~ônia> ms1.srlr..sqmoos S'\Sq "ooildúq <'.S1~bi'v~eã 

Paralelamente, entretanto, precisan:JQS;inten-
sificar nossos:esforçõs·.pata:que sa.estabelãça en

--~!!!1 !-!W~,;BO~(!~~e~_ti~~fLe,?~enY,<2_lvimento regio
'-~.at,.,i9~'!~r~ ,~~~ ~P.!~~~~~~b~.!_eser'lp~ra todas 
c~ aQ~nci~ ~9e.@PY.~I1JOsff~~F~ea9JR.es de in-

•!::< e "· .. lguaimente- tJeni-eSt:rtifurackj.·é ó: projetO' dé !lei 
dô'SEinado "dé'n2· 22;' de:-1997;:-apresentádo' pelo: Sê

. nàdor Bani v elasç· ex-MiniStro dd Planejãi'rientdêl're-

vestimento como os determinadoli!Jlli.r:a.::? BNDES 
pelas duas proP.ostas a gue me referi. Deverá ain-

- .;'lf'a'1gélrãQfir"re'Çiírsõ§l'p'af.['âpii<!ã'Çõ'e§ .fifi. íilfra-es
~- 3fií!tiíra? N~ ·si:f·tlatã:"iriSistimõs? dã' ffi'iíâ,l!"cfo~~'õ . 

Muito pelo·êõriti'iiiio.''cõiiStitúi"uritinvêStíiriêrito ·ex-lato_r da Comissão Espacial Mista1 do- CongresSõ Na
'cionàl;· que 'examinou o desequilíbrio eéoliômiCô·fiil
ter-regional brasileiro. Essec projeto' éStabeíece: uma 
política de desenvolvimento· regional· a partir:Oos re
cursos financeiros. sob administração· do BNDES3:.]! 

'Hóje;càiriô·seSãbéi'oBNDEs <:Onstitilro·prrn
cipat·órgão de fomento do Pafs, por força não·ãpe
nas·tle fatores c:Onjunturais:·mas também' de disposi-

õ nvos dà.CoriStittiiÇãó de 1988:A'ápiK:àção""dé"sêüs'-._ 
recutSos;· nos te~ do'pi'ojéfô'êlo ~iíãdÔf'Beni 
V eras, deverá conferil"prioiK!ade'à ·promOÇãôi dO 'De
senvolvimento ·da 'Amazônia ·e· do Nordeste~ :As duas 
regiÕEis receberão urna proporção creScéhte desses 
recursos, partindo'de:30o/o'e1Tt1998 e se·éstabilizah
do em 40% a·partir'do' ano 2000! Esse investimento 
poderá se dar em três esferas: o financiamento às 
atividades produtivas, a implantação e modern
ização da infra~strutura e a expansão e melhoria de 
sa:-Jiços públicos como educação,· saúde· e sanea
mento.· 

A partir daí, o projeto estabelece engenhosos 
mecanismos destinados a garantir que suas determi
nações não se tomem letra morta. Por exemplo, as 
eventuais frustrações no cumprimento dos percen
tuais fixados para as aplicações deverão ser com
pensadas por meio do repasse de verbas em mon
tante correspondente para os fundos constitucionais 
de financiamento das Regiões Norte e Nordeste. Um 
relatório . detalhado a respeito das atividades do 
BNDES no que. se refere ao cumprimento da lei de
verá também ser encaminhado anualmente ao Se, 
nado pelo Poder Executivo. . .. , 

,- .• .-, , ..... , .. '!...,. -:{.• ':· .... r .. -~·:~:.,;•.., .:.' •. '";:,..·s::-: V:!"i . ..., 
-tremamente' rentável, a mécho·e longo prazo~ Será, 
. 'pioVá~eirriérite?t> mâls' fàntáver de' tódo's oS:1nves-

,.:Jiin~iifàs? ãqueliFquêP ãlém'de.-retômâ ecóMrriicô, 
.-. proporêioííâ'if inJégiaÇãéí'soeiíi(&'~-"tã'mtdnariaa 
BNaÇãa~ 
S:b ISr.· .. :~ 
-~. 0 "'(;no UITl!'l, v~z. ~s a economista. Lena,la\tinas. 

~~~'Wdtlli1~~~t~~ry~t~~~~e:~&~~~~~ 
~~õéf~j,idrlBiis}dtiâ§100iãcrJS-·d'~ãis:'"Â,.~o··t~ 
._e • .,_~ -:.~...,..J!· ":i 

mesma ~xpll~ a~~lg;u~q~q~~ ~,~?,r-~-~é,~;~-
amf'l -~ d!Jt~rkla,.~ P-~9!g~~ B~~~~IJ:!!rmoS a 
__ pelj(el}~de qualquer cla,s_ gran:Qes J~tdadéS.brasileiras 
-Pa~ pe,rcebermos, ao viVo e -em cbres ã'Verdádê da 
·_-ó6~riâ~~;~a''~Qorijlsti::.é'111Stame'ilté~t> :c~ú_e pre-
tendemos évitar: 

Muito obrigado, Sr. Presidente, 
O SR. PRESIDENTE (Júlio Campos)- Tendo 

-em vista. a republicação,., no" Dlárlo;Oficlal· de 20 
·do corrente, da Medida Provisória n~ .. 1.508-15, de 

6 de março de 1997, que "concede isenção do lm-
. posto .·sobre' Produtos ··Industrializados; ... I PI,- na 
aquisição. de. equipamentos, . máquinas,. aparelhoS 
e instrumentos, dispõe sobre o perfodo.de apurac 
ção e prazo de recolhimento do .referido imposto 
para a5 micreempresas e empresas de pequeno 

· porte, e estabelece suspensão do lP I, na saída de 
bebidas alcoólicas,· acondicionadas para venda a 
granel; dos estabelecimentos produtoras e· doses
tabelecimentps,eq\)iparados a· industrial", a- Presi-

. ..d§.ocia estabelece.no:vos prazos para a sua trami
. tação, a saber:. 
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até '25/3 - prázo para reCebimento de emendas 
e prazo para a Comissão Mista emitir o parêcer so-
bre a admissibilidade; ·· -- · 

até 3/4 - prazo final para emitir parecer sobre o 
mérito; 

até 18/4 - prazo final no Congresso NacionaL 
A matéria retoma à Comissão Mista. 
O SR. PRESIDENTE (Júlio Campos) - Conce

do a palavra, por cinco minutos, ao Senador Sebas
tião Rocha, Líder do PDT. 

O SR. SEBASTIÃO ROCHA (Bloco - AP. 
Como Líder.) - Sr. Presidente, Sr% e Srs. Senado
res, o Diário Oficial de ontem trouxe a vigésima oi
tava reedição da Medida Provisória n2 1.549, que foi 
reeditada em 14 de março de 1997 e promoveu im
portante modificação no processo de criação e im
plantação de escolas técnicas no País. Refiro-me 
aos §§ 52 , 6º e 72 que foram acrescidos ao arl 44 da 
Medida Provisória. Por essa nova proposta, a norma 
em vigor em função da Medida Provisória, a União 
implantará escolas técnicas no País apenas através 
de parcerias, daqui para a frente, ficando a União 
responsável pelo financiamento da construção de 
equipamentos e aparelhamento das escolas. Os Es
tados, os Municípios, o Distrito Federal e outros or
ganismos não governamentais interessados ficarão 
com responsabilidade na gestão e na manutenção 
das escolas de ensino tecnológico pelo País afora 
O Estado do Amapá enquadra-se na situação de ser 
um <jos poucos Estados da União que não dispõe-de 
uma~scola técnica federal. Convênio com tal objeti
vo foi assinado entre o Governo do Estado do Ama
pá e o Ministério da Educação no ano passado. No 
entanto, os recursos necessários não foram libera
dos. o projeto ainda se encontrava em fase final de 
elaboração, quando fomos surpreendidos pela medi
da provisória que, se por um lado, facilita a implanta
ção de novas escolas técnicas, haja vista que dis
·pensa lei federal para tal objetivo, por outro lado, ob
.riga os Estados a uma despesa bem maior do que 
vinha acontecendo, porque toda a responsabilidade 
financeira, todo o ônus financeiro com relação à con
.tratação do quadro administrativo, da composição do 
corpo. docente e da manutenção da escola, agora, 
obrigatoriamente, por essa medida provisória, passa 
a ser.dos Estados interessados, no caso o Amapá, 
ou de Municípios que, porventura, venham ta:mbém 
pleitear a sua escola técnica. 

A demanda por criação de escolas técnicas no 
Pais é bastante ·crescente; a cada dia vemos proje
tas aqui propondo a criação de escolas técnicas e 
agrotécnicas. M11s vejo com preocupação essa ini-

ciativa do Poder Executivo de se afastar do ensino 
médio tecnólógico, praticamente definindo uma 
maior responsabilidade dos Estados e dos Municí
pios para esse fim. 

A União tem se empenhado em garantir um en
sino fundamental de boa qualidade e o acesso a to
das as crianças do País, e essa tem que ser a priori
dade número um. Mas os Municípios também já es
tão com suas receitas bastante comprometidas com 
a educação fundamental, que é obrigação dos Muni
cípios, e os Estados, da mesma forma, com o ensino 
regular. 

Entendo que a União deveria continuar contri
buindo efetivamente .e organi~pçip escolas de ensi
no tecnológico, pelo menos nos Estados que ainda fo
ram contemplados sequer com uma· eSCola técnica. 

Espero que isso não seja um indicio de que 
esse modelo também irá ser transportado para as 
universidades e que também não seja um sinal para 
a privatização das escolas públicas, sejam as de en
sino médio tecnológico, sejam as de ensino superior. 

Por isso chamo a atenção do Senado e do 
Congresso para este assunto, pois a medida provi
sória ·vai, com esse novo texto, novamente tramitar 
na Casa e, de nossa parte, temos que analisar se é 
conveniente para o País o modelo proposto ou se 
precisamos modificá-lo, que é o que particularmente 
entendo. 

Quero, também, na oportunidade, Sr. Presiden
te, fazer o registro e pedir o apoio dos Srs. Senado
res, haja vista que esse tema interessa a Pelo me
nos 20 Estados da Federação, em relação ao Pro
grama de Execução Descentralizada - PED. Trata
se de um programa do Ministério do Meio Ambiente, 
com recursos do BIRD e do Banco Mundial, que es
tabelece convênios com os Municípios, com a inter
veniência dos Estados, para a recuperação de áreas 
degradadas, sobretudo as chamadas ·capoeiras, 
com o objetivo de fixar o homem no campo, de me
lhorar a condição· de vida da população das áreas 
rurais do nosso País, reflorestando aquilo que foi de
gradado com árvores frutíferas, com pródutos que 
possam ser comercializados e gerar renda para as 
fanJilias, contribuindo, dessa forma, para sua manu
tenção em seu habi1at, garantindo a renda para ma
nutenção da escola, da saúde, enfim, de toda a sus
tentação da famma 

Esse convênio foi assinado, aproximadamente 
·há 18 meses, por Municípios e o prazo termina em 
junho próximo. · 

Está chegando uma delegação do Banco Mun
dial ao Brasil para avaliá-lo e alguns Municípios ain-
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da não tiveram sequer a possibilidade de assinar o 
convênio. Ou seja, o prazo final do convênio do Bra
sil com o Banco Mundial encerra-se entre junho e ju
lho. É necessário obtermos, do Ministro do Planeja
mento, Antonio Kandir, e do Ministro. do Meio Am
biente, Gustavo Krause, o apoio,para que haja uma 
proi'rogação. desse prazei. 

EstoÜ trazendo este pleito ao Senado Federal 
e espero contar com o apoio dos Senadores. É um 
projeto muito importante,, sobretudo com essa nova 
visão do desenvolvimentÓ sustentáVel. para garantir 
melhores condições de vida para a população. no 
campo • .Portanto, ,merece e precisa do apoio .de to
dos nós para. garantir a prorrogação desse prazo no 
sentido de que os Municípios que ainda não,assina-
rar:'l tenham li o~rtunidade de faZê-lo. · 
. , , Complicado e preocupante é que os Municípios 
que assinaram o conv,êaio, deveriam prestar contas 
em junho, quando ence!Ta:-:>e o convênio. Somente 
agora é que estão corneçãndo á executar o progra
ma definitivamente, com a.aquisição de equipamen
tos, aragem da terra para produzir os efeitos deseja
dos pelo projeto. 

, ·:··. Sr. Presidente, gosta~, também , de ,fazer um 
comentário a respeito do Movimento dos Sem-Terra, 
agraciado, ontem, .com o "Prêmio Rei Balduíno", na 
Bélgica, e lamentar que nenhuma autoridade brasi
leira tenha comparecido para prestigiar o evento.\_ 
Aliás, a imprensa noticióu.que.o f'residente da Re
pública negou-se a receber uma delegação da Bélgi
ca, em fun@~ da concessão -~eSst:! prêmio ao Movi
mento dos Sem-Terra. pelos- relevantes:· serviços 
prestados ao desenvolvimento· de. um país do Ter
ceiro Mundo. O Sentíor Presidente, ao se negar a 
receber essa 'delegação, acabou .prejudicando, pro
vocando o cancelanlE!nto da viagem da delegação. 
Essa atitude não se coaduna com a prática do Presi
dente da República, com o currículo democrático de 
Sua Excelência e, portanto, quero discordar e repu
diar esse ato do Governo brasileiro nesses dois as
pectos: de não ter considerado esse evento muito 
importante, ao deixar de mandar representantes e 
de se negar a receber a delegação belga 

Quero concluir, Sr. Presidente, fazendo um 
apelo ao Presidente Fernando Henrique Cardoso. 
Mais uma vez, os servidores públicos federais ga
rantiram na Justiça a reposição dos 28,86%, assunto 
do pronunéiamento do Senador Gilvam Borges há 
pouco. Agora são 10 mil servidores, da Previdência, 
que conquistaram Qg.J:J:ibUilal RegiO!)al Federal o di- -
reito de reaver os 28,86% •. No entanto, um novo re
curso da União vai obrigar o exame da matéria pelo 

Supremo Tribunal Federal, que já deliberou para 11~ 
Então, que o Governo, de uma vez por todas, acate, 
através de medida administrativa, a decisão do Su
premo Tribunal. 

Estamos discutindo na Casa o efeito vinculan
te, . ~ que sou completamente favoráveL Portanto, 

. faço· esse apelo ao Presidente da República para 
que reveja sua posição ostensivamente contrária 
aos interesses dos servidores públicos federais, aca
tando essa decisão do Supremo e estendendo esse 
benefício a todos os servidores dalJnião. 

· " Peço desculpas ao meu compru:~heiro e amigo 
Senador Júlio Campos; por ter me pro;ongado. Obri
gado. 

·· Durante o discurSo do Sr. Sebastião 
Rocha, o Sr. Júlio Campos deixa a cadeira 

· da presidência, 'que é ocupada pelo Sr. Frei
tas Neto. 

O SR. PRESIDE~ (Freitas Neto)- Concedo 
a palavra ao nobre Senador Pedro Simon. (Pausa) 

Concedo a palavra ao Senador Júfio Campos, 
por 20 minutos. 
, . . O SR. JÚUO CAMPOS (PFL- MT. Pronuncia 
o seguinte discurso. Sem revisão do orador.) - Sr. 
Presidente, Srs. Senadores, dois assuntos me fa
zem ocupar a tribuna do Senado na tarde de hoje. 
Primeiramente quero me referir à denúncia publica
da no jornal Diário de Culabá, na página A-7 da edi
ção de hoje, 20 de março de 1997: 

"DEMORA ELEITOREIRA 

Entrega de tratares da Proso/ a prefei
turas foi um ato •simbólico". 

Deputado denuncia que máquinas con
tinuam nos pátios da empresa revendedora. 

Após duas semanas do megaevento 
em que 10i prefeituras de Mato Grosso· re
ceberam simbolicamente 140 tratores do go
vernador Dante de Oliveira é. do Ministro da 
Previdência e Assistência SÔCial, Reinhold 
Stephanes, até agora apenas nos municí
pios da região de Sorriso as máquinas che
garam efetivamente. 

A demora na entrega fez com que o 
deputado estadual Quincas Santos (PFL) 
apresentasse na sessão de ontem pela ma
nhã da Assembléia Legislativa um requeri
mento em que solicita à presidente da Pro
sol (Fundação dé Promoção Social), a primei
ra-dama Thelma de Oliveira, informações so
bre a realização de um cronograma de entre-ga aa.s-maauinas. - - - · · ·· · -
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Os equipamentos foram comprados 
por um convênio entre o governo estadual e 
o Ministério e o Governo de Mat<!J Grosso, 
com recursos de R$3,87 milhões, com o ob
jetivo de atender a cerca de 83 mil produto
res e familiares do Estado. Além de um tra
tar, cada kit entregue inclui grades aradoras, 
colheitadeiras e uma carreta com capacida
de de três toneladas. 

O Deputado diz que recebeu reclama
ções dos prefeitos de Barra do Garças, 
Wanderlei Farias, e de Campinápolis, Orlan
do Brito, quanto à demora na entrega dos 
tratares. "Nas regiões em que há produção 
de hortifrutigranjeiros, a preparação do solo 
já deve começar a ser realizada e os-trata
res ainda não chegaram aos municípios." 

Quincas acredita que o governador 
Dante de Oliveira quer usar do mesmo fato 
político (a entrega dos tratares) em vários 
municípios para obter dividendos eleitorais. 
•o Governo quer fazer um carnaval em cada 
entrega•, acusa o parlamentar. Segundo o 
parlamentar, as máquinas continuam no pá
tio da empresa revendedora. 

Mais de cem tratares 'que deveriam ser....entre
gues às prefeituras perma:necem há mais de -Seis 
meses no pátio e estão se estragando. 

Esse fato já foi comunicado ao Ministro da Pre
vidência e Assistência Social, Reinhold Stephanes, e 
à Secretária Nacional de Assistência Social, Lúcia 
Vânia Abraão, que, lamentavelmente, não tomaram 
providência alguma Já está se formando um clima 
de revolta na Assembléia de Mato Grosso contra 
mais esse descaso do Governo, que recebe recur
sos federais no valor de R$3.870 milhões, adquire 
os tratares e os deixa seis meses parados no pátio,. 
sem entregá-los aos municípios, sobretudci àqueles 
cujos prefeitos pertencem a nossa coligação, que é 
oposição em Mato Grosso - prefeitos d9 PFL, PTB e 
PPB. Os tratares - repito - estão apodrecendo no 
pátio da empresa revendedora. 

Sr. Presidente, alguma providência tem que ser 
tomada para pôr termo a essa situação. Não é justo 
que o Governo Federal repasse dinheiro ao Governo 
Estadual, este adquira as máquinas e não as entre
gue para serem utilizadas pela nossa população. É 
lamentável que no atual Governo nenhuma denúncia 
seja apurada. Há mais de 10 dias afirrilamos isso ao 
Ministério da Previdência e nenhuma providência foi 
tomada para fazer com que essas entregas sejam 
efetivadas. 

Por isso o meu protesto pelo descaso com que 
oGovemo d9_Estado vem tendo com os recur5os 
públicos, deixando praticamente estragar no campo, 
no depósito da firma fornecedora, equipamentos ad
quiridos com o dinheiro da Secretaria Nacional de 
Assistência Social. · 

Sr. Presidente, Srl's e Srs. Senadores, outro 
assunto me traz a esta tribuna. Dedicando-se à difí
cil tarefa de solucionar os diferentes e graves proble
mas que afligem a sociedade, o Presidente Fernan
do Henrique Cardoso decretou, no ano passado, in
dulto especial e condicional a cerca de 12 mil conde
nados de bom comportamento, que cumprem reclu
são de até seis anos nos estabelecimentos peniten
ciários de todo o País. 

Apropriadamente, não foram contemplados 
pelo benefício presidencial os presos condenados 
por crime de latrocínio, de extorsão seguida de mor
te, de extorsão acompanhada de seqüestro, de estu
pro, de atentado violento ao pudor, de envenena
mento de água, alimentos e remédios, de morte pr;i
ticada por grupos de extermínio, de tentativa ou con
sumação de homicídio qualificado e de genocídio, 
entre outros. 

A medida deveria diminuir a superlotação dos 
presídios, causa freqüente dos motins deflagrados 
pela população carcerária, vítima das precárias con
dições de sobrevivência e da prática de todas as es
pécies de violência, atos comuns nas dependências 
ditas de recuperação de presos. _ 

Com efeito, esses estabeleCimentos ainda r;. 
gistram a altíssima média de três rebeliões a cada 
mês, em conseqüência da superpopulação e do es
tado físico marcadarnente ~ótico em que se encon
tram as instalações e os equipamentos, numa clara 
demonstração da incapacidade de o Estado. geren
ciar a contento o cumprimento das penalidades por 
ele mesmo impostas. 

A propósito, Aloysio Biondi relatou para a Fo
lha de S.Paulo o que considera "uma das histórias 
mais comoventes dos últimos anos• acerca das dis· 
torções' existentes no sistema penitenciário brasilei
ro. Na detenção superlotada de uma cidade do inte
rior pal!lista, "os presos formaram um consórcio sui 
generis, . em obediência ao qual pagavam . uma 
quantia mínima por mês para comprar algo sonhado 
por todos: pura e simplesmente a liberdade". 

·um preso mais instruído havia descoberto que 
muitos colegas de cela estavam ali havia meses, 
sem necessidade: haviam cometido crimes leves, 
não tinham antecedentes. poderiam esperar a deci-
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são do juiz em liberdade. Mas não tinham dinheiro 
para pagar a fiança que lhes garantiria a soltura. • 

Surgiu, daí, a idéia de se lazer um mutirão ou 
•um consórcio, realizando-se um sorteio mensal 
para decidir qual preso teria sua fiança paga com o 
dinheiro de todos. Preço da fiança do primeiro liber
tado: R$70,00'. Conclui que, 'por esse valor, os go
vernantes brasileiros mantêm homens e. mulheres 
no horror das prisões, privados não apenas de liber
dade,· mas, conseqüentemente, da própria- vida. 
Sarni-enterrados. Dormindo em pé em celas apinha
das", conforme mostra a CNBB na Campanha da 
Fraternidade deste ano. 

..... ·Não se i::onsiderando sentimentos de solidarie
dade humana, mas tão-somente argumentos econô
micos, "cada preso custa ao Estado, em média, 
R$500,00 por mês. Com . ínfimos R$70,00, ou 
R$100,00 ou R$200,00, pode-se libertar um preso 
detido .. por crime afiançável. Uma economia de 
R$5.900,00 ou R$5.800,00 por ano, por preso•. 
-.> Conseqüentemente, •a libertação de milhares 

de presos traria uma economia de centenas de mi
lhões de reais para os Governos Estaduais. Assim, 
compensaria largamente a contratação de funcioná
rios· em caráter temporário para aceler.;irO processo 
de libertação desses presos'. 

'Nada seria feito por humanitarismo, mas para 
economizar. De quebra, a sociedade ficaria livre do 
festival de hipocrisia representado pelas declarações\. 
e entrevistas na televisão e nos jornais, de Governa
dores, Secretários e especialistas do setor peniten- : 
dário, ou defensores dos direitos humanos, que só. 
dão o ar de sua graça quando há rebeliões ou mas
sacre nos presídi~s. •. 

A discussão de uma nova política criminal, por· 
tanto, seria encaminhada no sentido de enfrentar 
esse tipo de problema, concedendo velocidade ade
quada ao uso de práticas efetivas de não reter, inu
tifmente, o preso no cárcere. Discutiria, também, mé
todos de contenção da violência urbana, ao lado de 
providências destinadas a evitar que as prisões, se
jam cadeias públicas, detenções ou penitenciárias, 
sigam existindo como verdadeiras universidades do 
crime. 

·Revela-nos o Ministério da Justiça que não se 
cumprem quase 300 mil mandados de prisão, por 
falta· de vagas para acolher os novos presos. De 
acordo com o cen!!(l da população carcerária, reali
zada··pelo COnselho Nacional de Política Criminal e 
Penitenciária, em 1995, o sistema conta com 59 mil 
vag'ªs para .uma demanda de 140 mil prisioneiros, 
apontando para um excedente de 81 mil vagas. 

Então, mesmo em delegaéiás e .. distritos poli
ciais, acumulam-se presos já condenados e os ainda 
aguardando julgamento; junta-se o criminoso primá
rio ao reincidente, numa promiscuidade que a todos 
infelicita. Todavia, a Constituição Federal garantP 
que o cumprimento das sentenças do juiz criminal 
deve ocorrer em estabelecimentos distintos, em fun
ção da espécie de delito, da idade e do sexo do con
denado, devendo-se, em todos os casos, ser respei
tada a integridade física e moral do preso. 

Om, Sr. PreSidente, Srs. Senadores, clara está 
a impossibilidade de se cumprir o mandamento 
constitucional· em cubículos superlotados, gerando 
revoltas,' depredações e fugas, que muitas vezes 
deixam um saldo de vítimas inocentes e sempre ele
vados prejuízos financeiros para o Poder Público. 

Julga o Ministério que para solucionar o proble
ma dos condenados sem vaga nos presídios seria 
necessária..a construção de mais cem novos estabe
lecimentos penitenciários. De outro lado, a recupera
ção do sistema penitenciário, que há mais de um 
exercício não recebe qualquer investimento, exigiria 
recursos da ordem de R$1 bilhão. · 

No entanto, segundo a avaliação da Ordem 
dos Advogados do Brasil - OAB,' além dos claros na 
lotação; abertos pelo indulto, milhares de outros po
deriam também ser liberados, caso se cumprissem, 
em favor do preso, os benefícios que a lei defere. 
. Já foram constatados.numerosos episódios de 
cumprimento integral da pena, sem que a Justiça te
nha determinado a liberdade do preso, e de reclusos 
cuja situação penal autorizaria a concessão do be
nefício do regime semi-aberto. 

· ... Também, a ausência de serviços advocatícios 
próprios e permanentes impossibilitam que o recluso 
tenha acesso a outra série de benefícios, como a 
unificação ou remissão das penas, pelo abatimento 
dos dias trabalhados e por bom comportamento. 

A esse respeito, o Conselho Nacional de Políti
ca Criminal e Penitenciária indica duas contribuições 
à melhoria do sistema carcerário, representadas por 
investimentos na ampliação e construção de presí
dios e pela aplicação intensiva das penas· alternati
vas, em lugar das condenações privativas de liber
dade. 

Com isso, o confinamento seria substituído por 
penalidades como multa e confisco de bens, confor
me o caso, .e 'pela aplicação, ao criminoso que não 
representa riSco para a sociedade, de penas retribu
tivas, compensatórias e equivalentes ao prejuízo 
causado pelo ato delituoso. 
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Ainda de acordo com a análise do Conselho, 
mais de 20 mil sentenciados permanecem recolhi
dos em delegacias e distritos policiais, por falta de 
vaga nas penitenciárias. Essa distorção da política 
criminal em vigor, entre outros prejuízos, impede 
que o preso seja beneficiado com a redução da 
pena por dias trabalhados, conforme há pouco assi
nalamos. 

A Campanha da Fraternidade da CNBB para 
1997, dirigida exata_mente para a melhoria das con
dições nos presídios, tem conscientizado a socieda
de sobre as barbaridades que ocorrem nesses ver
dadeiros "campos de concentração". 

Vamos concluir, Sr. Presidente, estas breves 
apreciações, consignando que, .decerto, esse quadro 
preocupante precisa ser repensado e que nossas 
autoridades urgentemente .promovam a discussão 
da reforma dos ultrapassados métodos e costumes 
do sistema prisional, no contexto mais amplo "dá.ins-
tituição de uma política criminal para o País. · 

Era o que tinha a dizer. 

DOCUMENTO A QUE SE REFERE O 
SR. JÚUO CAMPOS EM SEU PRONUN
CIAMENTO: 

Demora eleitoreira ' 

ENTREGA.DE TRATORES DA PROsOL A 
PREFEITURAS FOI ATO "SIMBÓLICO" i· 

Deputado denuncia ·que máquinas ron/inuam 
nos pálios da empresa. revend6dota 

. 'Aiessandro Alanes 
· ··Da Rapor1agem 

Após duas semanas do megaevento em que 107 prefeitu
ras recebemm simbolicamenta 140 tratores do governador Dan1B 
de Oliveira e do ministro da Previdência e Assistênda Social, Rei
. nhold Stephanes, até agora apenas nos muniçípios da região· de 
Sorriso as máquinas chegaram efetivamente. 

A demora na entrega fez com que o deputado ~ 
:Oulncas dos Santos (PFL) apresentasse na sessão de ontem pela 
, manhã da Assembléia Legislativa um requerimento em que solici
ta à presidente da Proso! (Funda.ção.de PrOmoção Social);·a Pri
meira-dama· Thelma. de OliVeira, inloimações sobre a reafiZaÇão 

'de um cronograma para a entrega das máquinas; 
. Os equipamentos foram comprados por um convênio entre 

o governo esteduaJ e o ministério com recursos_de R$ 3,87 ~lhõ
Eis,· coní o objetivo de atender cercá de ·sa inil pródi..llórés lanÍilia

-res do estado. Além de um tffikir. cada i<it entr9guà íridui gradés 
. aradoras, colhei1adeiras e uma carretà: com capacidade de três to
neladas. 

O deputado diz que recebeu reclamações dos prefeitos de 
Barra do Garças, Wanderley Farias, e de Campinópolis, ·Orlando 
Brito, quanto à demora na entrega dos tralonls. "Nas regiões em 
que há a produção de hortifrutigranjeiros a preparação-do. solo já 
deve começar a ser realizada e os tratores ainda não chegaram 
aos municípios•. 

· Quincas acreárla que o governador Dante de Oliveira quer 
usar do mesmo fato político (a entrega dos tratores) em vários 
municípios para obter dividendos eleitorais. •o governo quer fazer 

um carnaval em cada entrega•, acusa o deputaclO. Segundo o 
parlamentar. as máquinas continuam no pátio da" empresa reven
dedora 

A assessoria da Proso! informou que o cronograma de en
trega dos tratores já foi definido e enviado aos deputados na se
gunda feira à tarde. Os técrlicos da fundação acredi1am que o re
querimento tenha sido feito por Quincas antes do parlamentar ter 
recebido uma cópia das datas estipuladas pelo governo. 

Conforme o secretário interino de Agricultura e AssuntoS 
Fundiários, Luiz Duarte, a entrega começou na semana passada 
na região de Sorriso e, na próxima sexta-feira. os municípios da 
região de Chapada dos Guimarães serão os próximos a receber 

-OS equipamentos agrícolas. De aCO!do com a Proso!, até o finai 
de abril SOo/o dos trafDres devem ser entregues. Pelo cronograma, 
as próximas regiões atendidas serão Brasnorte/Diamantino {em 5 
de abril), Cáceres (dia 12), Dom Aquino (13), Várzea Grande (18), 
Barra do Bugres (19), Sinop/Aita Aoresta/Peixoto de Azevedo 
(26) e Juara (27}. 

A Proso! esclarece que a entrega não está sendo executa
da de Uma só vez a pedidos dos próprioS" P..eteitoS, que querem 
reunir produtores e associações em cada entrega Por causa áos
so, a fundação ainda não confirma as datas para a entrega após 
.abril, mas garanta que.todos.os kits serãqentreguesafépmiísda 
.maio. .. 

O SR. PRESIDENTE.(Fréitas Neto) ~~Os'Srs. 
Senadores Mauro Miranda,- José lgnácio ··Ferreira. 
Benedita da Silva e Esperidião J\min enviaíain dis
cursos à Me5a: para serem publicàdos na forma ·do 
disposto nó árt. 203. do Regimento lntemo: · 

·· S. EJCl!s 5eiã~ atendidos: ' . · . 

O SR. MAURO MIRANDA.{PMDB- GO}- Sr. 
Presidente, Sr's. e Srs. Senadores, na hierarquia 
dos nossos direitos sociais, não é por acaso que a 
ed\!cação vem em e_rimeiro_lugar::n9 textq.,çonstitu
cional. Ela é o pão que alime~ Q espírito de cid?da
nia, e assegurar que seja um bem .de tod~, ,e não 
apenas. um privilégio.dos poucos .que podem .çom
prá-l_a,é .mais qu(!_UITl si!Tlpl~·c:l~ver.do E_stado. É 
um objetivo pragmático de ~afirmaçã() nacional, ·por
que nenhuma nação será forte se não demOcratizar 
entre .ricos. e pobres o domfnio. do conhecimento. SÓ 

. 9 ·miljs anipio 'à liVre", acess() ·ao'. e[iSino é qüé pode 
"quebrar"ó.fataii~riío.d? lei dp'bérÇo; aquela leiâasdi
ferenças sociais ~é origem que-aindá ·teni Ó=pooer 
de sentença sobre o destino do homem e dé'si.Jas 

.. asiJira~s;~A ~~iguliJoo~~ .'Já(). Jl.ôd~.~~e~-ÍÍIJl~:co~-
_den_ação et~rrct .para os que não yieía!:li.'.de beiços 
abastados; ':e ignoràr esse pÍincípi() criStão é impor 
.barreiras. à liberdade individuàl. e· à·-· soberailià' de 
·.todà uma· sociedade. - · · 

, ·. Na juventude, uma das nossa!! bandeira~ pre
feridas era a pregação contra o. obscQral)tiSf!lO .. Aos 
poderosós interessava a ignorâncili das massas, 
para que a elas não chegasse a conSciência dos 
seus direitos. Era uma_verdade, mas não tão univer
sal quanto imaginávamos no dogmatismo de nOSSOS 
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ic:feiais.; q,,país. d~ hoje .. _é ,o~~-tr~,.,,Sé!llq~ __ a. oit_a'!a 
economia do mundo, a expansão aos meios de co" 
municação multiplicou a velocidade do conheci
mento; cf capital'_ hl!manizou· slias_ relações -com o 
trabéllh0:·.~f~Çli~ :.~_urTi ~~n~dig)lisin~ton~8e _at~ante, 
e a SO<:iedad~ P.rodl!tiv~~-~ _t~qg[d~.P~Ios,desafios 
crescentes,. da> globalização.·: 8:-~fantaslllaC da igno
iânci<i;: ·que" causava· ãpr~ehsão li"révó!ta, inirerteii 
sua_:diréção, ~- ~!i$ta:. d~:i';[l~:~iroi~oP95ta, :Repetif')
c:IO: Uma imagem, .co~reo~e,.ç~ _q!Je~ l!.l1SUS~. l'!:<>i~ é a 
sofisticaçãO> dos meios ·de• produção; .que: sobe de 
eleiradoi'f'eriquantõ' ê>s' investimentoS' êm. educação; 
'•r•·~.;-.:· .. , •. · . .;. r,..·nw:"":'r·;t.,Tç~· :· :1 ~-··;~"~,,; · • 

;para. atendere.m.:~,).lovas demandas .. da, tecnofo~ 
'gia, sobérií' pela êSêáéia: 

Nãôi::rei<) uê erii'nennúma""···-e·do'mundo os 
, •' ·, ~:~;:q\ ,,., .. ·······~ ','," ::.>!""'N;""~-~,·; ·':..• , ... ~ .•• ·. 

.ir:!vesti~ptqs,;,e.m ·_;~uea~o:-.~~ia.l!l <-~11Jtamel1te 
satisfatórios,,Mas:.vivemos num país de elevados ín
dices -.de: crescimentO" demográfico~' ·de·· demandas 
corre~dentes por escolarização; e de escassez .• 
histórica de recursos para os programas educativos. 
um. ~ís qúe preiêisa deSeríl.rólver-~.paià:' dàr em-
·::·17.! ::-J·~ ~~·, 1,':1~···~··· ·-r~·.v~l' ~l.), :-·,. ,,.._ '~'·.•~··· :,. 'h· .. · .•·~ 
:p~ego_a I:!SSe ~re~me~o- '!ege,tat!Vo,_,e, __ que preasa 

.. -~· fi· •( . ·;: ' ................... ~_,. ::::1\_.:.. •• • .i' .: ,.,. ...... ~;· ' - . 

educar para ga.rap,tif.,!i~~o ~os,J?9slos_ de :trabalho. 
Pela força,. .df!)~iriiP,@iÇ!a~,;,"'à:'.éi~ ~_Çciti(eúoo;. ,guardo 
como uma" pérola 'a lembrahÇã-cü=mma-traSe·oo eCo
nomista americano Garyt'Becker?'"prêníiÕ:Nobel de 
Económia:· Elé disse que a. arrancadá do Brasil co
meça· nas 'salas' de' au~ Nada •mais' ãtuar e iferda~ 
~déiro. Creiô inju5to:-Cieixa'r' de"reconhécér: o,·estorço '
·a&":ministro Paulo" Reriatdr-na paisagem fria 'da• Es
·piariàda 'aciSMinistéíios:rcom•üm:conjunto de ações 
'sÜcessiVàs,t àlgLifrias''práticaseêCootraS~convencio
·nais, ele'vem:cutueandcfaS:patás~eSse paquiderme 
:que é·a'ec:lucaÇão'7brasirelm:-Mas'fipreciso ir· muito 
·além; para:· buscar're5po5tas: de médio ·e de longo 
prazos; 
· .. · · Eni êdição recente, a Gazeta Mercantil pu
blicou ·uma· análise· sobre a- má distribuição de 

renda no Brasil, e, com base ·em estudos de pes
quisadores do IPEA, chegou à conclusão de que 
a "desigualdade educacional é a raiz do proble
ma•:·A opinião dos economistas é de que "oBra
sil dificilmente sairá da posição de país mais de
sigual do mundo sem resolver a dramática desi
gualdade educacional". Para mim, o primeiro dos 
grandes gargalos que emperram a educação no 
Brasil é o vício histórico de inversão da pirâmi
de. Numa/reportagem de capa do ano passado, 
que cito -agora porque o panorama estatístico ge

:ral da 'educação não se modificou, a revista Exa
_J"(le ·mostrou que, ~numa, inversão perversa, as 
universidades absorvem quase dois terços dos 8 

bilhões investidos pelo governo federal em educa
ção". A mesma revista assinalava que •a Coréia 
apostou no ensino básico. Em 1970, sua renda 
per capita de 250 dólares era menor que a brasi
leira._ Hoje é o dobro•. "' ' · 

'· :Ouvido na: Ocasião pela revista; o minist.:Õ 
P~itÍio' Renato reconheceu a necessidade de' ré
conceituar as prioridades dos investimentos;'-em 
benefício do ensino de primeiro e segundo graus, 
onde ó\:í defeitos do sistema levam à evasão e' à 
repêiêricia;'"é' o~Cie''apenas cinco de 'cada '100 
crianças chegàm-·à, universidade. Além de' a:Umen~ 
tara base de acesso'ào ensino universitário' aos fi~ 
lhos de fammas' que não podem pagar as escolas 
particulares é' os· cursinhos do pré-vestibÚiar, a 
melhÔriâ da eduéação pública é exigência das nO:. 
vás'"realidades''éie úma economia obrigad!f'a·ser 
cada vez mais éo'mpetitiva AG-<:onfirmar essa 'teri~ 
ciência, o Ministro diSse que •as profissQ&s'estão 
mudandc{râpidamente, e qué milhares' cie empre'
gos são destruídos num setor e criados 'em ou
tros•: 'Aêompanhd'o racioêínio do Ministro, e cons
tato que está ·aí,·em _boa parte, a causa da margi
nalização da mão-de-obra não qualificadà~ A revis
ta lembra que "o nível.de escolaridade dos traba
lhadores brasileiros é de três anos e meio, contra 
8,7 anos dos argentinos e 7,5 anos dos chilenos". 
: ··- , De lá para cá, é preciso reconhecer que houve 
avanços nos caminhos abertos pela legislação. A 
Emenda Constitucional que criou o Fundo de Manu
tenção e DesenvoMmento do Ensino Fundamental 
e de Valorização do Magistério, vai garantir o inves
timento mínimo de 300 reais por aluno, além de as
segurar que 60 por cento dos recursos previstos na 
Constituição sejam direcionados para o ensino fun-

__ damental, sob a gestão de estados e municípios. É 
a municipalização que está chegando de fato, e que 
poderá revolucionar os resultados dos próximos 
anos. Acho que o MEC deve adotar sistemas efica
zes de acompanhamento e avaliação, estimulando 
o surgimento de projetes-pilotos de excelência entre 
os municípios, para a partir dar pulverizar a divulga
ção estatística das expériências bem-sucedidas, 
através de intercâmbios, debates ou programas es
peciais que instituam uma nova consciência de re
sultados. 

Sr. Presidente, deixei para o final destas mi
nhas considerações a expressão de meus anseios 
quimtó ao Muro da nossa universidade pública, que 
vai mal das pernas para cumprir o seu papel de 
agente institucional das grandes transformações so
ciais. E volto à mesma reportagem da revista Exa-
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me, que reproduziu o desabafo do ministro Paulo 
Renato, ao afirmar que •a sociedade não quer dar 
mais recursos para a universidade". Eu sei que 
oferecer ao ensino superior o seu poder de inter
face ativa nas relações com a sociedade, como 
deve ser, é um caminho longo e penoso que 
deve ser trilhado em parceria com essa mesma 
sociedade. Não para ser ainda mais penalizada 
de encargos no seu todo, mas para compreender 
e apoiar iniciativas que democratizem o acesso 
aos mais pob'res, já sacrificados pela má qualida
de das escolas públicas. São os que não freqüen
tam os bons colégios e que são obrigados a traba
lhar de dia para estudar à noite, geralmente em fa
-culdades pagas. Uma ampla discussão sobre al
ternativas viáveis de democratização 'do- ensino 
superior não deve mais tardar, e deve inspirar~se 
na solidariedade. 

Quero resistir à tentação simplista_-de, prop<?r 
que aqueles que podem pagar devem _pagar pelos 
que não podem. Trata-se de JÍolêmica alimentàda 
pelo irrealismo, que de vez em quando aparece com 

-a mesma velocidade oom que morre. E prêciso bus-
-car soluções i!'ltermediári~ ~ue não dewertem ini-
-migos prévios, seja pela via dos incentivos: 'seja-pela 
:anemativa _da intElrac;iãcr_ emp~"uniVersídaae _ n_a 
:promoção de pesquisas·e·na produç?o:deJecnol9-
:gias, seja no ressarcimento gradual,~-j:Jelos' futuros 
,-profissionais, dos investimentOs ''neles·· realiZãdàs 
' pelo Poder Públic9. Os atuais · pàdrões cie·· adininis
j~ção:do crédito eduçativo têm-se revetacti)_:p~ 
"'riQs, .e eu mesmo já ocupei a. Tribuna para denuileiar 
-esse fato. Um gránde debate naciónàl'orientado e 
':eondÚZido pelo MEC, de-forma aoerta, com a partici
-pação de educadores, e~presáiios e -~ntidades eS
tudantis, deve buscar fórmulas inteligehtes e criati
·vas. Acho que o Congresso', 'ou'mais-especificamen
, te; uma comissão' mista :de eduCàção."podé'set~o 
·palco mais adequado para -esse>grande•'Objetivo. 
·Como-beneficiária'direta,:·a·:sociedade:'deve-assúmir 
de frente esse debate para ser também ~ponsável 
pela sobrevivência da universidade pública;-!luma li
·-""ª recfproca de interesses •• Nenhum outro setor vi
. ial para o dese.WóMmento· reclama tanto a piesença 
· de uma sociedade solidária 'Á lef"'arci Ribeiro. esta
beleceu para o governo federal o 'compromissO de 
regulameotar este ano a Década-da Educação, 'que 
foi prevista pela Constituição, e.e~~-pode ser uma 
circunstância favorável para àgilizar a 'realizaÇão 

. desse debate. • · 

A autonomia que a atual Constituição asse
gurou à gestão financeira dos recursos que-São re-

passados às universidades e dos que são J)or elas 
gerados, é uma conquista ainda fortemente influen
ciada pelas intervenções freqüentes do governo fe
deral, com seus regulamentos complicadores. As 
fontes adicionais de receita estão sujeitas a normas 
burocráticas inibidoras da autonomia, e não é inco
mum o impedimento das instituições para aplicarem 
esses recursos, que são gerados naquela escassa 
minoria que mantém serviços hospitaÍare~. Para cor
rigir definitivamente esse desencontro entré a lei e a 
realidade, é.imperativo_apreSSa.r'a'regulamen~ação 
dos poderes autónomos da universidade, na busca 
de instrumentos adicionais de receita com a presta
ção de serviços ou com as contribuição dos mais va
riados segmentos sociais e económicos, como é co
mum erri outros'paJses: 

É irt:Jportante assinalàr, 'afinal,~lgumas'preó
CIJJ)~Ções·: essenc1a1s .gue: quero:·transínitir 'à1-efle
·xão dos meus .. pares~· 'lmag1no · umac;univei'Sidade 
_mais aberta· na sua-integrá.,.Ção coma-sociedâde'e 
'mais sensrvel na percêpção 'de seus compromiS
sos com as grandes questões sociais do-nossa 
tempo, sem os -ranços 'dó bàcharélismo;·num casa
mento de intenções em que não falte.,a contraparti
da daqueles -.que."possam contribuicpara:números 
-crescentes.· de vagas:e"para, mudanças_:qualitati1Ías 
no. ensino:e :na pesquisa;· Os ·comprpmissos doh- · 
.der.P~blié:o:co~ a;educação de primeiroo:e: .. segun- • 
do graus deverri ·garantir: investimentos .suficientes 

·para atender à·-!:lemandá de_ pobres :ou.:ricos que 
-aspiram :chegar-ao,topo· da formação;UQivers~a,.. 
sem ter que:-abandonar os sonhos :no :infcio.•oU-_no"" 
meio da·caminhada,:É·•uma.grande·responsabilida
de nacional h.itar,contra a.evasão de.20_por cento 

. que ocorreu. neste. pais, -nos _liltirnos .anos; :entre .os 
,.que se matricularan:hno.curso.superior .. e não che
;garam a .concluf~lor•~por~carências econômicas ... .E 
,reverter a.decadência.que vem marcarido.a .. q~i
-dade do ensino superiÔr ;é a questão que falairiãls 
.de perto às.nossa5.crenças.em.um pârs:inàispifis
..pero .e. justo,,além ·de. mais. -competitiVo..nas_.suas 
-relações.:económicas.com. õs _parceiros ,do .mundo 
globaliZado-. Para ser legftimo:.o..sonho..de.ing(es
sarmos no_ primeiro mundo .. teremos,que adotar a 
e,ducação democrati~da como ·a ·meta das inetas, 
num. mutirão constante .e :obsessiva':cjue· envolva _a 
vontade. e ~ ações toda a $oÇiedadé~ ~ 

:Era .. éi qué ... eu .tinha a :dizer. Sr. Pi-esiderite. 
Muito obrigado • 

O SR. JOSE IGNACIO·FERREIRA (PSDB
ES) - Sr. Presidente, s~, e Srs. -Senadores, as vi
sitas de Chefes de Estado tomaram-se, ·por· assim 
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dizer, uma rotina neste nosso mundo globalizado de 
COR1W1icaç00s também pessoais diretas, pelos meios 
de transportes os mais rápidos. A visita, porém, do 
Presidente Jacques Chirac, da França, reveste-se de 
significado próprio. Até certo ponto diferente. 

Em primeiro lugar evidentemente pela proce
dência do visitante, a França. Ainda e sempre um 
País especial para os brasileiros. Aquele cuja in
fluência modema rivaliza até com a dos Estados 
Unidos.~ bem· verdade que a França hoje se insere 
no quadro amplo da União Européia. Mas ela, com a 
Alemanha significam a sua maior força· de integra
ção. A paZ frahc6-alemã continua o eixo em t?mo do 
qual gira a nova Europa Ocidental. 

A França nunca deixou de exercer um fascínio 
maior para o mundo: seu bom gosto, seu talento, 
das artes às ciências e tecnologia, prosseguem des

,.pertando internacional .. adini~ção. · Foi. um : riorte
américano, Benjamin Franklil'), ·quem disse: todo ver
'dadeiro homem livre térn duas Pátrias, '.a suá e a 
·França_· ·· 

· O Brasu nao poa1a~r e~o. 

Desde pelo menos o Século".XVIII do iluminis
mo enciclopedista e da Revolução Francesa· que a 

:marca da França veio para ficar: São tantos os escri
tores, pintores,· escultores,. músicos, filósofos,. cien

·tistas· de .lá com ·extraordinária·. repercussão 0 entre 
:nós; .. que seria impossível-enumerá-los' A .latinidade 
:da Arriérica Meridional não se esgota:·:na1tispanida
. de~ como parecem querer os norte-americanos; a la
·:tinidade americana estende-se às, raízes francesas, 
·portanto às romanas mais antigaS." 

~ Peoa~ue, e·o'Piés•aente"Chiraé reconheceu-O 
rem Oiscurso ·na sessão solene dô 'Congresso Nácio
:nal em' 12 de' março corrente;'pef!<i que "durante 
""muito tempO 'deixamos'' de cUltivar o nossa 'grande 
· potenéial de -amizáde". 'Guerras;~conflitos. 'dentro. e 
·faia ·da Eú'ropa, ·desViaram ·n<>Ssas atenções. ;Ja
-mais;:: contÍJdo, nossas intenções. onginárias,' 'CO
'inuns/de li!: ~rda.ile; igua:Jdade ·e 'fraternidade 'i:intie 
·os indivíduos e os póvo5 conforme .a; Jição'm8ior'd~ 

·RevoluÇão F-rar.ceSa: · 
Nem por isso o Brasil e a· França deixaram· de 

ter .uma 'relação e5pecial. ·diferente. 'Pouca.gente ob-
<>serva que a '!=ran_çà é. o únioo Pafs.eur_opeu,a dispqr 
de fronteira terre5tre com o ·Brasit'·sini, a 'fronteira 
<iâ'Guiàna. Póis ela é ofk:ialmente"um dos-departa
mentos franceses. Uma das suas aglomeraçõês 'ad
ministrativas ae municfpios: .'JnCiúsive cõín deputa-

. ·dos e ~nadares eleitos 'diretamente pelos habifàn
·tes para a As5embléia Nacional Francesa. O Presi-

dente Chirac fez questão de relembrar este mais 
que um mero detalhe. Daí ele concluir. ·o Brasil 
deve ser um dos principais parceiros da França•. 

E recordou que, "com quinze Estados-mem
bros e trezentos e cinqüenta 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 
Estados Unidos e do Cana9á'. •A União Européia 
importa duas vezes mais do que toda a América do 
Norte'. E a União Européi;~ "é de longe o primeiro 
doador de auxílios à América do Sul e o seu primeiro 
parceiro comercial'. A União Européia continua se 
expandindo. Está prevista reunião do seu Conselho 
ainda para o ano corrente, quando, nas palavras do 
Presidente Chirac, "reforçará sua política externa e 
de segurança comum" e abrirá "negociações para o 
ingresso futuro dos países da Europa Central e 
Oriental, de maneira que a União conte o mais rapi
damente possível com vinte e sete Estados que rep
resentarão quatrocentos e cinqüenta milhões de ha
'bitantes". 

O Brasil evidentemente .não deve, nem pode 
- ignorar este quadro. O Brasil tomou-se· tim ·global 
"trac:ler: vinte ~ sete par Cento das exportações b~i
Ieiras ora se dirigem à Europa Ocidental, vinte e 
quatro por cento à América do Norte, vinte e um por 

.·éento à· Amériea do Sul e dezasseis por cento: à 
'Ásia. O Brasil por si .só é um continente, muito mais 
no·'contexto. do Mercosul, hoje "a quarta estrutúra 

-econômica. do mundo", como reconheceu ainda."o 
Presidente Chirac ao enfatizar a urgência de

1 
mais 

aproximação. Possibilitada pelo Acordo.de .1995 en-
1re. Mercosul e União Européia para uma·integraÇão 
·entre ambOs, o parágrafo 12 do artigÕ' 22 chega. a 
prever ·u~ Associação lnter-Regional' · 

- Estamos, a~im, latino-americanos e europeus, 
convocados, mais que . reciprocamente convidados, 
,a um passo seguinte e maior na integração -~.1"()
. americana. Este. o sentido amplo e profunqo :da. re
cente visita do Presidente Jacques Chirac ao B!a{li[. 

·Era ·o que tinhá a dizer; Sr. PreSidente: 

A.SRA. BENEDITA:DA SILVA {PT,.. RJ) _'-'-Sr. 
.. Presidente, Srils.e Srs. Senadores, o Brasil vive Um 
momento ·em que 6 interesse nae~onai riãó é réfefên
·c;~ para as grandes·aecisões pc)lftiCas. Em nõmÊ{'éío 
~combate ao estatisino, a ·ideologia privatista está di
"lapidandÔ o pátrimônio nacional. Empresas cOrno· a 
. Varei do Rio o6ce' cumprem um paJ)el.estiatégicb e, 
portanto, tem de continuar nas mãos do. Estado, sob 

· O COntrQle da_socjedade. Sem a nossa sOberània as· 
segurada não teremos nada, não seremos nada. 
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Com soberania teremos uma política econômica que 
desenvolva o país, elimine a fome gere empregos e 
combata as desigualdades sociais, integrando os se
tores excluídos. Com soberania conquistaremos a 
admiração e o respeito do mundo. Seremos uma pá
tria, uma grande nação! 

Assim, volto a esta tribuna, mais uma vez, para 
manifestar-me a respeito da venda da Companhia 
Vale do Rio Doce. 

Um fator determinante que precisa ficar aqui 
registrado, por significar uma contradição dos argu
mentos utilizados pelo próprio governo: modernizar 
não é privatizar, é manter a Vale do Rio Doce sob 
controle do estado brasileiro. Aliás, podemos consta
tar que a empresa apresenta características marcan
tes de modernidade, de eficiência de dinamismo e 
de elevada competitividade em todas as suas ativida
des, argumentos aliás utilizados pelo próprio Governo 
Federal para justificar o processo de estatização. 

Na contramão dos argumentos privatistas, o 
Governo Federal insiste em vender urna empresa \ 
competitiva, rentável e, principalmente estratégica 
para o País. Contrariando a sua própria visão, para 
quem as estatais são empresas · burocratizadas, 
atrasadas e repleta de funcionários, 'comparadas a 
verdadeiros elefantes brancos, o Governo trata a 
Vale do Rio Doce sem ouvir a população e seus rep
resentantes, como se as privatizações, e em espe
cial a da Vale, não fossem do interesse do povo bra-

.. sileiro. 
A população precisa saber da importância da 

Companhia Vale do Rio Doce e quanto a sua venda 
abalaria a soberania do Brasil. 

A Companhia Vale do Rio Doce é ·um sistema 
produtivo, um dos maiores do Brasil, que atua em · 
setores prioritários tais como: mineração transporte 
ferroviário portos empresas de navegação, produ
ção integrada de alumínio, madeira, celulose e pa
pel. É forte na produção de ouro e rnanganês. Sen
do também grande produtora de ferro-ligas e com 
participação expressiva na · siderurgia brasileira, ar-

. gentina e dà costa oeste dos Estados Unidos da 
América. Gera 17 mil empregos direte>S ·e aplica 8% 
de seu lucro liquido anual em investimento voltados 
parà.o desenvolvimento social, saúde, saneamento 
básico, meio ambiente e cultura da regiões onde 
atua Investe também em desenvolvimento tecnoló-

. giro e em programas de pesquisas de reservas mi
nerais cumprindo o papel de fator impulsionador da 

_ ~onomia e do desenvolvimento tecnológico do pais. 
E uma empresa considerada modelo mundial no seu 
setor. 

Em 1996, a Vale do Rio Doce obteve ótimo re
sultado, com, o lucro-àumentado em 76%. Quem 
afirma isso é seu Vice-Presidente. NO ano passado 
o lucro da Companhia foi maior 57"k que o de 1995, 
encerrando com o lucro de R$517 milhões contra 
os R$ 329 milhões no ano anterior. 

A Vale desenvolve tecnologia de ponta, de 
pesquisa e de exploração mineral, passando pelos 
transportes e pelos setores industriais. Conforme 
uma estrutura organizacional eficiente com unidades 
autônomos e articUladas estrategicamente. Essa or
ganização tem em seus recursos humanos capacita
dos o fator preponderante da competividade moder
na e tem assegurado, ao longo de mais de 50 (cin
quenta) anos, uma trajetória de resultados positivos 
permitindo ocupar espaço de destaque e consolidan
do sua presença em setores estratégicos para o de-

. senvolvimento do Brasil. Na realidade é urna agên
cia ·de desenvolvimento nacional de efiCiência com-
provada. · 

A Companhia Vale do Rio Doce assume um 
papel decisivo no desenvolvimento económico e sO
cial brasileiro devido aos investimentos em projetos 

. que visam melhoria da qualidade de vida onde atua, 

. contribuindo de f5'J!!!a definitiva para a integração do 
país e consolidando a soberania nacional e os direitos 
de cidadania das futuras gerações de brasileiros.· 

A Vale pàssui 16 (dezasseis) milhões de hecta
res, quatro vezes o território da Holanda, de áreas 
destinadas à pesqUls"h, sendo que boa parte está lo
calizada na Amazônia É, portanto,· estratégico para 
o pafs quanto ao subsolo e a problemática da bio-di
. versidade. 

Elevam-se em mais de 20 (vinte) bilhões de to
neladas as reservas de minério de ferro de alto teor 
e de excelente qualidade; chegam· a cerca de 700 
(setecentos) milhões de toneladas ·a$ reservas de 
minério de alumfnio (bauxita); a 80 (oitenta) milhões 
de toneladas as reservas de minério de manganês; 
a 120 (cento e vinte) milhões de tcinéladas as reser
vas· de. minério de patás5io e de ·500 (Seiscentas) to-

, néladas dé ouro e,. neste casa; êb""m fortes indícios 
de que venha a dobrru: ém ciirtissimo praZo.· 

Tem destacada liderança mundial na produção 
de minério de ferro, resixmdenCio par 10% (dez por 
cento) do volume total produzido e por cerca de 18% 
(dezoito por cento) do coinércio 'tmnsoceâniCo· de 
minério. Produziu 16 (dezes5eis) tórieladás ·dé ·ouro 
em 1995 e as recentes descobertas ampliam'as re
servas podendo multiplicar o nível de 'pr-OduÇão por 
várias vezes. loualmente são boas e seguras as 
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perspectivas de evoluir nos empreenóimento:a.-.conc 
!rolados e coligados nos setores de alumíni~ celulo
se, papel, manganês, ferro-ligas e siderurgia. 

Opera dois grandes sistemas ferroviários - a 
Estrada de Ferro Vitória/Minas, com 80 km de exten
são e a Estrada de Ferro Carajás, com 892 km, que 
transportam 150 (cento e cinqüenta) milhões de to
neladas de cargas, das quais cerca de 60 (sessenta) 
milhões de toneladas foram cargas de terceiros. 
Dessa forma, a Vale do Rio Doce é concessionária 
de um serviço público, de grande envergadura, que 
desempenha um papel relevante no transporte de 
bens, mercadorias e passageiros nas regiões onde 
está operando. Igualmente, e em articulação com 
essa malha ferroviária, opera com grande produtivi
dade, portos especializados no Maranhão, e no Es
pírito Santo. Completando esse cenário, opera nave
gação de cabotagem e transoceãnica, na exporta
ção e importação, possuindo frota de porte, de na
vios próprios e afretados. 

De acordo com o Banco Nacional de Desenvol
vimento Econômico e Social (BNDES), a Vale do Rio 
Doce: 

* • .•• detém reservas mundialmente co
nhecidas e suas minas em Minas Gerais e 
no Pará (Carajás) lhe conferem a posição de 
maior produtor mundiaL , 

* • .•. Os mais de 1.800 quilêmetros de 
ferrovias implantadas para apoiar suas ativi
dades de mineração... também oferecem 
serviços de transporte a terceiros e compõ
em a segunda fonte de receitas da. \fale"; 

* "A partir de 1994 ..• passou=ài>osição 
de maior produtor de ouro da América Lati-
na ... •; . 

• • A empresa ..• é resr)onsável pela ad
ministração de grandes áreas de preserva
ção ambiental no Espírito Santo e em Cara
jás"; 

"Possui grande prestígio no Brasil e no 
exterior pelos bons ~ultados que apre)>en~ 
ta e pelo poder de aglutinar investimentos 
em diversos setores empresariais"; 

"No exercício . de 1994, o lucro obtido 
foi de R$546 milhões. 

. E mais: nos últimos anos, a Vale investiu cerca 
de 600 milhões .de dólare~ no setor ambiental, tanto 
na proteção e conservação -quanto na recuperação 
de áreas degradadas. 

É· inegável,: pois, que a Companhia· Vale do 
Rio Doce· desenvolve atividade econômica de ·rele-

va:nte interesse coletivo, devendo por esta razão 
permanecer sob o controle acionário do Tesouro 
Nacional e de instituições públicas. Não há como 
afirmar que a Companhia é um peso para o País 
ou que vem perdendo sua capacidade de dar 
respostas adequadas às exigências dos merca-· 
dos em que atua, pois é uma empresa altamente 
lucrativa. 

Ao contrário cfo que se divulga, a privatização 
da Vale não propiciará maior capacidade e dina
mismo à empresa. Provocará, isto sim, o controle 
de importantes jazidas minerais por interesses 
econômicos internacionais, deixando de promover 
a integração e o desenvolvimento nacionaL A im
portância da Vale resulta na sua importância eco
nômico-empresarial, no Brasil e no exterior, pela 
sua capacidade de estímulo ao desenvolvimento e 
pelas implicações sociais e ambientais de seus in
vestimentos. 

O principal argumento do Governo é o de que 
a venda da Vale vai ajudar a resolver o problema 
do déficit público. Pela avaliação subestimada fei
ta pelo Governo, em tomo de 1 O milhões de dóla
res, mas daria para cobrir o déficit de um mês_ 
Isso é um verdadeiro absurdo! Não é se desfazen~ 
do do País que iremos resolver os problemas do 
tesouro. 

. O governo diz também, que no mundo globa
lizado é um anacronismo o estado intervir na eco
nomia e que agora são as leis do mercado que de
vem regular toda a vida econômica. Isso não é as
sim nem na Inglaterra, berço de neoliberalismo. 
Mesmo nesse país, onde a força do mercado tem 
sólida tradição, o estado tem papel ativo na econo
mia. Aliás, os Estados Unidos, Japão e demais 
países desenvolvidos nunca vacilam em proteger 
suas indústrias quando acham que isso é neces-

. sário. Um exemplo é a navegação de cabotagem, 
cujo monopólio nacional acabou de ser extinto no 
Brasil, .sob o argum~nto de protecionismo, mas 
que nos Estados Unidos só pode ser feita por em
presas nacionais. 

· Sem dúvida, a globalização é um fato mundial 
irreversível frente ao qual nenhum país conseguirá 
ficar de fora. No entanto, o centro da questão não é 
esse, mas como cada país se integrará na globali
zação. Como território ou como ·nação? E o Brasil, 
por suas dimensões continentais, sua grande popu
laçãô a incalculáveis recursos naturais tem de se in
tegrar como uma Nação Soberana, com interesses 
claros e objetivos estratéaicos definidos e não como 
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mero apêndice dos interesses hegemónicos da glo
balização. 

Neste contexto, sem qualquer margem de 
dúvida e sob todos os pontos de vista pelos 
quais se examina a questão, não existem qual
quer razão técnica,econômica mercadológica ad
ministrativa, financeira estratégica ou de qual
quer outra natureza que justifique a desestatiza
ção da Companhia Vale do Rio Doce. Daí, a nos
sa convicção 'de que o governo não.tem legitima 
movimentação para privatizar essa importante e 
histórica empresa. 

A sociedade brasileira precisa tomar consciên
cia do risco, para o Brasil, da venda da Vale. É pre
ciso barrar sua privatização, suspendendo o leilão já 
marcado para o próximo mês, pois privatizar a Com
panhia Vale do Rio Doce é colocar em alto risco o 
futuro da Nação. 

Era o que tinha a dizer. 

O SR. ESPERIDIÃO AMIN (PPB - SC) - Sr. 
Presidente, Sr4s. e Srs. Senadores, lêem-se com fre
qüência avaliações depreciativas sobre a sociedade 
ocidental modema, caracterizada por um marcante 
anseio de consumo, por um instigante chamado ao 
individualismo e, ::orno corolário do individüalismo 
consumista, por uma acentuada ausência de solida
riedade. 

Não é meu propósito aprofundar a análise de 
tais questões neste momento. Desejo tão ,fiOJTlen
te, partindo dessa lembrança, dizer que, ~sar 
das avaliações pessimistas,. há circunstâncias em 
que a sociedade, seja em nível de comunidades, 
seja em nível de governos, não pode dispensar a 
solidariedade. 

Esse é o caso, Senhor Presidente, Senhoras 
e Senhores Senadores, da assistência que deve 
ser prestada às pessoas portadoras de deficiên
cias físicas. Ninguém duvida que a prestação des
sa assistência não pode ficar apenas a cargo das 
famílias, até porque a grande maioria dos atingi
dos pertence a estratos sociais pobres, sem condi
ções de oferecer o menor serviço e o menor con
forto possível a tais pessoas que, muito freqüente
mente, nem lar possuem. As comunidades devem 
participar, mas, principalmente, os poderes públi
cos, em face da magnitude do problema, têm o de
ver moral de viabilizar meios para minorar os sofri
mentos e as dificuldades provocadas por essas li
mitações. 

Nesta oportunidade, quero referir-se de modo 
particular ao trabalho que vem sendo desenvolvido 

pela Associação Catarinense para Integração do 
Cego - ACIC do meu Estado de Santa Catarina. 
Sediada na cidade de Florianópolis, tem a ACIC o 
objetivo de melhorar a qualidade do atendimento 
especializado prestado às pessoas cegas do Esta
do e de outras regiões. Foi declarada de utilidade 
pública pela Lei federal n. 94.230, de 15 de abril 
de 1987. 

Atualmente, segundo carta que me foi encami
nhada pelo Presidente, Prof. Adilson Ventura, a As
sociaÇão está envolVida- na construção de noVa · 
sede, na rodovia VirgRIOVárzea, 1300, oride hOje 
possui, funcionando de modo precário, o Centro de 
Reabilitação, Profissionalização e Convivência -
CRPC. 

A construção da nova .Bede é um imperativo 
inadiável para hoje e para o amanhã, dfarite da gran
de demanda de serviços que lhe são requeridos. A 
nova sede lhe pennitirá uma sensível melhoria na 

\qualidade do atendimento que hoje proporciona aos 
·que a procuram. 

O trabalho da Associação é digno de louvor e 
·de apoio, Senhor Presidente, Senhoras e Senhores 
Senadores, diante da grandeza dos problemas exis
tentes na área da deficiência visual. Dados forneci
dos pela Organização Mundial da Saúde - OMS in
fonnam que o Estado de Santa Catarina tem aproxi
madamente vinte mil pessoas gravemente prejudica
das na visão, necessitando de atendimento especia
lizado. Na atualidade, com a estrutura e os meios 
disponíveis, apenas dez por cento desse contingen
te, portanto somente duzentas pessoas, têm acesso 
aos serviços de educação, reabilitação e profissiona
lização. A grande maioria encontra-se abandonada à 
própria sorte. 

Ainda segundo a mesma Organização Mun
dial da Saúde, a incidência da deficiência visual 
nos países desenvolvidos é de aproximadamente 
0,4 a 0,6 %. A partir desses dados, o Brasil, que 
podemos considerar como a caminho do desen
volvimento, teria atualmente setecentos e cin
qüenta mil deficientes visuais, cabendo· a Santa 
Catarina, que possui cerca de cinco milhões de 
habitantes, a parcela de vinte e cinco mil cegos 
ou quase cegos. 

Por falta de recursos, a Associação está na 
iminência de interromper as obras da nova sede.' Até 
o presente, nenhum auxmo ·Obteve do Governo Fe
deral, do Estado, ou da-Prefeitura. Não é dinheiro 
muito, Senhor Presidente, é dinheiro pouco. Ao re
dor de duzentos mil reais. Muito é o benefício que a 
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Associação vem propiciando aos necessitados defi
cientes visuais do Estado. 

O Centro de Reabilitação e Profissionalização 
mantido pela Associação é o único do Estado e o úni
co do Sul do País com as características de que dis
põe. Mesmo assim é mantido exclusivamente pela As
sociação. Tem dois pensionatos, um para homens e 
outro para mulheres, onde hospeda e alimenta gratui
tamente seus clientes durante todo o período de trata
mento, reabilitaç8.o e profiSSionalização. 

Diante da excelência e da importância dos ser
viços da Associação, Senhor Presidente, valho-me 
desta tribuna para formalizar um sentido apelo às 
autoridades constituídas para que sejam atendidos 
os requerimentos da Associação que aqui apresen
tamos. É uma questão de solidariedade humana, é 
um dever moral do Estado. 

Era o que tinha a dizer! 

O SR. PRESIDENTE (Freitas Neto) - Nada 
mais havendo a tratar, vou encerrar ós trabalhos. 

Está encerrada a sessão. 

(Levanra-se a sessão às 17h43min.) 

DISCURSO PRONUNCIADO PELO 
SR JOSÉ EDUARDO NA SESSÃO DE 
19103/97r QUE SE REPUBLICA POR SOLI
CITAÇÃO DO PARLAMENTAR. 

O SR. JOSÉ EDUARDO (PTB- PR. Para uma 
comunicação inadiável.) - Sr. Presidente, sr-s e Srs. 
Senadores, está rio Correio Braziliense de hoje um 
manifesto "Grito,da Tená Brasil~. !e!ldo sua pauta de 
reivindicações ·sidó entregue ao Congresso e ao 
.Presidente da República. 

Esse manifesto, em seu texto, faz menção aos 
pleitos de definição de uma política agrícola, que 
não é uma prerrogativa da Contag, .da CUT ou de 
qualquer das entidades que o assinam, tampouco do 
MST, mas sim um pleito de todos aqueles que se 
preocupam com a agricultura brasileira e com a falta 
de políticas agrícolas adequadas para o seu desen
volvimento. 

Na campanha. do. então , candidato Fel]lafldo 
Henrique Cardoso; discutíamos. a necessidade de 
definição dessas políticas. Naquela oportunidade su
geri- sem imaginar que fos5e ocupar o Ministério da 
Agricultu~ - a necessidade de . o Governo . definir 
uma política em benefício dos pequenos agricultores 
brasileiros, permitindo a sua fixação na terra, a fim 
de diminuir o êxodo rural, dando não só o 8fl9iq fi
nanceiro, mas principalmente o técnico às entidades 

de extensão rural E!lÇistentes nos Estados, criando 
COildições efétJvaspara que essa assistência técnica 
chegasse aos agricultores. 

Ao assumir o Ministério, uma das minhas pri
meiras preocupações foi a elaboração desse progra
ma que, mais tarde, foi denominado Pronaf. 

Quero manifestar a minha alegria em ver que 
essas entidades reconhecem a importância desse 
programa, criado no Governo Femando Henrique 
Cardoso, apesar de, à época, muitas veze~ ter soli
citado a algumas dessas entidades· o apoio para o 
mesmo e ter recebido como resposta a recusa. A mi
nha preocupação, manifesta àquela altura, era ex
clusivamente com a agricultura familiar e com a re
forma agrária, questões que este Governo vem pro
curando implementar e agilizar da forma mais efi
ciente, com muitos problemas, ·como todos sabem, 
mas que, apesar de todas as dificuldades, vem 
avançando. 

Sr. Presidente, para efeito de registrar a verda
de dos fatos, deixo registrado nos Anais desta Casa 
que ã ConcepÇão dó Pronaf ocorreu no Govemo·Fer-

'-!lando Henrique Cardoso, por intermédio da minha 
pessoa, quando· ocupei o Ministério da Agricultura, 

· respondendo a um pleito de todos aqueles que se 
preocupam com a questão da terra no Brasil, e não 
apenas dos signatários desse movimento que, à 
época, como disse, não tiveram grande participação 
ou·pratícámenrenef1huma na elaboração desse pro
grama. 

Aó deixar registrado esse fato, quero manifes
tar a minha alegria ao ver que hoje há o reconheci

. menta aa importi{Jcia desse programa·para a agri-

. cultura l:irasile!ra. . · 

Muito obrigado. 

AGENDA CUMPRIDA PELO PRESIDENTE 
ANTÔNIO CARLOS MAGALHÃES · 

·'20-3-97 . 
Quinta-feira 

·1 o horas .:.. Reunião da comissão Diretora 
. 11h45min,.,- .. Senadora .Emília .F.~~. acompa

nhada ·da··Senhora.lâiríia .Marout Has
. san 

12h15min -Presidente· da·FIESP;.·Carfos Eduardo 
· Moreira· Ferreirá 

14h30min -Sessão Plenária do Senado Federal.·. · 
15 horas - Presidente do Banco Excel Econômico, 

Ezequiel Nasser, e dirig~ntes da Cigna 
· Co!'PO'ration 
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Ata da 24~ Sessao Não Deliberativa 
em 21 de março de 1997 

3ª Sessão Legisl$tiva Ordinária, da 50ª legislatura 
Presidência dos Srs.Joeltie'Ho/landa, Jefferson Péres e Ramez Tebet. 

(Inicia-se a sessão às 9 horas)· 

O SR. PRESIDENTE (Jefferson Peres) - De
claro aberta a sessão. 

Sob a proteção de Deus, iniciamos nossos tra
balhos. 

Sobre a mesa, projeto que passo a ler. 

É lido o seguinte: 

PROJETO DE LEI DO SENADO N2 44;DE 1997 

Acrescenta parágràfo único ao . art. 
31 da·Lel n2 8.078, de 11 de setembro de 
1990, que •Dispõe sobre a proteção do 
consumidor, e dá outrâs providências•. 

O Congresso Nacionàl deCreta: 
Art. 12 O art. 31 da Lei n2 8.078, de 11. de se

tembro de 1990 (Código de Defesa do Consumidor), 
passa a vigQ~?_r.acrescido do seguinte parágrafo único: 

"Art. 31 ................................................. . 

Parágrafo único. Quando a oferta ou a 
apresentação se referirem a fomecimentÇ> 
com ~g.amento parcelado, iambém serão 
informaaõs a taxa de juros, se for o caso;e 
o preço à vista, com igual ou maior.destaque 
do que o preço à prazo." 

Art. 22 Esta Lei entra em vigor na data de sua 
publicação.· 

Art. 32 Revogam-se ai disposições em contrário. 

Justificação 

A edição do Código de Defesa do Consumidor 
representou uma grande evolução na proteção jurí
dica ao pólo mais fraco da relação que se estabele
ce entre fornecedores e consumidores 

Tráta-se de um diploma legal recente; que pre
cisa ser aprimorado à medida que se constatam im
perfeições ou lacunas no disciplina.mento das rela
ções de consumo, de forma a dotar o consumidor 
dos instrumentos legais necessários · contra os 
abusos praticados por fornecedores inescrupuló
sos, que buscam o lucro a qualquer custo, ·usando 
de práticas que trazem injustificáveis prejuízos aos 
consumidores. 

Tem-se verificado com freqüência a oferta e 
apresentação de produtos e serviços aos consul'!li
dores, para pagamento à prazo, com destaque ape
nas do preço das parcelas, l~vando-os a adquirir tais 
produtos e serviços a um preço final exorbitante, por 
não se aperceberem da elevada taxa de juros embu
tida no financiamento. 

. Com a presente proposição, teínàs.porobjetivo 
tomar a oferta e a apreSentação de produtos e servi
ços o mais transparente possível, de forma a propor
cionar aos .consumidores todas as informações· na: 
cessáriás para que posSam optar entre ·a aquis~o à 
~sta ou à prazo, dE! ac:prdo com sua conveniência'e 
possibilidades financeiras. · 

Pelos motivos expostos, contamos com o apoio 
dos .ilustres Pares. para a aprovação do projeto. 

· · Saía das Sessões, 21 dé março de 1997. -Se-
nadora Màrina Silva: · · 

LEGISLAÇÃO CITADA . 

Código de Defesa do Consumidor (Lei n2 8.078) 

SEÇÃO 11 
Da OfertA! 

Art. 30 - Toda informação ou publicidade, sufi
·cientementé precisa, veiculada por qualquer forma 
ou meio. de ·comunicação com relação a produtoS e 
·serviços oferecidos ou apresentados, obriga o forne
cedor que a fizer veicular ou dela se utilizar e integra 
o contrato que .vier a ser celebrado. 

Art. 31 - A oferta e apresentação de produtos 
ou serviços devem assegurar· informações corretas, 
'claras;cprecisas, :ostensivas é em língua portuguesa 
sobre ·suas earacterísticas, qualidade, ·quantidade, 
composição, preço/garantia, prazos de validade e 
·origem, entre outros dados, bem como sobre os ris
cos que apresentam à saúde e segurança dos· con
sumidores. 

Art: 32 .:.. Os fabrieantes e importadores deve
rão assegurar a oferta de componentes e peças de 
reposição enquanto não cessar a fabricação ou im
portação do produto. 
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Parágrafo único- Cessadas a produÇão·ou im:: 
portação, a oferta deverá ser mantida por período ra
zoável de tempo, na forma da lei. 

Art. 33 - Em caso de oferta ou venda por tele
fone ou reembolso postal, deve constar o nome do 
fabricante e endereço na embalagem, publicidade e 

· em todos os impressos utilizados na transação co-
mercial. · 

Art. 34 - O fornecedor do produto ou serviço é 
solidariamente responsável pelos atos de seus pro
postos ou representantes autônomos. 

Art. 35 - Se o fornecedor de produtos ou servi
ços recusar cumprimento à oferta, apresentação ou 
publicidade, o 'consumidor poderá, alternativamente 
e à sua livre escolha: 

I - exigir o cumprimento forçado da obrigação, 
nos termos da oferta, apresentação ou publicidade; 

11 -aceitar outro produto ou prestação de servi
ço equivalente; 

III - rescindir o contrato, com direito à restitui
ção de quantia eventualmente antecipada, moneta
riamente atualizada, e a perdas e danos. 

LEI N2 8.078, DE 11 DE SETEMBRO DE 1990 

Dispõe sobre a proteção do consu
midor, e dá outras providências. 

O Presidente da República 

Faço saber que o Congresso Nacional decreta 
e eu sanciono a seguinte Lei: 

Art. 31. A oferta e apresentação de 
produtos ou serviços devem-assegurar infor
mações corretas, claras, precisas e ostensi
vas em língua portuguesa sobre suas carac
terísticas, qualidades, quantidade, composi
ção, preço, garantia, prazos de validade e 
origem, entre outros dados, bem como so
bre os riscos que apresentam à saúde e se
gurança dos consumidores. 

(A Comissão de Assuntos Econômi
cos- decisão .terminativa.) 

o· SR. PRESIDENTE (Jefferson Peres) .:.. '() 
projeto será remetido à Comissão de Assuntos Eco
nômicos em decisão terminativa. 

O SR. PRESIDENTE (Jefferson Peres)- O Se
nhor Presidente da República enviou ao Congresso 
Nacional a Medida Provisória n2 1.535-3, adotada 
em 13 de março de 1997 e publicada no dia 14 do 
mesmo mês e ano, que "dispõe sobre o Plano de 
Carreira dos servidores do Banco Central do Brasil, 
e dá outras providências•. 

· · De acordo com aslndicàÇôés das lideranças, e 
nos termos dos §§ 4" e_ 5º do art. 2~ da Re§QIIJ~ 
1/89-CN, fica as5im constituída a COmissão Mista in
cumbida de emitir parecer sobre a matéria: 

Titulares 

Carlos Patrocínio 
Berna~ Cabral 

JáderBarbalho 
Nabor Júnior 

Carlos Wilson 

SENADORES 

Suplentes 

PFL 

PMDB 

Edison Lobão 
Odacir Soares 

Gerson Camata 
Carlos Bezearra 

PSDB 

José lgnácio Ferreira 

Bloco Oposição (PT/PDT/PSBIPPS) 

José Eduardo Outra Sebastião Rocha 

PPB 

Epitácio Cafeteira Leomar Quintanilha 

DEPUTADOS 

Titulares Suplentes 

. PFL 

Saulo Queiroz Augusto V"IVeiros 
Manoel Castro Euler Ribeiro 

Bloco (PMDBIPSDIPSL) 

Geddel Vieira Uma 
Eliseu Padilha · 

Ademir Lucas 

·José Luiz Clerot 
Confúcio Moura 

. PSDB 

Candinho Mattos 

Bloco (PTIPDTIPC do 8) . . 

José Machado 

Welinton Fagundes 

·Neiva Moreira 

PL 

Eujácio Sii'nões 

· De acordo com a .Resolução. n" 1, de .1989-CN, 
fiCa estabelecido ·o seguinte Calendário para a trami-
tação da matéria: · 

Dia 21-3-97 -/designação da ComisSão Mista 
Dia 24-3-97 -··instalação da ComisSão Mista · 
Até · 23-~97 -. prazo para recebimento de 

emerí9as~ e. para a Comissão Mista emitir .o parecer 
sobre a ádmissibilidade 

Até 1 '4-97 ·- prazo final da Comissão Mista 
Até 16-4-97 -prazo no Congresso Nacional 
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Será feita a devida comunicação à Câmara dos 
Deputados 

O SR. PRESIDENTE (Jefferson Péres) - A 
Presidência recebeu a Mensagem nº 80, dê 1997 (n2 

359/97 na origem), de 20 do corrente, encaminhan· 
do, nos termos do inciso ll do art. 6" da Lei n2 9.069, 
de 1995, a Programação Monetária relativa'ào pri
meiro trimestre de 1996, com estimativas das faixas 
de variação dos principais agregados mqnetários, 
análise da evolução da economia nacionai prevista 
para o trimestre e justificativas pertinentes. 

A matéria vai à Comissão de Assuntos Econô
micos. 

O SR. PRESIDENTE (Jefferson Peres) - Há 
oradores inscritos. 

Concedo a palavra ao nobre Senador Valmir 
Campelo, por 20 minutos. 

O SR. VALMIR CAMPELO (PTB- DF. Pro
nuncia o seguinte discurso.) - Sr. Presidente, Sr"s e 
Srs. Senadores; a reforma administrativa, ora . em 
processo de votação no Congresso Nacional, tem di
vidido opiniões nas trés esferas de. poder da Repú
blica brasileira 

O principal foco de discordância, em relação à 
reforma administrativa em 'curso: refere-se à$ 'alterá-' 
ções nas aposentadorias e ao estabelecimento de 
um teta salarial para os 'seividores dos Três Pode
res. Não existe consenso quanto a esses pontos é 
será muito difícil aProvar à proposta serri modificações:· 

O Executivo tem cobrado'pressa na aprovação 
da reforma; alegando que ela é indispen~ável pa@ 
dar viabilidade ao: Estado brasileiro; 6vrimdo-0' d9 
peso do déficit público e as5egurando o efetivo con
trole da inflação. 

Estados e Municfpios, por sua vez.· considefct_m 
a reforma administrativa um instrumento capaz· de 
por fim aos inteiminãveis déficits ae êaixa, às absur
das e astronômicâS folha$ de pàgamento, ao einpré
guismo, aos tratamentos de exceção, etc, etc, etc.:: 

Sr. Presidente; Sr"s e srs: Senadores, estou 
plenamente· de . aeordo "quanto 'à"necessidade 'de 
aprovação··da reforma-'administrativa:·:Aceito·e· me 
éonvenço da tese ·de que ela: é. necesSária .paia evi
tar a falência dos Estados, para garantir a continui
dade do Plano Real e para·evitar a ·quebra do siste
ma previdenciário; 

Tudo isso está muito claro e' tenho· a mais ab
soluta certeza de que aqui, no Legislativo; vamos 
encontrar meios de superar os impasses que cer
cam a votação da matéria. Esta, aliás, é uma função 
importante do Parlamento. O Congresso Nacional já 

deu mostras de que está preparado para discussões 
dessa envergadura. 

O que causa espécie é o fato de a reforma ad
ministrativa ter-se tomado, repentinamente, o bálsa
mo reparador de todas as grandes mazelas nacio
nais. 

Não vejo ninguém mais se referir, por exemplo, 
à reforma tributária, esta sim, absolutamente indis
pensável para a retomada do nosso crescimento 
econômico e para o reequilíbrio das contas públicas. 

A· reforma tributária, Srls e Srs. Senadores, 
tanto quanto a reforma administrativa, é uma dessas 
necessidades urgentes e imprescindíveis para o de
senvolVimento ao 1-'ais. 

Não basta alterar a legislação desse ou daque
le imposto, criar essa ou aquela contribuiçáo de 
emergência, como foi feito recentemente corn a insti
tuição da CPMF. É preciso que todo o-sisterria, ao 
invés de receber remendos, seja efetivamente· re
pensado .e reconstruído em bases novas,•modemas 
e funcionais. . 
'\ A vida econômica brasileira já não pode conti
nuar _estagnada e deformada por uma quantidade 
imoral de tributos que lhe pesam nas costas. Além 
de, serem, demasiados- os, impostos e·de terem alí
quotas elevadas, os seus ·encargos .se -distnbuem 
sobre a sociedade de uma.maneira p.rofundamente 
injusta, desestimulando intensamente 'os segmentos 
produtivos. 

Nossa sistemática de tributação, Sr. Presiden
te, é considerada hoje-uma aperração no mundo ci
vilizado,; çp~~\QQÇl, reunir -lima qua[ltidade incal
.culáv~-d~ defeitos. Ol!alque~,outro pafl;>.{á teria que
br;ado .. e ;desaparecido -com-. ur:n sistema. tributário 
COrtlQ: !>.!:I OSSO, 

·Impossível negar que nosso sistema de tributa
ção é uttrapassado e. complexo; encarecendo exage
_radam.~e .o processo produtivo e o. consumo, pro
movendo a concem~<~çãa. de renda,.a.~pegação e a 
inadimplência 

· E eomo se não bastaSSe túdo isso, Sr's e Srs. 
Senadores, o sistema ainda está preso a uma buro
cracia .ineficiente. O penoso ctJmprimento;de Obriga
ções-fúteis e desnecessárias,: com o preenchimento 
de fomiulários confusos e seus cálculos,mirabolan
tes, funciona como fator ·de.·rlesmotivação,. tanto 
para as pessoas tisicas quanto para,as -empresas, 
onde toda essa paranóia resulta em. ,a!Jmento de 
custos.· 

E não é sól Nosso sistema tributário, além de 
todos os defeitos que já enumerei, é acentuadamen
te regressivo, fazendo com que os mais pobres se-
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jam sempre os mais penalizados, graças ao enorme 
peso dos chamados impostos indiretos. 

A reforma tributária de que o País necessita 
deve corrigir todas essas distorções, conduzindo a 
nossa economia ao crescimento e a uma estabilida
de duradoura, que há de ter como pressuposto uma 
melhor distribuição de renda. 

Não tenho dúvidas, Sr. Presidente, de que uma 
reforma tributária nesses termos, em conjunto com a 
reforma administrativa já em votação, garantirá o 
equilíbrio permanente das contas públicas, no con- . 
texto de uma redefinição das dimensões do Estado 
e suas efetivas atribuições para com a sociedade. 

A integração do Brasil em uma economia glo
balizada com grandes desafios, exige uma menor tri
butação no processo produtivo, diminuindo-lhe cus
tos e aumentando agilidade. 

Sr. Presidente, Sr"s e Srs. Senadores, a refor
ma administrativa é urgente e não tenho dúvidas de 
que, nos próximos dias, estará conduído o processo 
de votação das novas regras que visam a por fim ao 
já decantado déficit público. 

Da mesma forma, Sr. Presidente, é fundamen
tal agilizar as reformas tributária e previdenciária. Só 
assim será possível garantir o ajuste fiscal e estan
car o crescente endividamento público, criando cOn
dições para que o Governo possa, enfim, dedicar-se 
a setores essenciais para a vida da população, à 
melhoria na área da saúde, educação, transporte e 
segurança, que há muito encontram-se· relegados a 
planos secundários. 

Era o que tinha a dizer, Sr. Presidente. 
O SR. PRESIDENTE (Jefferson Peres) -7 CollCe

do a palavra ao nobre Senador José Alves. (P~). · 
Concedo a palavra ao nobre-sênador:Bemaroo 

Cabral. S. ExA dispõe de 20 minutos para o seu pro
nunciamento. 

O SR. BERNARDO CABRAL (PFL- AM. Pro
nuncia o seguinte discurso. Sem revisão do orador.) 
- Sr. Presidente, Sr"s e Srs. Senadores, amanhã é o 
Dia Mundial da Água.· Por essa razão, ao· se corria
morar em todo o Plan~ta, no dia 22 de março, .Um 
acontecimento tão importante, venho a esta tribuna. 
É que tendo sido estabelecido pela Organizáção das 
Nações Unidas, a ONU, o Dia Mundial da Água nos 
leva a uma reflexão profunda 

Apenas O,SOk (zero vírgula seis por_cento) do 
total da água da terra é água doce líquida dispollfvel 
naturalmente. Chamo a atenção de V. EJcls porque 
sendo de uma região como a região que detém o rio, 
hoje, considerado não só o mais caudaloso, mas o 
mais extenso do mundo, que apenas O,SOk do total 

da água da terra é água doce líquiaa disponível na
turalmente. 

Agora, observem V. EJclls, deste total, ~melrte 
_ 1,2% (um vírgula dois por cento) se apresenta sob a 
forma de rios e lagos, sendo o restante'98,8% (no
venta· e oito vírgula oito por cento) constituídos de 
água subterrânea. 

Metade·dà. água subterrânea está situada abai
xo de 800m de profundidade, quase que inviável 
para a U!ilização humana. 

A-América do Sul possui 22,4% do recurso hí
drico superficial do mundo e o Brasil é responsável 
por 53,3% deste total e 12% do total mundial. E este 
dado deve ser especialme'lfe considerado pelo Se
nado Federal: 72% dos recursos hídricos brasileiros 
estão na Amazônia e, o que é triste registrar, o nos
so despen:ffcio de água é de 40% em saneamento. 
A maior poluição hfdrica no Brasil ~ provocada pelos 
esgotos das cidades, 90% sem tratamento, quando 
cofetado. Trinta e .. ,seis .milhões .de. brasileiros não 
têm água encanada e.tratada.Possufmos 20 mil qui

.:lõmetros de riOS: naifegáveis somente. na Região 
· Amazõnica brasileira. 

Dispenso-me de maiores .delongas em núme
. ros; aPesar de a estatfstica estar aqui registrando o 
que se passa, p(,rque o objetivo deste discurso é ou

. tro. Citei-os apenas como ilustração. 

TàiYe~;;, maior' fortuna e pàtrimônio do Brasil, 
principalmente. se oJ~íTnos parà ·o< próximo século, 
seja a água, o recurso· hfdricó. O estrangulamento 

··da sobrevivência da' espécie humana está, com cer
. teza, nà disponibilidade de ligUa. em qualidade ade-
quada para·o·uso humano.·. · 

A Conferência· de Dublin ·de '··1992, sobre 
}.gu~ .e Meio 'Ambiente. moStro~ que: à :Jispo~ibili
. dade ·anual m!nimo de água por·habítante ex•gida 
para um processo normal de. aesenvofvimento . é 

·de 2.000m (dois_mif metros cúbicos) por habitante, 
·Jioi"ano. 

• Vislumbra-se, ainda, · segundo aquela COnfe-
rência - assim comO .os dados qt.ie foram postos ao 

·cOnheCimento· públicO·-, que 'e.:dre ~950 e o ano 
· 2000 teremos á seguinte redução. da disponibilidade 
anuai por habitarite. :Pbserier_ti; Srs, Senadores, te

.. reirios a seguinte redução:, 

-a África reduzida de 20.600 (vinte mil e seis
centos) metros Qlbicos/ano, para 5.000 (cinco.'mil) 
metros cúbicos/ano;~ 

- a Arriérica tatina de 1 os:ooo (cento e cinco 
mil) metros cúbicos/ano, para-28.300 (virite e oito mil 
·e trezentos) metros cúbicos/ano; 
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- a Ásia de 9.600 (nove mil e seiscentos) me
tros cúbicos/ano, para 3.300 (três mil e trezentos) 
metros cúbicos/ano; 

- a Europa de 5.900 (cinco mil e novecentos) 
metros cúbicos/ano, para 4.100 (quatro mil.e_cem) 
metros cúbicos/ano; e 

- A Amériêa do Norte de 37.200 (tril)ta e sete 
mil e duzentos) metros cúbicos/ano, para 17.500 
(dezassete mil e quinhentos) metros cúbicos/ano. 

Aí vem a indagação: o que fazer, Sr. Presiden
te? Qual a saída, Srs. Senadores? Cuidar, com todo o 
carinho e competência, dos nossos recursos hídricos! 

Em 21 de junho do ano passado, oeupei esta 
tribuna para cobrar do Congresso Nacional a apro
vação, em regime de urgência urgentíssima:; a apro
vação do então Projeto de Lei n2 2.249, de 1991, 
que estabelecia a Política Nacional de Recursos Hí
dricos e o Sistema Nacional de Gerenciamento de 
Recursos Hídricos. Com muito esforço e tenacidade. 
cabendo aqui lembrar o eminente Deputado Aroldo 
Cedraz- com quem ontem conversei no gabinete do 
Presidente do Senado- a quem.homenageio neste 
momento em nome de todos que muito trabalharam, 
conseguimos a aprovação desse PL, que nesta casa 
se transformou no PLC · r)2 070/96, tendo ~do 
pela Comissão de cOnstituição a Justiça e, devido_ à 
urgência, foi relatado no. pl~nário pelo Exm2 Sr. Se
nador Ney Suássuna . e . sancionado como Lei n2 

9.433, de 8 de janeiro de 1997. 
Naquela data, lembrei que esta seria a g~e 

contribuição que o Parlamento podia dar à área -.de 
recursos hídricos no momento. · .AJ:tunciei · também 
que havia orientado a minha .Assessoria Técnica a 
produzir. um trabalho que subsidiaSse a aplicação .da 
legislação. de reeursos hídricos .que se_ ericontrava 
em discussão aindà na Cârriara doS Deputados. . ' ' . : ... 

Desde o inrcio do meu atual mandato de Sena
dor da República venho me dedicandq.- e não po
deria ser de outra forma porque naturaJ da Região 
AmazóniCa; e com muita alegria vejo na Presidência 
dos trabalhos o meu. companheiro .Jefferson. Péres, 
também daquela Região -.a esse estudo e à pesqui
sa na área de reéúrsos.hídiicos e meio.Smbiente,_vi
sando subsidiar o Senado Federal e a sociedade 
brasileira por meio de textos atualizados e de refe
rência 

Ofereci até o momento dois produtos: os livros 
·o Papel das Hidrovias no Desenvolvimento Susten
tável da Região Amazónica brasileira" e •o Municí
pio e a Cidadania: Seleção de Textos para o Admi
nistrador Público e o Cidadão." 

Decorridos nove meses daquele ·21/6/96, é 
com muita satisfação que coloco à disposição dos 
Srs. Senadores o Caderno Legislativo n2 1/97, Direi
to AdministratiVo, Tema: Água, com toda a principal 
legislação de Recursos Hídricos, com quase 700 pá
ginas. Devo dizer a V. Ex"s que, muito breve, fare
mos o lançamento dele. 

Obra única, contou com a experiência e a dedi
cação da minha equipe e de especialistas que comi
go colaboraram, além da dedicação da Secretaria 
Especial-de Editoração e Publicação, antigo Cegraf, 
que aqui se encontram na nossa tribuna de honra 

O Sr. Ramez Tebet- Permite-me V. Ex" um 
aparte? 

O SR. BERNARDO CABRAL.- Ouço V. Ex", 
Senador Ramez Tebet. · 

· O Sr. Ramez Tebet - Senador Bernardo Ca
bral, tenho a felicidade de acompanhar os pronun
ciamentos de v; Ex", SeffiP.re caracterizádos pela se
renidade, competência ·e, sobretudo,~· oportunidade. 
'f?ela oportunidade, sim, porque o Senado não pode
ria deixar passar desapercebido o Dia Mundial con
sagrado às Águas, vamos assim dizer; E não pode
ria fazê-lo melhor, porque, se tivesse _que escolher 
um intérprete, certamente, este seria v. Ex"---

0 SR. BERNARDO CABRAL- Obrigado. 
· O Sr. Ramez Tebet - -~- que o faz'com compe

tência e com sabedoria, levantando um terna qu~ é 
· mUndial e que chama a atenção do mundo para o 
Brasil, j:Jelas potencialidades que tem no nosso Pafs. 
Recordo-me que,· quando estudãva a Régião Ama
zónica, que V. Ex" e o Senador Jefferson Péres, que 
p~de os nossos trabalhos. hoje, tão bem repre
sentam aqui nesta Casa, na época em eu relatava o 

· ProJeto Sivam, pude sentir realmente que a carência 
de água potável que existe no mundo - já existe, 
hoje - poderá existir em situação mais dramática se 
nós, aqui no Brasil, não cuidarmos daquilo que nos 
pertence. Esse ponto ·chamou-me a_atenção no :es
tudo que fiz sobre aspectos que v .. Ex";levanta hoje 
desta tribuna Quero cumprimentá-lo efusivamente e 
dizer que, através da fala de V. Ex", o Senado cum-

. prea· sua grande missão: · 
. . • ó SR. BERNARDO CABRAL ..., Senador Ra
mez Tebet, V. Ex" representa, e seria absolutamente 
desnecessário dizer, . com absoluta proficiência, o 
Estado de Mato Grosso do Sul, portanto Região afei
ta ao tratamento da água. 

Não sei se eu seria o melhor intérprete, mas 
quando vim a esta tribuna, tinha urna preocupação 
de saber se acertava. Desapareceu. O aparte de V. 
Ex" tira as dúvidas, completa o pronunciamento, dá-
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lhe destaque e mostra que o entendido no assunto 
sempre pode contribuir com seu companheiro. Obri
gado,_Senador Ramez Tebet. 

Espero, Sr. Presidente, Srs. Senadores, que 
este Cadenio legislativo venha a colaborar com o 
Dr. Paulo Afonso Romano, nosso amigo, especialis
ta na matéria, na sua verdadeira cruzada à frente da 
Secretaria de Recursos Hídricos do Ministério do 
Meio Ambiente, dos Recursos Hídricos e da Amazô
nia legal, sendo esta a minha contribuição peSsoal 
para a comemoração do Dia Mundial da Água, agora 
enriquecida com o aparte do nobre Senador Ramez 
Tebet. · 

Rnalmente, Sr. Presidente, dado o volume de 
recursos financeiros destinados a recursos hídricos 
através da Compensação Financeira do Setor Elétri
co, solicito a V. Exª encaminhar ao Exmº Sr. Ministro 
de Minas e Energia e ao Exm2 Sr. Ministro da Ciên
cia e Tecnologia os Requerimentos de Informação 
que encaminho à Mesa, em número de dois,. um 
para cada Ministério, nos termos do art. 50, § 22 da 
Constituição Federal e do art. 216 do Regimento ln
temo do Senado Federal, para que possa tomar co
nhecimento da aplicação dos citados recursos e rea-
lizar estudos de natureza legislativa · 

Sr. Presidente, esta é a minha manifestação ••• 
O Sr. Nabor Júnior - Permite-me V .. ~ um 

aparte, nobre Senador Bernardo Cabral? 
O SR. ·BERNARDO CABRAL - Com :muita 

honra, Senador Nabor.Júnior. 
O Sr. Nabor Júnior - Quero cumprimentar V. 

Exª pelo excelente pronunciamento que está fazel)
do na tribuna do Senado Federal, nesta manhã de 
sexta-feira, a respeito da comemoração do Dia-Inter
nacional da Água Nós, que somos da Região Arna
zônica, arcamos com a responsabilidade do eontJe:. 
cimento e do sentido da manutenção da maior bacia 
hidrográfica do mundo e, portanto, temos fundadas 
razões para ressaltar a importância do tema na ·atua
lidade mundial,.em particular no que tange à atuali
dade brasileira, evidentemente. 
. • ·. · Mas quero me deter, principalmente, nuni dos 
fatos citados no pronunciamento de V. Ex", -o de ·que 
o Brasil, detentor da maior bacia hidrográfiCa da 
América latina, toma-se responsável pela preserva
ção e pelo aproveitamento das maiores reServas de 
água da Região - mas, mesmo assim, ainda registra 
um grande número de cidades _que não são servidas 
por água tratada, prejuízo social e sanitário· que se 
agrava pelo desperdício no abastecimento, quando 
existe, desse líquido vital. 

O Sr. BERNARDO CABRAL- Beatamente. 
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O Sr. Nabor Júnior - Na cidade de Rio Bran
co, por exemplo, que é Capital do meu Estado do 
Acre, enquanto o desperdício chega a mais ae 50% 
nas zonas servidas pela rede, talvez metade da po
pulação dela permaneça marginalizada, em que 
pese termos vários rios cortando a nossa região. O 
aproveitamento de todo esse formidável manancial 
de água deveria ser racionalizado e intensificado, 
para proporcionar melhores condições de vida à 
nossa população, principalmente ao propiciar o com
bate a doenças hoje crônicas, como a diarréia infan" 
til, etc. 

Permita-me V. Exª reafirmar a necessidade ur
gente e premente de investimentos do Governo Fe
deral, com maior intensidade, na área de abasteci
mento de água, no saneamento básico. Os repre
sentantes do povo acreano não se descuidam um 
momento sequer dessa questão: ontem mesmo, à 
tarde, estivemos :....: eu, o Prefeito Mauri Sérgio, 'o Se
·nador Aaviano Melo· e -os Deputados Federais Chi
cão Brígido e Regina Una- com o Presidente:Fer
nando Henrique Càrdoso, ·para tratar·do problema 
das alagações ·no nosso Estado; FIZemos· um pleito 

"a Sua Excelência para que apoiasSe à pretensão da 
Prefeitura Municipal de Rio Branco; que se propõe a 
assumir a responsabilidade pelos serviços de água 

·hoje·, prestados' à .eomuriidade, proposta que tem 
i::Oíno principal Ôbjetivo eVitar o citado desPerdício de 
50%, o que permitiria' àté mesmO ·expandir a rede 
adutora para vários bairros que até hoje não são 
servidos por ela Este é um problema que V. Ex". ci
tou com muita propriedade e sobre o qual .o Governo 
deve se debruçar urgentemente pois é. inaceitável 
que, com todo .esSe ~ancial de ãgua qüá vemos 
no. Brasil, ,ainda tenhamos 40 a 50% da população 
t?rasileira à margem dos sistemaS dé água tratada> 

Quero cumprimentar .V- Ex" pela oportunidade 
do seu pronunciamento, .colocando-me.à.sua dispo
sição para apoiar qualquer: propositura que venha 
realmente.melhorar as condições de vida da popula

. ção.neSSEI Setor, pois esta é uma questão que supe-
ra qualquer divergência ~lítica,. ídeológiC!!l ~u parti
dária dos homens públicos. 

. Muito obrigado a V.' Exª pelo aparte que .me 
concedeu. 

O SR. BERNARDO CABRAL .:.. Senádor Na
bor Júnior, V. ExB foi Governador do Acre, já está no 
seu segundo mandato de Senador e, portanto, pode, 
com a propriedade de quem conhece o problema, 
enriquecer qualquer discurso. 

Ainda bem que V. ExB recorda o dado que aca
bo de citar, que 36 milhões de brasileiros não pos-' 
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suem água tratada e encanada. Isso dá um cenário 
pavoroso ao País que detém o maior potencial em 
água doce. E o que é mais grave é que os responsá
veis - que, afinal de contas, somos todos nós - não 
nos damos conta de que estamos no limiar do sécu
lo XXI e este problema é tratado com uma solene 
senão soberana indiferença. 

Observem que ningúém bebe petróleo, nin
guém bebe as riquezas que possam estar·no subso
lo. Na hora em que a água começar ·a escassear 
além do que já está acontecendo, vamos ter proble
mas, para a humanidade, dos mais graves. 

Por isso, se o aparte do eminente Senador Ra
mez Tebet já havia espancado quaisquer dúvidas da 
minha presença nesta tribuna, o de V. ExA dá o re
mate final para confirmar que a minha Assessoria Téc
nica e eu estávamos certos em trazer as nossas ho
menagens ao Dia Mundial da Água, que é amanhã. 

Esta, portanto, Sr. Presidente, é a minha contri
buição. Solicito a V. Ex&· que determine, com a ur
gência que o assunto merece, a tramitação desses 
dois requerimentos de informações, ao mesmo tem
po em que peço aos eminentes Senadores que acei
tem os agradecimentos deste seu companheiro. 

Muito obrigado. 

OOCUME~~AQ~~RE~RE 
O SR. BERNARDO CABRAL EM SEU 
PRONUNCIAMENTO: 

' Brasllia, 21 de março de 1997 

REQUERIMENTO DE INFORMAÇÃO 

Senhor Presideme, 

Requeiro ncis termos do Artigo 50 Pmágmfo 2" da Consti
tuição Federal e do Artigo 216 do Regirnent) lntemó do Senado 
Federal, sejam fornecidas pelo M"mistro da Ciêncúi e Tea1<Jio9la, 
Dr. José Israel Vargas, as seguiniÔs Informações: 

1) Quanto foi o total de Reci.irSoS Fínanceiros, mês a mês, 

reCebidos pelo MiniStério da CiênCia é Tecnologia ralativo à Com
pensação Financeira pelo Resultado da Exploração de Recursos 

Hídricos para fins de Geração de Enfirgia Bétrica. estabelecida 
pela lei n• 7 .990, de 28-12-89, desde quesailcionada? 

2) Qual a Organização inslitu<:lonal para Spicaçüo destas 

Recursos Financeiro$? 

3) Qual foi a aplicação destes Recursos Financeiros, mês a 

mês, desde 28-12-89, nos diversos planos, programas e pmje1os 

deste Ministério e qual a previsão de aplicação em 1997? 

JusüffcaçiiD 

Desde que foi sancionada a Lei n• 7 .990, de 28-12-89, vul

tosos recursos financeiros da Compensação Finànceira do Apro
vei1amento dos Recursos Hfdricos para fins de Geração de Ener-

gia Elé1rica têm sido destinados a Estados, ~unicfpioS, ac 

DNAEE e ao Ministério da Ciência e T ealOiogia. 

A Lei n• 9.433, sancionada em 8-1-97, eslabelece a Politi

ca Nacional de Recursos Hfdricos e o Sistema Nacional de Ge

renáamento de Recursos Hídricos, utilizando os Recursos F"man
ceiros da Compensação Financeira da Gemção de Hidroeletricida
de, a partir de agosto de 97, de uma maneúa nova na Área Federal. 

Dei/ido a caracterfsticas ex!ra-olçamen1árias destas recur

sos financeiros, que estimo em R$400 milhões/anO, desejo co
. nhecer o quadro arnpkl e ao mesmo tempo_ d9talhado, para que 

possa avaliar a presente utilização dos mesmos e me permitires

tudar sugestões de natureza legislativa 

Sala das Sessões, 21 de março de 1997. - Senador Ber

nardo Cabral. 

Braslia, 21 de I113IÇO de 1997 

REQUERIMENTO DE INFORMAÇÃO 

Senhor Presidente, 

Requeiro nos termos do Artigo 50 Pmágtafo 2" da .Consli

"-tuição i=edera1 e do Artigo .216 do ~.Interno 110 Senado 
•Federal, sajam fornecidas pelo Ministro das Minas e Energia, Dr. 

Raimundo MendeS de Britto; as seguintes infonnações: · 

1) Quais os critérios aplicados pelo Deparlamen1D Nacional 

de Águas e Energia 8é1rica, em terinos de~dos 
critérios estabelecidos no Artigo 5". da Lei n" 7 .990, de 2&: 1is9, 
para a Compensação Financeira do Aprowi1mnen1o de Recursos 

Hfdricos e fins de Gemção de Energia Elébica? 
2) Qual a quantia dispendida, mês a niês, para cada Esta

do e MunicfJ)io, relativa à Compensação Finaricelra do Aproveila

_mento de_ Recursos Hídricos e fins de GeraçãQ ·de Energia 8é1ri

ca e qual a pr9llisão para 1997? 

3) Quais são os órgãos envolvidos, a Organização lnslitu

clonal e quais as etapas de tram1aÇão desde a apropriação dos 

valores alé a liberação dos Recursos Financeiro da Compensa
ção Finánceira do Aprowilamenlo de. Rec:urSàs Hfdricos para llns 
de Geração de Energia 8é1rica? 

4) Quarltl foi pago, mês a mês, ao DePar1amen1D Nacional 
de Águas e Energia 8é1rica- DNAEE, e ao Ministério de CiêÍ1cia 
·e T9alologla da~ Fonanceira do aprovellanien1D,de 
Recursos Hfdricos para fins de Geração de En6igia Béfrica. des
de que a Lei n" 7.990, de 28-12-89;foi sancionàda? 

5) Em que foi empragado,. niês a mês. nos diversos Pla

nos, Programas e Projetos, os Recursos Fmanceiros destinados 

ao llepiutamem:) Nacional de Águas e Energia Bébica, desde 

que a Lei n• 7 .990, de 28-12-89, foi sancionada? 
· · 6) Como são prestadas as contes doS F!écursos Fiiláncei

ros da Compensação Financeira do. Aproveilamen1o de Reéursos 

Hfdricos para fins de Geração de Energia Elé1rica? 

JusüffcaçiiD 

Desde que foi sancionada a Lei n• 7.990, de 28-12-89, vul
tosos recursos financeiros da Compensação Financeira do Apro-
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veitamento de Recursos Hídrícos para fins de Geraçãu'·ce Ener~ 

gia Elétrica, têm sido destinados " Estados, fvlunicipios, ao 

DNAEE e ao Ministério da Ciência e Tecnologia. 

A Lei n• 9.433, sancionada em 6-tC97, estabelece a Políti

ca Nacional de Recursos Hídricos e o Sistema Nacional de Ge

renciamento de Recursos Hídricos, utilizando os Recursos Finan

ceiros da Compensação Financeiro. da Geração de Hidroeletrickfa

de, a partir de agosto de 97, de uma meneirc> m'"' na área fed'?ral. 

Devido a caracterfsticas extra-orçamentária destes recur

sos finanoeiros, que estimo em R$400 milhões/ano, desejo oo
nheoer o quadro amplo e ao mesmo tempo pormenorizado, a fim 

de que possa avar.ar a presente utilização dos mesmos e me per

mitir estudar sugBstões de natureza legislativa. 

Sala das Sessões, 21 de março de 1997. - Senador Bar· 
nardo Cabral. 

O SR. PRESIDENTE {Jefferson Péres) - A 
Mesa aguarda os requerimentos de V. Exª, Senador 
Bernardo Cabral, para encaminhá-los devidamente. 

O SR. PRESIDENTE {Jefferson Péres) - Há 
pouco, por engano, convoquei à tribuna ·o ·senador 
José Alves. No entanto S. Exª está inscrito em ter
ceiro lugar. Retifico, portanto, àquele erro, peço des
culpas ao Senador e concedo-lhe a palavra, por 20 
minutos. 

O SR. JOSÉ ALVES (PFL _; SE.'Pronuncia o 
seguinte discurso.) - Sr. Presidente, Sr"s e Srs. Se
nadores, o homem, d~sde ·sua criação, ·tem ·conse
guido resolver muitos dos problemas por ele mesmo 
criados, e alguns outros relativos à sua vida e convi
vência com o meio ambiente; do qual retira o seu 
sustento. 

Todavia, entre as dificuldades ainda não·suPE1-
radas, questões ainda. nãp .satisfatoriamente. equa
cionadas, problemas sem solUções definitivas, éstão 
o controle definitivo sobre as doenÇas, a garantia da 
convivência pacifica no seio de toda a hJ,Jmanidade, 
a utilização racional dos recursos naturais renová

. veis e a segurança: de dispónibilidade de recursos 
hídricos, especialmente água. doce, isto é, água po
tável para o consumo domésticO e para' saciar a 
sede de cada um. 

Sendo o elemento mais essencial à',vida do· 
planeta, cuja superfície é . coberta por três quartas 
partes de água, que compõe em nosso organismo 

. cerca de 213 da massa corPórea. a água potável su-
perficial disponível na terra representa apenas 1% 
de todo o sistema hídrico existente; 'do restante, 
97% é salgada e os outros 2% formam as geleiras 
ou estão entranhados nos lençóis freáticos, no sub
solo, exigindo custo elevado para a sua exploração. 

Como desdobramento de avaliação daquela 
importante reunião ocJJrrida no Rio de Janeiro, a 
EC0-92, um outro evento dela derivado, a denomi
nada Ria+5, disei.rtiu a minUta da •carta da Terra•, 
que será apresentada, ainda neste ano, na Organi
zação das Nações Unidas, documento cujª principal 
preocupação está relacionada com os modelos de 
desenvolvimento e a preservação da capacidade re
generativa. do meio ambiente, considerando que al
gumas intervenções da atividade humana estão tor
nando alguns aspectos ambientais irreversíveis e, 
assim, comprometendo o equilíbrio da biosfera e a 
-existência das diverSas formas de vida, inclusive a 
vida do próprio homem. 

Não quero me estender sobre essa questão 
tão ampla do meio ambiente, que realmente merece 
profunda reflexão de toda a inteligência humana, no 
que diz respeito ao sobreviver de nossa descendên
cia, gostaria, apenas, de tecer algumas consideraçõ
es sobre o problema da água, que já tem merecido 
de algumas instituições e muitos estudiosos inde
pendentes temc:es. e previsões preocupantes, com 
relação à sobrevivência da humanidade, como aque
las que agitaram os malthusianos* em relação ao· 

, crescimento populacional. 
Estas preocupações tomaram:se· · convergen

tes, ÍJois a escàssei de ãgua potável cresce mais do 
que a·população, porqu'e o seu consumo, com nível 
de qualidade, vem· sendo 'limitado pélà 'poluição de
corrente da degradação das nascentes; rios, lagos, 
demais reservatórios ·hídricos e. pelo esgotamento 
dos lençóis freáticos. 

O mundo precisa acordar, urgentemente, eín 
. cada nação, governo; família e, individualmente, em 
cada·pE!ssoa,·para:esta séria ameaça ao·futuro do 
homem; pois, não se cónsolidando em pouco tempo 
uma consciência em todos os níveis da organização 
das diversas sociedades, vai faltar água limpa no 
pote e· no copo e a sede universal, daqui a algum 
tempo, em alguns lugares, vai ser terrível. 

Não se trata de nenhuma previsão ·apocalípti
ca, mas' o alerta para provocar uma reflexão séria 
sobre os-números que vêm sendo divulgados por 
instituições, como a Worldwatch lnstitute, quan
do -diz que, apesar da taxa de crescimento da po
pulação do mundo ter caído de 2,1% em 1960 
para 1 ,5% em 1996, o ·efetivo populacional dc- .,ola
neta cresceu em 450 milhões de pessoas r .Jiti
mos cinco anos desde a EC0-92, isto é~ três Bra-· 
sis; alcançando a cifra de 5,7 bilhões, contingente 
que alca ;:ará o nível de 8,5 bilhões de pessoas nos 
próximos 30 anos. 
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Nesse contexto, a necessidade básica não 
está relacionada apenas à escassez de água, mas 
também à disponibilidade de alimentos, e vai ser 
preciso água no copo e mais comida no prato. 

Enquanto no início deste século o consumo de 
água doce comprometia apenas 5% das disponibili· 
dades, no início do próximo, isto é, no ano 2000, 
esse comprometimento vai chegar a 35%. 

Pelo menos 25 países do Oriente Médio e da 
África terão problemas crõnicos da falta de água 
para suas populações, e, acentuando-se a escassa?: 
deste recurso, segundo a Unesco, •a água ameaça 
se transformar em uma questão de conflito geográfi
co grave•. 

As 200 bacias hidrográficas mais importantes 
do mundo são fronteiras naturais entre países, o que 
pode gerar motivação de conflito, como no Oriente 
Médio, onde a cobrança dos acordos finnado$ sobre 
o uso da água pelos países envolvidos são constan
tes ameaças de confrontos annados: 

Felizmente o Brasil detém mais de 1 O% da 
água doce do mundo, mesmo assim mal distribuída 
relativamente à população. 

De todas as águas superficiais existentes . no 
Brasil, a bacia Amazónica, com baixa densidade po
pulacional, detém 71%, a bacia do Tocantins 7%, a 
do Paraná e Uruguai 1 O%, a bacia do São Francisco 
2%, e a do Oceano Atlântico, no litoral, 10%. 

E assim, Sr. Presidente,. S~ e Srs. Senado
res, não chega a 60% o número de·muni<::fpios brasi
leiros que dispõem de serviços de água tratada, e 
40% da população não é servida. de sistema de es
goto, o que representa problemas para a saúde pú
blica, compondo-se, por este.lado, parte da realida
de mundial, quando 50% de .toda a população sofre 
de doenças derivadas .<ie má _qualidade da.água 
consumida. 

Com a aprovação da lei que instituiu a Polrtica 
Nacional e o Sistema Nacional de Gerenciamento de 
Recursos Hídricos, quando a água .passa a ser um 
bem público de valor econômico, o Brasil deu um 
passo importante no sentido de fomentar uma cons
ciência de utilização mais racional e integrada desse 
importante recurso, que, logicamente, deve ser utili
zado para múltiplas finalidades, corno o consumo 
domésti<::o, irrigação, geração de energia elétrica, 
piscicultura, uso industrial não poluente, diluição de 
resíduos sanitários, criação de animais, recreação, 
etc., contribuindo , assim, para reverter a visão unila
teral, adotada no País, da prevalência de utilidade 
económica da água para fins energéticos. 

A múltipla utilização das águas do · rio São 
Francisco, tão importante para o Nordeste, tem sido 
seriamente comprometida pela prioridade das hidre-

-lémcas implantadas no seu leito, dificultando a ex
pansão doo períme1ros de agricultura irrigada, quan
do em outros países, que evoluíram mais em termos 
de consciência da preciosidade e potencial escassez 
futura desse recurso, só executam seus projetes se 
concebidos dentro de uma concepção de planeja
mento in_tegrado visando múltiplas finalidades. 

Sr. Presidente, S~ e Srs. Senadores, nosso 
País, mesmo detendo um dos maiores índices técni
cos de disponibilidade em volume de água per capi
ta, (33.700 m por habitante), quando o Peru, onde 
nasce o rio Amazonas, di$põe apenas de 1.800,·e, 
na Jordânia, cada família vive com 85 litros diários e 
Israel com 300; esta abundância no Brasil tem gran
des distorções, corno se pode ver na maior parte ·do 
Nordeste e em cidades corno São Paulo, que a cada 
dia se toma uma das maiores cidades do mundo, 
flla5 que já utiliza 95% de sua disponibilidade, e o 
.Fiio de Janeiro, que caminha para uma crise no 
abastecimento de água · · · 

A cada dia é mais importante o uso múltiplo da 
água, de forma mais racional para atender,. sem per
das de vantagens, o abastecimento das cidades, ;a 
irrigação, a geração de energia, a piscicultura e a 
outras finalidades que não comprometem o equilí-
brio am!:Jiental e a saúde pública · 

O engenheiro e ex-Ministro do Interior J.Qãp Al
ves Filho, profundo conhecedor da realidade ooitles
tina, antecipou-se em providências quanto ao uso in
tegral da água quando passou pelo Governo de Ser
gipe, em duas oportunidades, executando o Projeto 
Chapéu de Couro, de ini<::iativa do seu Governo, com 
soluções bastante sH:nples, mas efetivas.revítalizou 
o sistema de abastecimento de . água para popula
ção, apoiando a experiência e a criatividade locais, 
com a promoção da abertura de poços:e,cistell)as, 
construção de aguadas,. pequenas barragens e .me
lhoria de nascentes eeacimbas, e~ ainda, ampliando 
o sistema de canalização de água, que atingiu a im
portante marca dos 1.760km de àdutoras no Estado, 
formando, ·.assim, a maior malha de canais de todo "o 
Nordeste e deixando todas as sedes municipais· e 
90"/o dos povoados com mais de 50 residências con
sumindo água tratada com o mesmo nível de quali
.dade da água servida em Aracaju, resultando tam
bém na redução, em.SO%, da taxa de.mortalidade 
infantil então vigente. · 

Sr. Presidente, Sr<'s e Srs. Senadores, faço es
tas considerações para estimular uma reflexão do 
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Senado da R_epúblie<!.~da sociedade sobre questão 
tão importante e complexa que é a utilização racio
nal de nossos recursos hídricos, assunto aparente
mente singelo quando se fala simplesmente de 
água, mas que certamente será um dos pontos mais 
estratégicos da agenda do Século XXI e que já preo
cupa a Organização das Nações Unidas, que pro
moverá no próximo dia 22 do corrente, amanhã, as 
comemorações do Dia Mundial da Água. 

Finalizando, Sr. Presidente, quero congratular
me com os ·organizadores do evento e associar-me 
a todos aqueles que se preocupam com o tema, es
pecialmente os que, de alguma fonna; se empe
nham, tanto no meio intelectual quanto no Legislati
vo ou Executivo, em contribuir para soluções satisfa
tórias, no que diz respeito à água, sua preservação 
e múHipla utilização para o bem-estar do homem e 
da humanidade. 

Muito obrigado, Sr. Presidente. 
O SR. PRESIDENTE (Jefferson Peres) - Con

cedo a palavra ao nobre Senador· José Roberto Ar
ruda, para uma comunicação inadiável, nos termos 
do art. 14, Inciso VIl do Regimento Interno. 

O SR. JOSÉ ROBERTO ARRUDA (PSDB -
DF. Para uma comunicação inadiável. Sem revisão 
do orador) - Muito obrigado, Sr. Presidente. 

Sr. Presidente, Sr'ls e Srs. Senadores, na ver
dade, desejo registrar, aqui, no plenário do Senado, 
os resultados dõêenso populacional, realizado pelo 
Fundação Instituto Brasileiro de Geografia e Estatís
tica (IBGE), divulgado há cerca de 20 dias. Penso 
que este censo merece a atenção de todos nós que 
temos responsabilid{ldes públicas no País. · 
· · O dado posiÍlVÔ, Sr. Presidente, é que está se 
invertendo, claramente, o fluxo migratório para· as 
grandes metrópoles; Entre 1991 e 1996, São Paulo 
e Rio de Janeiro, as duas maiores cidades brasilei
ras, cresceram apenas 0,3% e 0,2"/o ao ano, respec
tivamente. Essa é uma taxa de crescimento muito in
ferior às experimentadas por essas mesmas cidades 
em tempos anteriores. 

Pela primeira vez, as duas maiores 'cidades 
brasileiras exportaram mais pessoas do que impor
taram. Por quê? Porque, este crescimento de ,0,3% 
e 0,2% foi menor do que a taxa de natalidade.· Isso 
significa, na verdade, que o número de pessoas,.que 
saiu dessas cidades foi maior número de pessoas 
que chegaram a essas cidades. · 

O deficit do fluxo migratório repetiu-se nas ou
tras cidades de grande porte, por exemplo, Belo Ho
rizonte com um crescimento de 0,7; Porto Alegre 
com 0,5%. Ou seja: todos nós que defendemos o 

desenvolvimento regional mais equilibrado no País 
temos, nesse item, algumas razões para otimismo. 
Em contrapartida, as menores capitais, localizadas 
em zonas de fronteira de expansão econômica,-tive
ram as mais altas taxas de crescimento: Palmas viu 
sua população aumentada em 28,7% ao ano- que é 
uma taxa impressionante - , Macapá 5%; Rio Bran
co 4,5% e Manaus 2,7%. 

No .caso de Bras ma, Sr. Presidente, os resulta
dos do levantamento do IBGE são um sinal de aler
ta. O crescimento populacional do DF foi de 2,6% ao 
ano, com um acréscimo de 216 mil pessoas no pe
ríodo de 91-96. 

A notícia boa é que esse aumento da popula
ção de Brasma foi menor do.que na década de 70, 
qÚando chegou a 14.7% ao ano. A ruim é que tal 
crescimento foi superior à média brasileira no perío
do, só perdendo, em termos individuais, para Ma-
naus, Rio Branco, Macapã e Palmas. · 

A tendência à dE*lC()ncentração demográfica 
decorre de outro fator positivo - a desconcentração 
econômica, ria'medidá em que a atividade empresa-<rial deixa de f~car ir\cnistàda apenas no Sul e Sudes

'te e passa também a dirigir-se a outros pontos do 
País. É cedo ainda para comemorar, mas esse nú
meros são, sem dúvida, indicadores de uma tendên
cia que, se mantida, poderá ajudar a i-eduzir os cie
·sequilíbrios regionais ~ uma ·das principais mazelas 
da vida brasileira. 

As fortes correntes migratórias foram respon
sáveis pelo fimômenó do inchaço das regiões metro
politanas, especialmente daquelas localizadas no 
Sudeste. Isso gerou a crise urbana das grandes ci
dades brasileiras; com a favelização dos seus cen
tros urbanos. Chegamos a um ponto de saturação 
'cujos indicadores mais flagrantes são os altos índi
ces de criminalidade; o virtual colapso dos equiPa
mentos públicos em face de uma demanda impossf

. vel de ser atendida. 
· No caso de Brasma é preciso que se diga que 

·temos um horizonte de 2 a 3 anos com possibilidade 
'de racionamento de água.: E já temos hoje raciona
mento de rua, em uma cidade planejada há tão pou
co tempo. 

A tendência-à desconcentração demogláftCa, 
·Sr. Presidente, não é um fenômeno ainda consolida
do. Decorre de fatores estruturais e de outros rela
cionados a dificuldades econômicas que ·poderão, 
em parte, ser afastadas a médio prazo. O adminis
trador público das grandes cidades deve; portanto, 
ter presente, em· suas ações de governo, o risco -
hoje impossível de ser exatamente dimensionado -
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de a tendência ser novamente invertida com a supe
ração dà crise conjuntural. 

Esse risco pode ser potencializado por iniciati
vas de políticas urbanas que devemos afastar, pelo 
fato de elas motivarem os fluxos migratórios. Veja, 
por exemplo, o caso da bolsa-escola A bolsa-esco
la, implantada .em Ribeirão Preto, em Campinas e 
em Brasília, socialmente é justa, é um programa.so
cial altamente elogiável, porque faz com que famílias 
carentes tirem,c;>s menores da rua e os coloquem na 
escola. Essas famílias recebem meio salário mínimo 
por cada criança. 

Acontece que famílias, desinformadas e extre
mamente humildes e carentes do interior do Nordes
te, aquelas que na década de 70 vinham para Brasí
lia ou para as grandes cidades brasileiras devido 
aos programas habitacionais - em Brasília dizia-se. o 
seguinte: vou ganhar uma casa da SHIS. SHIS era a 
Cohab daqui -e que na década. de 80 vinham à pro
cura de emprego ou pela: oferta de lotes, principal
mente a.partir do instante que esSa. oferta de lotes 
se deu de forma demagógica e populista, e por isSo 
mesmo irresponsável, hoje vêm por uma bolsa-esco
la. A notícia que corre é a seguinte: ~olha, lá.em Bra
sília, além de o filho da gente ter escola . ..:. que aqui 
não tem ~. a gente ainda ganha meio saláriÓ mínimo 
para ele estudar. . · 

É por isso, Sr. Presidente, que não somos con
tra esse programa e nem achamos que a alternativa 
é abandoná-lo; ao .contrário. No entanto, a alternati
va-que o País tem é. buscar esses programá$ assis
tencialistas e levá-los lá para as regiões carentes,.lá 
para os bolsões de miséria, pára que as famílias 
possam ter vida digna no seu local de.origem 

No caso da bolsa-escoJa. .. ,Sr. Presidente, o 
nosso desejo e.o desejo do projeto que ap~nta
mos ao Senado é esteridê-las •.. com.priorida<fe, para 
os municípios de até 50 mil habitantes,. que, seg!Jn
do os dados do IBGE, é onde está 64% da miséria 
brasileira 

Muito bem, esse projeto, que Já recebeu pare
cer favorável do Senador lúcio ,Aicãntara.vai .ser dis
cutido na Comissão de Assuntos Sociais. 

E o sentido do projeto da bolsa-escola.é exata
mente fazer esse programa assistencial, mas fazê-lo 
não mais nas grandes cidades brasileiras ou, pelo 
menos, não apenas nas grandes cidades brasileiras. 
As grandes cidades brasileiras, a exemplo de Brasí
lia, Campinas e Ribeirão Preto, que possam fazer 
que façam com os seus recursos. Mas o Governo 
Federal deve estabelecer uma parceria com as pe
quenas prefeituras, com as prefeituras do interior 

deste País, principalmente com as cidades mais po
bres. E lá, onde nasce a miséria, nos grotões de po
breza deste País, onde as famílias não têm escola 
para os seus filhos e não têm trabalho para as pes
soas adultas; lá, nesses lugares, deverímos ter um 
vetar que colocasse as crianças nas escolas, que as 
tirasse das carvoarias, dos canaviais, do trabalho in
fantil e que as colocasse,. Já, no seu local, na escola 
pública, com seus pais recebendo meio salário míni
mo por cada criança que esteja matriculada regular
mente na escola e com freqüência mínima de 90%. 

Aí sim, Sr. Presidente, estaremos definitiva
mente, através de uma política pública nacional, se
gurando a população nos seus locais de origem, 
dando a elas condições -no Mato Grosso, no Mato 
Grosso. do Sul, Senador Ramez Tebet, nas cidades 
do interior do Nordeste· brasileiro, no Centro-Oeste, 
no Norte, onde .se concentram ainda hoje os gran
des bolsões de miséria- que lhes possibilitem viver 
com dignidade nos seus locais de origem e não te-

'{lham que engrossar os fluxos migratórios para .as 
grandes cidades brasileiras. · · 

Esse é o sentido 'do Programa Bolsa-Escola. 
Há vários projetas no ·.·Congresso Nacional, . por 
exemplo, o do Deputado Nelson Marchezan, já apro
vado na. Qãmara dos Deputados, dá essa direção. · 
Aqui, no Senado, o Senador Ney Suassuna havia 
apresentado um projeto .semelhante •.• Esperamos 
que, com esse parecer favorável do Senador Lúéio 
Alcântara, possamos definitiVamente :votar esse pro
jeto. nesta CàSa O presidente, desSa. fCÍ~ terá 
mais do que um instrUmento de política.publica;.terá 
uma forma manifesta.~ clar.i.da posição majofi!árja 
do C?ngresso Nacional a indic;ar-lhe o rumo. de. um 
programa social de abrangê!1cia 11acional que p<)de, 
sem dúvida, ajudar a matar a fome dos.16 milhões de 
brasileiros que ainda estão abaixo da tinha dá miséria 

. Esse é um problernêi que tem que nos aSSilstar diéi.a 
ãa Mas, inais do que isso: gerarperspeçtiliàs, através 
do irigresso dos filhoS dessas Jamíliás Carentes ·nas i:iS-. 
Colas pljbJicás,.de únia iriverSãó do perfil soci<ii dli'~ 
ciedade brasileira. 1:sse é o nosso desejo. Não tenho. 
dúvida de que essE!$ .números. do I~ E .vão. s,er .maiS 
um argumento favorável a esSe projeto da bOisa:.êSéo
la, que esperamos, $r •. Presidente, seja votado taÍJid~
mente aqui no Senado FederaL 

Muito obrigado. 
·O SR. PRESIDENTE (Jefferson Peres) - Con

cedo a palavra, por 20 minutos, ao Senador Ramez 
Tebet 

O SR. RAMEZ TEBET (PMDB - MS. Pronun
cia o seguinte discurso. Sem revisão do orador.) -
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Sr. Presidente, Srs. Senadores, o cenário desta se
mana, sem dúvida alguma, foi o da· Confeiêricíã 
Ri0+5, realizada no Rio de Janeiro, dando continui
dade à Eco-92. 

Representantes do mundo inteiro reuniram-se 
para fazer a proclamação da necessidade cada vez 
mais imperiosa de se defender a própria vida Sim! 
De se defender aquilo que Deus deu ao ser humano: 
a terra, os recursos naturais, os rios, os mares, o ar 
que respiramos;· enfim, de se defender uma melhor 
qualidade de·vida Também devemos defender a 
continuidade do desenvolvimento racional e auto
sustentado. 

O cenário é de comemoração do Dia Mundial 
da Água,_ sobre o que falaram oradores que me an
tecederam nesta tribuna, como os nobres Senado
res José Alves, do Rio Grande do Norte e Bernardo 
Cabral, do Amazonas. Além disso, na Presidência 
está V. Ex", representante de uma região que, sem 
dúvida nenhuma, é a que tem maior abundância em 
água no Brasil e, portanto, no nosso Planeta·. 

Esse clima preservacionista, · Sr. Presidente, 
Srs. Senadores, está impregnando a consciência da 
sociedade brasileira. Não tenho dúvida disso. 

Recordo-me que há dez anos; quando era pre
sidente da Sudeco, Superintendência do Desenvolvi
mento do Centro-Oeste, desenvolvemos uma cam
panha e realizamos o primeiro curso de educação 
ambiental do Centro-Oeste, na cidade de Dourados;· 
Estado de Mato Grosso do Sul. 

Hoje, verificamos que a sociedade está à frente 
dos governos. Aquilo que, às vezes, as autoridades 
públicas e a§ instituições não conseguem fazer, ·f~ 
a sociedade por si, como está ocorrendo atualmente 
no Estado de Mato Grosso do Sul; no Município de 
Porto Murtinho. 

Aquela cidade de dez mil habitantes,· desde ao-, 
teontem, Sr. Presidente, Srs: Senadores,- tem toda a 
sua sociedade mobilizadá - suas aUtoridades;· o co
merciante, o comerciário, toda a população e os 
pescadores amadores, que sabem navegar . nas 
águas dos rios, que não as poluerit, que vivem da 
pesca amadora - para· defender· o rio Paraguai, 
ameaçado por maus brasileiros e por maus para
guaios. Lá, Sr. Presidente e Sr$. Senadores, desen
volve-se uma pesca predatória,. que nãO está seridõ 
contida 

Do lado brasileiro do rio, obedecEH;e a uma le
gislação que só permite, como realmente deve ser 
feito, determinado tipo de pesca e em determinadas 
épocas do ano. infelizmente, para nós, brasileiros, e 
para os próprios irmãos paraguaies, há maus brasi-

)eiros e maus paraguaiOs, profissionais que buscam 
o lucro desmedido a qualquer preço e que não 
freiam a sua ambição. 

Essas pessoas realizam, ali, a pesca predató
ria, com redes de grande calado, usando instrumen
tos que lhes permitem arrecadar toneladas e tonela
das de peixes das mais variadas espécies: o pacu, o 
dourado, entre tantos outros; até o jacaré está sendo 
levado, além de caça, como a capivara. 

A sociedade de Porto Murtinho, a sociedade 
sul-matoilrossense e, portanto, a sociedade brasi
leira não está mais a tolerar e a permitir tudo isso 
sem um grito de protesto. 

O que me traz a esta tribuna é o desejo de me 
solidarizar com Porto Murtinho e com o Estado de 
Mato Grosso do Sul como um todo na defesa da ba
cia do rio Paraguai, tão importante para o Brasil 
como pólo turístico e também sob o ponto d~ vista 
económico: Suas ·águas. são perfeitamente· navegá
veis e, mesm<i necessitando de algum·trabalho, per
mitem o escoamento de muitas mercadorias daqui 
para outros países-do murido. 
'- · · · Pois bem, os nossos irmãos de Porto Murtinho 
reuniram-se e vararam o· rio de uma margem à outra 
- do lado brasileiro até o lado do· Paragúai- com ara
mes e cabos de aço, com pequenas embarcações, 
como lanchas, barcos e canoas, a fim-de não se per
mitir a passagem de embarcações carregadas com 
peixes pescados criminosamente. Estão lá paradas, 
sem poder passar,- ilhadas pela ação. da sociedade 
de Porto Murtinho; cerea·de cem mil toneladas de 
peixes ~ue foram dali tirados de forma criminosa, 
sem que as autoridades tomassem providêhcias a 
respeito.· 

,_.Ontem, acompanhei o Governador· do meu 
Estado; Wilson Barbosà Martins, em diver-Sas au
diências, na busca P<>r· sóiuções pará o 'riosso Es
tado, Mato Grossó do Sul, ·que precisa de'âjudade 
toda ordem. ·Fizemos um apelo' ao Ministro ·do 
Meio Ambiente, Gustavo Krause, e falamos com o 
Ministério das Relações Exteriores para que o De
creto publicado a 7 de fevereiro de 1996 no Diário 
Oficial da União sejà regulamentado no Paraguai; 
como está no Brasil, já que é um acordo bilateral, 
imprescindível 'e necessário, Não adianta, Sr., Pre
sidente e Srs. Senadores, fiscalizarmos do lado de 
cá,- se do lado de ·fá há, sem dúvida ·nenhuma, 
essa criminosa ação de maus brasileiros· e maus 
paraguaios, de pescadores e comerciantes profis
sionais que querem buscar na riqueza da nossa natu
reza -o seu lucro desmedido, para a satisfação de suas 
ambições desenfreadas. 
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Então, como representante do Estado do Mato 
Grosso do Sul, eu tinha que ocupar esta tribuna para 
juntar a minha voz ao grito solitário, pacifico, ordeiro 
da cidade de Porto Murtinho, que está dizendo que é 
preciso colocar um basta, que eles estão de pé e em 
ordem na defesa do rio Paraguai e das belezas do 
Estado de Mato Grosso de Sul. 

O rio Paraná, Sr. Presidente, SI% e Srs. Sena
dores, que também banha o território sul-mato-gros
sense, já não,tem praticamente mais peixe. Quando 
se construrram as usinas de Jupiá e de Ilha Solteira, 
vizinhas à minha cidade de Três Lagoas, começou
se a dizimar completamente a piscosidade do Rio 
Paraná. 

A construção do porto Primavera, que vai cus
tar quinhentos mil hectares do Estado de Mato Gros
so do Sul, sem nenhuma indenização, será motivo 
de uma próxima vinda minha à tribuna do Senador, 
para exigir que o Governo do Estado de São Paulo 
cumpra as obrigações que tem junto ao Estado de 
Mato Grosso do Sul. Que se construam o progresso 
e o desenvolvimento, mas que não o seja às custas 
de innãos nossos como está acontecendo. 

Se Deus deu a Mato Grosso do Sul esse enor
me potencial de riqueza, se ele abriga cento e ses
senta mil quilômetros de Pantanal - a maior faixa, a 
maior extensão do Pantanal está'em território sul
mato-grossense. Se temos todas essas belezas, te
mos que procurar conservá-las. · 

Sr. Presidente, Srt's e Srs. Senadores, ocupo a 
tnbuna,·hoje, para dar a minha solidãriedade e tain
bém para pedi-la ao Senado para osirlnãos de Por
to Murtinho e para o Estado de· Mato Grosso do Sul 
na defesa do meio ambiente. 

· No Mato Grosso do Sul, a Polfcia Aorestal con
ta com o seu Comandante, o Tenente-Coronel Na
varro, que faz o pos8rvel para ajudar a sociedade, 
mas que enfrenta muitas dificuldades, pois está sozi
nho, sem uma legislação,,Se os nossos innãos do 
Paraguai não se convencerem da necessidade de 
também regulamentar o uso da pesca do lado de lá, 
ou seja, sem uma legislação uniforme, igual para o 
Brasil e para ·o Paraguai, fica tudo. muito diflcil. Es
ses dois pa,fses têm rel!lçóes diplomáticas extraordi
nárias, são innãos; o Presidente Juan Carlos Was
mosy Monti é um amigo do Brasil, portanto, deve 
imediatamente voltar às origens e fazer valer o de
creto assinado pelos dois palses, publicado em 7 de 
fevereiro de 1996, cumprido que está na parte brasi
leira e não-cumprido do lado paraguaio. 

A Srt' Marina Silva- Permite-me V. Ex!' um 
aparte? 

O SR. RAMEZ TEBET- Pois não. Ouço, com 
muita honra, o aparte de V. Ex'l, nobre Senadora. 

A Srt' Marina Silva- Nobre Senador, primeira
mente, parabenizo-o pela sua preocupação com a 
proteção do meio ambiente do seu Estado. Aliás, 
Mato Grosso do Sul se constitui em uma das rique
zas ambientais e um dos ecossistemas" mais admi
ráveis do nosso País. Quanto ao problema de rela· 
ções de países vizinhos, países irmãos, no que se 
refere à _proteção dos recursos naturais, realmen
te, é um problema grave, porque, se temos medi· 
das de proteção e de restrição do lado de cá e se 
elas não existem do outro lado, então ficamos im
potentes em aplicar nossas medidas. Há um proje
to, de minha autoria, que regulamenta o acesso 
aos recursos da biodiversidade. E uma das gran
des preocupações que estamos tendo, tanto eu 
quanto o Senador Osmar Dias, é sobre que tipo de 
negociação será feita entre o Governo brasileiro e 
o governo dos demais países que também têm a 
Amazônia, no sentido de que venham a adotar leis 

\semelhantes à que adotaremos no Brasil, para que 
também do outro lado se evite o que estamos evi
tando dentro do nosso território. Assim, todo o 
nosso esforço seria em vão, porque, se o principio 
ativo de uma planta encontrada no Estado do 
Amazonas, Acre ou Pará for encontrada na Bolívia 
ou no Peru e isolada por laboratórios. estrangei
ros, estaremos perdendo o valor estratégico des
se nosso recurso natural. Assim, o problema que 
V.· Ex" debate .neste momento, além de ter reper~ 
cussões diretas sobre a questão ambiental no 
seu Estado, é também uma preocupação estraté
gica para o futuro, porque vamos precisar de acor
dos que envolvam os def!l<lis países; .SE!rá preciso 
um poól de decisões em termos de "proteçãó do 
meio ambiente, erwolvendo todos os que fazem par
te dessa grande iimandade de palses vizinhos. To
davia, temos alguns problemas que deverão ser 
discutidos demócraticamente, de forma respeitosa, 
levandó-se em conta o lucro imediato, ·que muitas 
vezes parece promissor, mas que, sabemos, não 

· durará um período longo, na medida erri que se trata 
de uma exploração predatória. Agradeço a V. EXA. ·· 

O SR. RAMEZ TEBET -'- Senadora Marina Sil
va, eu é que agradeço o aparte de V. ex-. Veja 
como realmente há questões, principalmente essas 
concernentes à defesa do meio ambiente, que não 
são questões internas de um pais só, mas envolvem 
vários países, eu diria até todos os países do mun: 
do, porque todos precisam ter consciência da neces
sidade de preservação do meio ambiente. 
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Apesar da minha indignação pelo que está 
ocorrendo lá no rio Paraguai, fico, contudo, reconfor- -
tado quando vejo a ação da sociedade. As autorida
des de Porto Murtinho, na figura de sua Prefeita, es
tiveram aqui nesta semana tentando providências. 
Sei que lá em Porto Murtinho, à frente dos trabalhos, 
estão os Vereadores: está o Vereador Osório Miran
da, Presidente da Câmara Municipal; estão as auto
ridades judiciárias; está a sua população mobilizada. 
Quero dizer que. há uma consciência social. Quero 
dizer que a sociedade brasileira se capacita cada 
vez mais. É a própria sociedade, é o povo se mobili
zando em defesa de uma melhor qualidade de vida. 
E isso nos anima. Já se foi o tempo em que se dizia: 
é claro que ainda há muito que se fazer. Não é isso, 
principalmente aqui no Brasil. Mas que temos evoluí
do muito em matéria de educação ?mbiental, não te
nho a menor dúvida. Hoje se tem muito receio de jo
gar coisas na rua. Sabemos que devemos guardá
las em recipiente adequado. 

Assisti, aqui no Senado da República, Senado
res preocupados com o saneamento básico, por ser 

. o Dia Mundial da Água. S. Ex"s estão preocupados 
com a infra-estrutura, falando a respeito da quanti
dade de brasileiros - quase 40 mil - que ainda não 
têm acesso à água tratada ou à chamada água en
_canada Tudo isso nos reconfolté!., nos anima. Mas é 
preciso que os Poderes Públicos saiam à frente, to
mem a dianteira. Não é possível que problemas 
corno esse que envolve o rio Paraguai continuem 
ocorrendo. É preciso que a sociedade se mobilize, 
que "fechem• os rios! 

Gostaria que os Srs. Senadores visitassem ó ' 
. Estado de Mato '6rosso .do Sul, que conhect!ssem 
as suas belezas, vissem corno é realmente favoreci
do pela natureza; que conhecessem as belezas do· 
Pantanal, as belezas que envolvem, por exemplo, a 
cidade de Bonito, cantada em prosa e verso pela im
prensa ascrita, falada e televisada. O Estado· de 
Mato Grosso do Sul tem todas às suas potencialida~ 
das turísticas ainda a serem desenvolvidas, e quan-· 
do a sociedade se mobiliza enfrenta problemas 
como esse. 

Concluindo, Sr. Presidente, continuarei em 
contato com os nossos irmãos de Porto Murtinho. 
Na próxima segunda-feira, vou aos gabinetes aqui 
de Brasília para continuar solicitando ao Governo 
Federal que entre imediatamente. em contato com 
aquelas autoridades. As autoridades paraguaias já 
estão reunidas lá, sem que houvesse algum ·alerta 
por parte de autoridades governamentais, mas, 
pressentindo o apoio da sociedade em defesa do rio 

Paraguai. Naturalmente sei qu!'l as autoridades bra
sileiras e as paraguaiãs -enfr'entam pressões, pois 
esses grupos são poderosos, mas cumpre resistir e 
cumpre fazer aquilo que é indispensável paia a pre
servação do nosso meio ambiente, no caSO - repito
' em defesa do rio Paraguai. 

Muito obrigado. 
O SR. PRESIDENTE (Jefferson Peres) - Con

cedo a palavra ao nobre Senador Joel de Hollanda. 
O $R. JOEL DE HOLLANDA (PFL - PE. Pro

nuncia o seguinte discurso.)- Sr. Presidente, Sr"s e 
Srs. Senadores, o mundo, neste limiar do terceiro 
milénio, é completamente diferente do mundo de 
cem anos atrás. Homens e mulheres que viram o al
vorecer do século XX sonhavam com medicina me
lhor, com energia elétrica abundante e com transpor
tes coletivos mecanizados e disponíveis. Queriam, 
na Europa, ter acesso à educação e garantia de que 
haveria comida em sua mesa, dia após, dia A cada: 
época, uma angústia · 

., No espaço de menos de cem anos, a humani~· 
dade foi capaz de construir o que Herbert Marcuse· 
chamou de a "segunda natureza". Ninguém hoje," no 
mundo civilizado, admite viver sem energia elétrica, 
transporte, comunicações e os chamados confortos 
da vida modema. O homem, dépois de muitas lutas 
e guenas, alcançou um· estágio de desenvoMmento; 
que não seria previsível ao mais .criativo pensador. 
do século XIX. O futuro .chegou e com ele chegaram. 
os problemas.· 

· Hoje, as comunicações, com suas redes mun
diais de satélites e computadores, transformaram o 
Planeta num território pequego,. alcançável.' Tudo é, 
perto, nada é longe. Não eXiSte, -nesse setor, o im-; 
possível. O limite da possibilidade é o limite da capa
cidade de criar. A Medicina deu saltos incríveis, desc 
de a descoberta, da t>enicilina Agora já se fala na 
produção de clones de animais e na possibilidade. de 
clones humanos. Não há barreiras. 

, O mundo virou a aldeia global prevista . .por. 
Mcluhan. No campo da . política, ·acabou .a . Guena 
Fria.A União Soviética desapareceu •. E·o coll')unis~o 
mo deixou de ser uma doutrina eficiente, com,aplica~ 
ção prática. Restou, somente, corno indagação aca-. 
dêmica Os Estados Unidos emergiram,, afinal,. nesta. 
civilização desenvolvida e receptiva ao novo; como. o · 
poder hegemõnico, o centro do império.: 

Nesta perspectiva, surge o que os economistas 
ch<ímam de globalização. Empresários de qualquer. 
parte do mundo podem realizar investimentos e au-: 
ferir lucros nos mais diversos países, cujas econo
mias estão integradas pelos laços da rede mundial 
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de comunicação. Não hã impedimentos, não existem inclusive pelo pagamento de eventual . tratamento 
fronteiras e o dinheiro pula de urna cidade para outra médico e por sua alimentação. Aqueles que pos-
conforme os rigores dos fuso horários. Tudo é tecno- suem dinheiro -e o comprovam antes de entrar na-
logicamente avançado, tão avançado que, em ai- quele país - são bem-vindos. O governo alemão 
guns segmentos das economias, dispensa-se até o mantém um arquivo muito bem organizado sobre a 
próprio homem. Eis o fantasma, a angústia deste fi- situação de cada um dos 7,2 milhões de estrangei-
nal de século: o emprego está desaparecendo. ros que vivem na Alemanha, chegando a levantar 

As indústrias precisam reduzir custo e aumen- dados sobre a situação financeira e o trabalho ocu-
tar a produtividade. A melhor maneira de alcançar pado. Essa preocupação tem por objetivo proteger o 
um estágio superior na guerra econômica é investir mercado de trabalho para ::"Ja população. 
maciçamente em tecnologia. E substituir a mão-de- A Éspanha distribuirá este ano 150 mil autori- · 
obra tradicional. Isto é, o homem. Esse não é, zações de trabalho a seus imigrantes, apesar de o 
Sr.Presidente, Sr"s e Srs. Senadores, um fenômeno desemprego alcançar a taxa de 22"/o. As empresas 
do Terceiro Mundo. As economias centrais, que pre- espanholas recrutam trabalhadores no norte da Áfri-
cisam se equipar para disputar as maiores e melho- ca e na América Latina. Poucos espanhóis aceita-
res faixas do comércio internacional, utilizam farta- riam trabalhar seis dias por sêmana por um salário 
mente os ganhos tecnológicos. E estão vivendo a mensal de aproximadamente US$600. Na Inglaterra, 
angústia do desemprego. os imigrantes vivem, também, sob constante vigilân-

0 Presidente Jacques Chirac, que recentemen- cia do governo e sob· pesados ataques racistas da 
te esteve no Brasil, disse em São Paulo, na sede da população. · 
FIESP, que o desemprego na França chegou a • No Brasil, pelo sétimo ano consecutivo; o nú-.. .., 
12,5% da população economicamente ativa. Entre mero de empregados na indústria e~rrou o perío-
os jovens, incluindo os estudantes, esse índice che- do em queda. Dados da última Pesquisa de lndús-
ga a 25%. Combater esse problema, afirmou, é um tria, Emprego e Valor da Produção do IBGE mos-
desafio mundial. Segundo ele, existe uma relação tram que 11% dos postos de trabalho no setorforam 
e_~ desemprego e qualificação de mão-de-obra, fechados em 1996, o que representa uma redução 
daí a necessidade de sornar esforços para melhorar acumulada de 34,3% da mão-de-obra nos últimos 
a educação. ·sete anos. 

O "horror econômico" foi o tema das reporta- A geografia do desemprego é a seguinte, se-
gens de capa de dois semanários parisienses -. Lé- gundo o IBGE: o Estado onde ocorreu o maior.volu-
vé~·ínent du Jeudl e LExpress - na semana pas- me de demissões foi São Paulo, que reduziu em 
sada. As duas revistas falam sobre o crescente de- 13,5% o pessoal ocupado na indústria; depois foi o 
semprego que poderá alcançar cinco milhões de Rio de Janeiro, com uma redução de 10,4%; em ter-
pessoas. Além da Renault, que está tentando fechar ceiro lugar está Minas Gerais, com menos de 7,6%. 
unidades produtivas na França e na Bélgica, outras A Região Sul registrou uma diminuição de empregos 
grandes empresas, como a Danone e a Alcatel, con- industriais da ordem de 8,7%. Na Região Nordeste, 
tinuam demitindo. Pesquisas mostram o sentimento a queda foi menor: apenas 6,SOk. 
dos franceses diante dessa situação: 81% dos entre- No entanto, ·Sr. Presidente,. Sr's e Srs. Sena-
vistados acreditam que as desigualdades se acen- dores, quem permaneceu empregado conseguiu ga-
tuaram. nhar mais. De acordo com o IBGE;:o salário médio 

Os europeus não gostam de recessão, de infla- da indústria teve um ganho real de· 3,8% em 1996 
ção, nem de desemprego. Quando os índices de frente ao ano anterior e já acumula um crescimento 
emprego começam a cair, os primeiros 'l. sofrer são de 42,1% nos últimos cinco anos. Esses números 
os imigrantes. Na França, está em estudo um pacote mostram que as indústrias reduziram seus gastos 
de medidas duríssimas contra estrangeiros. Vão per- com mão-de-obra, investiram em tecnologia e pas-
manecer lá apenas os que, comprovadamente, tra- saram a trabalhar com funcionários· mais qualifica-
balham para o desenvolvimento do país. Os demais dos. Houve aumento da massa salarial per capHa, 
serão convidados, com maior ou menor educação, a embora tenha ocorrido uma queda de 7,4"/o no volu-
deixar o país da liberdade. Não há lugar para eles. me de salários pagos em 1996. 
São os excluídos. A situação brasileira reproduz um fenômeno 

Na Alemanha, aqueles que recebem estrangei- mundial. A globalização da economia, neste primeiro 
ros em casa são responsáveis por seus convidados, momento, está provocando uma profunda modifica-
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' 
ção no mercado de trabalho. Os empregos estão de-
saparecendo, as indústrias requerem mão-de-obra 
mais qualificada, tendência que é seguida pelo co
mércio e pelo setor de serviços. A vida, enfim, ficou 
mais competitiva, mais difícil, mais disputada. 

Franceses e belgas mostram-se descoíitentes 
com o fato de que as fábricas de automóveis estão 
fechando lá e se instalando nos países do Mercosul. 
A Renault está indo para o Paraná. A Citroen acàba 
de inaugurar uma unidade de produção nas cerca
nias de Montevidéu. As novas fábricas de automó
veis, contudo, empregam pouco. Poucas delas terão 
mais de mil empregados, aí contabilizados desde o 
presidente até o' vigia notumo. São totalmente infor
matizadas, dentro de princípios de qualidade total e 
absoluto planejamento. É assim, por exemplo, a 
nova fábrica da Volkswagen em Resende, Estado do 
Rio de Janeiro, que opera dentro do conceito de es
toque zero. 

Sr. Presidente, Sr!!s e Srs. Senadores, salientei 
há pouco que a cada época corresponde uma an
gústia. Na transição entre a sociedade industrial e a 
sociedade pós-modema, informatizada, amplamente 
desenvolvida, baseada em robôs e clones, haverá 
um longo e penoso caminho a ser trilhado. Não será 
fácil. Mas, desde logo é necessário, por intermédio 
de ações do Estado, incentivar o investimento em 
mão-de-obra. O que intimidou o capital, ao longo da 
História, foram os movimentos sociais. Hoje, eles es
tão fracos, diante dessa· 'avassaladorà sociedade 
tecnológica. O Estado, com seu poder regulador, 
precisa, contudo, assumir as funções normativas e 
não permitir que seus nacionais sejam trucidados 
pela voracidade da globalização. 

Era o que tinha a dii:er, Sr. Presidente. 
Muito obrigado. 

Durante o discurso do Sr. Joef de Hol
landa, o Sr. Jefferson Péres deixa a cadeira 
da presidência, que é ocupada pelo Sr. Ra-
mezTebet · 

O SR. PRESIDENTE (Ramez Tebet)- Conce
do a palavra à ilustre Senadora Marina Silva, repre
sentante do Estado do Acre, por 20 minutos regi
mentais. 

A SRA. MARINA SILVA (BLOCO/PT - AC. 
Pronuncia o seguinte discurso. Sem revisão da ora
dora.) - Sr. Presidente, S~ e Srs. Senadores, quero 
apenas me reportar à iniciativa de um projeto de lei 
que estou apresentando que acrescenta parágrafo 
único ao artigo 31 da Lei n2 8.071, de 11 de setem
bro de 1990, que dispõe sobre a proteção do consu
midor e dá outras providências. 

A iniciativa tem, por fundamentação, d idéia de 
que o consumiâor, na relação com o·cornerciame-ou 
o fornecedor, é o eló mais frãco. Atenho-me exata
mente ao fato de que, quando se trata da venda de 
produtos ou de serviço de forma parcelados, muitas 
vezes, a divisão em parcelas acaba por escamotear 
uma elevação de juros muito alta que não é percebi
da pelo consumidor, principalmente em. se tratando 
de pessoas simples. Hã um destaque maior para o 
parcelamento que, muitas vezes, chega a 10, 15 ve
zes, e a ·pessoa atém-se apenas àquela "pequena• 
quantidade que ele irá pagar a cada mês para poder 
usufruir de um objeto dos seus sonhos, do seu dese
jo, para satisfazer às suas necessidades, sejam elas 
do ponto de vista ecõnômico ou mesmo uma neces
sidade do ponto de vista emocional, de um conforto 
pessoal. 

Tenho em mãos um panfleto de propaganda 
que dá conta do parcelamento de uma cama em 15 
vezes, com uina parcela menSa.l de R$9,85. É claro 
que uma p~ ao observar este preço, vai sentir 
que é muito fácil, que está, como se diZ na língua

. gem corrente, por uma bagatela. O pi'eço à vista sai
ria por apenas R$79,90, enquanto o preço final; c:Om 
Pàrcelamento, chega a R$147,75, ou seja, há aí um 
percentual de juros por mês, numa média de 4%, 
que é incompatível com a inflação apresentada pelo 
Governo. - · 

. Há, na verdade, uma má-fé .em relação ao con
. sumido{ que, em não estando alerta, · acaba por 
·achar que está fazendo um grande negócio, quando, 
na verdade, está sófrendo uma espêcie de usurpa
ção dos seus recursos por uma prática da elevação 
de juros indevidos, que está,sendo praticada no 
mercado. 

A proposta que faço acrescenta ao art... 31 da 
'lei n2 8.078, de 11 de setembro de 1990, o seguinte 
parágrafo único: 

· "Quando a oferta ou a apresentação se 
referirem a fornecimento com pagamento 
parcelado, também serão informados as ta
xas de juro, se for o casq,-e o preço à vista 
com igual ou maior destaque do que preço a 
prazo." · 

O objetivo é que fique bem claro quanto o con
sumidor pagará a mais pelo sistema a prazo e·qual a 
vantagem se pagar à vista, porque o preço ficaria 
bem destacado. 

·Ainda há pouco, observando um livro muito in
teressante de um escritor, cientista e físico, intitulado 
':'Mundo Assombrado pelos Demónios•, há uma par

·te-{jue diz exatamente que precisamos nos proteger 
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de nós mesmos. E quando fazemos essas leis é 
para tentar nos proteger de nós mesmos, de nossas 
ganâncias, dos nossos anseios pelo lucro imediato 
em detrimento do interesse público ou do interesse 
de outra pessoa. 

Há um outro escritor, um filósofo cristão, ao 
qual já devo ter feito algumas referências neste ple
nário chamado Hans Kung, que escreveu um livro 
muito interessante que trata de um projeto de ética 
global. Em determinado momento no livro, ele faz 
uma indagação: "Para que as leis sem os costu
mes?" Lamentavelmente, quando não temos os cos
tumes, as leis são fundamentais porque, se não te
mos os costumes nem as leis, então, o cidadão fica 
à deriva do interesse de quem quer que seja para 
praticar aquilo que o seu livre arbítrio lhe confere 
como sendo certo ou incerto. 

É preciso que sejam pactuadas formas de pro
teção coletiva, de proteção social. O próprio Hans 
Kung, mais adiante, coloca que a ética não mais 
pode ser individual na sociedade pós-modema, 
como muito bem acabou de colocar V. Exª, Sr. Pre
sidente, no pronunciamento que fez, a ética também 
precisa ser coletiva. E, nesse sentido, precisamos 
criar mecanismos -:oletivos de controle aos abusos 
praticados contra indivíduos, contra os direitos 
humanos, contra a oc mocracia. 

Esse projeto, . nuito embora aparentemente 
simples, recai sobre essa tentativa de, enquanto não 
temos os costumes de respeito às pessoas, enquan
to não temos uma ética coletiva que nos obrigue a 
fazer aquilo que é correto do ponto de vista social, 
cultural, económico, nós precisamos das leis. E, 
quem sabe, nessa criação de leis, vamos também 
aprendendo a ter novas práticas e novos costumes. 

Muito obrigada. 

Durante o discurso da Sra.-Marina Sil
va, o Sr. Ramez Tebet deixa a cadeira da 
presidência, que é ocupada pelo Sr. Joel de 
Hollanda, Suplente de Secretário. 

O SR. PRESIDENTE (Joel de Hollanda) - So
bre a mesa, requerimentos que passo a ler. -

São lidos os seguintes: 

REQUERIMENTO N2 213, DE 1997 

Senhor Presidente, 
Requeiro nos termos do Artigo 50 Pa,ágrafo 22 

da Constituição Federal e do Artigo 216 do Regi
mento Interno do Senado Federal, sejam fornecidas 
pelo Ministro das Minas e Energia, Dr. Raimundo 
Mendes de Britto, as seguintes informações: 

1) Quais os cntefrios <~Piiçad-º-S_ pelo Departa
mento Nacional de Águas e Energia Bétrica, em ter
mos de operacionalização dos critérios estabelecidos 
no Artigo s• da Lei nº 7.990, de 28-12-89, para a Com
-pensação- Rnanceira do Aproveitamento de Recur
sos Hídricos e fins de Geração de Energia Elétrica? 

2) Qual a quantia despendida, mês a mês, para 
cada Estado e Município, relativa à Compensação 
Financeira do Aproveitamento de Recursos Hídricos 
e fins de Geração de Energia Elétrica e qual a previ
são para1997? 

3)Quais são os órgãos envolvidos, a Organiza
ção Institucional e quais as etapas de tramitação 
desde a apropriação dos valores até a liberação dos 
Recursos Financeiros da Compensação Rnanceira 
do Aproveitamento de Recursos Hídricos, para fins 
de Geração de Energia.Eiétrica? 

4) Quanto foi pago, mes a mês, ao Departa
mento Nacional de Águas e Energia Elétrica -
DNAEE, e ao Ministério de Ciência e Tecnologià da 

'. Compensação Rnanceira do aproveitamento de Re
·.cursos Hídricos, para fins de Geração de Energia 
Elétrica, desde que a Lei n2 7.990, de 28-12-89 foi 
sancionada? 

5) Em que foi empregado, mês a mês, 'nos di
versos Planos, Programas e Projetos;-os Recursos 
Financeiros destinados ao Departamento Nacional 
de Águas e Energia Bétrica, desde que a Lei n2 

7.990, de 28-12-89 foi, sancionada? · · · 
6)Como são prestadas as contas dos Recursos 

Rnanceiros da Compensação Financeira do. Apro
veitamento de Recursos Hídricos para_ fins de Gera
'ção de Energia Elétrica? 

Justificação 

Desde que foi sancionada a Lei n 2 7.99Ó, de 
28-12-89, vultosos recursos financeiros da Compen
sação Fmanceira do Aproveitamento dos Recursos 

. Hídricos, para fins de Geração de Energia Elétrica, 
têm sido destinados a Estados, 'Municípios, ao 
DNAEE e ao Ministério da Ciência e Tecnologia. 

A Lei nº 9.433, sancionada em 8-1-97, estabe
lece a Política Nacional de. Recursos. Hídricos e. o 
Sistema Nacional de Gerenciamento de Recursos 
Hídricos, utilizando os Recursos Rnani:eiro$ da 
Compensação Rnanceira da Geração de Hidroeletri
cidade, a partir_de agosto de 97, de uma maneira 
nova na Área Federal. 

Devido a característica extra-orçamentária ·des
tes recursos financeiros, que estimo em R$400 mi
lhões/ano, desejo conhecer o quadro amplo e ao 
rnesmo tempo- póimenorizado, a fim de que possa 
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avaliar a presente utilização dos mesmos e me per
mitir estudar sugestões de natureza legislativa. 

Sala das Sessões, 21 de março de 1997.- Se
nador Bernardo Cabral. 

(A Mesa para decisão.) 

REQUERIMENTO N2 214, DE 1997 

Senhor Presidente, 
Requeiro, nos termos do art. 50, § 22, da Cons

tituição Federal, e do art. 216 do Regimento Interno 
do Senado Federal, sejam fornecidas pelo Ministro 
da Ciência e Tecnologia, Dr. José Israel Vargas, as 
seguintes informações: 

1) Quanto foi o total de recursos financeiros, 
mês a mês, recebidos pelo Ministério da Ciência e 
Tecnologia relativo à Compensação Financeira pelo 
Resultado da Exploração de Recursos Hídricos para 
fins de Geração de Energia Elétrica, estabelecida pela 
Lei n2 7.990, de 28-12-89, desde que sancionada? 

2) Qual a organização institucional para aplica
ção destes recursos financeiros? 

3) Qual foi a aplicação destes recursos finan
ceiros, mês a mês, desde 28-12-89, nos diversos 
planos, programas e projetos deste Ministério e qual 
a previsão de aplicação em 1997? 

Justificação 

Desde que foi sancionada a Lei n2 7.990, de 
28-12-89, vultosos recursos financeiros da Compen
sação Financeira do Aproveitamento dos Recursos 
Hídricos para fins de Geração de Energia Elétrica 
tem sido destinados a Estados, Municípios, ao 
DNAEE e ao Ministério da Ciência e Tecnologia· 

A Lei n2 9.433, sancionada em 8-1-97, estabe
lece a Política Naci.onal de Recursos Hídricos e o 
Sistema Nacional de Gerenciamento de Recursos 
Hídricos, utilizarido os Recursos Financeiros da 
Compensação Financeira da Geração de Hidreletri
cidade, a partir de agosto de 97, de uma maneira 
nova na área federal. · 

Devido ·à característica extra-orçamentária des
tes recursos financeiros, que estimo em R$400 mi
lhões/ano, desejo conhecer o quadro amplo e ·ao 
mesmo tempo detalhado, para que possa avaliar a 
presente utilização dos mesmos e nie permitir estu
dar sugestões de natureza legislativa 

Sala das Sessões, 21 de março de 1997.- Se
nador Bernardo Cabral. 

(A Mesa para decisão.) 

O SR. PRESIDENTE (Joel de Hollanda) - Os 
requerimentos lidos serão despachados à Mesa 

para decisão, nos termos do inciso III, art. 216 do 
Regimento Interno. 

O SR. PRESIDENTE (Joel de Holanda} - Os 
Srs. Senadores Senadores Jefferson Peres e Bane
dita da Silva enviaram discursos à Mesa pare 'lerP-n 
publicados na forma do disposto no art. 203 de Regi
mento Interno. 

S. Ex"s serão atendidos. 

O SR. JEFFERSON PERES (PSDB - AM) -
Sr. Presidente, Srl!s e Srs. Senadores, no momento 
em que a Zona Franca de Manaus comemora seus 
30 anos de existência, a grande imprensa nacional 
repercute intensamente o recrudescimento de polé
micas de natureza política e empresarial sobre seus 
impactos econômicos, sociais e tecnológicos. Essas 
escaramuças retóricas são apimentadas pelo aperto 
conjuntural de nossas contas externas, chegando 
muitas vezes a desviar o curso da análise racional e 
desapaixonada das políticas de desenvolvimento· re
gional para o perigoso terreno de preconceito bairris
ta e dos interesses contrariados. 

O que proponho na tarde de hoje é desenvol
'v._er uma reflexão sobre os méritos e defeitos aPre
sentados pelo modelo da ZFM ao longo dessas três 
décadas, analisando criticamente os argumentos de 
seus defensores e crfticos e esboçando um conjunto 
de recomendações para o fortalecimento de seus 
aspectOS pOsitiVOS e a SUperação dos negatiVOS, na 
dupla perspectiva do interesse nacional e· do pro
gresso sócio-econômico de meu estado. Ambas me 
parecem complementares, pois jamais encarei a fe
deração brasileira como um jogo de soma zero, 

~ aquele onde, se um lado ganha, o outro, necessaria-
mente, deve perder ..• · 

Criada por decreto do então presidente Gastei
lo Branco, a Zona Franca de Manaus responde hoje 
por 97% de toda a riqueza produzida pelo Amaz~ 
nas (atualmente da ordem de U$$13,7 bilhões) e por 
cerca de 55% do produto total da região Norte. As 
mais de duzentas empresas de seu distrito industrial 
divididas em 13 pólos que fabricam desde aparelhos 
de imagem e som até motocicletas passando por 
uma linha completa de equipamentos de informática, 
geram mais de 50 mil empregos diretos. Só no ano 
passado, . essas empresas fatUraram cerca de 
U$$13,1 bilhões, um significativo aumento de 12% 
em relação a 1995 e de impressionantes 55% sobre 
o faturamento de 1990. 

De acordo com os técnicos da Superintendên
cia da Zona Francia de Manaus (SUFRAMA), já f~ 
ram aprovados para os próximos três anos 72 proje
tes envolvendo ampliações das indústrias existentes 
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e a implantação de novas fábricas, num total de 
mais de U$700 milhões em investimentos fixos, o 
que inclui edificações, maquinário e obras de infra
estrutura. 

Desde o início, a estratégia governamental 
para canalizar investimentos industriais para o cora
ção da mais pobre, demograficamente rarefeita e 
geograficamente isolada das regiões do País ba
seou-se em um conjunto de incentivos fiscais (isen
ções de impostos de renda, de importação, sobre 
produtos industrializados e sobre circulação de mer
cadorias), secundados por vantagens de variada or
dem, como a oferta de terrenos a preço simbólico 
para a instalação de plantas industriais. 

Neste ponto, Sr. Presidente, gostaria de repro
duzir a conclusão geral da equipe de pesquisadores 
do Instituto de Pesquisa Econômica Aplicada (IPEA), 
liderada por Flávio Tavares de Lyra, responsável 
pelo estudo intitulado "Os incentivos fiscais à indús
tria da Zona Franca de Manaus: uma avaliação", pu
blicado em maio de 1995. De acordo com o estudo, "é 
inquestionável o bom êxito da política adotada em ter
mos da construção de um núcleo industrial dinâmico 
na ZFM, constituído fundamentalmente por indústrias 
de tecnologia avançada e que apresentam um eleva
do grau de integração vertical com a indústria do Cen~ 
tro-Sul do País, principalmente com à. do estado de 
São Paulo. Este resultado assume maior dimensão 
ao se levar em conta os seguintes aspectos: 

1) a falta de alternativas com que se defrontava 
a Amazônia Ocidental para impulsionar seu proces
so de desenvolvimento, seja pelo desconhecimento 
de seus recursos naturais, seja pelo isolamento eco
nômico a que as grandes distâncias dos principais 
centros do País e do exterior él.I::Qiocam; e " 

2) a constatação de que esse núcleo industrial 
representa a primeira etapa do processo de incorpo
ração da Amazônia Ocidental à modema atividade 
industrial. Acha-se, assim," continua o relatório do 
IPEA, "estabelecido um dos pilares em que deverá as
sentar-se, a partir de agora, o aproveitamento do mag
nífico potencial de reçursos naturais que essa imensa 
região vem"demonstrando possuir, e no qual.deverá 
apoiar-se sua integração à economia brasileira". 

Senhor Presidente, 
Senhoras e Senhores Senadores: 
O calcanhar de Aquiles desse modelo reside 

em seu caráter fortemente concentrador da produ
ção e dos benefícios sociais da industrialização. 
Como aponta o referido estudo, •a quase totalidade 
do impacto económico observado concentrou-se na 
cidade de Manaus e praticamente não contribuiu 

para impulsionar as atividades primárias·. Convém 
lembrar que da concepção original da ZFM constava 
o projeto de um pólo agroindustrial dedicado ao pro
cessamento de produtos tradicionais da Amazônia, 
como a juta, o guaraná, a castanha, além de uma 
grande variedade de frutas tropicais e plantas medi
cinais. Como essa idéia nunca decolou das pranche
tas dos planejadores do regime militar, Manaus so
freu um gigantesco inchaço com o afluxo de levas 
de migrantes pobres do interior desamparado. 

A pôpulação manauara, que no final dos anos 
60, não ultrapassava a casa dos 300 mil habitantes, 
chega hoje a 1,5 milhão, dos quais 400 mil favelados 
e cerca de 300 mil em situação de pobreza crítica. 
Nos anos recentes, esse. quadro de calamidade so
cial foi agravado por uma onda de demissões que 
eliminou cerca de 40 mil postos de trabalho na in
dústria, em conseqüência das medidas de ajustes 
gerencial e inovação tecnológica. que os empressá
rios tiveram de adotar diante do duplo desafio ·da 

'., abertul"éi econômica e da 'gUerra fiscal entre os Esta
. dos brasileiros, dotados de melhor infra-es!ruturà e 
mais próximos aos .centros consumidores. 

Esses percalços evidenciam" outra fragilidade 
do modelo que se era suportável durante as longas 
décadas em que o país se fechou na política sarni
autárquica da substituição de importações, afigura
se fatal nestes novos tempos de globalização. . . .. . ' -

Refiro-me à baixa competitividade externa e 
fraca capacidade exportadora "das . ..indústrias da 
ZFM: Das vendas efi:}tuadas-por essas empresas 
90% destinam-se ao mercado brasileiro, e há bas
tante tempo as .exportações patinam -na casa dos 
US$200 milhões. Aliás, o grosso dessas vendas ex
temas concentia-se-em--·mercadorias .de baixo valor 
agregado (madeira'laminada, parafusos, óleos vege
tais, couro curtido e assim por diante).·Tal deficiên
cia j:lode ser mais bem aquilatada quan(jo conside
ramos que o pólo eletroeletrônico absorve um valor 
equivalente a 60% das importações via ZFM," e que 
mesmo assim ó Brasil det~m-apenas 1% do merca
do mundial de equipamentos de imagem e som, -_es
timado e US$3 trilhões. 

· Não é de admirar que a Zona Franca tenha se 
transformado ultimamente no alvo de críticas que a 
apontam como a .grande vilã· do ·déficit comercial e 
uma ameaça ao Plano Real. O principal núcleo de 
articulação desses ataques é a Associação Brasilei
ra da lndústria-ETeiroeletronica (ABfNEE},com sede 
em São Paulo. Seus representantes têm ocupado 
espaço na mídia para dramatizar uma relação de 
causa-e-efeito entre os US$10 bilhões importados 



Março 1997 ANAIS DO SENADO FEDERAL 225 

pela ZFM em 1996 e o saldo negativo de US$5 bi
lhões da balança comercial brasileira no mesmo pe
ríodo. Especificamente, a Abinee denuncia a prática 
de certas empresas de Manaus que estariam burlan
do as regras do Processo Produtivo Básico em vigor 
desde o governo Collor, e importando produtos 
montados para tão-somente reembalá-los na Zona 
Franca. 

Bem, como sabem os nobres colegas, o pro
blema com as eStatísticas é que qualquer universo 
numérico pode ser recortado ao sabor de interes
ses e pontos de vista os mais diversos. Há pouco 
tempo, li em um dos agudos artigos dominicais do 
Deputado Roberto Campos que o nosso déficit co
mercial seria, na verdade, um petrodéficit, já que as 
importações de óleo bruto da Petrobras correspon
dem exatamente referido saldo negativo de U$$5 bi
lhões de nossa balança comercial no ano passado. 
Ou seja: não faltam candidatos ao papel de grande 
responsável pelo déficit. O caso das importações da 
ZFM revela-se mais complicado ainda, pois as dis
putas giram em tomo da própria magnitude desses 
números. 

Enquanto o Presidente da Abinee, Nelson Pei
xoto Freire sustenta que dos R$8 bilhões do déficit 
do setor eletroeletrõnico brasileiro, a ZFM responde
ria por nada menos que R$4 l:>ilhões, o titular apo
sentado de Economia da USP e secretário da Polfti
ca Econômica do governo Collor, Roberto Macedo, 
da Associação Nacional de Fabricantes de Produtos 
Eletroeletrônicos (ELETROS)- uma dissidência da 
Abinee -afirma que a região impórtou apenas R$2,5 
bilhões no ano. passado. 

Com igual veemência Macedo rechaça as acu
sações de que a ZFM virou um ninho de fraudes, no
tas frias e importações .subfaturadas. Para o presi
dente da Eletros, o motivo real dessas acusações é 
o desespero das indústrias nacionais menos compe
titivas que, viciadas por décadas de protecionjsmo, 
não se conformam com. o fato de que a abertura 
econômica brasileira permitiu a fabricantes locai!'õ 
abastecer-se ~e . componentes mais baratos no mer
cado externo. 

Tampouco ele aceita o rótulo de "maquiagem• 
pespegado pelos críticos da Zona, Franca ao proces
so produtivo de muitas empresas do Distrito Indus
trial, o que traria sérios prejuízos à industria nacio
nal. O contra-exemplo mais eloqüente no caso é o 
dos cinescópios que, produzidos em sua quase tota
lidade por fábricas paulistas, são acoplados aos tele
visores montados pelas filiais manauaras dessas 
mesmas empresas. 

Finalmente, a longa e angustiante crise finan
ceira que, desde o final da década de 70, esgotou a 
capacidade é:te poupança e investimento do· EStado 
brasileiro alimenta uma outra corrente de críticas ao 
modelo da ZFM, baseado na renúncia fiscal. Com 
efeito, os economistas do lpea, trabalhando com nú
meros de 1992, -~lculam que os recursos prove
nientes dos incentivos fiscais corresponderam a cer
ca de 45% da formação do produto imdustrial do Es
tado do Amazonas. Os incentivos concedidos à ZFM 
têm representado cerca de 10% dos incentivos fis
cais totais baseados em impostos federais, ou cerca 
de 2,4% de sua arrecadação total. 

Isso, no entanto, não significa que o financia
mento da política industrial da Zona Franca seja em
bolsado pelo Amazonas como uma benesse inteira
mente gratuita. Pelo contrária, a pesquisa do lpea 
chama atenção para o fato de o grosso do financia
mento dos incentivos concedidos à indústria da ZFM 
provir dos Estados mais atrasados do Pafs, como as 
regiões Norte e Nordeste, arcando com 65% dos re
cursos oriundos dos Estados. No entender dos pes
quisadores, isso se deve, parcialmente, ao fato de 
os incentivos fiscais reduzirem a base .sobre a qual 
incidem os Fundos de Participação dos Estados e 
dos Municípios. Assim, se a região Nordeste financia 
26"k dos recursos.provenientes dos Estados, o Nor
te comprova uma capacidade de autofinanciamento 
de sua política industrial ainda mais notável, arcando 
com mais de 30% dos rec"ursos dos Estados. 

Ainda nesse particular, o Prof_ Macedo volta a 
intervir no debate, indicando a debifidade lógica e 
prática da argumentação dos opositores da renúncia 
fiscal, já que eles pressupõem que, caso não hou
vess~ quaisquer isenções, a arrecadação se mante
ria em nível. ótimo,. absorvendo 100% de tudo_Q_QUe-"' 
fosse taxável, uma !'õUposição unanimemente desa
creditada pelas .análises recentes sobre a evasão 
fiscal no Brasil. 

Aliás, não deixa de ser surpreendente que as 
indústrias do setor de informática do eixo RioCSão 
Paulo·. também , sejam . isentas do I PI, mas não 
atraiam sequer uma parcela das acusações assaca
das conln!.. a ZFM_. Se quiséssemos recuar ainda 
mais no tempo, constataríamos que quase nenhum 
segmento do imenso e diversificado parque indus
trial do Centro-Sul foi privado de um tipo ou outro de 
benefício ou privilégio ofrcial, panorama histórico em 
que a já' citada política protecionista da substituição 
de. importações destaca-se apenas como a faceta 
mais conspícua. 

· Senhor Presidente, 
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s·enhoras e Senhores Senadores, teoricamen
te, o confronto de posições pró e contra o modelo 
poderia ser prolongado ad nauseam, sem que, no 
entanto, isso conseguisse obscurecer o imperativo 
concreto e urgente de sua ampla e profunda refor
mulação, de vez que o prazo constitucional para a 
vigência dessa estrutura de incentivos é de apenas 
mais 16 anos, vindo a encerrar-se em 2013. Sem 
dúvida, é do mais alto interesse do povo, dos diri
gentes, de todos os representantes legítimos da re
gião Norte e do Amazonas o início imediato de uma 
etapa de reflexão, análise e prospecção, não apenas 
com o objetivo de impedir que as indústrias lá insta
ladas abandonem a região, mas sobretudo para 
inaugurar uma nova linha de desenvolvimento ba
seada na distribuição mais eqüitativa dos frutos do 
progresso econômico e no respeito ao maior pàtri
mônio ecológico do planeta. 

cações básicas" goza hoje de amplo prestígio entre 
teóricos e pesquisadores que focalizam tânto o nível 
micro (isto é, o da atuação das firmas individuais no 
mercado) quanto o nível macroeconômico, a exem
plo de Michael Hammer, o pai da reengenharia, e de 
Michael Porter, autor da importante obra A vanta
gem competitiva das nações, respectivamente. 

A despeito das previsíveis reações políticas, 
empresariais e até sindicais que essa mudança de. 
paradigmas suscitará em nível local, cumpre reco
nhecer que essa nova política ·de especialização in
dustrial permitirá o estabelecimento de uma política 
creditícia mais eficiente e racional, bem como a atra
ção de empresas produtoras de insumos, contribuin
do para a elevação geral do nível de regionalização 

. dos produtos. 

O caminho a ser seguido doravante pela Zona 
Franca é ·aquele que já vem sendo apontado, há 
tempos, por estudiosos do assunto, corno o econo- -
mista Rodemarck de Castello Branco, professor da \ 
Universidade do Amazonas, e que consiste em. in
vestir numa política específica para setores que hoje 
têm sua produção no Brasil quase que tota1111ente 
concentrada na região. São eis casos dos eletroele
trônicos e das motocicletas. Só esses dois setores 
correspondem a 75% do faturamento da zona' Fran-

Sabemos, entretanto, que uma politica indus
trial não sobrevive no vácuo. Por isso, gostaria de 
encerrar este pronunciamento destacando as pro
postas centrais de recente documento elaborado 
pela AEAM (Federação das Indústrias do Amazo
nas), que reivindica uin novo modelo para a Zona 
Franca de Manaus, ·com base nas seguintes premis-
sas: aumento da escala de produção; ampliação dos 
mercados; racionalização dos transportes; investi
mentos em . educação básica, ensino <médio profis
sionalizante, · ciência e tecno!Qgia; infla-eStrutura 
adequada de energia clétrica, i>ortos e comunicaçõ
es à integração aos !'f16rcados dos países vizinhos e 
ao Caribe. 

ca, o que levou o professor Càstello Brancó a con
cluir em recente entrevista à Gazeta Mercantil: 
"Não sou eu que defendo a esPecialização. Foi o 
próprio mercadõ que sê especializou" -

Essa visão é compartilhachi pelos .estudos do 
lpea, segundo os quais "afigura-se de fundamental 
importância para o prosseguimento do processo. de 
industrialização da Amazônia Ocidental demarCar, o 
campo para o desenvolvimento do segmento das in
dústrias modernas da ZFM, como forma de ganhar 
eficiência e competitividade, por meio da. eSpeciali
zação". Por outro lado, ·_"prossegue o relatório. do 
lpea", será esta a maneira de utilizar mais racional
mente os recursos dos incentivos fiscais, que, embo-
ra em menor medida que até o presente, deveriam 
continuar sendo concedidos à_indústria: da região. 
Essa demarcação deverá ·toinar em conta o papel 
que o núcleo de indústrias modernas da ZFM deverá 
cumprir, não apenas no contexto-da estratégia de 
desenvolvimento da Amazônia, mas também em re
lação ao quadro mais geral da indústria do País, par
ticularmente no caso da indústria eletrônica". · . · 

Cabe notar aqui, Senhor Presidente, que a 
doutrina da concentração nas "competências ou vo-

Como podemos _notar, tra~-se de um vasto 
elenco de medidas que dependem bão só de mobili
zação da vontade políticá e social das elites e do 
povo amazonenses, mas também ·e sobretudo de 
. importantes definições em· nível federal, de respon
sabilidade solidária dos Poderes Executivo e Legis
lativo, tais como a acelerá.Ção do processo de refor
-mas estruturais,· iniciado há ~·de dois anos e 

. uma tomada de posição mais clara e incisiva do Bra
. sil acerca dos acordos internacionais em andamento 
com o Mercosul, a União Européia e a Alca 

De. especial relevâliCia e urgêncii!, a meu ver; é 
'a definição de uina refor'nià tributária que fixe;' de 
uma vez por todas, as regras do jogo da nova políti

·ca· de incentivos''fiscais, ·indicando com nitidez as 
perdas e os ganhos daí advindos. 

E; para terminai-; quero chamar atenção para a 
grave advertência contida em editorial do diário A 

'Critica, publicado na data do 3Q!2 aniversário da 
Zona Franca de Manaus: "Não repitamos o erro trá
gico, decorrente da falta de visão histórica das nos
sas elites, ao final do ciclo da borracha. Entre o ex-
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tremo daqueles que pretendem mudar tudo, para 
nos destruir, e o extremo dos que, cegamente; peri
l?am que nada precisa mudar, -teMmnos o bom sen
so de compreender que a mudança, quase sempre, 
é a condição de .sobrevivência. Que o aniversário 
dos 30 anos da ZFM não seja uma data marcada por 
lamentações inúteis ou comemorações vazias. Antes, 
marquemos nossa disposição de defendê-la, mas tam
bém de transformá-la com coragem e lucidez•. 

Era o que tinha a comunicar, Senhor Presidente. 
A SRA. BENEDITA DA SILVA (PT- RJ)- Sr. 

Presidente, Sr"s e Srs. Senadores, tendo sido a ses
são de ontem consagrada ao "Dia Internacional pela 
eliminação de tdélas as formas de discriminação ra
cial", aproveito· a oportunidade para abordar esse 
terna, que não pode ser confinado ao caráter de efe
méride de sessões dessa natureza, dadas a polêmi
ca e a reflexão que exige, mas, paralelamente, não 
pode dispensar qualquer ensejo que se lhe ofereça 
de ocupar o debate e atrair a atenção da sociedade. 

O fenômeno da discriminação racial é urna ma
nifestação social· complexa, formada por componen
tes de diversas extrações, além das consagradas 
causas históricas. e· económicas. Como considero 
que a função do plenário do Senado Federal.não 
deve ser concorrente daquela das cátedras acadê
micas, abstenho-me de aprofundamentos teóricos 
acerca da questão, e 'solicito· a compreensão .de 
meus pares'para ·a .modesta· pretensão deste:'pro
nunciamento; que é a breve reflexão sobre três reali
dades históricos-sociais distintas '- Brasil, África do 
Sul e. Estados:.Unidos - que, sabidamente, geraram 
comportamentos discriminatórios diferentes em rela
ção·ao negro;:na>busca·de. elementos que possam· 
fundamentar.i.lrna política ·de :s~o do racismo, 
numa ·perspectiva de<construção ilo futuro e de con~ 
tribuição para .o. século. que em breve se inicia ·, ·.ê.z. 

Como o objEltivo dessa visão Comparativa é en
riquecer e subsidiar o entendimento do nosso··pró
prio processo, pémlito-rílEHiostergar para.o final do 
pronunciame:'m· a.reilexão •sobre a situação brasilei
ra, de forma qi'-~-possarilos 'valer-nos dos relatos 
precedent& · pífffl· o entendimento. da ·es~cidade 
de nossa condição, e a conseqüente peculiaridade 
da-manifestação racista ·entre nós, o que não impe
dirá, naturalmente, a inserção de-comentários -c:;om
parativos sempre que·o· assunto assim o propiciar. 

Comecemos nosso percurso Pela África do Sul. 

de raças. Há diferenças, certamente, como a pa_rte 
-priníeiro-riiundõ da Âfiica âõ SuT; ·muito mais bem 
cuidada do que a brasileira. Mas o grande fator, aci
ma das diferenças, que une Brasil e África do Sul, é 
que são ambos países que disparam numa arranca
da desesperada rumo ao progresso, mas esquece
ram suas populéiç~s para trás. 

Quanto aos antecedentes históricos da situa
ção dos negros, nos dois continentes, temos contex
tos sem paralelos. Ao contrário da transplantação da 
população negra para um outro continente, como 
ocorreu no Brasil, tivemos, na África, a invasão de 
grupos originários da Holanda, da Alemanha e da 
França, os chamados bôeres. A ocupação que pro
moveram foi marcada primordialmente por guerras, 
seja em relação aos nativos ou contra os britânicos 
que dominaram a região de 1814 a 1909. 

Os dois principais fatores materiais de desen
volvimento dos bôeres foram o solo de péssima 
qualidade e a numerosa população negra, organi
zada em tribos nômades, que viviam da caça. A 
solução· para a falta de fertilidade do solo foi a pe
cuária; e para· a abundância de nativos a escravi
dão.-outro ·elemento de importante valor foi o as
pêbto ·religioso. Seguidores de um calvinismo ex
tremamente conservador, os africânders encon
traram na religião fontes de justificativa ·para a se
gregação. Seu niessianismo calvinista permitiu ve
rem-se enquanto povo · eScolhido por Deus para 
construírem ·o Éden· na Terra, ·a África. Ainda hou
ve um importante aspecto histórico: a derrota na Se
gunda Guerra Anglo-Bôer, de 1897 a'1902 constituiu 
um dos principais pilares de entendimento do regime 

, do apartheid. -os ·boêres não só foram esmagados 
na· principal campanha britânica no continente africa
no;. como foram·submetidos a· campos· de concentra
ção:· Tal lembrança,< até hoje, significa humilhação, 
sofrimento e ódio •. e. também a derrota representou 
ameaça ao seu·projeto de ser a única nação africa
na branca Para isso, reclamavam· para si o· direito 
ao status do povo africano e de verdadeiros donos 
da terra: Construíram-uma série de mitos e até pare
. ceres ·antropológicos,·· que· provariam o piOneirismo 
bóer no sul da África. Contudo, o papel de ideólogo 
do novo nacionalismo seria exercido pelos membros 
do ~Broderbond-Liga Africana dos Irmãos" .-.organi
zação· .. secreta semi-religiosa, que formaria ·a van
guarda ·da promoção lingüfstico-cultural da nação • 
Seus membros deveriam ser homens brancos, pro
te$ntes, com o mínimo de 25 anos, de caráter im-

. Não é gratuito comparar Brasil e ·África do Sul - os 
dois têm traços em comum. São ambos países do 
hemisfério sul, mais ou menos no mesmo estágio de 
desenvolvimento e integrados por uma diversidade 

. ' , pecável e que considerassem a África do Sul como 
sua verdadeira terra-mãe. 



228 ANAIS DO SENADO FEDERAL Março 1997 

Essa organização deu início à institucionaliza
ção da segregação racial, o apartheid. Seu objetivo 
fundamental era possibilitar o estabelecimento de 
uma África do Sul, enquanto lar nacional africânder, o 
que seria impossível numa democracia multirracial. 

Fomos acostumados, Senhoras e Senhores 
Senadores, por muitos anos, a ouvir o discurso ofi
ci~l qu!'nto_ à rivalid~de tribal da população negra., 
feito nao so para a Africa do Sul, mas para toda a 
África negra. Durante os últimos 50 anos, a minoria 
branca soube utilizar-se das diferenças para pôr os 
grupos em conflito. Entre 1961 e 1976, o governo 
sul-africano chegou ao ponto de fazer funcionar um 
projeto que consistia ém dar autonomia política aos 
diversos grupos nacionais negros existentes no país. 
Com a criação de países independentes para os ne
gros, os africanders conseguiram realizar seu so
nho de terem uma África do Sul branca. Em 1976, o 
governo resolveu investir também contra os negros 
que continuavam vivendo em território sul-africano. 
Foi quando tentou obrigar a utilização do idioma afri
cânder. devido às novas normas educacionais, os. 
alunos do distrito negro de Soweto fizeram uma gre
ve. No dia 16 de junho, durante uma manifestação 
estudantil, a polícia abriu fogo contra as crianças e 
adolescentes, matando cen:a de mil e ferindo outros 
quatro mil estudantes. Após o massacre, os pafses 
do Ocidente começaram a se incomodar com o que 
estava acontecendo na África do Sul. No ano se
guinte, os EUA resolveram decretar o embargo eco-. 
nômico e de vendas d~ armas ao pafs. 

Em 1978, falou-se pela primeira vez na neces;; 
sidade de acabar com o apartheld. O pais encontra
va-se submerso na maior onda de manifestações 
dos negros contra o regime e, conseqüentémer)te, 
na fase de maior repressão. Em:1983 foi proposta 
uma nova Constituição que possibilitaria a incorpora
ção dos mestiços, coloreeis e asiáticos ao sistema 
parlamentarista.· A oposição dos ·.negros . à · nova 
Constituição serviu para reerguer algumas das or'ga
nizações que tinham sido postas na ilegálidádé apôs 
o massacre d~ Sharpeville; em 1960. Nesse-episó
dio, os líderes dessas organizações· foram cassados, 
e Nelson Mandela condenado .à prisão perpétua: 
Fora do pafs, as campanhas pró,libertação·de Man" 
dela e fim do apartheid começaram a crescer. Após 
a decretação do estado de emergência em 1984; o 
Banco Chase Manhattan anunciou sua retirada do 
território sul-africano, seguido por diversas compa
nhias transnacionais. A crise estava instalada. Em 
1989, assume o governo Frederik Willen de Klerk, 
que anuncia a possibilidade de uma solução nego-

ciada para o problema da segregação racial: .libertar 
os presos políticos e suspender a pena de morte; 
suspender o estado de emergência; pôr fim ao bani
mento das organizações políticas; revogar todas as 
leis que violassem os direitos humanos. 

O governo cumpriu quase todas as exigências 
em fevereiro de 1990, sendo aberto assim o cami
nho das negociações para transformar a África do 
Sul num país de todos. A eleição e posse de Nelson 
Mandela, como o novo presidente da África do Sul, 
representou muito para um povo oprimido por três 
séculos e meio. Mais: representou uma vitória para 
além das fronteiras sul-africanas. Num momento em 
que boa parte do mundo ressuscita o fantasma da 
segregação, da discriminação e da intoleiância, a vi
rada política dos negros sul-africanos faz-nos lem
brar que muitos seres humanos ainda são vítimas da 
ação de Estados dominados por minorias, onde os 
direitos à autodeterminação e à livre identidade cul
tural estão longe de serem respeitados. 

O futuro da África do· Sul dependerá, em gran-
\de medida, da atuação de Mandela .. O futuro de 

Mandela exige, em primeiro lugar, trariqüilidade para 
evitar o revanchismo e os ressentimentos de toda 
violência de que foram vítimas os negros por todos 
esses anos. Esse parece o único caminho possível 
pala que se consiga neutralizar as aspirações segre
gacionais e resolver os principais problemas que 
atingem a população negra. Na África. do Sul, 68% 
da população detém apenas 11% das tenas, as me
no! f_érteis. Os sistemas de saúde e educação, até 
entãd diferentes para brancos e ·negros, precisam 
ser modificados de forma a atender toda a. popula
ção. Cen:a de 61% da força de trabalho negra .está 
desempregada. Sete milhões de habitantes vivem 
sem eletricidade. O futuro sul-africano reserva difi
culdades inerentes a um pafs que. possui três lín
guas oficiais, dois hinos e .SO milhões dE) p~as 
que buscam construir, com tudo isso, uma nação •. 

Naturalmente, Senhoras e .Senhores Senado
res, não é necessário prOceder a idêntica. súmula 
histórica que se fez para África do Sul, no caso dos 
Estados e do Brasil, não só porque as. infoimações a 
respeito do passado das duas nações ·desfrutam, 
entre nós, de um grau de difusão bastánte diferen
ciado do caso sul-africano, mas também porque 
nosso objetivo essencial é identificar as naturezas 
distintas e específicas das manifestações discrimina
tórias nesses três países. 

A história da presença negra no "caldeirão de 
raças" que formou a sociedade norte-americana e o 
registro dos conflitos daí originários foram bastante 
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explorados pela literatura, pelo cinema e pela músi
ca norte-americana. Embora sejam visões, às vezes, 
ficcionais e nem sempre historicamente corretãs;· 
são, contudo, suficientes para evidenciar os percur
sos distintos que a comunidade negra percorreu em 
países como os Estados Unidos e o Brasil, para 
onde afluiu tangida pelo mesmo motivo original: a 
exploração de mão-de-obra escrava. 

Em primeiro lugar, destaque-se que a presença 
de negros é quantitativamente distinta nos dois paí
ses. Os negros são cerca de 12,5% da população 
dos EUA, ceréa de 32,5% milhões de pessoas. No 
Brasil os negros contabilizam 45% da população 
brasileira, o que, por si só, já assinala grande distin
ção. A exemplo da África do Sul, as manifestações 
de discriminação racial norte-americanas sempre se 
fizeram explicitamente, às vezes de forma organiza
da e violenta e, sempre, por intermédio do mecanis
mo do apartheid. Contudo, há características rele
vantes a destacar: inicialmente, chamaria a atenção 
para o distinto comportamento do negro americano, 
cuja mobilização política foi importante para levar 
adiante diferentes batalhas e significativas conquis
tas. Algumas se travaram no campc) jurídico propria~ 
mente. Há toda uma cronologia de casos exernpla~ 
res em que negros recorreram à Justiça para fazer 
valer seus direitos, amparados, principalmente, pela 
Emenda Constitucional n2 13, proélamada pelo .pre
sidente Lincoln em plena guerra· da'Secessão;. em 
1863, em que declarava que todas as pessoas tidas 
como escravas nos estados ein ·rehEllião seriam con
sideradas livres. Tal proclamação foi um· tanto inoc 
cente, pois dirigida exatamente aos inimigos. Mas, 
de qualquer .sorte, Lincoln estava avivando leis 'do· 
Congresso e. regando ã semente plantada·: pelos 
principais constituintes de'1787, que se ÓpÚnham à 
escravidão, por considerá-la incompà.tível COnl~l as 
idéias que presidiram ao nascimento da nova nação 

A Suprema Corte, ·ao longo dos a.ncis;toi sendo 
forçada a interpretar éxtensivamente a Emenda n2 

13, a fim de acabar com um conglomerado de leis e 
costumes que proibiam o ·negro de freqüentar deter
minadas tavemas, · téátros, escolas, hospedarias; de 
adquirir livremente imóveis e de se 'utilizar de tiari's
portes reservados a brancos. Seguiu-se uma · ~rie 
de casos famosos, sucessivamente irencidos.~los 
litigantes negros. A importância desses Ca.sos muito 
mais do que propriamente o reconhecimento do di
reito interditado, reside na construção de uma tradi
ção de luta "legalista", o que não excluiu, comO sa
bemos, outros tipos de conflito que, até hoje, ainda 
se manifestam na sociedade americana. 

Além dessa tendência verifica-se a incidência 
de outro J;!fOCedimento que, embora não exclusivo 
da~Alilérica. do Norte, alcançou- naquele continente 
seus índices mais representativos. Refiro-me, Se
nhoras e Senhores Senadores à chamada "discrimi
nação positiva". que se traduz na adoção de normas 
jurídicas que prevêem um tratamento distinto para 
certas pessoas ou categorias de pessoas, com vista 
a garantir-lhes uma igualdade material em relação 
aos outros membros da sociedade. No direito inter
nacional anterior a 1919, as normas de "discrimina
ção positiva" são raras, mas pode-se encontrar, 
contudo, nos tratados multilaterais do século passa
do disposições relativas às minorias, cujo caráter 
protetor e compensatório era visíveL Foi nos Esta
dos Unidos, nos anos 60, ·que a affirmative action 
pretendeu dar às minorias, particularmente à popula
ção negra, um estatuto social mais justo e uma rep
resentatMdade mais alargada 

As· desigualdades resultante$ da diferença de 
raça foram uma das principais causas de adoção de 
medidas de "discriminação positiva", como forma de 
compensar a população negra devido à sua situação 
de subordinação, desde a escravatura, e após os 
rrlovimentos abolicionistas, da exclusão social que 
persistiu na sociedade·· amerieana durante muito 
tempo. As origens dessa questão encontram-se nas 
ordens jurídicas nacionais, que criaram normas para 
abolir a escravatura e eliminar a discriminação racial 
nos-Estados Unidos, as Emendas n2s 14 .e 15 à 
Constituição, que datam de 1868 e 1870, respectiva
mente, proíbem as restriçõeS de voto fundadas na 

. raça e na. cor. O Supremo Tribunal Federal desen
volvea, no fim do século passado, a doutrina da ata
te acdo'b, segundo a qual as emendas aplicavam-se 

. ii. ação :do. Estado e .não permitiam sancionar a dis-. 
criminação racial praticada por entidades privadas, 
designadamente os partidos políticos. A . reJfQita da 

· jurisprudência dá-se nos anos 50, mas só foi consi
derada pelo Congresso Americano, em 1964, com a 
proibição de utilizar subvenções federais para apoiar 
as .atMdades discriminatórias. 

· Os Estàdos· Unidos estabeleceram ações a fim 
de favorecer a "integração cultural" da população ne
gra, reservando, por exemplo, um certo número de 
inscrições nas universidades para os estudantes das 
ininóiias étnicas. A instauração de um regime de co
tas, uma espécie de "reserva de mercado" para as 
minorias oprimidas, deveu-se, em grande parte,· à 
atuação de Martin Luther King, o grande líder negro 
americano dos anos 60. Foi o presidente John Ken
nedy que deu início a· esse regime em seu curto 
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mandato na Casa Branca. Nas universid;;tdes,_ (lSsa 
proporção varia de Estado para Estado, conforme o 
número de negros em sua população. Nas empre
sas públicas, a mesma regra vale. O setor privado 
recebe incentivos fiscais para contratar_negros ou 
mulheres em vez de homens brancos. O que.se ten
tou fazer, em resumo, foi abrir vagas proporcionais 
ao peso dos negros no total da população. Nos Es
tados Unidos, isso já é uma realidade. No Brasil, 
com duas décadas de atraso, o debate sobre a polí
tica de cotas ··está apenas se iniciando. Num exem
plo de "discriminação positiva•, tivemos a determina
ção recente de obrigatoriedade de 20% de mulheres 
em chapas de candidatura para as eleições legislati
vas. Temos, ainda, em tramitação nesta Casa, o 
Projeto de Lei de n2 000114/95, de minha autoria, 
que dispõe sobre a instituição de cota mínima, em 
instituições de ensino superior, para as etnias social
mente discriminadas. 

Até hoje, nos Estados Unidos, se debatem as 
vantagens e desvantagens desse sistema. Há, po
rém, a certeza de que, a partir do regime de cotas, 
foi possível beneficiar uma parcela da população ne
gra. Um em cada três deles chegou à classe média, 
e passou a desfrutar um padrão de vida antes reser
vado aos brancos. É impossível deixar de associar o 
regime de cotas à emergência de personalidades 
negras em vários terrenos da sociedade americana, 
seja na universidade, no cinema, na 1V ou mesmo 
na cúpula de grandes corporações: 

· M!Jito longe da:êrâ da~~regação racial, legal
mente terminada nos anos 50, há quase meio sécu
lo, a sociedade americana continua, porém, permea
da pela que~tão do racismo, rnesmo que de lllClCjo 
bastante atenuado, apesar das erupções periódiCos 
de manifestações violentas. Ainda existem entidades 
racistas como 'os Cavaleiros Cristãos da KiJ Klux 
Klan, surgida no século passado aPÓS a de.rrota dos 
escral(istas na guerra civil; a pena de morte é usàda 
na maioria das vezes contra acusados ·da raça ne
gra; 40% das 318 pessoas executadas ·rio·pafs entre 
1976 e 1995 eram negras. E esses correspondem a 
apenas 6% da população americana; há mais ne
gros nas prisões do que· nas· universidades, ·.por 
exemplo. São 12% da população, mas 43% da po
pulação carcerária. Contudo, a tradição histórica de 
combatividade e a renovação de lideranças expres
sivas, atualmente representadas pelo reverendo 
Jesse Jackson, permite supor que a mobilização po
lítica do negro americano garantirá a consolidação 
das conquistas. Provavelmente, o regime de cotas, 
que contribuiu para o acesso de muitos negros à 

prosperidade, mas que se tomou hoje objeto de con
testação de brancos da classe média, especial
mente do Sul do país, tomar-se-á, cada vez mais, 
uma alternativa de natureza temporária, que deve
rá cessar quando asituação discriminatória deixar 
de existir. 

Chegamos, por fim, Senhoras e S~ Se
nadores, à abordagem da situação brasileira. Hoje, a 
questão racial - o racismo em particular- é relativa
mente percebido em sua existência no Brasil, muito 
embora ·ainda não seja objeto de apurada reflexão. 
Porém, ainda não foram sistematizadas as concep
ções existentes numa formulação de luta concreta 
na sociedade, capaz de superar o racismo do con
texto social. Naturalmente, o presente pronuncia
mento não pode pretender o desempenho desse pa
pel. Tentaremos, tão-sÕmente, conforme preliminar
mente anunciado, enriquecer a pauta das discussõ
es com as reflexões efetuadas ~ respeito das condi
ções de outras nações, o que facilitará, assim o es
pero, a formulação de diretrizes de ação para o nos-

',, so futuro. 

Partindo do último caso analisado, constata
mos que tanto na América do Norte quando na Amé
rica do Sul, vivemos a história das colonizações. 
Vieram povos de muitos lugares para ocupar um üni
co espaço social. Na América do Norte prevaleceu o 
espírito analítico dos protestantes. -Isso facilitou a se
paração. O racismo no Brasil não se exerce pela se
gregação, ele se exerce na mistura. Dentro de uma 
mesma família temos urna pessoa mais clara e outra 

·mais escura. O mais escuro·é discriminado·. -A.famí
lia dá força para o mais claro,- porque sabe que o es
. curo tem menos chance. Nos Estados Unidos,: adis
criminação racial é baseada na origem da pessoa, 
isto· é, se uma pessoa tiver um antepassado negro, 

·mesmo que ela tenha a pele clara ou.branca é .con
siderada negra e sofrerá discriminação por causa de 
sua origem racial. No Brasil, o que il)1porta é a apa
rência, a cor da pele. Se a pessoa tiver um antepas
sado negro, mas tiver a pele clara ou b;,mca,·nãoso
frerá discriminação racial direta Afinal, que r;3.cismo 

.é esse? 

No começo.do século atual; ·por exemplo, o ra
cismo· brasileiro era inteiramente explícito. O princi
pal fundamento do pensamento . racista brasileiro, 
àquela época, era o chamado "racismo científiCO", 
ou seja, as doutrinas que pretenderam demonstrar a 
superioridade da -raça branca. Se é ·verdade que 
cada racismo tem uma história particular, a idéia de 
•embranquecimento" é certamemeaquela que espe
cifica o nosso pensamento rac1al. Alguns teóricos, 

..., ?. 
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apesar de considerarem negros e índios inferiores 
aos brancos, afirmavam que a miscigenação resulta
ria no "branqueamento• progressivo do povo brasileic 
ro. Sílvio Romero, que era um desses teóricos, afir
mava que a mistura das raças levaria ao embran
quecimento da população num período de 100 anos. 

No início da década de 30, Gilberto Freyre 
substituiu a interpretação baseada na raça por uma 
visão centrada na diversidade de culturas que for
mavam a nação brasileira. Segundo Freyre, no Bra
sil não haveria racismo, mas sim uma relação har
mônica e amigável entre as diferentes culturas. Uma 
"democracia racial". A escravidão brasileira se ca
racterizaria pela convivê!lCia íntima entre duas cultu
ras africana e portuguesa, cuja conseqüência seria 
uma proximidade que daria margens ora a relações 
harmõnicas, ora a violências cruentas. 

Em meados da década de 50, Aorestan ·Fer
nandes mudou a perspectiva dos estudos sobre o 
negro .na sociedade brasileira; centrando-os no con
ceito de ."relações sociais". Aorestan demonstrou 
que a escravidão brasileira foi um sistema extrema
mente hierarquizado que, ao terminar, deixou os ne=. 
gros numa situação de desvantagem em relação aos 
outros ·grupos étnicos que se. integravam à socieda-
de capitalista emergente. · . . . 

Muitas pesquisas e· muitas teorias foram de
senvolvidas, o. que, aqui, .não cabe analisar, embora 
não possamos omitir alguns pontos. Em 1995,-o Da
tafolha fez o mais ·completo levantamento sobre.o 
preconceito de cor no Brasil.. O .estudo provou que o 
brasileiro é racista; sim,-só que esse racismo é '!cor
dial". A pesquisa mostra a desigualdade social entre 
brancos e. negros, fruto 'de .séculos de escravidão. e · 
déCadas· de ·discriminação; além oo desvendar suti
lezas no comportamento· preconceituoso brasileiro. 
O mito da harmonia pluralista, além de disfarçar as 
tensões sociais, também permite que prolifere, aqui,. 
um outro tipo de preconceito, bem camuflado, suavi
zado, "lúdico~; 

Para sairmoS deste impasse, Senhoras e se:. 
nhores Senadores, podemos dizer que o racismo 
brasileiro é diferente deiS que existem em outras· par
tes. Específica, também, é a situeção do negro em 
nossa sociedade. Retomando às análises compara
tivas que sustentaram esse pronunciamento, 'pode
ríamos mencionar: a África do Sul tem .. ou, tinha 
apartheid, mas não tem a separação entre elevador 
social e de serviço, uma instituição única no mundo 
inventada no Brasil para tirar a empregada domésti
ca de vista. Uma entrada para a •casa grande", outra 
para a "senzala". No Brasil, há clube" que não acei-

tam negros, embora nunca com essa justificação, e 
empresas que exigem "boa apresentação" geral
mente sinõnimo de pele branca. f>or -etrtró-lado, é 
preciso assinalar, também, que nenhum brasileiro 
tem dúvida de que é brasileiro, nem de ondé ficam 
as fronteiras do País. Na África do Sul, as pessoas 
pensam em si mesmas como "brancos sul-africanos• 
ou "negros sul-african9s", quando não em "mestiços 
sul-africanos• e "indianos sul-africanos•. 

. Em relação aos Estados Unidos, o outro vértice 
do nosso triângulo, gostaria de colocar algumas 
questões em relação ao aspecto bem-sucedido da 
experiência norte-americana com a estratégia da 
"discriminação positiva": a primeira delas é saber 
qual é o grau de comprometimento do nosso País no 
estabelecimento de ações que pretendem equilibrar 
as oportunidades de seus cidadãos. Para implemen
tar "ações afirmativas·, o Brasil terá que reconhecer 
injustiças históricas cometidas contra as. minorias. 
negras. Será que a sociedade brasileiia está prepa
rada para a responsabilidade? 

: Muitas outras questões· deverão ser formula
das. Há pelo menos .107 anos, o Brasil não se per
mite refletir sobre que tipos de estratégias podem 
set; implementadas para atacar a exclusão de que os 
negros são vítimas. O resultado da contraçlição bra
sileira é que, em um País que possui quase 50"/o de 
. sua população negra e mestiça, ainda 'é uma grande 
novidade a eleição de negros para a Câmara f=ede
ral e de dois para o Se~do.. · 

. Mediante o quadro deser:thado acima, · cabe
nos perguntar, Senhoras e Sé'nhores Senadores, 
quais seriam as estratégias a serem adotadas pelos 
atares políticos para a superação do racismo, levan

. docse .em eorita as nosSa.s. éaracteríStleàS:? Acredito 
que nos· esJ)aços de ·decisão política cabe àas repre

. sentantes eieitos resgàtar a dimensão racial :de nos
sa sociedade como elemento fundàriiental para a 
formação de uma democracia de fato. 
. · . Trata-se, portanto, Senhorás e Senhores Sena
dores, de negar o senso comum de que· so~s um 
País .racialmente 'integrado e justo e de apontar que 

. o tratamento da questão social não é suficiente para 
resolver as desigualdades .raciais. 

É este o estágio que necessita ser alcançado 
. no· Brasil e para o qual temos grandes possibilidades 
de contribuir no desempenho de nciSsa furição parta~ 
mentar: a transformação da questão racial em um 
tema fundamental a ser enfrentado e equacionado 
pelo conjunto da sociedade brasileira. 

Finalizando, este pronunciamento que assu
. miu, a despeito de minha intenção, dimensões pro-
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porcionais à importância, para mim, do tema, lembro 
que racismo e preconceito têm a ver com mentalida
de, comportamento e costumes. Assim, não poderia 
deixar de mencionar que o caminho dos negros bra
sileiros em direção à plena cidadania passa, neces
sariamente, por uma competente ação educacional, 
capaz de levar em conta _a inserção diferenciada 
dessa população. E a coisa mais profunda, para 
além do clamor da igualdade, está na convivência 
das diferenças. A igualdade é importante, está no 
barco da modernidade, e é importante assimilar 
esse barco para não perdê-lo, como dizem ter ocor
rido com o "bonde da história". Mas ele navega por 
histórias e valores insuspeitos. Embarcar significa a 
possibilidade de admitir que o diferente não nos ex
clui mas nos completa. 

Muito obrigada! 
O SR. PRESIDENTE (Joel de Hollanda)- En

cerrada a lista dos oradores. 
O Senador Bernardo Cabral encaminhou à 

Mesa proposição ·cuja tramitação deve ter início na 
Hora do Expediente. 

A proposição será lida na próxima sessão. 
O SR. PRESIDENTE (Joel de Hollanda)- Não 

havendo mais nada a tratar, a Presidência vai encer
rar os trabalhos. 

Está encerrada a sessão. 

(Levanta-se a sessão às 10h29mín.) 
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Ata da 25ª Sessão não Deliberativa 
em 24 de março d~ 1997 

3ª Sessão Legislativa Ordinária, da 50ª Legislatura 

Presidência dos Srs. Antonio Carlos Magalhães, Lúcio Alcântara e José Alves 

(Inicia-se a sessão às 14h30min) 

O SR. PRESIDENTE (Lúcio Alcântara) - De
claro aberta a sessão. 

Sob a proteção de Deus, iniciamos nossos tra
balhos. 

O Sr. 12 Secretário em exercício, Senador. 
José Alves, procederá à le"rtura do Expediente. 

É lido o seguinte 

MENSAGENS 

DO PRESIDENTE DA REPÚBUCA 

Restituindo autógrafos de projetos de lei san
cionados: 

N2 82, de 1997 (n" 357/97, na origem), de 20 
do corrente, referente. ao Projeto de Lei da Câmara 
n2 104, de 1995 (n2 3.969193, na Casa de origem), 
que determina que as Câmaras Municipais sejam 
obrigatoriamente notificadas da liberação de recur
sos federais para os respectivos Municípios e dá ou
tras providências, sancionado e transfonnado na Lei 
n" 9.452, de 20 de março de 1997; e 

N2 83, de 1997 (n" 358/97, na origem), de 20 
do corrente, referente ao Projeto de Lei da Câmara 
n2 40, de 1996 (n" 3.653/93, na Casa de origem), 
que aérescenta parágrafo ao art. 22 da Lei n2 5.553, 
de 6 de dezembro de 1968, que dispõe sobre a 
apresentação e uso de documentos de identificação 
pessoal, sancionado e transtoimado na Lei n!! 9.453, 
de 20 de março de 1997. 

AVISO 

DO PRESIDENTE DO TRIBUNAL 
DE CONTAS DA UNIÃO 

N2 107/97, referente aos Requerimentos nlls 
139 e 155, de 1997, de informações, dos Senadores 
Antônio Carlos Valadares e Emandes Amorim, res
pectivamente, encaminhando cópia da Decisão n2 

82197, bem como dos respectivos Relatório e Voto 
que a fundamentam. 

As informações foram encaminhadas 
em cópia aos requerentes. 

O Requerimento n2 139, de 1997, 
aguardará na Secretaria-Geral da Mesa a 
remessa das informações complementares. · 

O Requerimento n2 155, de 1997, vai 
ao Arquivo. 

OF(CIO 

DO MINISTRO DE ESTADO 
DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO · . 

N2 252/97, de.13 de março de 1996, referente 
ao Requerimento n2 1.429, de 1995, de infofT!lSÇÕes, 

, do Senador João Rocha. ' ' · 
1 

As informações constantes do "ofício 
que acaba de ser lido já haviam sido enca
minhadas a esta Casa por aquele MiniStério, 
através do Ofício MPO o!! 951, de 1995. 

As presentes informações foram reme
tidas, em cópia, ao requerente. 

O requerimento vai ao Arquivo. 
Projeto recebido da Câmara dos Depu

tados 

PROJETO DE LEI DA CÂMARA N!! 6, DE 11197 
(N2 2.142,196, na Casa de Origem) 

(De iniciativa do Presidente da República) 

Dispõe sobre a politica energétlpa 
nacional, as atlvidades relativas ao mo
nopólio do petróleo, lnstilui o Conselho 
Nacional de Polftica Energética e a Agên
cia Nacional do Petróleo e dá outras pro
vidências. 

O Congresso Nacional decreta: 

CAPfTULOI 
Dos Prlncfplos e Objetivos 

da Polftlca Energética Nacional 

Art. 12 As polfticas nacionais para o aproveita
mento racional das fontes de energia visarão aos se
guintes objetivos: 

1- preservar o interesse nacional; 
11 · - promover o desenvolvimento, ampliar o 

mercado de trabalho e valorizar os recursos energé
ticos; 



234 ANAIS DO SENADO FEDERAL Março 1997 

III - proteger os interesses do consumidor 
quanto a preço, qualidade e oferta dos produtos; 

IV - proteger o meio ambiente e promover a 
conservação de energia; 

V - garantir o fornecimento de derivados de 
petróleo em todo o território nacional, nos termos do 
§ 2º do art. 177 da Constituição Federal; 

VI - incrementar, em bases económicas, a utili
zação do gás natural; 

VIl - identificar as soluções mais adequadas 
para o suprimento de energia elétrica nas diversas 
regiões do País; 

VIII - utilizar fontes alternativas de energia, 
mediante o aproveitamento económico dos insumos 
disponíveis e das tecnologias aplicáveis; 

IX- promover a livre concorrência; 
X - atrair investimentos na produção de ener-

gia; 
XI - ampliar a competitividade do País no mer

cado internacional. 

CAPÍTULO 11 
Do conselho nacional de politica energética 

Art. 2º Rca criado o Conselho Nacional de Po
lítica Energética- CNPE, vinculado à Presidência da 
República e presidido pelo Ministro de Estado de Mi
nas e Energia, com a atribuição de propor ao Presi
dente da República políticas nacionais e medidas 
especificas destinadas a: 

I - promover o aproveitamento racional dos re-
cursos energéticos do País, em confonnidade com 
os princípios enumerados no capítulo anterior e com 
o disposto na legislação aplicável; 

11 -assegurar, em função das características 
regionais, o suprimento de insumos energéticos às 
áreas mais remotas ou de difícil acesso do País, 
submetendo as medidas especificas ao Congresso 
Nacional, quando implicarem criação de subsídios; 

III - rever periodicamente as matrizes energéti
cas aplicadas às diversas regiões do País, conside
rando as fontes convencionais e alternativas e as 
tecnologias disponíveis; . . 

IV - estabelecer diretrizês para programas es
pecíficos, como os de uso do gás natural, do álcool, 
do carvão e da energia tennonuclear; 

V - estabelecer diretrizes para a importação e 
exportação, de maneira a atender às necessidades 
de consumo interno de petróleo e seus derivados, 
gás natural e condensado, e assegurar o adequado 
funcionamento do Sistema Nacional de Estoques de 
Combustíveis e o cumprimento do Plano Anual de 
Estoques Estratégicos de Combustíveis, de que tra-

ta o art. 42 da Lei n2 8.176, de 8 de fevereiro de 
1991. ' 

§ 12 Para o exercício de suas atribuições, o 
CNPE contará com o apoio técnico dos órgãos regu
ladores do setor energético. 

§ 2º O CNPE será regulamentado por decreto 
do Presidente da República, que detenninará sua 
composição e a forma de seu funcionamento. 

CAPÍTULO III 
Da titularidade e do monopólio 

do petróleo e do gás natural 

SEÇÃOI 
Do exercício do monopólio 

Art. 32 Pertencem à União os depósitos de pe
tróleo, gás natural e outros hidrocarbonetos fluídos 
existentes no território nacional, nele compreendidos 
a parte terrestre, o mar territorial, a plataforma conti
r;~ental e a zona econômica exclusiva 
\ Art. 42 Constituem monopólio da União, nos 

tennos do art. 177 da ConStituição Fedeial, as se
guintes atividades: . 

· I - a pesquisa e lavra das jazidas de petróleo e 
gás natural e outros hidrocarbonetos fluídos; 

11 - a refinação de petróleo nacional ou estran
geiro; 
. . III - a importação e exportação dos produtos e 
derivados básicos resultantes dàs atividades previs-

- tas nos incisos !!ffieriorEts; · . · · 
IV - o transporte marítimo do petróleo bruto de 

origem nacional ou de deriVados básicos de petróleo 
produzidos no País, bem como o transporte, _por 
meio de conduto, de petróleo bruto, seus derivados 
e de gás natural. · 

Art. 52 As atividades econômicas de que trata o 
artigo anterior serão reguladas e fiscalizadas Péla 
União e poderão ser exercidas, mediante concessão 
ou. aUtorização, por empresas constitt.ifdàS sob 'as 
leis brasileiras, com sede e administração no Pars:·( 

SEÇÃOII 
Das definições técnicas 

Art. Eil! Para os fins desta lei e de sua regula
mentação, ficam estabelecidas as seguintes defini
ções: 

I - Petróleo: todo e qualquer hidrocarboneto·rr
quido em seu estado natural, a exemplo do óleo cru 
e condensado; 

11 - Gás Natural ou Gás: todo hidrocarboneto 
que pennaneça em estado gasoso nas condições at-
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mosféricas nonnais, extraído diretamente a partir de 
reservatórios petrolíferos ou gaseíferos, incluindo 
gases úmidos, secos, residuais e gases raros; 

III - Derivados de Petróleo: produtos decorren
tes da transfonnação do petróleo; 

IV - Derivados Básicos: principais derivados de 
petróleo, referidos no art. 177 da Constituição Fede
ral, a serem classificados pela Agência Nacional do 
Petróleo; 

V - Refino ou Refinação: conjunto de proces
sos destinados a transformar o petróleo em deriva
dos de petróleo;, . 

VI - Tratamento ou Processamento de Gás 
Natural: conjuirto de operações destinadas a permitir 
o seu transporte, distribuição e utilização; 

VIl - Transporte: movimentação de petróleo e 
seus derivados ou gás natural em meio ou percurso 
considerado de interesse geral; 

VIII - Transferência: movimentação de petró
leo, derivados ou gás natural em meio ou percursó 
considerado de interesse específico e exclusivo do 
proprietário ou explorador das facilidades; 

IX - Bacia Sedimentar: depressão da crosta 
terrestre onde se acumulam rochas sedimentares 
que podem ser portadoras de petróleo ou gás, asso
ciados ou não; 

X - Reservatório ou Depósito: Configuração 
geológica dotada de propriedades específicas, ar
mazenadora de petróleó ou gás, associados ou não; 

. XI - Jazidas: reservatório oü' dePósito já identi
ficado e possível de ser posto em produção; 

XII - Prospecto: feição geológica mapeada 
como resultado de estudos geofísicos e de interpre
tação geológica, que justificam a perfura.ção de po
ços exploratórios para a localização de petróleo ou 
gás natural; 

XIII - Bloco: parte de uma bacia sedimentar 
formada por uma prisma vertical de profundidade in
detenninada, com superfície poligonal definida pelas 
coordenadas geográficas de seus vértices, onde são 
desenvolvidas atividades de exploração ou produção 
de petróleo e gás natural;·· 

XIV - Campo de PetróleO oú de Gás Natural: 
área produtora. de petróleo ou gás natural, a partir de 
um reservatório contínuo ou de mais de um reserva
tório, a profundidades variáveis abrangendo instala
ções e equipamentos destinados à produção; · 

XV - Pesquisa ou Exploração: conjunto de 
operações ou atividades destinadas a avaliar áreas, 
objetivando a descoberta e a identificação de jazidas 
de petróleo ou gás natural; 

-xv,---cavraoü Proouçao: conjuntoâe operaçõ
es coordenadas de extração de petróleo ou gás na
türal de uma jazida e de preparo para sua movimen
tação 

XVII - Desenvolvimento: conjunto de operaçõ
es e investimentos destinados a viabilizar as ãtivida
des de produção de um campo de petróleo ou gás; 

XVIII - Descoberta Comercial: descoberta de 
petróleo ou gás natural em condições que, a preços 
de mercado tomem possível o retorno dos investi
mentos no desenvolvimento e na produção; 

XIX - Indústria do Petróleo: conjunto de ativi
dades econômicas relacionadas com a exploração, 
desenvolvimento, produção, refino, processamento, 
transporte, importação e exportação de petróleo, 
gás natura.! e outros hidrocarbonetos fluídos e seus 
derivados; 

XX- Distribuição: atividade de comercialização 
por atacado com a rede varejista ou com grandes 
consumidores de combustíveis, lubrificantes,· 'asfal
tos e gás liquefeito envasado, exercida por empre
sas especializadas, na forma das leis e regulamen-
tos aplicáveis; · · 

XXI - Revenda: atividade de .venda a varejo 
de combustfveis, lubrificantes e gás liqüefeito enva
-Sado, exercida por postos de serviços ou revendédO-' . . 
res, na forma das leis e regulamentos aplicáveis; . 

XXII - Distribuição de Gás Cani:dizado: serVi
ços locais de comercialização de gás canalizado, 
junto aos, usuários finais, explora.dos com exclusivi
dade pelos Estados diretamente ou mediante con
cessão, nos tennos do § 22 art ·25 da Constituição 
Federal; · 

XXIII - Estocagem de Gás Natura.!: armazena
mento de gás natural em reservatórios próprios, for
mações naturais ou artificiais. 

CAP[TULOIV 
Da agência nacional do petróleo 

SEÇÃOI 
Da Instituição e das atrfbulções 

'' 

. Art. 72 FICa instituída a Agência Nacional do 
Petróleo- ANP, entidade integra.nte da Administra
ção Federal indireta, submetida ao regime autárqui
co especial, com órgão regulador da indústria do pe-

. tróleo, vinculado ao Ministério de Minas e Energia. .. 
Parágrafo único. A ANP terá sede e foro no 

Distrito Federal e escritórios centrais na cidade do 
Rio de Janeiro, podendo instalar unidade administra
tivas regionais. 
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'Ari. &• A ANP terá como r.nalidade. de promo

ver a regulação, a contratação e a fiscalização das 
atividades econômicas integrantes da indústria do 
petróleo, cabendo-lhe: 

I - implementar, em sua esfera de atribuições, 
a política nacional de petróleo e gás natural, contida 
na política energética nacional, nos tennos do Capí
tulo I desta lei, com ênfase na garantia do suprimen
to de derivados de petróleo em todo o tenitório na
cional e na proteção dos interesses dos consumido
res quanto a préÇo, qualidade e oferta dos produtos; 

11 - promover estudos visando à delimitação de 
blocos, para efeitos de concessão das atividades de 
exploração desenvolvimento e produção; 

III - regular a execução de serviços de geolo
gia e geofísica aplicados à prospecção petrolífera, 
visando ao levantamento de. dados técnicos, desti
nados à comercialização em bases não-exclusivas; 

IV - elaborar os editais e promover as licitaçõ
es para a concessão de exploração, desenvolvimen
to e produção, celebrando os contratos delas decor
rentes e fiscalizando a sua execução; 

V - autorizar a prática das atividades de refina
ção, proceSS?mento, transporte, importação e expor
tação, na forma estabelecida nesta lei e sua regula-
mentação; . 

VI - estabelecer critérios para o cálculo de tari
fas de transporte dutoviário e arbitrar seus valores, 
nos casos e da forma previstos nesta lei; 

VIl -fiscalizar diretamente, ou mediante conv&
nios com órgãos dos EStados e do Distiito Federal, 
as atividades integrantes da indústria do petróleo, 
bem como aplicar as sanções administrativas e pe
cuniárias previstas em lei, regulamento ou contrato; 

· VIII - instruir processo com Vistas à declaração 
de utilidade pública, para fins de desapropriação e 
instituição de servidão administrativa, das áreas ne
cessárias à exploração·, desenvoMmento e produ
ção de_ petróleo e gás natural, construção de· refina-
rias, de dutos e de terminais; · · 

IX - fazer cumprir as boas práticas de conser
vação e uso racional do petróleo, dos derivados e do 
gás natural e de preservação ~o meio ambiente; 

X - estimular a pesquisa e a adoção de novas 
tecnologias na exploração, produção, transporte, re
fino e processamento; 

XI - organizar e manter o acervo das infonna
ções e dados técnicos relativos às atividades da in
dústria do petróleo; 

XII - consolidar anualmente as informações so
bre as reservas nacionais de petróleo e gás natural 

transmitidas pelas . empree~s. responsabilizando-se 
por sua divulgação; 

XIII - fiscalizar o adequado funcionamento do 
Sistema Nacional de Estoques de Combustíveis e o 
cumprimento do Plano Anual de Estoques Estratégi
cos de Combustíveis, de que trata o art. 42 da Lei n2 

8.176, de 8 de fevereiro de 1991; 
XIV - articular-se com os outros órgãos regula

dores do setor energético sobre matérias de interes
se comum, inclusive para efeito de apoio técnico ao 
CNPE; 

XV - regular e autorizar as atividades relacio
nadas com o abastecimento nacional de combustí
veis, fiscalizando-as diretamente ou mediante con
vênios com outros órgãos da União, Estados, Distri
to Federal ou Municípios. 

· Art. 92 Além das atribuições que lhe são confe
ridas· no artigo· anterior, caberá à ANP exercer, ·a 
partir de súa implantação, as atribuições do Departa~ 
mento Nacional de Combustíveis ..:. DNC, relaciona
das com as atividades de diStribuiÇão e reverlda'de 
~rivados de petróleo e álcool, observado o disposto 
noart. 78. 

Art. 10. Quando, no exercício de suas atribui
ções, a ANP tomar conhecimento de fato que confi
gure ou Possa corlfigurar ·irifração ·da ordem ·econõ
mica, deverá comunicá-lo ao Conselho Administrati
vo de Defesa Econômica - CADE, para que este 
adote as providências cabíveis, no âmbito da legisla
ção pertinente. 

-SEÇÃOII 
Da estrutura organizacional da autarquia 

.. Art. 11. A ANP será dirigida, em regime de C:O:. 
legiado, por uma Diretoria composta de .um Diretor
Geral ~ quatro Diretores. 

§ 12 Integrará a estrutura organizacional da 
ANP um Procurador-Geral. , 

§ 22 Os membros da Diretoria serão nomeados 
pelo Presidente da .República, após aprovação dos 
respectivos nomes pelo Senado Federal, nos termos 
da alfnea f do inciso III do art. 52 da Constituição Fe
deral. 

. § 32 . Os ·membros· da Diretoria ·cupt~>rirão ma,n~ 
datos_ de quatro' anos, não c:Oincidentes;. permitida_ a 
recondução, observado o disposto no art. 75 desta 
lei." 

Art. 12. Os membros da Diretoria da ANP.so
mente poderão ser exonerados em razão de: 

1-condenação penal, transitada em julgado; 
11 - prática de ato de improbidade apurado em 

processo administrativo; 
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III - violação administrativa grave ou descum
primento mao_ifesto de suas atribuições, reconheci
dos"'êmãeêisão fundamentada do Senado Federal, 
por provocação do Presidente da República. 

Parágrafo único. Nas hipóteses deste artigo, o 
Presidente da República poderá afastar temporaria
mente do cargo o Diretor sob investigação, até deci
são final do Senado Federal. 

Art.-13. Está impedida de exerêer cargo de Di
reter na ANP a pessoa que mantenha, ou haja men
tido nos doze-meses anteriores à data de início do 
mandato, um dos seguintes vínculos com empresa 
que explore qualquer das atividades integrantes da 
indústria do petróleo ou de distribuição: _ 

I - acionista ou sócio com participação indivi
dual direta superior a cinco por cento do capital so
cial total ou dois por cento do capital votante da em
presa ou, ainda, um por cento do capital total da res
pectiva empresa controladora; 

11 -administrador, sócio-gerente ou membro do 
Conselho Fiscal; 

III - empregado, ainda que o respectivo contra
to de trabalho esteja suspenso, inclusive da empre
sa controladora ou de entidade de previdência com
plementar custeada pelo empregador 

Parágrafo único. Está também impedida de as
sumir cargo de Diretor na ANP a pessoa que exerça, 
ou haja exen:ido nos doze meses anteriores à data 
de início do mandato, cargo de direção em entidade 
sindical ou associação de classe, de âmbito nacional 
ou regional, representativa de interesses de empre
sas 'que ~torem quaisquer das atividades integran
tes da indústria do petróleo ou de distribuição. 

Art. 14. Terminado o mandato, ou uma vez 
exonerado do cargo, o ex-Diretor da ANP ficará im
pedido, por um perfodo de doze meses, contados da 
data de sua exoneração de prestar, direta ou indire
tamente, qualquer tipo de serviço· a empresa -inte
grante da indústria do petróleo ou de distribuição. 

§ 1!! Durante o impedimento, Q ex-Diretorque 
não tiver sido exonerado nos termos do art. 12 pode
rá continuar pfeSlanclo serviço à ANP, ou a qualquer 
órgão da Administraçãó Direla da União; mediante 
remuneração equivalente à do cargo de direção que 
exen:eu. 

§ 2!! Incorre ne prática de advocacia adminis
trativa, sujeitando-se às penas da lei, o ex-Diretor 
que violar o impedimento previsto neste artigo. 

SEÇÃOIII 
Das receitas e do acervo da autarquia 

Art. 15. Constituem receitas da ANP: 
I - as doações consignadas no Orçamento Ge

ral da União, créditos especiais, transferências e re
passes que lhe forem conferidos; 

11 - parcela das participações governamentais 
referidas nos incisos I e III do art. 45 desta Lei, de 
acordo com as necessidades operacionais da ANP, 
consign_adas no Orçamento aprovado; 

III - os recursos provenientes de convênios, 
acordos ou contratos celebrados com entidades, or
ganismos ou empresas, excetuados os referidos no 
inciso anterior; 

IV- as doações, legados, subvenções e outros 
recursos que lhe forem destinados; 

V - o produto dos emolumentos, taxas e mul
tas previstos na legislação especffica, os valores 
apurados na venda ou locação dos_bens e imóveis 
de sua propriedade, bem como os decorrentes da 
venda de dados e informações técnicas, inclusive 
para fins de licitação, ressalvados os referidos no § 
22 do art. 22 desta Lei. 
\ Art. 16. Os recursos provenientes da participa~ 
ção governamental prevista no inciso IV do art. 45, 
nos termos do art. 51, destinar-se-ão ao finaÍlcia~ 
manto das despesas da ANP para o exercício das 
atividades que lhe são conferidas nesta Lei. 

SEÇÃOIV 
Do processo decisório 

. Art. 17. O processo decisório da ANP obed~ 
rá aos princípios da legalidade, impessoalidade, f!1Q-, . 

ralidade e publicidade. 
Art. 18. As sessões deliberativas da Diretoria -

da ANP que se destinem a resolver pendências en
tre agentes econõmicos e entre estes e· consumido
res e usuários de bens e serviços da indústria do pe
tróleo serão públicas, permitida a sua ·gravação P<>r 
meios eletrônicos e assegurado aos interessados o 
direito de delas obter transcrições: 

Art. 19. As iniciativas de projetas de lei ou de .. , 
alteração de normas administrativas que impliqueiJ.l : 

~. :b 

afetação de direito dos agentes econômicos ou de 
consumidores e usuários de bens e serviços da i.n- . 
dústria do petróleo serão precedidas de audiência· 
pública convocada e dirigida pela ANP. 

Art. 20. O regimento interno da ANP disporã ·· 
sobre os procedimentos a serem adotados para a 
solução de conflitos entre agentes econõmicos,',~ · 
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·entre estes- e usuários e consumidores, com ênfase 
na conciliação e no arbitramento. 

CAPITULO V 
Da exploração e da produção 

SEÇÃOI 
Das normas gerais 

Art. 21. Todos os direitos de exploração e pro
dução de petróleo e gás natural em território nacio
nal, nele compreendidos a parte terrestre, o mar ter
ritorial, a plataforma continental e a zona econõmica 
exclusiva, pertencem à União, cabendo sua adminis
tração à ANP. 

Art. 22. O acervo técnico constituído pelos da
dos e informações sobre as bacias sedimentares 
brasileiras é também considerado parte integrante 
dos recursos petrolíferos nacionais, cabendo à ANP 
sua coleta, manutenção e administração. 

§ 12 A Petróleo Brasileiro S.A. - PETROBRÁS, 
transferirá para a ANP as informações e dadÓs de 
que dispuser sobre as bacias sedimentares brasilei
ias, assim como as atividades de pesquisa, explora
ção e produção de petróleo ou gás natural, desen
vdlvidas em função da exclusividade do exercício do 
monopólio até a publicação desta Lei. 
· § 22 A ANP estabelecerá critérios para remune
r?-ção à Petrobrás pelos dados e informações referi
çfos no parágrafo anterior e que venham a ser utiliza
dos pelas partes interessadas, com fiel observância 
âo disposta no art."'17 da Lei n2 6.404. de 15 de de
zembro de 1976. 

Art. 23. As atividades de exploração, desenvol-_ 
Vifnento e produção de petróleo e de gás natúrai se.: 
rão exercidas mediante contratos de concessão, 
precedidos de licitação, na forma estabelecida' nesta 
lei. 

Parágrafo único. A ANP definirá os blocos a 
i!ierem objeto de contratos de concessão. 

Art. 24. Os contratos. de concessão deverão 
f:ltever duas fases: a de exploração e,a de produção. 

§ 12 Incluem-se na fase de exploração aS ativi~ 
dé!-des de avaliação de eventual descoberta de pe
lróleo ou gás natural, para determinação de sua co
mercialidade. 

§ 22 A fase de produção incluirá também as ati
\'ldades de desenvolvimento. 
. Art. 25. Somente poderão obter concessão 

fhtra a exploração e produção de petróleo oú gás 
ttatural as empresas que atendam aos requisitos 
l~cnicos, econõmicos e jurídicos estabelecidos pela 
ANP. 

Art. 26. A concessão implica, para o conCessio
nário, a obrigação de explorar, por sua conta e risco 
e, em caso de êxito, produzir petróleo ou gás natural 
em determinado bloco, conferindo-lhe a propriedade 
desses bens, após extraídos, com os encargos rela
tívos ao pagamento dos tributos incidentes e das 
participações legais ou contratuais correspondentes. 

§ 12 Em caso de êxito na exploração, o con
cessionário submeterá à aprovação da ANP os pla
nos e projetas de desenvolvimento e produção. 

§ 2.2 A ANP emitirá seu parecer sobre os pla
nos e projetas referidos no parágrafo anterior no pra
zo máximo de cento e oitenta dias. 

§ 32 Decorrido o prazo estípulado no parágrafo 
anterior sem que haja manifestação_ da ANP, os pla
nos e projetas considerar-se-ão automatícamente 
aprovados. 

Art. 27. QuandO se tratar de campos que se es
tendam, por blocos vizinhos, onde atuem concessio
nários distíntos, deverão eles celebrar acordo para a 
individualização da produção. 

Parágrafo único. Não chegando as partes a 
acordo, em prazo máximo fiXado pela ANP, caberá a 
esta determinar, com_ base em laudo arbitral, como 
serão eqüitatívamente apropriadoS os direitos e obri
gações sobre os blocos, com ·base nos priitcípios 
gerais de Direito apliCáveis. 

Art. 28. As concessões extinguir-se-ão: 

1- pelo vencimento do ilrâZO eontraiual; 

11- por acordo entre as partes:_ 

· III - pelos motívos de rescisão previstos em 
contrato; 

IV .:.. ao término da fase de exploração, -sem . 
que tenha sido feita qualquer descoberta comercial. 
conforme definido no contrato; 

. V - no decorrer da fase de exploração, se o 
concessionário exercer a opção de desistência e de 
devolução das áreas em que, a seu critério, não se 
justifiquem investírnentos em desenvolvimento. 

§ -1 2 A devolução de áreas, assim como a re
versão de bens,. não implicará· ônus- de qualquer 
natureza para a União ou para a ANP, nem confe
rirá ao concessionário qualquer direito de indeni
zação pelos serviços, poços, imóveis e bens rever
sfveis, os quais passarão à propriedade da União 
e à administração da ANP, na forma prevista no in
ciso VI do art. 43. 

§ 22 Em qualquer caso de extinção da conces
são, o concessionário fará, ix>r sua conta exclusiva, 
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a remoção dos equipamentos e bens que não sejam 
objeto de_reversão, ficando-pbrigadoca :r:epartrr ou in
denizar os danos decorrentes de suas atividades e 
praticar os atos de recuperação ambiental determi
nados pelos órgãos competentes. 

Ar!. 29. É permitida a transferência do contra
to de concessão, preservando-se seu objeto e as 
condições contratuais, desde que o novo conces
sionário atenda aos requisitos técnicos, econômi
cos e jurídicos· estabelecidos pela ANP, conforme 
o previsto nq. ar!. 25. 

Parágrafo único. A transferência do contrato só 
poderá ocorrer mediante prévia e expressa autoriza
çãodaANP. 

Ar!. 30. O contrato para exploração, desenvol
vimento e produção de petróleo ou gás natural não 
se estende a nenhum outro recurso natural, ficando 
o concessionário obrigado a informar a sua desco
berta, prontamente e em caráter exclusivo à ANP. 

SEÇÃOIÍ 
Das normas específicas para 

as atlvldades em curso 

Ar!. 31. A Petrobras submeterá à ANP, no pra
zo de três meses da publicação desta lei, seu pro
grama de exploração, desenvolvimento e produção, 
com informações e dados·que propiciem: 

I - o conhecimento das atividades de produção 
em cada campo, cuja demarcação poderá incluir 
uma área de segurança técnica; · 

11 - o conhecimento das atividades, Qe explora
ção e desenvolvimento, registrando, neste caso, os 
custos incorridos, os investimentos realizados e o 
cronograma dos investimentos a realizar, em cada 
bloco onde tenha definido prospectos. 

Ar!. 32. A Petrobras terá ratificados seus direi
tos sobre cada um dos campos que se encontrem 
em efetiva produção na data de início de vigência 
desta lei. 

Ar!. 33. Nos blocos em que, quando do início 
da vigência desta lei, tenha a Petrobras realizado 
descobertas comerciais ou promovido investimentos 
na exploração, poderá ela, observada sua capacida
de de investir, inclusive por meio de financiamentos, 
prosseguir nos trabalhos de exploração e desenvol
vimento pelo prazo de três anos e, nos casos de êxi
to, p_rosseguir nas atividades de produção. 

Parágrafo único. Cabe à ANP, após a avalia
ção da capacitação financeira da Petrobras e dos 

dados e informações de que trata o art. 31, aprovar 
os blocos em que os trabalhos referidos neste artigo 
terão continuidade. 

Ar!. 34. Cumprido o disposto no art. 31 e dentro 
do prazo de um ano a partir da data de publicação 
desta Lei, a ANP celebrará com a Petrobras, dispen
sada a licitação prevista no art. 23, contratos de con
cessão dos blocos que atendam às condições esti
puladas nos arts. 32 e 33, definindo-se, em cada um 
desses contratos, as participações devidas, nos ter
mos estabelecidos na Seção VI. 

Parágrafo único. Os contratos de concessão 
referidos neste artigo serão regiqos, no que couber, 
pelas normas gerais estabelecidas na Seção ante
rior e obedecerão ao disposto na Seção V deste Ca-
pítulo. · 

Art. 35. Os blocos não contemplados pelos 
contratos de concessão mencionados no artigo ante
rior e aqueles em que tenha havido insucesso nos 
trabalhos de exploração, ou não tenham sido ajusta
dos com a ANP, dentro dos prazos estipulados, se
rão objeto de licitação pela ANP para a outorga de 

'novos contratos de concessão, regidos pelas nor-mas gerais estabelecidas na Seção· anterior. . . 

_·SEÇÃO III 
- Do edital de licitação 

Art. 36. A Ucitação para outorga dos contratos 
de concessão referidos n() art. 23 obedecerá ao 
disposto nesta Lei, na regulamentação a ser expedi
da pela ANP e no respectivo edital. 

Art. 37. O edital da licitação será acompanhado 
da minuta básica do respectivo contato e incf!Cará 
obrigatoriamente: 

I - o bloco objetO da concessão, o prazo esti
mado para a duração da fase de exploração, os in
vestimentos e programas exploratórioS mínimos; 

11 -·ris requisitOs exigidos dos concorrentes: 
nos termos do art. 25, e os critérios de pré-qualifica
ção, quando este procedimento for adotado; 

III - as participações governamentais míni" 
mas, na forma do disposto no art. 45, e a participa
ção dos superfrciários prevista no ait 52; 

IV - a relação de documentos exigidos e os 
critérios a serem seguidos para aferição da capaci~ 
dade técnica, da idoneidade financeira e da regulàri~ 
dade jurídica dos interessados, bem como para o jul" 
·gamento técnico econômico-financeiro da proposta; ·. 
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V - a expressa indicação de que caberá ao 
concessionário o pagamento das indenizações devi
das por desapropriações ou servidões nécéssãnas 
ao cumprimento do contrato; 

VI - o prazo local e horário em que serão 
fornecidos, aos ,interessados os dados, estudos e 
demais elementos e informações necessários à 
elaboração das propostas bem como custo de 
sua aquisição. 

Parágrafo único. o prazo de duração da fase 
de exploração, referido no inciso I deste artigo, será 
estimado pela ANP, em função do nível de informa
ções disponíveis, das características e da localiza
ção de cada bloco. 

Art. 38. Quando permitida a participação de 
empresas em consórcio, o edital conterá as seguin
tes exigências; 

I - comprovação de compromisso, público óu 
particular, de constituição do consórcio, subscrito 
pelas consorciadas; 

11 - indicação da empresa líder, responsável 
pelo consórcio e pela condução das operações,sem 
prejuízo da responsabilidade solidária das demais 
consorciadas; 

III - apresentação, por parte de cada uma das 
empresas consorciadas, dos documentos exigidos 
para efeito de avaliação da qualificação técnica e 
econõmico-financeira do consórcio; 

IV - proibição de participação de uma mesma 
empresa em outro consórcio; ou isoladamente, na li~ 
citação de um mesmo bloco; , 

V- outorga de concessão ao consórcio vence
dor da licitação condicionada registro do instrumento 
constitutivo do consórcio, na forma do disposto no 
parágrafo único do art. 279 da Lei n" 6.404, de ,15 
de dezembro de 1976. 

Art 39. O , edital conterá a exigência de que a 
empresa estrangeira que concorrer isoladamente ou 
em consórcio deverá apresentar, juntamente , com 
sua proposta e em envelope separa.do: 

I - prova de capacidade técnica, idoneidade fi
nanceira e regularidade jurídica e fiscal, nos termos 
~a regulamentação a ser editadà pela ANP; 

11 - inteiro teor dos atos constitutivos ,e prova 
de encontrar-se organizada e em funcionamento re
gular, conforme a lei de seu país; 

III - designação de um representante legal jun
to à ANP, com poderes especiais para a prática de 

atos e assunção de responsabilidades relativamente 
à licitação e à proposta apresentada; , 

IV - compromisso de, caso vencedora, consti
tuir empresa segundo as leis brasileiras, com sede e 
administração no Brasil. 

Parágrafo único. A assinatura do contrato de 
concessão ficará condicionada ao efetivo cumpri
mento do compromisso assumido de acordo com o 
inciso IV deste artigo. 

SEÇÃOIV 
Do julgamento da licitação 

-Art. 40. O julgamento da licitação identificará a 
proposta mais vantajosa, segundo critérios objetivos, 
estabelecidos no instrumento convocatório, com fiel 
observância dos princípios da legalidade, impessoa
lidade, moralidade, publicidade e igualdade entre os 
concorrentes. 

Art. 41. No julgamento da licitação, além de ou
tros critérios que o edital expressamente estipular, 
~erão levados em conta: 

I - o programa geral de trabalho, as propostas 
para as atividades de exploração, os prazos, os vo
lumes mínimos de investimentos e os cronogramas 
físico-financeiros; 

11 - as participações governamentais referidas 
no art. 45. 

Art. 42. Em caso de empate, a licitação será 
decidida em favor da Petrobras, quando esta, con
correr não consorciada com outras empresas. 

SEÇÃOV 
Do contrato de concessão 

Art. 43. O contrato de concessão deverá refletir 
- fielmente as condições do edital e da proposta ven

cedora e terá como cláusulas essenciais 

I - a definição do bloco objeto da concessão; , , 

11 - o prazO de duração da fase de exploração 
e as"condições para sua promigação; , , 

III - o programa de trabalho e o volume do in
vestimento previsto; 

,, IV - as obrigações do concessionário quanto 
às participações, conforme o'disposto na Seção VI; 

V-: a indicação das,garantias a serem presta
das, J)elo concessionário quanto ao cumprimento do 
contrato, inclusive quanto à realização dos investi-
mentos ajustados para cada fase; , 

VI - a especificação das regras sobre devolu
ção e desocupação de áreas, inclusive retirada de 
equipamentos e instalacões. e reversão de bens; 
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VIl - os procedimentos para acompanhamento 
e fiscalização das atividades de exploração, desen
volvimento e produção, e para auditoria do contrato; 

VIII - a obrigatoriedade de o concessionário 
fornecer à ANP relatórios, dados e informações rela
tivos às atividades desenvolvidas; 

IX - os procedimentos relacionados com a 
transferência do contrato, conforme o disposto no 
art. 29; 

X - as regras sobre solução de controvérsias, 
relacionadas com o contrato e sua execução, inclusi
ve a conciliação e a arbitragem internacional; 

XI - os casos de rescisão e extinção do contra-
to; 

X11 - as penalidades aplicáveis na hipótese de 
descumprimento pelo concessionário das . obrigaçõ
es contratuais. 

Parágrafo.único. As condições contratuais para 
prorrogação do prazo de exploração, referidas no in
ciso 11 deste artigo, serão estabelecidas de modo a 
assegurar a devolução de um percentual do bloco, a 
critério da ANP, e o aumento do valor do pagamento 
pela ocupação da área, conforme disposto no pará
grafo único do art. 51. 

Art. 44. O contrato estabele<:Elrá. que o conces~ 
sionário estará obrigado a: · 

I ..:. adotar; em todas as· suas operações, as 
medidas necessários para a conservação dos reser
vatórios e de outros recursos naturais, para a segu
rança das pessoas e dos equipamentos e M~ a 
proteção do meio ambiente; 

· 11- comunicar à ANP, imediatamente, a desco
berta de qualquer jazida de petróleo, gás natural ou 
outros hidrocarbonetos ou de outros minerais; 

III - realizar a avaliação da descoberta nos ter
mos d() programa submetido à AN~,. apresentando 
relatório de comercialidade e declarando seu inte
resse no desenvolvimento do campo; 

IV - submeter à ANP o plano de desenvolvi
mento de campo declarado comercial, contendo o 
cronograma e a estimativa de investimento; 

V - responsabilizar-se civilmente pelos atos de 
seus prepostos e indenizar todos ·e quaisquer danas 
decorrentes das atividades de exploração, desenvol
vimento e produção contratadas, devendo ressà.I'Cir 
à ANP ou à União os ônus que venham a suportar 
em conseqüência de eventuais demandas motiva
das por atos de responsabilidade do concessionário; 

VI - ãdotar as melhores práticas da indústria 
internacionaL do ~t'EÍieo e obedecer às normas e 
procedimentos técnicos e científicos pertinentes, in
clusive quanto às técnicas apropriadas de recüpera
ção, objetivando a racionalização da produção e o 
controle do declínio das reservas. 

SEÇÃOVI 
Das participações 

Art. 45. O contrato de concessão disporá sobre 
as seguintes participações governamentais, previs
tas no edital de licitação: 

1-bônus de assinatura; 
11 - royaHies; 
III - participação especial; 
IV - pagamento pela ocupação ou retenção de 

área 
§ 12 As participações governamentais constan

tes dos incisos 11 e IV serão obrigatórias. 
§ 2º As receitas provenientes das participações 

governamentais definidas no caput; álocadas·. para · 
órgãos· da administração pública fed.eral, de acordo 
com o disposto nesta lei, serão mantidas na conta: 
Única do Governo Federal, enquanto não forem des-
tinadas para as respeCtivas programàçõés. . 
· ' § 32 O superávit financeiro dos Órgãos da ad
ministração pública federal referidos no parágrafo· 
anterior, apurado em balanço de cada exercício fi
nanceiro, será transferido ao Tesouro Nacional. 

· · Art. 46. Jl . .bônus de assinatura terá seu valor 
mínimo estabelecido no edital e corresponderá .ao 
pagamento ofertado na proposta para obtenção da 
concessão, devendo ser pago no ato da assinatura 
do contrato. . . . ... 

. Art. 47. OS:r'PyaHies serão pagos mensalmen::· 
te,· em moeda nacional, a partir da data de início da 
produção comercial.de cada campo, 'em montante 
correspondente a deZ'.por cento da produção de pe: 
tróleo ou gás natural. 

§ 12 Tendo em conta os iiseos geológicos, as 
expectativas de produção e outro~. fatores pertinen
tes, a ANP poderá prever, no edital. de ficitação cor~ 
respondente, a redução do valor dos. royaHies· esta~ 
belecido no caput deste artigo .para um. montante 
correspondente a, no mínimo, cinco por cento da 
produção. · · · 

' § 2º. :as critãri()S ·Para. o cálculo do ·ya.lor d9!?, 
royaltles serão estabelecidos por decreto do PreSi
dente da República, em função dos preços de merca
do do-petróleo, gás natural ou condensado, das espe-: 
ci!icaÇões do produto e da locaftzação do campo. 

-. § á2 A queima de gás em fiares, em prejuízo 
de sua comercializacão. e a oerda de produto ocorri-
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da sob a responsabilidade do concessionário serão 
incluídas no volume total da produção a ser compu
tada para cálculo dos royalties devidos. 

Art. 48. A parcela do valor do royalty, previsto 
no contrato de concessão, que representar cinco por 
cento da produção, correspondente ao montante mí
nimo referido no § 12 do artigo anterior, será distri
buída segundo os critérios estipulados pela Lei n2 

7.990, de 28 de dezembro e 1989. 
Art. 49. A parcela do valor do royalty que ex

ceder a cinco pór cento da produção terá a seguinte 
distribuição. 

I - quando a lavra ocorrer em terra ou em la
gos, rios, ilhas fluviais e lacustres: 

a) cinqüenta e dois inteiros e cinco décimos por 
cento aos estados onde ocorrer a produção; 

b)quinze por cento aos municípios onde ocor
rer a produção; 

c) sete inteiros e cinco décimos por cento aos 
municípios que sejam afetados pelas operações de 
embarque e desembarque de petróleo e gás natural, 
na forma e critério estabe.lecidos pela ANP; 

d) vinte e cinco por cento ao Ministério da 
Ciência e Tecnologia para financiar programas de 
amparo à pesquisa científica e ao desenvolvimento 
tecnológico aplicadC?s à indústria do petróleo; 

11 -quando a lavra ocorrer na plataforma conti
nental: 

a) vinte e dois inteiros e cinco décimos por cen
to aos estados produtgr~ confrontantes; 

b) vinte e dois 4ffieiros e cinco décimos por 
cento aos municípios produtores confrontantes; 

c) quinze por cento ao Ministério da Marinha, 
para atender aos encargos de fiscalização e prote
ção das área de produção; 

d) sete inteiros e cinco décimos por cento aos 
Municípios que sejam afetados pelas operações de 
embarque e desembarque de petróleo e gás natural, 
na forma e critério estabelecidos pela ANP; 

e) sete inteiros e cinco décimos por cento para 
constituição de um Fundo Especial, a ser distribuído 
entre todos os. Estados, Territórios e Municípios;. 

f) vinte e cinco por cento ao Ministério da Ciên
cia e Tecnologia, para financiar programas de ampa
ro à pesquisa científica e .ao desenvolvimento tecno
lógico aplicados à indústria do petróleo. 

§ 12 Do total de recursos destinados ao.Minis
tério da Ciência e Tecnologia, serão aplicados no 
mínimo quarenta por cento em· programas de fomen
to à capacitação e ao desenvolvimento científico e 
tecnológico nas regiões Norte e Nordeste. 
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§ 22 O Ministério da Ciência e Tecnologia ad
ministrará os programas de amparo à pesquisa cien
tífica e ao desenvolvimento tecnológico previstos no 
caput deste artigo, com o apoio técnico da ANP, no 
cumprimento do disposto no inciso X do art. 8º, e 
mediante convênios com as universidades e os cen
tros de pesquisa do País, segundo normas a serem 
definidas em decreto do Presidente da República. 

Art. 50. O edital e o contrato estabelecerão 
que, nos casos de grande volume de produção, ou 
de grande rentabilidade, haverá o pagamento de 
uma participação especial, a ser regulamentada em 
decreto do Presidente da República. 

§ 12 A participação especial será aplicada so
bre a receita bruta da produção, deduzidos os royal
ties, os investimentos na exploração, os custos ope
racionais, a depreciação e os tributos previstos na 
legislação em vigor. 

§ 22 Os recursos da participação especial se
rão distribuídos na seguinte proporção: 

, 1-: quarenta por cento ao Ministério de Minas e 
Energia, para o financiamento de estudos e serviços 
de geologia e geofísica aplicados à prospecção de 
petróleo e gás natural, a serem promovidos pela 
ANP. nos termos dos incisos 11 e III do art. 8º; 

11 - dez por cento ao Ministério do Meio Am
biente, dos Recursos Hídricos e da Amazônia Legal, 
destinados ao desenvolvimento de estudos e proje
tas relacionados com a preservação do meio am
biente e recuperação de danos ambientais causados 
pelas atividades da indústria do petróleo; 

III - quarenta por cento para o Estado onde 
ocorrer a produção em terra, ou Confrontante com a 
plataforma continental onde se realizar a produção; 

IV - dez por cento para o Município onde ocor
rer a produção em terra, ou confrontante com a pla
taforma continental onde se realizar a produção. 

§ 32 Os estudos· a que se retere o inciso 11 do 
parágrafo anterior serão desenvolvidoS pelo Ministé
rio do Meio Ambiente, dos Recursos Hídricos e da 
Amazónia Legal, com o apoio técnico da ANP, no 
cumprimento do disposto no inciso IX do art. 8º. · 

Arl 51. O edital e o contrato disporão sobre o 
pagamento pela ocupação ou retenção de área, a 
ser feito anualmente, fiXado por quilômetro quadrado 
ou fração da superfície do bloco, na forma da regula
mentação por decreto do Presidente da República. 

Parágrafo único. O valor do pagamento pela 
ocupação ou retenção de área será aumentado em 
percentual a ser estabelecido pela ANP, sempre que 
houver prorrogação do prazo de exploração. 
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Art. 52. Constará também do contrato de con
cessão de bloco locaiizado em_ terra_ cláusula . que 
determine o pagamento aos proprietários da terra de 
participação equivalente, em inoeda corrente, a ·um 
percentual variável entre cinco décimos por cento e 
um por cento da produção de petróleo ou gás natu
ral, a critério da ANP. 

Parágrafo único. A participação a que se refere. 
este artigo será distribuída na proporção da produ
ção realizada nas propriedades regularmente de
marcadas na superfície do bloco. 

CAPITULO VI 
Do refino de petróleo e do 

processamento de gás natural 

Art. 53. Qualquer empresa ou consórcio de em
presas que atenda ao disposto no art. 52 poderá 
submeter à ANP proposta, acompanhada do respec
tivo projeto, para a construção e operação de refina
rias e de unidades de processamento e de estoca
gem de gás natural, bem como para a ampliáção de 
sua capacidade. 

§ 12 A ANP estabelecerá os requisitos ..técni
cos, econõmicos e jurídicos a serem· atendidos Pelos 
proponentes e as exigências de projeto quanto. -à 
proteção ambiental e à segurança industrial e das 
populações. · · · · 

§ 22 Atendido o disposto no parágrafo anterior, a 
ANP outorgará a autorização a que se refere .o inciso V 
do art. 8"' definindo seu objeto e ::õ!Ja titularidade. 

Art. 54. É permitida a transferência da titularida
de da autorização, mecfJante prévia e expressa aprova
ção pela ANP, desde que o novo tftular satisfaça os 
requisitos expressos no § 12 do artigo anterior. 

Art 55. No prazo de cento e oitenta dias, a par
tir da publicação desta lei,.a_NIIP e~irá as ;lutoii
zações relativas às refinarias e·_ unidades de proces
samento de gás natural existentes; iàtfficarido sua ti
tularidade e seús direitos. 

Parágrafo único. As autorizações referidas nes
te artigo obedecerão ao disposto no art. 53 quanto à 
transferência da titularidade e à ampliação da capa-
cidade das instalações.. · · · · 

CAPITULO VIl 
Do transporte de petróleo, seus 

derivados e gás riatural 

Art. 56. Observadas as disposições das leis 
pertinentes, qualquer empresa ou consórcio de em
presas que atender ao disposto no art. 52 poderá re
ceber autorização da ANP para construir instalações 
e efetuar qualquer modalidade de transporte de pe-

tróleo, seus derivados e gás natural, seja para supri
mento interno ou para importação e exportação. 

Parágrafo único. A ANP baixará normas sobre 
a habilitação dos interessados e as_ condições para__fo., 
autorização e para transferência de-·sua titura.riaaae, 
observado o at, :ndimento aos requisitos de pi-oteção 
ambiental e segurança de tráfego. / 

Art. 57. No prazo de cento e oitenta dias, a par
tir da publicação desta lei, a Petrobrás e as demais 
empresas proprietárias de equipamentos e instala
ções de-transporte marítimo e dutoviário receberão 
da ANP as respectivas autorizações, ratificando sua 
titularidade e seus direitos. 

Parágrafo único. As autorizações referidas nes
te artigo observarão as normas de que trata o pará
grafo único do artigo anterior, quanto às transferên
cias da titularidade e à ampliação da capacidade das 
instalações. 

Art. 58. Facultar-se-á a qualquer interessado o 
uso dos dutos de transporte e dos-terminais .. marfti
mos existentes ·ou a serem construfdos, ·mediante 
remuneração adequada ao titular das instalações.:-:_. 

:§ 12 A ANP. fixará o valor e a f0fl11!i de pagamen
to da remuneração adequada, caso não haja· acordo 
entre as partes, cabendo-lhe também verificar se o va-

-....,.lor acordado é compatível com o mercado. · 
§ 2" A ANP regulará a preferênCia a ser atribuf

da ao proprietário das instalações para movimenta
ção de seus próprios produtos, :.com. o .objetivo de 
promover a 'máxima· ·utilização·· da' capacidade·. de 
transporte pelos meios disponíveis. 

Art. 59. Os dutos da transferência serão reclas
sificados pela ANP como dutos de. transporte, caso 
haja comprovado interesse de terceiros em sua utili
zação, observadas as. disposições aplicáveis s~e 
Capítulo: · • 

:.CAPITULO VIII 
· · Da Importação e exportaÇão· de petróleo, 

. seus derivados e 'gás natural_ . . 

~Art. 60. Qualquer empresa ou consórcio de~m
presas que atender ao disposto no art 52 poderá re
ceber autorização da ANP para ·exercer a atividade 
de importação-e exportação de petróleo e seus deri
vados, ·de gás natural e condensado. 

Parágrafo único. O exercício da atividade · refe
rida nó· caputdeste.artigo observará as_diretrizes do 
CNPE, em particular as relacionadas tom o cumpri
merito das disposições do art. 42 da Lei n2 8.176;de 
8 de.fevereiro de 1991, e obedecerá às demais··nor
mas legais e regulamentares pertinentes. · 
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CAPÍTULO IX 
Da Petrobras 

Art. 61. A Petróleo Brasileiro S.A - PETRO
BRAS é uma sociedade de economia mista vincula
da ao Ministério de Minas e Energia, que tem como 
objeto a pesquisa, a lavra, a refinação, o processa
mento, o comércio e o transporte de petróleo prove
niente de poço, de xisto ou de outras rochas, de 
seus derivados, de gás natural e de outros hidrocar
bonetos fluidos, bem como quaisquer outras ativida
des correlatas ou afins, conforme definidas em lei. 

§ 12 As atividades económicas referidas neste 
artigo serão desenvolvidas pela Petrobras em calá
ter de livre competição com outras empresas, em 
função das condições de mercado, observados o pe
rfodo de transição previsto no Capítulo X e os de
mais princípios e diretrizes desta Lei. 

§ 22 A Petrobras, diretamente ou por intermé
dio de suas subsidiárias, associada ou não a tercei
ros, poderá exercer, fora do território nacional, qual
quer uma das atividades integrantes de seu objeto 
social. · 

Art. 62. A União manterá o controle acionário 
da Petrobras com a propriedade e posse de, no mí
nimo, cinqüenta por cento das ações, mais uma 
ação, do capital votante. 

Parágrafo único. O capital social da Petrobras 
é dividido em ações ordinárias, com direito de voto, 
e ações preferenciais, estas sempre sem direito de 
voto, todas escriturais, na forma do art 34 da Lei 1:)2 

6.404, de 15 de dezembro de 1976. · · 
Art. 63. A Petrobras e suas subsidiárias ficam 

autorizadas a formar consórcios com empresas na
cionais ou estrangeiras, na condição ou não de em
presa líder, objetivando expandir atividades, reunir 
tecnologias e ampliar investimentos aplicados à in
dústria do petróleo. 

Art 64. Para o estrito cumprimento de ativida
des de seu objeto social que integram a indústria do 
petróleo, fica a Petrobras autorizada a constituir sub
sidiárias, as quais poderão associar-se, majoritária 
ou minoritariamente, a outras empresas. 

Art 65. A Petrobras deverá constituir uma sub
sidiária com atribuições específiqas de operar e 
construir seus dutos, terminais marítimos e embar
cações para transporte de petróleo, seus derivados 
e gás natural, ficando facultado a essa subsidiária 
associar-se, majoritária ou minoritariamente, a ou-
tras empresas. ' · 

· Art. 66. A Petrobras poderá transferir para seus 
ativos os títulos e valores recebidos por qualquer 
subsidiária, em decorrênci::; 

de Desestatização, mediante apropriada redução de 
sua participação no capital social da subsidiária. 

Art. 67. Os contratos celebrados pela Petro
bras, para aquisição de bens e serviços, serão pre
cedidos de procedimento licitatório simplificado, a 
ser definido em decreto do Presidente da República. 

Art. 68. Com o objetivo de compor suas pro
postas para participação das licitações que precec 
dem as concessões de que trata esta lei, a Petro
bras poderá assinar pré-contratos, mediante a expe
dição de cartas-convites, assegurando preços e 
compromissos de fornecimento de bens e serviços. 

Parágrafo único. Os pré-contratos conterão 
cláusula resolutiva de pleno direito, a ser exercida, 
sem penalidade ou indenização, no caso· de outro li
citante ser declarado vencedor, e serão submetidos, 
a posteriori, à apreciação dos órgãos de controle 
externo e fiscalização. 

CAPfTULOX 
Das disposições finais e transitórias 

\ SEÇÃOl 
Do período de transição 

Art. 69. Durante um período de transição de, 
no máximo, trinta e seis meses, contados a partir cia 
publicação desta lei, os reajustes e revisões dos pre
ços dos derivados básicos de petróleo e do gás na
tural, praticados pelas refinarias e pelas unidades de 
processamento, serão efetuados segundo dir'etrizes 
e parâmetros específicos estabelecidos, em ato con
junto, pelos Ministros de Estado da Fazenda e de.. 
Minas e Energia. ·· · 

Art. 70. Durante o perfodo de transição de que 
trata o artigo anterior, a ANP estabelecerá critérios 
para as importações de petróleo, de seus derivadós 
básicos e de gás natural, os quais serão compatíveis 
com os critérios de desregulamentação de preços, 
previstos no mesmo dispositivo. 

Art. 71. Os derivados de petróleo e de gás na
tural que constituam insumos para a indústria petro
química terão o tratamento ·previsto nos arts: 69 e 
70, objetivando a competitividade do setor. 

Art 72. Durante o prazo de cinco anos, conta
dos a partir da data de pubücaÇão desta Lei, a União 
assegurará, por intermédio da ANP, às refinarias em 
funcionamento no País, exclufdas do monopólio da 
União, nos termos do art. 45 do Ato dás Disposições 
Constitucionais Transitórias, condições operacionais 
e econômicas, com base nos critérios em vigor, apli
cados à atividade de refino. 

Parágrafo únim. No prazo previsto neste arti-
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·I - as refinarias se obrigam a manter os postos 
de trabalho em existência na data de publicação 
desta lei; 

11 - as refinarias se obrigam a submeter à ANP 
plano de investimento na modernização tecnológica 
e na expansão da produtividade de seus respectivos 
parques de refino, com vistas ao aumento da produ
ção e à conseqüente redução dos subsídios a elas 
concedidos; 

III - a ANP avaliará, periodicamente, o grau de 
competitividade das refinarias, a realização dos res
pectivos planos de investimentos e a conseqüente 
redução dos subsídios relativos a cada uma delas. 

Art. 73. Até que se esgote o período de transi
ção estabelecido no art. 69, os preços dos derivados 
básicos praticados pela Petrobras poderão conside
rar os encargos resultantes de subsídios incidentes 
sobre as atividades por ela desenvolvidas. 

Parágrafo único. À exceção das condições e 
do prazo estabelecidos no artigo anterior, qualquer
subsídio incidente sobre os preços dos derivados 
básicos, transcorridos o período previsto no art. 69, 
deverá ser proposto pelo CNPE e submetido à apro
vação do Congresso Nacional, nos termos do inciso 
11 do art. 22 

Art. 74. A Secretaria do Tesouro Nacional pro
cederá ao levantamento completo de todos os crédí
tqs e débitos recíprocos da União e da Petrobras, 
abrangendo as diversas contas de obrigações recí
procas e subsídios, inclusive os relativos à denomi
nada Conta Petróleo, Derivados e Álcool, instituída 
pela Lei n2 4.452, de 5 de novembro de 1964, ele
gislação complementar, ressarcindo-se o Tesouro 
dos dividendos mínimos legais que tiverem sido pa-· 
gos a menos desde a promulgação da Lei r\2 6.404, 
de 15 de dezembro de 1976. · 

Parágrafo único. Até que se esgote o períódo 
de transição, o saldo credor desse encontro de con
tas deverá ser liquidado pela parte devedora, fiCan
do facultado à União, caso seja a devedora, liquidá
lo em títulos do Tesouro. Nacional. 

SEÇÃO 11 
Das dlspl)sições finais 

Art. 75. Na composição da primeira Diretoria da 
ANP, visando implementar a transição para o siste
ma de mandatos não coincidentes, o Diretor-Geral e 
dOis Diretores serão nomeados pelo Presidente da 
República, por indicação do Ministro de Estado de 
Minas e Energia, respectivamente com mandatos de 
três, dois e um ano, e dois Diretores serão nomea
dos conforme o disposto nos §§ 22 e 32 do art. 11. 

Art. 76. A ANP poderá contratar especialistas 
para a execução de trabalhos nas áreas técnica, 
econõmica e jurídica, por projetas ou prazos limita
dos, com dispensa de licitação nos casos previstos 
na legislação aplicável. • 

Parágrafo único. Fica a ANP auto~da a efe
tuar a contratação temporária, por prazo não exce
dente a trinta e seis meses, nos termos do art. 37 da 
Constituição Federal, do pessoal técnico imprescin
dível à implantação de suas atividades. 

Art. 77. O Poder Executivo promoverá a insta
lação do CNPE e implantará a ANP, mediante a 
aprovação de sua estrutura regimental, em até cento 
e vinte dias, contados a partir da data de publicação 
desta lei. · 

§ 12 A estrutura regimental da ANP incluirá os 
cargos em comissão e funções gratificadas existen
tes no DNC. 

§ 22 Rca criado na ANP o cargo _em comissão 
de Natureza Especial de Diretor-Geral:' 
. · · § 32 Enquanto não implantada a ANP; as córri

petências a ela atribuídas por esta lei serão- exérci
~as pelo Ministro de Estado de Minas e Energia 
'·. .. . Art._ 78. Implantada a ANP; ficará .extinto o 
DNC •. _. ····•····· ... -

' Parágrafo único. Serão transferidas -par'a · à 
ANP o acerco técnico-patrimonial, às obrigações, os 
direitos e as receitas do DNC. 
·· .: .. Art. 79. FJCaoPoderExecutivo'autorizado'a·re
manejar, transferir ou utilizar os sàldos c:irçàirieritã
rios do Ministério de Minas e Energia,' para atender 
às despesas de estruturação-e manutenção da ANP, 
utilizando como iecursos as dotàções orçamentárias 
destinadas às atividades finalísticas e adíninistiati
iras~-observados'cis· inesmos subprojetoS, subativida~ 
des e grupos de despesa previstos na lei Orçamen-
tária em vigor. · · · · · · · · · · 

_ . Art. 80. As disposições desta lei não aff)tarri di
reitos anteriores de terceiros, adqúiridos ~iante 
_contratos celebradoS com a Petrobras; erri" confoinli
.dade com as leis eni Vigor; e não invalidam: os~ atas 
praticados pela Petrcibras .e suàs~:sübsÍ~iánas: "cie 
acordo com seus· estatutos, os· "quai~ sefíló ajustá
dos, no que couber, à esta lei. ' '" 

Art. 81 •. Não se incluem nas regras desta lei os 
_equipamentos e instalações destinados a 9xec:Ução âe 
serViços kíéaiS dEi' áiStnbiíiÇão ae ~ Qãs canar.zad6::~ 
que se refere o § 22 do arf. 25 da Constituição Federa( 

. . Ar!. 82. Esta lei entra em vigor na cta.ta:• de siia 
publicação. 

Ar!. 83. Revogam-se as disposições em contrá
rio, inclusive a Lei n" 2.004, de 3 de outubro de 1953 •. 
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ANAIS DO SENADO ·fEDERAL 

Mensagem no 639, de 1996 

Senhores Membros do Congresso Nacional, 

Nos termos do artigo 61 da Constituição Federal, submeto à elevada deliberação de 

Vossas E.'Ccelências, acompanhado de Exposição de Motivos do Senhor Minmro de Estado·de 

Minas e Energia, o texto do projeto de lei que "Dispõe sobre as atividades econômicas relativas ao 

monopólio do Petróleo, institui a Agência Nacional do Petróleo e dá outras providén<:ias". 

Brasília, 5 da julho de 1996. 

Fernando Henrique Cardoso · 

EXPOSIÇ!I.O DE MOTIVQS N9 23, DO SR. MINISTRO DE ESTADO DE MINAS E ENERGIA 

B~25 de abri! de 1996. 

Excelentíssimo Senhor Presidente da República, 

Submeto a elevada apreciação de Vossa Excelência ci anexo Anteprojeto de Lei, que 
disp6e sobre as atividades económicas relativas ao monopólio do petróleo e do gás natural e institui a 
Agencia Nacional do Petróleo como órgão regulador e fiscalizador dessas atividades. 

2. Fruto de acurndo trabalho deste Ministéric, toma contribuição deváriosouttosô~ 
do Governo, o Anteprojeto corresponde aos compromissos assumidos com a nação.e com o Congresso 
Nacional. Constitui um importante marco: demonstra que, no BI3Sil. a iodústria do petróleo .atiogiu a 
maturidade e esta sendo aberta para possibilitár novos investimentos e permitir uma intenção équilibrada 
entre o Estado e ":iniciativa privada 

3. A nova disciplina que se pretende estabelecer, ao mesmo telbpo em quco ·resguarda o 
monopólio constitucional e preserva o controle da União sobre a PETROBRAS, abre a indústria do 
petróleo, eni seus diferentes segmentos, para a atuação competitiva. · 

4. NO novo cenárlci' decorrente da flexibilizaÍ:ão embelecida pela Emenda éonsíitucionàl 
ri' 09, de 9 de novembro de 1995, a disciplina preconizada no Anteprojeto· abrange todas as atividades 
vinculadas ao _monopólio· do petróleo, com duplo objetivo: permitir o acesso de ~ empresas 
interessadas em investir no setor, sem discriminações ou [~Y!?I:ecirncntos, e proporcionar .à PETROBRAS 
condições de plena atuaÇão, nesse novo cenário competitivo, liberando-a dos pesados eucugos =
empresariais que a sua natureza. até então monopolista. .lhe impui>ha. · .. · ... -. · 

5. . . Nl\ proposta de regulamentação contida no Anteprojeto, destaca-se a instituiÇãO da 
Agência Nacional do Petróleo- ANP, como órgão ex~tor direto do monopólio e~ da 
regulação e fiscalização das atividlldes e<:onônticas a ele relaciimadas, absorvendo e substitilindo as 
funções até então desenvoividas peio Departamento Nacional de Conibustív~ no. campõ ~eo .do · 
abastecirnemo nacional. A sua condição de autarquia . conferir-lhe-a a autonomia e a. àgilidade 
indispensá.veis pa.-.. uma atuação fortemente desccnttalizada, a partir de. uma ~ sistémica. que 
devera inco~:PCrar a contribuição de outros agentes, como universidades, ccntr;Ps de pesquisa. e empresas 
de auditoria técnica, além do compartilhamento de ações com os governos estaduais, onde for julgado 
conveniente. 
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6. Dentre outras atribuições, teci a Agência Nacion.al do Petróleo a =POnsabilidade de 
planejar o atendimento das necessidades nacionais. elaborz.ndo"o Plano Nacional de Refino e Progràma 
Nacional de Abastecimento, a serem aprovados pelo Ministro de Minas e Energia,· pfO!llOvendo as 
licitações para outorga de concessões de pesquisa e lavra do petróleo e conferincÍo.asmtorizações para 
o excrcicio das demais atividades vinculadas ao monopólio. 

7. Para garantir urna atuação eficaz. esse novo órgão regulador deverá. dispór de uma. 
estrutura administrativa adequada. com recursos humanos em qu~iidade e qualidade co~s com·ll. 
imponància de suas funções institucionais. :<la conformidade dos entendimentos ja llli.DtÍdos com· o 
.Ministeno da Administração Fedérãl e Reforma do Estado. medidas complementares deverao -ser 
adotadas. com a criação de cargos de' carreira. especializados. com niveis de remuneração adequados ao 
mercado, de forma a possibilitar a seleção de teancos com a ijiiãlifi<:&Çiõ e .-~ profission.al 
requeridas. Essa medida não dispensará o remariejamento de cargos de r:úveis superior- e médio. de 
oútras carteiras jà existentes na administração federal, bem assim a alocação de cargos eni comissão. 
para possibilitar o inicio das atividades da autarquia. 

8. Prevê, ainda. o Anteprojeto, a criação do Conselho Nacional de Política do Petróleo 
- CNPP, como órgão de assessoramerlto direto do Ministro de Minas e Energia. a ele atnlnrlndo 
competência para acompanhar e avaliar o desempenho das atividades vinculadas aa moDO.PÕlio. o;>pinanc!o 
sobre a politica setorial e a forrnawo de estoques estratégicos. inclusive. sugminde> as medidas corretivas 
que se fizerem necessãrias. a panir de ri:laióriós elaborados pela Agência Nacional do Petrólec>: . , . 

9. Ressaltados os objetivos primordiais da regulamentaçio que· esli seooo Pl"l'posta. 
considero oportuno coment~~.r. em linhas gerais. os diversos aspectoS da estrutura do Anteprojeto. · 

lO. : Em consonància com a nova disciplina constitucional, reafitma-se, ilo <:apitlllo'OI,. a 
natureza do inonopóüo da União sobre as jazidas de petróleo, gàs rtàtun! ·-e ouiros lüdÍOcarbonetos 
:fluidos existentes no terrirório nacional, assegurando-se,a possibili<lade de ser Cl'ercida. por:'llttPresas 
estatais au privadas, qualquer das atividades económicas vinculadas a esse monopólio, 

I L Ainda no- Capitulo !, são enunciados.· como princípios e objetivos que nortearão o 
exercício dessas atividades económicas: a preservação do interesse nacional e a garantia do fornecimeitto 
dos derivados de petrólC!J em todo o território nacional; a atração. de imtestim«=ntas de' risêo ."e' a 
promoção da livre concorrência: a proteção do meio ambiente e dos intereSses do consumidor. indWive 
qllllllto á qualidade e oferta dos produtos: a promoção do desenvolvimento ·nacional, com a ampliação do 

-mercado de trabalho e da competitividade do Pais no mercado internacional e a valorizaç!<> dC>s r~ 
.peuoliferos, . , . · · · 

... ' 

12. ···. · · •A última ·Seção desse Capituló" L detalha, de forma tão didàtica quanto possível.'. ôs 
coneeitos e as definições teaúcas especificas da indústria do petróleo, confonÍÍe adotados no consdiso 
internacional. 

13. Os CapÍtulos n e m tratam, respectivameme, da instiruição do n0\'0 órgão regulador 
do setor - a Agência Nacional do Petróleo - e da criação do Conselho Nacional de Politica do l?ctróleb. 
ambos vinculados ao Ministeno de Minas e Energia, a primeira, como autarquia. e o. segundo. como 
órgão de assessoramento direto do Ministro de Estado, para a formulação da politica nacional do 
petrÓleo, , ·· ·: 

14. . No Capitulo N. o Anteprojeto trata da exploração e da produção em curso de 
petrÓleo e gàs natural. ~esse pomo, é importante ressaltar que. com a nova disciplina legal que esui 
sendo proposta. a União reassume o controle sobre as bacias sedimentares brasileiras. Com efeito; 'ao 
mesmo tempo em que resguarda os direitos da PETROBRAS em relação às áreas de exploração e 
produção existcmes quando da promulgação da Lei, garantindo a continuidade da sua awação. 
coosoame os compromissos assumidos por Vossa Excelência. perante a Nação e o Congresso Nacional, 
o Anteprojero fixa pràzos para a ·definição dos blocos e para a demarcação dos campos onde a 
PETROBRAS esteja realizando atividade de produção, estabelecendo a obrigatoriedade da celebração 
dos correspondentes contratos de concessão. nos quais serão definidas as panicipações governamentais 
devidas. _. . . . , ... :. 

JS. O Capitufo V estabeleCe as normas gerais para as atividades de· exploração. 
desenvolvjmento e p~ção em novas áreas, disciplinando o processamento da ücitação e as condições 
bàsicas dos contratos de concessão. Em consonància com as melhores praticas da indústria internacional 
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do petróleo, o Anteprojeto define os encargos financeiros inerentes a exploração do petróleo e gás 
natural. especificàndo as panicipações governamentais inerentes aos contratos de exploração e 
produção, merecendo referência especial a fixação do novo limite máximo para os royalties, em 10% 
(dez por cento) sobre a produção de petróleo e gás natural, admitida a possibilidade de redução desse 
percentual para até 5% (cinco por cento). no edital da respectiva licitação, tendo em vista os riscos 
geológicos, as dimensões dás reservas esperadas e outros furores pertinentes. 

J 

16. As atividades relacionadas com o refino e processamento de petróleo e gás natural 
estão disciplinadas no Capitulo VI, em que se prevé a competência da Agência Nacional do Petróleo 
para definir os requisitos mínimos a serem atendidos pelas empresas interessadas em implllntar ou 
ampliar refinarias. Essas aóvidades serão exercidas mediante autorização, nas coildições definidas nos 
contratos respectivos. 

17. O Capítulo vn regula as aóvidades de transpane, mariómo e dutoviário, de petróleo e 
seus derivados e de gás natural. bem assim o estabelecimento e operação de instalações portuárias e de 
armazenagem. No que se refere ao transpone dutoviário, estabelece-se a distinçio emre os dutos de 
transpone e dutos de transferência, estes de uso privativo dos respectivos proprietários, assegtmu>d~ 
de outro lado, a qualquer empresa da indústria de petróleo e â,s distnõuidoras de combustíveis livre 
acesso ao sis".ema dutoviário de transpone, para o escoamento de gás natural, de petróleo e seus 
derivados. 

18. A importação e a exj!ortação de petróleo e seus derivados básicos, de gás natural e de 
gás naroral liquefeito e condensado, reguladas no CapÍtUlo vm do Ameprojcto, poderão ser realizadas 
por qualquer empresa. mediante autorização da Agência Nacional do Petróleo. observado o Programa · 
Nacional de AbastecimentO. -

19. Os dois últimos Capitulas do Anteprojeto cuidam da situação da PETROBRAS, que é 
mlllllida com os seus objeóvos originais, como agente estatal do monopólio, já agora n!o mais com a 
exclusividade que lhe conferiu a Lei rf 2.004, de 3 de outubro de 1953, mas em cariter de livre 
competição com outraS empresas, estatais ou privadas. Mantendo o controle acionário da União sobre a 
PETROBRAS, a nova Lei proporcionará à estatal brasileira maior t!e:aõilidade de · atuação no ..Ovo 
cenário, permitindo-lhe, para isso, criar, transformar, fundir ou cindir subsidiárias para ·exercer as 
atividades relacionadas com seu objcto social, além da possibilidade de adotar procedimento licitatório 
simplificado, segunclo normas próprias previameme aprovadas pelo Ministro de Minas e Energia e 
publicadas no Diário Oficial. 

20. Emancipada da llltela do monopólio, conservar.i, entretanto, a PETROBRAS, suas 
funções genuínas de braço executivo da politica nacional para o setor, passando a exctcitar-se em regime 
concorrencial aberto, eom QS predicados técnicos e de qualidade de gestão reconhecidos pela 
comunidade internacional da indústria do petróleo. Na verdade, a PETROBRAS possui. hoje. 
maturidade e competência que lhe pennitem compartilhar e concorrer com outraS empresas do setor. no 
pais e no exterior. nas oportUnidades negociais que estão poStas à sua frente .. Não obstante.. também fiel 
ao compromisso assumido com o Congresso Nacional. quando da traiilÍ!llÇÕ<> da i':n!en® _ÇollS!ituciol)al_ 
que flexibilizou o monopolio do petróleo. o Anteprojeto preve que. em caso de empate erttre proposta da 
PETROBRAS e a de qualouer outra concorrente. nas licitações aqui realizadas, a preferência será da 
estatal brasileira.' · 

·•· '; 
21. Estabelece. ainda, o Anteprojeto. direrrízes para o equacioname!l1o de pendências de 
natureza financeira do interesse da PETROBRAS e da União. decorrentes da sua condição de executora 
exclusiva do monopólio do petróleo. também como forma de assegurar-lhe as condições ideais de plena 
atuação empresarial. 

22. . . Os aspectos assinalados evidenciam. Senhor Presidente, a imponància da 
· .··regulamentação•·que está··i;endo·.proposta. Fiel à nova disciplina constitucional do monopólio. o 
··• Antêprojeto .que·.ora submeto à· apreciação de Vossa Excelência não evitou a abordagem de temas 

polêmicos nem a superação de conceitos que já não atendem aos interesses do PaíS: 
. / 

Respeitosamente. _ !: ~ 
::?"5btJh,iM lg=-

Minístro de Estado de lffinas e Energia 
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ANEXO A EXPOSIÇÃO DE :\fOTIVOS DO MINisTÉRIO 
DE MINAS E ENERGIA :-;• 023 . DE 25 I 04 196. 

L SiNTESE DO PROBLEMA OU DA SITUAÇÃO QUE RECLAMA PROVlx)ÊNCIAS~ 

Necessidade de regulamentação das ativídades econõmicas vinculadas ao .monopólio do 
petróleo, tendo em vista a nova disciplina decorrente da Emenda Cdnstitucíonal n~ 09, 
de 9 de novembro de !995. · · 

2.'SOLUÇÃO E PROVIDÊNCIAS CONTIDAS NO ATO NORMATIVO: 

Anteprojeto de Lei para instituição da Agência Nacional de Petróleo - ANP, autarquia 
vinculada ao Ministério de Minas e Energia, come õrgão regulador das atividÁdes vin.• 
culadas ao monopólio da União. 

ITENS: 3, .4, S e 6 PREJUDICADOS. 

7. SÍNTESE DO PARECER DO ÓRGÃO JURÍDICO: 
\ 

A Consultaria Jurídica . do ~ME opinou favoravelmente ao Ariteprojeto de Ltei. 
Responsável pelo parecer: José C<tlasans. Júnior- Consuü_<if Juridlco-élo ~ME. 

PROJETO ORIGINAl 

;,;.:-;~·· .. 

. DisJiõe.sobre' as aÍiVidàdes econômicas relativas ao rtto-itiltd ~; ~à Agêricla 
Nacional do Petróleo e dá outras providência:; . 

. ··-·. 

O CONGRESSO NACIONÁLdecréta: 

Capítulo I . . , 
DA TITULARIDADE DAS JAZIDAS E DO MONOPÓLIO UA UJIÍtÃO 

-.-.-

'Seção.l · . 
··Do 'Exercício do.Monopóllo 

· Art. 1• Penencem à União as jazidas de peuóléó; 8is ~ ~ ~ ~ 
fii1Ídos existentes no território nacional, neste compreendidos tHtdlrtl!i'rit~~ ti~ td~lií 

Art. 2" As atividades econôlllicas Vl'neuiadas ao ~o aa titdãd, dt ljW tmt!Wtt ils 
incisos I aNdo art. 177 da Constituição, poderão ser e"ercillas por~ t:!ltltt:!Í!í oit ~ ltót 
tennos desta Lei. · · 
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Parágnifo único.· Sào consideradas atividades relacionadas ao monopólio da União: 

fluidos; 
a) a pesquisa e a lavra das jazidas de petróleo e gás narural e outros hidrocarbonetos 

b) a refinação do petróleo nacional ou estrangeiro; 

c) a importação e exponação dos produtos e derivados básicos resultantes das atividades 
previstas nas alíneas anteriores; 

d) o transporte maritimo do petróleo bruto de origem nacional ou de derivados básicos de 
petróleo produzidos no País, bem assim o transpone, por meio de conduto, de petróleo bruto, seus 
derivados e de gás narural de qualquer origem. 

Seção O 
Dos Princípios e Objetivos 

Art. 32 União regulani e fiscalizará <LS atividades econõmi= referidas no artigo anterior, 
com vistas·â: 

I - preservação do interesse nacional; 

II- garantia do fornecimento dos derivados·. de petróleo em todo· o território nacional, 
incluindo a formação de estoques estrategico!4 

m - atração de investimentos de risco; 

IV - promoção dá livre concorrência; 

produtos; 
V - proteção 'dos itÍteresse5 do consumidor, . inclusive quanto a qualidade e oferta dos 

"•' . : ... '. ,• . 

VI - proteção do meio_ ambieme; 

vn - pr~;;i>Çã~ .do -·dese;...~lvin{emo nacional, arnpliaçaà do mercado . de. trabalho e 
valorização dos recursos petrolíferos; 

vm -ampliação da comoeritividade do País no mercado internacional. 

Seçãoill 
Das Definições Técnicas 

Art .. 42 Para os fins destll Lei, considera-se: 

I - Indústria do Petróleo --conjunto de atividades econômi= relacionadas com a 
exploração, desenvolvimento, produç3o, refino, transporte, imponação e exponaç3o de petróleo, do gás 
.natttral e de outros hi~os·ftuidos e seus derivados; . 

II - Petróleo - todo e qualquer hidroç.arboneto liquido em seu estado natural. a exemplo 
do óleo cru e condensado; •: 

m -Gás Natural ou Gás - todo hidrocarboneto que permaneça etn estado gasoso nas 
.CO!Idi~es atmo~éri= normais, extraído diretameme a partir de reservatórios petrolíferos ou gaseiferos; 
iilcl'dindó ga5es úmidos; seéos. rcisiduais!eogases raros; · · · · ' . · 
·.; .. ;...... -·. .. .. 

IV- Derivados Básicos·- produtos do refino, na forma a ser definida pela Agência 
Nacional do Petróleo; 

V~ BaCia Sedimentar- depressão sobre a crosta terrestre, onde se acumulam rochas 
sedimentares que podem Ser portadoras de petróleo ou gás, associados ou não; 
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._ Vl ·Jazida. Reservatório ou Depósito - feição geológica dotada de propriedades 
ê!peci~ annazenadoras de petróleo ·ou gãs, associados ou não, possível de ser rcconhecida e posta 
em produção; 

Vil - Prospecto - feição geológica, mapeada como resultado de estudos geofisicos e de 
íntCI1'retação geológica. onde o grau de conhecimento justifica a perfuração de poços exploratórios para 
a localizàção de petróleo ou gás natural; 

vtn - Bloco - área de uma bacia sedimentar, delimitada por coordenadas geognüicas, 
onde são desenvolvidas. segundo o disposto nesta Lei e na sua regulament$ção, atividades de exploração 
ou produção de petróleo e gás natural; 

IX - Campo de .Petróleo ou de Gás Natural - área produtora de petróleo ou gás natural, 
devidamente reconhecida e definida. com superficie delimitada por um polígono cujos vértices ·são 
identificados por coordenadas geogriúícas, incluindo as instalações c equip~os existentes; 

X - Pesquisa ou Exploração - conjunto de operações ou atividades destinadas a avaliar 
áreas, tendo em vista descObrir e delimitar jazidas de petróleo ou gás natutal; 

XI - Lavra ou Produção ·;,.,ajunto de operações coordenadas, nCCCSSiirias à ~ de 
petróleo ou gás natural de um reservatório; · 

XII • Desenvolvimento - conjunto de operações c inwstimcntos destinados a viabilizar as 
atividadcs de produção de um campo de petróleo ou gás; 

· · xm -Refino oÚ ·Refinação - conjunto de proCessos deStinados a triiiSfomim- o petróleo 
em produtos líquidos ou gasosos; · · · · ·· 

XIV-T~o ou Processamento de 'tás Natural- Cónjunto de &IMdades destinadas 
a permitir o seu tnuiSpOne, distribuição c utiiil:açiO; 

. . X:V- Transpone ·condução, através de qualquer modalidade, de peuóleo, derivados 
básicos ou gás narural, desde um ponto de c:amação óu de arm•.,.,m.ento ate Uni& réfmaria ou unidade 
de proçessamcnto, assim como de qualquer dessas até o ponto de suprimento às disttibuidoras; · · · · 

K-~ • O O O 

XVl- Transferência- condução, atraVés de qwi!que,. módalídade, de petróleo, derivados 
*cos ou gás natural entre IIIÚdadeS de uma mesma empresa ou de seus clientes exclusivos, ou para ter 

. acesso ao tronco dos dutos de tranSpOrte. · · · · · · · · · 

,- Capitulo n . 
DA AGÊNCIA NACIONAL DO PETRÓLEO 

· · Seçiol 
Da Iastitaiçio e das Atribaiç6cs 

An. ~ Fic:a'ínsiituida a Agência Nacional do Petróleo· ANP, áuWqwa fedenl vinculada 
ao Ministério de Minas e Energia.·,·. '· . i: 

Parágrafo único. A ~ terá sede c foro ao· Distrito Fedes'al, podeado. instalár • 
unidades administrativas regiOllais. 

Ait 6" A Agência Nacional do Petróleo terá como finalidade ptOIIIOVtlr a regulação, a 
contratação c a fiscalização das atividades económicas relacionadas com o monopólio da Uaiio, de que 
trata esta Lei. . 

Art. 7' Observadas as disposições legais e os regul&mcntos adaliuistratMis esPecificos. 
compete i Agência Nacional do Peltáleo. com rdaçio ao petróleo, seus derivados e ao gás lllltut'&i: 

... , .. 
I - avaliar as necessidades nacionais e planejar o seu atendimento, elabcx;mdo o P1aao 

Nacional de Refino e o Programa Nacional de Aba$tecimcnto, incluindo a clefiaiçlo de estoqUes 
estratégicos, a serem aprovados pelo Ministro de Minas e Energia; · 
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II - promover esrudos visando a delimitação de blocos nas bacias sedimentares. para 
efeito de licitação; 

m - regular a execução de serviços de geologia e geofisica, visando a avaliação de áreas 
oodimentares para venda dos dados técnicos, em bases não exclusivas; 

[V - elabon1t os ediW.s e promover as licitações para a eoncess!o da exploração, 
d""!"M'!vimento e produção, celebrando os contratos delas decorrentes e fiscalizando a sua ececução; 

V - autorizar a refinação e o proc:essamemo, a importAção, a exportação e o transporte, 
na fonna estabelecid4 nesta Lei e sua regulamentação; 

, , VI- fiscalizar, dímamente ou por intermédio de empresas especi•lindas de auditoria, ou 
mediante convênios com órg!os dos Estados e do Distrito Federal. as atividades viaCu!adas ao 
monopólio d4 União de que IIllla esta Lei, bem como aplicar as sanções ad1Uinistrativa e pecuniárias 
previstas em lei, regulamento ou contrato; 

VII - promover a declaração de utilidade pública, para fins de d~ e instituição 
de lei'Yidlo administrativa, das án:as necessárias à exploração, desenvolvimento e produçlo de petróleo, 
c:onsuução de refinarias, de dutos e de temúnais; 

vm -· fàzer cumprir as boas prátic::s de conservação e uso racional do petróleo, dos 
derivlÍdos e do &as natural e de, preservação do meio ambiente; 

' ' ' ·"., 
··.IX- estimular a pesquisa e o desenvolvimemo de novas tecnologias na exploraçao, 

produção, refino c processamemo; · 

X ~ organizar c mamer o acervo das informações c dados técnicos relativos às atividades 
da indústria do petróleo; 

, , XI -.regular. autorizar ·e fiscalizar as atividades relacionadl;s_ com o abastecimento 
nacional de combustíveis. 

~on 
Da Estrutura O"'an.izacioaal da Autarquia 

· i\a. s• A Agência Nacional do Petróleo será dirigida por um Ditetor-Geral e coutara · 
com um Diretor-Ger:id Adjunto. quatro Direlorcs c um Procurndor-Gera!. indicados pelo Ministro de 
Minas e Energia e nomeados pelo Presidente da República. 

An. 9" FÍca criado. na Agência NacioÍiai do Petróleo, o cargo em comissão de Direlor
Geral, do Grupo Dircção e Assessorami:nto Superiores. código DAS !01.6. 

· · Art. 1 o. ·o · Podér ·~vo adotará as providencias necessárias à ímpiaittação da 
... m-quià Agência Nacioil31 do' Petróleo, com a aprovação da estrutura regimemal c a JlODle!ção do 

Direlor-Gera!, do Piretor-Geral Adjunto. dos Diretores c do Procurndor-Gcnd. 

, f 1° ·A estrutura 'regimental 'de que trata o caput incluirá os cargos em comissão e 
funções gratificltl!as existentes no Depanamemo Nacional de Combustíveis - DNC. 

o§ :Z~cFiCIL o f>oder Executivo .8lii<lt'i:mlo ·a ·promover a redistribuição, observado o 
'interesse' da Admlnistração. de servidores lotados no Ministério de Minas c Energia, para formação do 
quadro permanente do pessoal da Autarquia. · 

An. 1 L Atê que seja provido o cargo de Procurndor-Gera!. a Advocacia-Geral da União 
e a Consultaria Jurídic& do Ministério de Minas c Energia prestarão a Agência Nacioaal do Petróleo a 
assistência jurídica nCCCSS!iria, no âmbito de snas competências. 

S«tom 
Das Receitas e do Acervo da Autarquia 

Art. l:Z. Constituem receitas da Agencia Nacional do Petrol""· 
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I - as dotações consignadas no Orçamento Getal da União. créditos eopcciais. 
transferê.~cias e repasses que lhe forem conferidos; ' ' ' 

II - os rendimentos de opernções íinancciras que realiz:ar; 

. m - parcela do bónus de assinatura de que trata o inciso I do" art. 40 desta Lei. de acordo 
com as necessidades operacionais da Autarquia. consignadas no orçamento aprovado; 

rv - os recursos proveniemcs de convênios. acordas olf-' coutratos celebrados 'càúi 
entidades, organismos ou empresas. públicas ou privadas. nacionais ou estrangeiras. =ados os 
resultantes dos contratos de que trata esta Lei; 

;. 
V - as doações. legados, subvenções e outros recursos que lhe forem destinado•· 

VI - o produto dos emolumentos. taXaS e multas previstos na legislaçio espCcifi<:a, ·os 
valores apurados na venda ou I~ de bens móveis e imóveis de SU& propriedade. ben1 assim os 
decorrentes da venda de dados e informações técnicas. inclusive para fins de Jicitaç!o, ressalvados os 
referidos no an. · 65 desta Lei. 

Art. 13. Selio transferidos a Agência Nacional do Petróleo os. acervos téciliCO':e 
patrimonial. as obrigações. os direitos e as receitas do Depanamento Nacional de ColllilustMis ... 

Art. 14. Fica o Poder Executivo autorizado a remanejar. tnmsferir ou utilizar os Wclos 
orçamentários do t.fmistério de Minas e Energia, para atender as despesas de esuutUtaçlo ':> manutenção 
da Agência Nacional do Petróleo, utilizando como rea:rsos as dotaÇões on;aaientárias destinadas as 
atividades finalistícas e administrativas, observados os mesmos -subprojetos. subatividades e grupos de 
despesa previstos na Lei Orçamentaria em vigor. 

Art. 15. Concluída a implantação da Agência Nacional do Petróleo. mediame a 
aprovação de sua estrutura regimental. ficar• extinto o Depar..amento Nacional de Combustíveis. 

Capítulom 
DO CONSELHO NACIONAL DE POLÍTICA DO PETRÓLEO 

Art. 16. É criado o Conselho Nacional de Política do Petróleo - CNPP. vinculado ao 
Ministério de Minas e Energia. integrado por sete membros efetivos. um· deles como Presidcnre; com 
igual número de suplentes. indicados pelo Minís!rO de Minas e Energia e nomeados pelo Presidente da 
República. 

parágrafu . único. Os membros do Conselho Nacionru de Políti~·. do Petróleo teria 
mandato de dois anos. admitida a recondução por igual periodo. . · · 

Art. 17. Ao Conselho Nacional de Política do Petróleo compete: 

I - manifestar-se. por solicitação do Ministro de ~ e Energia, sobre a politica saorial 
e ll formação de estoques estratégicos: 

II - avaliar o desempenho das atividades vinculadas ao monopólio de que trata esta Lei. 
11S3im como propor medidas corretivas. a partir de relatórios. bimestrais elaborados pela ~ 
Nacional do Petróleo; . .. . . . . : . . : .. . . · . . . ' 

m - apreciar. em caráter consultivo e mediante sollcitaç!o do Ministro de Minas e 
Euetgia, reçursos interpostos às decisões do Diretor-Geral da Agência Nac:ional do Petróleo. 

Parágrafo único. O ipoio técnico-administrativo que se fizer necessário para c 
funcionamento do Conselho Nac:ional de Política do Petróleo seti provido pela AgCncia Nacional do 
Petróleo. 

Capítulo IV 
DA EXPLORAÇÃO E DA PRODUÇÃO EM CURSO 

Seçio I 
Das Áreas de E:q>loraçio Eslsteaces 

Art. 18. Todos os direitos de exploração relativos às arcas nas quais não exista. na data 
de inicio de vigência desta Lei. produçác de petróleo ou gàs natural rC''eltel"ão. automaticarne~>te. :i 
União, cabendo sua administraçác à Agência Nacional do Petróleo. 
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§ 1• Nos blocos jllll que, quando do início de vigência desta Lei. tenha a Petróleo 
Brasijciro S.,o\. - PETROBRAS <leíiÍúdo prospectos. poderá ela prosseguir nos trabalhos de exploração e 
d~lvimento, pelo prazo dç 3 (lrês) anos, a p!Itir da publicação desta Lei. 

§ 2" Para efeito <lo disposto no parágrafo anterior, a PETROBRAS submeterá à Agência 
Nacional do Petróleo, no prazo de 4 (q\JAtro) meses da publicação desta Lei. os esrudos já realizados. 
que comprpvem a existência dos prospectos nos blocos ali mencionados, juntamente com o respectivo 
çrll!1l'gnllllJ ~ ipv~o. 

~ 3• Cumprido o disposto no parágrafo anierior, a Agência Náàonal do Petrôleo 
~eblllfli C(lm a PETROBRAS. dentro de um ano após o prazo ali fixado, conmuos de concess!o dos 
biQCQS pn;je esta prosseguirá nas atividades de exploração, definindo as p!Iticipações governamentais 
d~ por cada um deles. -

§ 4° Realiza!ldo alguma desccberta comercial ou iniciando a produção de petróleo dentro 
desse período, poderá a PETROBRAS requerer a ratificação de direitos ·sobre os campos respectivos. 
~ Q djspqstq·na Seção seguinte . 

. § 511 Na falta da comprovação ~gida no § 2• .. ou na in~ção. tOtal dos trabalhos de 
~pjoraÇãp,: 9~ direitos de exploração · rcvencriio a União, cabendo à Agâlcia Nacional do Petróleo 

'jlromover ~ licitaçao destinãda· à' otitorS;a dC nova éoncessãÕ. 
. ~ 

·:. .. ·. · § 62 A PETROBRAS poderã ceder .. tOtal ou parcialmente~·os'direitos de exploração de 
que seja tirular. bem como associar-se a outras emp~ para desenvolver ~á .exploração de seus blocos. 

~·,.sempre mediante:prévia'autorização da Agência Nacional do Petroieo. 

Seção U 
D~ Áreas de Produção E:Wt~tes 

Art. 19. A PETROBRAS téra ratülcadosseus direitos sob~e-cáda um dos campos que se 
.,"!'ÇÇntrem .\'>~. -e(etiva produção na data de irúcio de vigência, desta Lei, nos !.ermos regulados nesta 

Seção. . .. . . 

· § t• No prazo de 6 (seis) meses de vigência desta J:.ei, a PETROBRAS submetera à 
Agência Nacional do Pettó~ proposta para a _ratificação de seus direitos sobre cada um dos campõs 
'onde esteja !'ealizàndo ativi!lades de produçãO;· bem como a demarcação dos· mesmos. c;ue poderá incluir 
um'Jllel de transição de ate·! {um) quilômetro de largtim -em torno de cada um deles. 

§ 2' Cumpnd~ 'o .. di.Wosto no. p,;rngralà anterior, a Agenda Nacional do Pettóleo 
·•cetebrarã··com 'a PETROBRAS.' ÇeiurÓ de um ano após·o prazo ali fixado. contratos de concessãO dos 
blocos onde esta prosseguirá nas ativi<Wles de produção, defuüado as panicipações governamentais . 
devidas por cada um deles. · 

.. :Ait. 20. A PETROllRAS poder.i ceder, total ou parciabnente; os direitos de produção de 
que seja. titular, bem corno associa;--se a outraS empresas para operar seus campos de produção, sempre 
mediante previa autorização da ~gê"fÍa Nacional do Petróleo. 

·CapítuloY 
DA EXPLORAÇÃO, J)ESENVOLVIMENTO E PRODUÇÃO EM NOVAS ÁREAS . . . . ,, 

Seçãoi. 
Das Normas Gerais 

Art. 21. A Agepcia Nacional do· Petróleo definira os blocos a serem objeto de contratos 
de concessiio, parz fins de explor~ção, desenvolvimento e produção. 

Art. 2:!. Poderão obter concessão para a exploração. desenvolvimentO •· produção .de 
petróleo ou gás natural empresw; ~ruídas segundo as leis brasileiras. com sede e administração no 

Pais. que comprovem possuir capaciàade técnica e econõmico-financeira. conforme critérios 
estabelecidos em regulzme~to. 
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Art. 23. A concessão para exploração. desenvolvimento e produção de petróleo e de gis 
natural seri precedida de licitação. na fonna estabelecida nesta Lei. 

• § I" Poderão concorrer. na licitação. isoladamente ou em consoreto, empresas que 
demcnstrern possuir, na forma indicada nesta Lei. capacidade técnica e financeira para desenvolver. por 
sua coma e risco. as atividades de exploração. desenvolvimento e produção de que trata. este Capitulo. 

§ 2" Não acudindo interessados. e não sendo o caso de se renovar a licitaÇão. sob ourias 
condições. poderâ a Agencia Nacionai do Petróleo. mediante decisão fundanientada de seu Diretor-Geral 
e previa diw.igaçào na imprensa especializada. promover negociação dircta para a ourorga da concessão. 

Art. 24. A concessão implica. para o contratado. a obrigação de explorar. por sua conta e · 
risco e, em caso de êxito. produzir petroleo ou gã.s natural em determinado bloco, conferindo·lhe a· 
tirularidade desses bens. após extraídos. com os encargos relativos ao pagamento dos tributos incidentes 
e das participações legais ou contratuais correspondentes. · 

.-\.n. 25 . .-\Agencia Nacional do Petroieo estabeiecerâ regras gerais sob(e a devolução de 
blocos. prevendo sua redução progressiva. até limitar-se a superrlcie sob a qual se encontrem as 
perspectivas de produção, acrescida de uma ãrea circundante de segurança técnlca. 

§ I' A devolução de ãreas. assim como a reversão de bens, não implicarão ônus de 
qualquer narureza para a União ou para a Agência Nacional do Petróleo, nem conferirá ao 

wncessionãrio qualquer direito de indenização pelos serviços, poços, equipamentos e demais bens 
móveis e imóveis, ao final do contrato. os quais passarão à propriedade da Unijio e à administração d3. · 
Agência Nacional do Petróleo, na forma desta Lei. 

' 
§ 22 Nos termos da legislação e do contrat~\ concessionário fará, em qualquer caso d~ ·. 

extinção do ajuste. inclusive na hipótese de insucesso da exploração, a remoção dos equipamentos e bens 
que não sejam objeto de reversão, ficando obrigado, ainda, a praticar todos os atas de recuperação 
ambiental, determinados pelos órgãos competentes. 

Art. 26. O concessionário poderá ceder seus direitos contratuais, total ou parcialmente, 
ou associar-se a terceiros, mediante prévia e expressa aprovação da Agência Nacional do Petróleo. 

Art. 27. No caso de campos que se estendam por blocos contíguos, onde aruem . 
concessionários distintos. deverão eles celebrar acordo para a individualização da produção. 

Parágrafo único. Nl!o c~do as .panes a· acordo, em prazo -máximo fixado pela 
Agência Nacional do Petróleo. caberá a esta determinar. com base em laudo arbitral, como serão 
equitativamente apropriados os direitos e obrigações sobre os blocos. com base nos princípios gerais de . 
direita aplicáveis. 

Art. 28. O contrato para exploração. desenvolvimento e produção de petróleo ou gás 
natural não se estende a nenhum outro recurso natural. ficando o concessionário obrigado a informar a . 
sua descoberta. prontamente e em caniter exclusivo, à Agência Nacional do PetróleO: 

Scção ll 
Da Lidação 

Art. 29. A licitação para celebração de contrato que tenha por objeto a concessão para 
exploração. desenvolvimento e produção de petróleo ou gás natural obedecerá ao disposto nesta Lci, na 
regulamentação expedida pela Agência Nacional do Petróleo e no edital respectivo, aplicando-se, 
subsidiariamente. as nonnas gerais editadas nos termos do an. 37 da Constituição, nos casos omissos e 
desde que não haja incompatibilidade com as regras e princípios desta Lei. 

Art. 30. A licitação terá por finalidade escolher a proposta mais vantl\iosa e será 
processada e julgada com observància dos princípios da igualdade· emre os COilCOrrentCS, legalidade. 
impessoalidade, moralidade. publicidade. julgamento por critérios· objetivos e vinculação ao instrumento 
convocatório. ·· 

Art. :i I. A Agência Nacionàl do Petróleo definir{ .em· cada caso, os reqUISitos de 
qualificação para as licitações de que trata esta Lei, podendo ser adotado o procedimento da pré
qualificação. 
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Art. 32. O edital da licitação seril elaborad:> pela Agência Nacional do Petróleo e 
indicará, obrigatoriamente, o seguinte: 

l - o bloco a ser objeto da concessão e OJlrazo de duração de cada fase do contrato; 

II - o programa mínimo de trabalho e os prazos para sua concretização; 

m - as panícipações governamentais mínimas, na fotma do disposto no art. 40; 

IV- o prazo. local e horário em que serão fornecidos, aos interessados, os dados, estudos 
e demais elementos e informações necess3rios à elaboração das propostas, bem como o custo de sua 
.aquisição; 

V - a relação de documentos exigidos e os critérios para aferição da capacidade técnica. 
da idoneidade financeira e da regularidade juridico-fiscal; 

VI - os critérios a serem utilizados no julgamento tecnico e económico-financeiro da 
proposta; 

vn - a expressa indicação de que caberà ao concessionano, quando for o caso, o 
pagamento das indenizações devidas por desapropriações ou servidões administrativas necessárias ao 
cumprimento do contrato: - - -

VIII - a exigência da indicação-da empresa ·operadora, na hipôtése de consOrciação de 
\ 

IX- a minuta do respectivo'conttato. 

An. 33. No julgamento da licitação serão levados em conta os Segúintes ·fatores.· além de 
outros que o edital expressamente estipule: 

I - o programa geral de trabalho. especialmente quanto à exploração. desenvolvimento e 
produção da área e o volume de investimentos para cada·fase do contrato; . · · · 

II ~ o bônus de assinatura. 

. An. 34. A empresa estrangeira. que não tenha autorização para funcionar no Brasil ·e 
quando não tenha sido adotado o procedimento da pré-qualificação, devera apréscntar, juntamente com 
sua proposta e em envelope separado: 

l - prova de capacidade técnica. idoneidade financeira e regularidade jurídica e fiscal, nos 
termos de regulamentação a ser editada pela Agência Nacional do Petróleo; . , , , . 

II- inteiro teor dos atos constitutivos e prova de encontrar-se organizada confunne a lei 
de seu pais; 

m -designação de . um representante legal junto à Agência Nacional do Petróleo,. com 
poderes especiais para a prática de "tos e assunção de ~onsabüidades rel;ltivameme à licitação e a 
proposta apresentada; 

rV- rompromisso de, caso 'vencedora. constituir empresa segundo as leis brasileiras.. com .. 
sede c administraÇão no Brasil como condição para obter a concessão. 

An. 35. Quando pennitida à. participação de empresas em consórcio, observar-se-lo as 
~esnormas: 

I -comprovação de compromisso, público ~~ particui,;., de coiiSIÍtuiç!O de c:OaSófcio, 
subscrito pelas consorciadas; 

II - indicação da empresa responsàvcl pelo consórcio e pela conauç!o das operações; 
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m- apresentação dos documentos exigidos no inciso v do art. 33, em relação a cada 
uma das empresas consorciadas. admitindo-se. para efeito da qualificação técnica e econõmico
financeira, o somatório dos quantitativos de capacidade das empresas consorciadas; 

IV - impedimento de panicipação de uma mesma empresa em outro consórcio, ou 
isoladamente, na licitação de um mesmo bloco; 

§ 1• Na lúpótese de o consórcio sagrar-se vencedor da licitação, a outorga da concessão 
licani. condicionada ao registro do instrumento constitutivo do consórcio, na forma do disposto no 
an. 279, parágrafo único, da Lei n' 6.404, de IS de dezembro de 1976. 

§ 2" A empresa líder do consórcio será a responsáveL perante a Agência Nacional do 
Petróleo, pelo cumprimento do contrato. sem prejuízo da responsabiltdade solidária das demais 
consorciadas. 

Art. 36. Em caso de empate entre sua proposta e a de outra empresa, estalai ou privada, 
a licitação seri decidida em tàvor da PETROBRAS. 

Seçãom 
Do Contrato de Concessão 

. Art. 31: ·o contrato de concessão devera refletir fielmente as condições do edital e da 
proposta vencedora e terá como cláusulas essenciais: · · · · · · 

I - a definição do bloco objeto da concessão; 

II- o praZo de duração das fases de exploração e produção; 

m -o programa de trabalho e o volume do investimento em cada fase do contrato; 

IV- as obrigações do concessionário quanto às participações governamentais; 

V- a indicação, quando for o caso. da garantia a ser prestada pelo concessionário quanto 
ao cumprimento do comrato, inclusive no tocante à realização dos invesritnenros ajustados para cada 
fase; · 

VI - a especificação das regras sobre devolução e desocupação de áreas, inclusive retirada 
de eqwp'ainentos e instalações. e reversão de bens: 

vn- os casos de rescisão e extinção do contrato; 

vm -os procedimentos para acompanhamento e fiscàliz:tção das operações de 
cq>loração, desenvolviiiiento e produção, e l!llditoria do contrato; 

IX - a obrigatoriedade de o concessionário ·fornecer ã Agência Nacional do Petróleo 
relatórios, dados e informações relativos às atividades desenvolvidas; 

X - o coeficiente mínimo das reservas a serem· mantidas nos campos de produção. 

Art. 38. Os contratos deverão prever duas fases: a de exploração e a de produção. 

§ t• Incluem-se na fase de exploração' às atividades de avaliação de ~tual descoberta 
de petróleo ou gás naruraL para detenninação de sua comercialidade; · 

§ 2' A fase de produção compreenderá o desenvolvimento e . a lavra ~ dos campos 
comerciais descobertos pelo conces.ionário. 

Art. 39. Sem prejuizo do disposro nesta Lei e na legisiação aplicãvel, o concessionário 
ficarà obrigado a: 
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I - adotar, em todas as suas operaÇões, as medidas necessárias parii a conserVãção dos 
reservatórios e de outros recursos naturais, para a seguiariça das pessoas e dos equipamentos· e para a 
proteção do meio ambiente; 

II - comunicar à Agencia Nacional do Petróleo. imediatamente. a descoberta de qualquer 
jazida de petróleo: gàs_naiural ou outros hidrocarbOnetos; · . 

III -·.r~;za; a avaliação da descobena. ·no~. termos do programa submetido à Agência 
Nacional do Petróleo. apresentando relatório de comercialidade e declarando se tem interesse no 
. desenvolvimento do campo; 

. . . • . IV - submeter à Agência Nacional do Petróieo, no prazo por esre fixado, plano de 
desenvolvimento de qualquer campo declarado Col)lercial, que .conterá o cronograma e a estimativa de 
investimento mínimo~ 

. v - responsabilizar-se civilmente pelos ates de . seus prepostos e . indenizar todos e 
. quaisquer danos decorrentes das atividades de explo~o. desenvolvimento e produção conrratadas, 
devendo ressarcir à Agência Nacional do Petróleo. ou à União. os ónus que venham a suportar em 
consequência de cvcnruzis demandas motiv.idas por ates de responsabilidade do conce5sionàrio; 

VI -conduzir suas atividades de exploração, desenvolvimento e produção de acordo com 
as normas e procedimentos técnicos e científicos exigidos, para que a produção do reservatório seja feita 
de maneira racional objctivando a melhór relação produção/declinio de reservas possível. ai consideradas 
ás téCcicas de recuperação apropriadas. de acordo com 'as melhores práticas da indústria internacional de 
petróleo. ' · 

Art. 40. Os contratos de concessão para exploração c pro<lução de petróleo c gás natural 
contemplarão as seguintes participaçiles governamentais, conforme previsto no edital da licitação 
correspondente: · · · · · 

I - bônus de assinatura; 
n -royaities; 

III - participação especial; . 
IV - pagamento pela ocupação de área. 

obrigatÓria. 
Parágrafo único. As particigaçõés p~ nos incisos II e IV são de exigência 

Art. 41. O bónus de assir.arura, quando exigido, terá o seu valor mínimo estabelecido no 
edital e correspóndcrã ao pagamento ofertado na proposta para obtenção da concessão, devencio ser 
pago no ato da assinatura do contrato. 

Art,' 42.: Os royairies deverão ser pagos mensalmente, em moeda nacional, a partir da 
data de inicio da produção CO!Dercial de cada campo, à razão de I O" /o (dez por cento), calculados sobre l1 
produção de petróleo ou gás natural. 

§ I" Tendo em conta os riscos geológicos. as dimensões das reservas esperadas e otrtras 
fàtores pertinentes, a Agência Nacional do Petróleo podcrà prever, no edital da licitação correspondente, 
a redução, para até 5% (cinco por cento), do valor dos royalties estabelecido neste artigo. 

§ 2" A base de cálculo para pagamento dos roya/ties scrà fixada pela Agência Nacional 
do Petróleo. segundo . critérios fixados em regulamento. levados em consid~ção a produção medida e 
fiscalizada nas instalações do campo, o preço de mercado do petróleo. Sãs natural ou condensado, a 
localização do campo. a quantidade e a quàlidade do petróleo ou gàs nawral produzido. 

§ 3" Os volumes de produtos cuja perda haja ocorrido sob a responsabilidade do 
concessionàrio, por culpa ou dolo. seria incluídos na· produção a ser computada para cálculo d011 

- royalties devidos, sem prejuizo das saiiçiles CabíveiS: · -

§ 4° Ficam mantidos os critérios de participaçâó -eStabelecidos na legislação cm vigor, cm 
relação aos benefici~os indicados no § 1° do art. 20 da Constituição. 

Março 1997 



Março 1997 ANAIS DO SENADO FEDERAL 

Art. 43. O edital e o contrato poderão prever que, em caso de grande volume de 
produção, serã devida participação especial. contànne definido na reg1.1Iam~ expemda pela 
Agência Nacional do Petroleo. 

Art. 44. O pagamento pela ocupação de :irea sem feito anualmente, por quüômetro 
quadrado ou fiação da área do contrato, na forma da regulamentação él<Jledida. PeJa Agi;nCia Nacional 
"do Petróleo. 

Art. 45. Os contratos de concessão terão ptl!ZO inicial de 3 (três) anos, dUillllte o qual a 
empresa concessionaricr devera executar as atividades exploratórias núnimas. previstas na proposta e no 
contrato. 

Paragrafo único. O prazo fixado neste artigo podem ser prorrogado por 2 (dois) anos, 
Condicionado ao cumprimento das aúvidades exploratórias minímas e mediante compronússo 
Cl<Jlloratório adicionaL desde que o pedido da concessioruitia seja protocolado na Agência Nacional do 
Petróleo até 60 .<sessenta) dias antes do término do período iniciaL 

Ar!. 46. As concessões de que trata esta Lei extinguir-se-io: 

I - pelo vencimento do prazo contratual; 

II - por acordo· entre as partes; 

m - pelos motivos previstos para rescisão: 

rv- ao término da fase de exploração, sem qúe tenha sido feita qualquer descoberta 
comercial, conforme definido no contrato; 

. . . V- a~ final de cada etapa da fase de Cl<Jlloração, se o concessionário exercer a opção de 
des!stenCia, nas condtções previStaS no contrato. 

Art. 47. Em qualquer hipótese de extinção da concessão, remanescem a responsabilidade 
do concessionário pela reparação dos danos porventura decorrentes das ativídades por ele desenvolvidas: 

Capítulo VI • 
DO REFINO E PROCESSAMENTO DE GAS NATURAL 

Seção I 
Das Refinarias e das Unidades de Processamento de Gás Natural Existentes 

Art~ 48. Ficam asseiZUI"ados à PETROBRAS e ás demais empresas autorizadas. existenteS 
na data da publicação da Lei ri' 2.Õ04, de 3 de ourubro de 1953, os direitos de operar as refinarias e as 

unidades de processamento de gás natural de sua propriedade e conservar o produto da alienação de 
qualquer delas. · 

Art. 49. As empresas titulares ou que venham a adquirir a titularidade de refinarias e 
unidades de processamento de gás natural. existentes na data de publicação desta Lei, poderão negociar 
seus direitos· sobre ·elas~'· bem como associar-s~ a outraS empresas para sua utilização econõmica, 
mediante prévia e expressa autorização da Agência Nacional do Petróleo. 

Seção li 
Da Instalação de Novas Refinarias e sua Ampliação 

Art. 50. Qualquer empresa constituída sob as leis brasileiras, com sede e administração 
no País, ou consórcio de empresas nas mesmas condições, poderá. submeter à Agência Nacional do 
Petróleo proposta para a construção e operação de novas refinarias e de unidades de processamento de 
gás natural, bem como proposta de ampliação da sua capacidade de refino e de processamento de gás. 

§ r• A Agência Nacional do Petróleo estabelecera os requisitos mínimos para a 
autorização de refino e ampliação da capacidade das refinarias existentes. compreendendo a qualificação 
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das empresas interessadas. as exigências técnicas e financeiras, de proteção ambientaf e de segurança 
industrial e das populações. 

§ 2• Verificado o atendimento dos requisitos e condições da reguÍamentação eStabelecida 
na forma do parágrafo anterior, a Agên.cia Nacional do Petróleo concederá a autorização, mediante a 
assinatura do respectivo contrato. que obedecerá, no que for pertinente, ao disposto na Seção m do 
Capítulo anterior. · 

Capitulo vn 
DO TRANSPORTE DE PE'J;RÓLEO, SEUS DERIVADOS E GÁS NATURAL 

Seçio I 
Do Transpone ~ritimo 

Art. 5!. Observadas as nonnas legais e regulamentares, qualquer empresa constituída sob 
as leis brasileiras. com sede e administração no País, ou consófdo de empresas nas mesmas condições. 
podem eferuar o transporte marítimo de petróleo e seus derivados, diretamente ou mediante 
subcontratação com terceiros, sob sua exclusiva responsabilidade: · · 

· Seçloll ·;· · 
Do TraiiSpone Dútoviário 

Art. 52. As empresas titulares do direito de exploração, d~_lvimemo e produção de 
petróleo e de gás natural, bem assim as autorizadas a consuuir e operar refinarias, ·parques de tanques e 
instalações portuárias e as distribuidoras de· combuStivióis, · -poderão conStruii . e' opérar dutos de 
transferência para movimentação de produtos em suas instàlações ou de seus clientes 'exclusivos. .ou para 
ter acesso ao tronco dos dutos de transporte. 

· Parágrafo úrúco. Os dutos de. t~erênciá~:.são _"_de uso_:p~tivo do~. respectivos 
proprietiUios. · · 

. . · ·Art. S3. Fica assegurada a utilização, por quaisquer empresas da indústria de' petróleo, 
pelas distribuidoras de combustiveis e pelas concessionãrias. da distribuição. de gás canaüzado, de dutos. 
polidutos e outras facilidades de transporte, existentes ou que venham a ser coll5tn1Ídos, para o 
escoamento de gás natural.·de petróleo e seus derivados, desde queJiaja ~ciente. ~apaàdade de vazão 
dos equipamentos. assegurada a preferência do proprictiUio. dessas .utilidades, ;mediante .o pagamemo 
compatível . acordado entre as panes ou, não ~vendo acordo. · 11!1. ,forma _estabelecida -pela .:As~cia · 
Nãcional do!>ctróleo. - - = ~ 

. · . § 1• Os proprictiUios dedutos, polidutose <>uiras uíilichd'.; ficám amÓriÚ<ios ;uS.ociar-
se a terceiros, visando o aproveitamento ·comum do 'leitó'' (ie 'áSscntainento'-deSsáS: _inStalações,·'·pm 
utilização por outras atividades conexas ou compativeiS.-- - - -- --- - - -- -

. § 22 Não se incluem nas regras deste artigo os equipamentos e ~ para os 
serviços la<;ais de distribuição de gãs canalizado, a que se refere .o § ~.do an.- . ~ dil Constituição . 

.,·~·;:::..·;: :.:r;.,...::..; :-·" . 
Art. 54. Observadas as normas legais e rcguiamentares. qualquer empresa constituída sob 

· as leis brasilciras. com sede e administração .no País. ou consórcio. de empresas· nas mesmas condi~ 
poderá efetuar o transporte dutoviãrio de petróleo e seus deriVados e de gás natural,..de qualquer origem. 
mediante a assinatura do respectivo contrato. que obedecerá, no que for pertinente, ao disposto na Scção 
m do Capitulo v. . . . 

Seçioill 
Da Armazenagem e das Iascal.aç6es Portaárias ... : . : ... ' 

Art. SS. Observadas as disposições legais e regulam~ 3Jilicáveis e resguanlados os 
direitos e a preferência dos proprictiUios das instalações pórtuárias e eqtiipaiiieilfui compl_emcmares e 
correlates, existentes na data de publicação desta Lei, fica assegurada a utilização da capaadade dessas 
utilidades por quaisquer empresas da indústria de petróleo,_ pelas d#.ui~oras_de co~eis e pelas 
concessionárias da distribuição de gás canalizado, mediante o pagamento compativc!, ajustado entre as 
panes. 

Parágrafo único. A Agência Nacional do Petróleo fixar.i. o ~ar do pagamento a ser feito 
ao proprietário, na hipótese de não haver acordo entre as partes. · 

Março 1997 



Março 1997 ANAIS DO SENADO FEDERAL 

Capítulo vm 
DA IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO 

An. 56. Respeitadas as normas legais e regulamenrares. a importação e a exportação de 
peuóleo e·seus deri11ados básicos, de gás ruuuraf e de gás natural liquefeito e condensado podedio ser 
realizadas por qualquer empresa constituída segundo as leis brasileiras e com sede e administração no 
Pais, mediante autorização da Agência Nacional do Petróleo. observado o Programa Nacional de 
Abastecimento. 

Capitulo IX 
DA PETROBRAS 

Art. 57. A Petróleo Brasileiro S.A. - PETROBRAS é uma sociedade de economia mista. 
vinculada ao Ministério de Minas e· Energia, que tem como objeto a pesquisa. o desenVol0'!'ento. a 
lavra, a rdinaçllo, a distribuição. a importaÇão, a exportação, o comércio e o transporte de petróleo 

proveniente de poço. de xistO ou de ouuas rochas. de seus demados. de gás naiurai .e. de outros 
hidrocarbonetos tluidos, betn como quaisquer outras atividades correlatas cu atlns. 

§ 1• A$ atividades ~micas referidas neste artigo senlo desenvolvidas pela 
PETROBRAS em carâte de frvrc competição com outras empresas estatais ou privadas, .~ndo as 
diretrizes e principias desta Lei. · . . 

. § ~ A PETROBRAS ·exerceti as atividades petralireras reguladas nesta Lei, dirctamente 
ou através de suas sub$illiárias. podendo· associar-se, . etn caráter ougoritário ou minoritário, inclusive 
através de suàs RJbsidiáriás. com outraS etnptesas, nacionais ou estrangeiras, mediante deliberação de seu 
Conselho de Administraçio. · 

§ 3° A PETROBRAS. díretamentc ou através. de suas suf:!sidiárias, associada ou não a 
terceiros; poderá e:rcercer. fora do tenitório nacional. as ati'lidades de que trata o artigo anterior. . . . 

Art. ss:A Uní!o mamerá o c:on=le ac:ionário da PETROBRAS, com a propriedade e 
posse de, no mínimo, s~ (cinquenta por cento). mms uma ação, do capital votante. 

. • . - . . . Pan!gra{o único. O capital~ da PmOBRAS c dividido· em aç0es ordinárias. com 
direito·de voto, e aç6es p~ e$ras SCf!lpre setn direito de voto, todas escriturais, na forma do 
an. 34dal.ein°6.4()4;~~5dedezetnbrode 1976. · 

Art. 59 .. A PETROBRAS e suas subsidiárias.são ·bri~ .ao _pagamento das seguintes 
inclenizações minitDas'.pda ClCtriÇ!Q de pcmileo ou gás natural: 

I - (jUIIIIdo a iavnl ocomr etn terra: 
' . ' 

· - a) 4% {quatro por cento) aos Estados, calculada sobre a produção verificada em suas 
respectivas áreas; . 

.. . b) 1% (11111 por cetno) aos Municipios. calCulada sobre a produção verificada etn suas 

n - quando o pcmileo ou gás natural for e:ttnúdo da plataforma continental e nos 
respectivos lagos, rios, ilfl!ls rluviais c !acumes:, .. . . 

a) 1,5% {11111 e meio porcento) aos Estados; 

b) !,SOAi (11111 e meio por cento) aos Municipios, reiativamcme às respectivas áreas geo-
econõmicas; · · · · 

. c) 1% (11111 porcentO) ao Ministério da Marinha. para atender aos enC&gOS de fiscalização 
e proteção dessas áreas; · · · · 

d) 1% (um por cento) para constitlllçáo de um Fundo Especial, a ser distribuido entre 
todos os Estados c Municipios. 
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Parâgrafo único. As indenizac;ões previstl!'i neste artigo ser.1o JiagaSpda PETROBRAS e 
suas subsidiárias, mensalmente, em moeda nacional. até que sejam assinados os cotrtratos previstos nas 
Sec;ões I e ~ do Capitulo IV. 

Art. 60. A PETROBRAS é autorizada a criar. transformar, fundir ou cindir, mediante 
delibera~ do seu Conselho de Administtaçào c aprovação da Assembléia· Geral, siJbsidiãrias para 
exercer as atividades relacionadas com o seu objcto social. 

Art. 61. A PETROBRAS, quando participar de licitações para as concessões de que trata 
esta Lei. poderá. para compor sua proposta. obter preços de bens c sctViços fornecidos por terceiros e 
assina.' pré-coritratos, com dispensa de licitação. 

· ' ' · ' § t• Os pré-contratos comerão, obriga:toriameme. cláusula resolutiva de plCIIO direito, 
sem p~dade ou indenização, no caso de outro licitante ser declarado vencedor. ·· · ' ..... 

. , § 22 Declarada vencedora a prçposta da PETROBRAS, os, .. comratos definitivos, 
fumados entte ela c os terceiros fornecedores de bens c sctViços, serão, obriga:tori:uricnte, submetidos â 
apreciação dos órgãos de controle externo c fi<:<:alizaçi!o. · • 

.. : ·: :. · Art. 62. Os contratos oel~os ~ PETRO.B~ •. deco=mes .oú ~nadçs com as 
atividades previstas nesta Lei. serão precedidos de procedimento licitatório ~"üüi~o, .definido ~ 
decreto do Presideme da República. . ·' · · · · · · 

· Capítulo X ·, · ·:.. · . · 
.DAS DISPOSIÇÕES FINAIS E TRANSITÓRIAS 

· · · · · -' · Art. 63. F'..:a ·o Poder ExecutiVó .autorizado a proceder ao encorltto de comas de seus 
aéditos e ·débitos para com li PETROBRAS,· ldativos âs diversas· comas de abri~ •lCCÍpiocas • e 
subsídios decorrentes da execução exclusiva do monopólio do petróleo, vigorame até & publicação desta Lei .. . . 

§ 11 A Secretaria do Tesouro Nacioca! procederâ ao levamamemo completo de todos os 
c:rédito5·e debites recíprocOs da União e da PET:Rà'BRAS, inclusiVe os rel&tivos'ã..aenOmin&da Com& 
Petróleo, 'Derivados e Álcool instituída pela I:ei ri' 4.452, de S 'de novembro·de'i964, e legislàçi!ó · 
complemcmar: 

·' " ' .. ' § 22 ·o 'Saícíd '&.;cio r desse e'neôritro' d~ 'cillltas··d~ ser H<tUidado jietá parte devedora. 
~à União, c:aso seja a devedora, liquiÍ!á-lo medi&me & eniiSsão de títulos dõ•Tesouro Nacional. • ' ' 

Art. 64. A PETROBRAS podcri tnmsiCrir para ~·ativos.todos qs._títWos recebidos por 
SWIS siJbsidiàrias, em decorrência do Programa Naciocal de Desestatização. 

Art. 65. A PETROBRAS tr.msferitii. -para · à. ·ASência . Nacio.ú:i . do Petróleo, ·• !'!; 
infonnações e dados de que dispuser sobre as bacias sedimemares brasilcirns, assim como sobre ·as 
atividades de pesquisa. explor:ação e produçãp de pett:óleo ou gás natural, desenv<:<!Vidas em fimção da 
exclusividade do monopólio exercida até a publicação desta Lei, ficando-lhe ::::segurado o dircitç .ao, 
ressarcitnento dos custos despendidos, a ser feito pelos interessados. ·quando esses elernemos técnicos 
forem requisitados para efeito ~e elaboração de 'propostas em licitações abertas ~ Agência Naciocal 
do Petróleo. · 

Art. 66. Para atender a caracteristicas regionais e para· assegurar o abastecimemo das 
áreas mais remotas do Pais. oa de dificü acesso. o Poder Executivo estabelecerá poüticas e medidas 
S'SPCcificas. as quais senio submetidas ao Congresso Nacional, qiiàiíao irilplicarem criaçi!o de sUbsídios. 

Art. 67. Os reajustes ~ revisões dos preços dos derivados de petróleo e do gás natural 
serão efetuados segundo parâmetros e dirctrizes específicos estlillelecidos, . em ato conjunto, pelos 
Ministros de Estado da Fazenda e de Minas e Energia 

Parâgrafo único. A sístemâtica prevista neste artigo vigerâ pelo pril.-.0-ináximo áe trinta e 
seis 'meses, contados ·a partir da data de publicação desta Lei · · 
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. Art. 68. Até que se complete a desre. :ulamemação, os preços dos derivados de petróleo 
pnuicados pela PETROBRAS poderão considernr ds encargos incidentes sobre as atividades por ela 
desenvolvidas, observado o disposto no artigo anterior. 

. . . ' 

. Art. 69. Enquanto não implantada a Agência Nacional do Petróleo, ·as competências a ela 
atribuídas por esta Lei serão exercidas pelo Departamento Nacional de Combustíveis. 

Art. 70. lista Lei entra em vigor na dàta de sua publicação, revogadas as disposições em 
contrário, inclusive a Lei n• 2.004, de 3 de ouwbro de 1953, ficando ratificados e mantidos. os atos 
negociais dela decorremes. praticados pela PE1ROBRAS e suas subsidiárias. 

Brasília, 

LEGISLAÇÃO ANEXADA PELA SECRETÁRIA~GERAL DA MESA DO SENADO 
FEDERAL 

República Federativa do Brasil · 
. ·-

CO~STI~lJIÇAO 
......................... -· ...... --·· ... .; ............ ··-· .............................. ·- ·-: ............. -............... ~ .............. .. 

CAPtroi.om··· 
DOs~ FEDãw:,<;S 

Art. 25. Os .Estados organizam-se e .regem-se pelas Co~~ e leis que 
adota.rem, observados os princípios desta Co!l5tituição. . .. 

§ 1v S!o reservadas :aos EstadOS ~ ~nqietênciás. qtie' Dfo lhes sejam 
vedadas por-esta Constituição. · 

- *§]fi Cabe aos Estados explorar diretamenk, ou mediante com:ess4o, ·~ 
os serviços locais de gás canalizado, na forma da lei, vedada a ediçilo de 
medida provisória para a sua regulamentaçi!o. 

§ 3ll Os Estados poderão, mediant~ lei complem~W: 'kstiiuir regi~ 
metropolitaDas, aglomerações urbanas e microrregiões, constituídas por agru
pamentos· de Municlpios limitrofes, para integrar a organização. o planeja
mento e a execução de funções públicas de interesse comum. 

.................................................................. ~-·--·--········-···························· 
· TÍTULO VII 

DA ORDEM EcoNóMICA E FINANCEIRA . 

CAPhULol 

Dos PRlNC!Pios GERAIS DA ATIVIDADE E,::oNóMICA 

Art. 177. Constituem monopólio da União: 
I - a pesquisa e a lavra das jazidas de petróleo e gás natural e outros 

hidrocarbonetos fluidos; · 
II - a refinaçl!o do petróleo nacional ou estrangeiro; 
m - a importação e exportaçl!o dos produtos e derivados básicos resul

tantes das atividades previstas nos incisos anteriores; 
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IV-o transporte marítimo do petr61eo bruto de origem nacional ou de 
derivados básicos de petróleo produzidos no País, bem assim o transporte, por 
meio de condnto, de petróleo bruto, seus derivados e gás nattual de qualquer 
origem; 
, V - a pesquisà, a lavra. o enriquecimento, o reprocessamento, a indus-
tril11ização e .o comércio de minérios e mineraís nucleares e seus deri~os. 

. . *§ 1 .z A UnilJo paderá contratar cem empresas estatais ou privadas a 
reali!4çifo das alividades previstas nos incisos I a fl/ deste artigo, observadas 

~ . as condiçiJes que a lei .estabelecer. 

*§ ]lZ A lei a que sé refere o§ 1 R disporá sobre: 

I-.~ garantia do fomecimento dos derivados de petróleo em todo o 
território naCional; 

Il- as condições· de contratação; 

UI-a estroturae atribuiçiJes do órgão regulador do monopólio da União; 

§ 32 A lei disporá sobre o transporte e a utilização de materiaís radioa-
tivós no tenitório nacional; 

..................................... -.#. --- ......... -.................. --------- .. -................. -..;~-- ..................... . 

.. .. -::·- ........ ~:. ..... -..... -..... ·· .. ~- .... -......... ,; ............. --- .. -.......... -·- .................. --- ................. -...... . 
EMENDA CoNS'Il'l'ÚcioNAL ~ 5, DE 1995 

As Mesas da Câmara dos Deputados.e d~ Senado Federal, nos termos 
do §· 3g do art. 60 .da Constituição Federal, promulga a seguinte emenda cons-
titucional: . .. 

Arltgo tini~: O JÍarágrafo 2g do art. 25 da Constituição Federal passa a vigo-
rarco~~teredação: · · 

"Art.: 25. ;, ....................... , ........................................................... . 
§ 2g éabe aos Estadcis CXJ)Iom ~ente, ou mediánte con
cessão; as serviços locais de gás canalizado, na forma da lei, wda
. da a edição de medida provisória para a sua regulamentaÇão." . 

• ···~ ... ......... 4i. •••• ••• !), .............................. ., •••••••••• ,. ••••••••••• ;.;..: •••••••• 

ATo DAS DISPOSiçõES CoNs-nrucn:iNAisTRANSITóiÚAs .. . ' . 

• "o:·.· .... • .• -:, ·:.; ... ? ••••••• ·• ·~ ~ •• .................... •;. .. .. 

Art. 45. Ficam ~xclufdas do 'monopólio est?,belecid() pelo ?ft:_} 77, II, da ~ons
tituição as refinarias em funcionamento no País amparadas pelo art. 43 e nas 
condições do art.45 da Lei n2 2.004, de 3 de outubro de 1953. . 

Parágrafo único. Ficam ressalvados da vedação do art. 177, § F, os 
contratos de risco feitos com a Petróleo Brasileiro S. A (Petrobrás), para pesquisa 
de petróleo, que estejam em \-igor na ~ta da promulgação da Co~tuição:. 

,.._ Mo••• ~ Cbara do"W Deputados .• do Se~ào F4tderal, · no• 
termo• . do § 3• do art.. 60 <:t.. Con•tituiç&o Federal, prcawl9• a 
aequinte Em.enda .. o texto coru~titueional: 
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Art". 1~ O S 1• do art. 177 da Con.S"t:ituiç.&.o Federal pa:a:t~a a 
Vigor~r com a . .seguinte redaçAo: 

•Art'. 177 ........ :._ ........................... · .......... :.. ....... . 

.. .. .. .. .. .. . .. :. .............................. -· ......................... ; .............. . 
S 1• A·.C'ni.&o poder.& contratar com empresas e.stat:.ai.s 

ou privacta..s a realiza<;Ao · da:s atividades p:revista:s no3 

inci:so:s I a IV deste artiqo~ ob:serVada:s as condiçOe:s 
· e:stabelecida:r- em lei • . 

Art_. 2• Inclua.-:se wa p&.rá.qrato. 3 ser enwnerado cOmo S 2• com 
a .redaç&o :set;JUi.nte., passando o a.tual S 2.. para S 3•. no art. 177 da. 

eo'n..sti tuiçlo Federal: 

•JI..rt .. 177 .................................................... .. 

S 2• A lei a que :se retere o § 1" di:spor.i :sobre: 
I - ·a garantia do fornecimento dos dctr,ivado:s de 

petróleo em; todo o território nacional; 

II - u condiÇ6es de contra.eao;ao; 

· II:t - a estrutura e atr1buiçO.!-s do 6rqAc requLador 

do monopólio da Oni.:w•. 

Art. 3• t . vedada a ediçao de medi~ ··~r~'0'1~r~· ~·.;:;.~a .a 

requ.l.amentaçAo da: aatéria. prevista nos inc13o.s ·I a IV e dos · 
SS 1• e z•. do art. 177 da Con:stitaiçJ.o Federal •. 

··········································~:····································· .. 

LEI N!' .6.404, DE 15 DE DEZEMBRQ DE 1976 (*) 

................................................................................. .; ................................ ~·.:.~·----· .. --. --- .. . 

LEI N? 7.990, DE 2~ DE DEZEMBJ;tO DE 1989 
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-Institui, para os Estad~s. Dls'à-ito Fe
deral e Municípios, compen'saçáo financeira 
pelo resultado da eicploraç4o de petróleo ou 
gás natural, de recursos hídricos para f"ms 
de geraçáo de .energia elétrica, de recursos 
minerais em seus respectivos territórios, 
plataforma continental, mar territorial ou 
zona económica exclusiva, e dá outras 
providências. 

O PRESIDENTE DA REPÚBLICA, .faço saber que o Con
gresso Nacional decreta e eu sanciono a seguinte .Lei: 

.... ----· .............. -.... -- ............... -..... ---- ........ -·-- ............ ~--- ... ; ..... :.;.,,' .... ~ ~ ·_.:,;' .......... -...... ..; -~- ,;; ............. ··---~-- .... .. 
Art. 7? O art. 27 e seus §§ 4? e 6?, da Lei' n?, 2.004 · (1_), de 3 

de outubro de 1953, alterada nelas Leis n?s 3.257 (21, de 2 de se
tembro de 1957, 7.453 (3l, de 27 de dezembro de 1985, e 7.529 C4), 

de 22 de julho de 1986, passam a vigorar com a seguinte. reda
ção: 
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«Art. 27. A sociedade e suas subsidiárias ficam obri
gadas ;:1 pagar a compensação financeira aos Estados Dis-

. ' 
trito Federal e Municípios, correspondente a 5% (cinco por 
cento) sobre o valor do óleo bruto, do xisto betuminoso e 
do gás extraído de seus respectivos territórios, onde se fi· 

xar a lavra do petróleo ou se localizarem instalações 
marítimas ou terrestres de embarque ou desembarque de 
óleo bruto ou de gás ·natural, operados pela Petróleo Brasi
leiro S.A. - Petrobrás, obedecidos os seguintes critérios: 

I 70% (setenta por cento) aos Estados produtores; 
II - 20% (vinte por cento) aos Municípios produto-

res; 
III - 10% (dez por cento) aos Municípios onde se lo

calizarem instalações marítimas ou terrestres de emparque 
ou desembarque de óleo bruto J; ou gás natural. 
................................. • ............................. . 

§ 4? É também devida a compensação financeira aos 
Estados, Distrito Federal e Municípios confrontantes, 
quando o óleo, o xisto betuminoso e o gás forem extraídos 
da plataforma continental nos mesmos 5% (cinco por cen
to) fixados_no caput deste ·artigo, sendo 1,5% (um e meio 
por cento) aos Estados e Distrito Federal e 0,5% (meio por 
cento) aos Municípios produtores e suas respectivas áreas 
geóeconômicas; 1% (um ·por cento) ao Ministério da Mari
nha, para atender aos encargos de fiscalização e proteção 
das atividades económicas das referidas . áreas de. 0,5% 
(meio por cento) para constituir um Fundo EspeCial a ser 
distribuído entre' os Estados, .Territórios e _;Municípios., . 
. .. . . . . . . .. . .. . . . . . . . .. .. . . . . . . . . . .. . . . . • ......................... . 

§ 6? Os Estados,. Territórios e Municípios . centrais, 
em cujos lagos, rios, ilhas fluvjais e lacustres se fizer a ex
ploração do petróleo, xisto betuminoso ou gás, farão jus à 
compensação financeira prevista no caput deste artigo.,, 

Art. 8? O pagamento das compensações financeiras pre
vistas nesta Lei, inclusive o da indenização nela· exnloracão do _ 
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petróleo, do xisto betuminoso e do gás natural será efetuado, 
mensalmente, diretamente aos Estados, ao Distrito Federal, aos 
Municípios e aos órgãos da Administração Direta da União, até 
o último dia útil do mês subseqüente ao· do fato gerador, ved,ada 
a aplicação dos recursos em pagamento de dívida e no· quadro 
permanente de pessoal. 

Parágrafo único. O não cumprimento do prazo estabeleci
do no caput deste artigo implicará correção do débito péla va-

LEI N. 8.176- DE 8 DE-FEVEREIRO DE 1991 

Def"me crimes contra a ordem económica, 
e cria o Sistema de Estoques . 

de Conibustíveis · 

O Presidente da República. 

Faço saber que o Congresso Nacional decreta e eu sanciono a _seguinte Lei: 

Art. 1? Constitui crime contra a ordem econômica: 

I- adquirir, distribuir e revender derivados de petróleo, gás· natural e suas 
frações recuperáveis, álcool etílico hidratado carburante e demais combustíveis lí
quidos carburantes, em desacordo com as normas estabelecidas na forma da lei; 

. .II-:- usar gás li~efeito de petróleo em motores de_ quaiqu~r espécie, saunas, 
caldeiras e aquecimento de piscinas~ou para fins automotivos, em desacordo com 
as normas estabelecidas na forma da lei. 

Pena - detenção de um a cinco anos; 

Art. 2? Constitui crime contra o patrimônio, na modalidade-de usurpação, 
produzir bens ou explorar matéria-prima pertencentes à União, sem autorização 
legal ou em desacordo com as obrigações impostas pelo título autorizativo. 

Pena -·detenção, de um a cinco ·anos e multa. · 

§ 1? Incorre na mesma pena aquele que, sem au-tOrização legal, adquirir, 
transportar, industrializar, tiver consigo, consumir ou comercializar produtos ou 
matéria-prima, obtidos na forma prevista no "caput" deste artigo. 

. ·. . . 
§ 2? No crime definido neste artigo, a pena de multa será ÍIXada entre dez 

e trezentos e sessenta dias-multa, conforme seja necessário e suficiente para a re-
provação e a prevenção do crime. ·· · · - -- -

§ 3? O dia-multa será ÍIXado pelo juiz em valor não inferior a quatorze nem 
superior a duzentos Bônus do Tesouro Nacional - BTN.-

Art. 3? (Vetado). 

Art. 4? Fica instituído o Sistema Nacional de Estoques de Combustíveis . 
. ~·- ~ ..._ 

§ 1? O Poder Executivo encaminhará ao Congresso Nacional, dentro de ca
da exercício financeiro, o Plano Ail.ual de-Estoques Estraté2-icos de Combustíveis 
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para o exercício seguinte, do qtlal constarão as fontes de recursos financeiros ne
cessários à sua manutenção. 

§ 2? O Poder Executivo estabelecerá, no prazo de sessenta dias as normas 
que regulamentarão o Sistema Nacional de Estoques de Combustíveis e o Plano 
Anual de Estoques Estratégicos de Combustíveis. 

Art. 5? Esta Lei entra em vigor cinco dias após a sua p-ublicação. 

Art. 6? Revogam-se as disposições em contrário, em especial o artigo 18 
da Lei n. 8.1370>, de 27 de dezembro de 1990,-restaurando-se a numeração dos ar
tigos do Decreto-Lei n. 2.848<2 >, de 7 de dezembro de 1940 - Código Penal Brasilei
ro, ~Iterado por aquele dispositivo. 

LEI N. 4.452 - DE 5 DE NOVEMBRO DE 1964 
Altera a Legislação relativa ao Impõsto "único sõbre lubrificantes e 

. _combustíveis líquidos e gasosos, e dá outras providências · · 

Art. 1• O lmi;>õsto único sôqre lubrificantes e combustíveis liquidas e gasosos, 
qualquer que seja a procedência do petróleo bruto e de seus derivados, será "ad
valarem•, calculado sObre o preço "ex-refinaria~ (artigo 2"), no caso· de refinados, 
ou sObre o custo CIF médio de Importação, no Caso do petróleo bruto, nas seguin
tes percentagens segundo o produto: 

Gás liquefeito de petróleo (GLP) .. · ........ . 
Gasolina de . aviação .......... · ....•. : .. _ ... . 
Quer~sene_d,e aviação ................. .- .... . 
Gasolma aútomotiva tipo A . : ............... · 
Gasolina automotiva tipo B ................ . 
Querosene ...........................•....... 
óleo Diesel ............................ __ ... . 
óleo combustível <fuel oill ................ . 
óleos lubrifica.e-tes, ~in!PJes. com:Põstos ou 
· emulsivos, signal oil , a granel ....... . 

Idem, idem, embalado .................... . 
Petróleo bruto Importado ................. . 
Idem, produzido no pais .................. . 

..... 
31·12-1964 

25% 
150% 
150% 
110% 
175% 
85% 
75% 
20% 

120% .. 
175% 
20% 
6% 

A partir 
de 1• .. 1·19GS 

25% 
"150% 
150% 
128% 
188% 
90% 
80% 
20% 

·150% 
175% 
-20% 

6% 

§ 1• Para os combustíveis e lubrificantes de aviação são mantidas as isenções 
e as condições previstas na Lei n. 1.815 ( •), de 18 de fevereiro de 1953, inclusive . 
quandó sua Importação fôr realizada pela Petróleo Brasileiro S. A. - PETRO
BRAS - à qual ficam estendidas, neste caso, as mesmas isenções _e condições. 

§ 2" A isenção prevista no parágrafo anterior é também concedi<'!a quando se . 
tratar de combustíveis e lubrificantes de aviação prqduzídos no pais. . . . · 

§ 2" O !mpôsto sôbre petróleo bruto Importado e produzido no pais, consumi
do pela PETROBRAS, será pela mesma levado à conta das despesas de operação e 
constituirá uma reserva a ser utilizada na amortização dos investimentos em pes
quisas e explorações e também para melhoria nas unidades de refinação de suas 
refinarias, possibilitando obtenção de maior percentagem de derivados .nobres. 

· § 4• o impôsto único exclui a incidência de qUaisquer outros· impostOs fede.. 
rais, estaduais ou municipais, ·exceto os de Renda e Sélo. _ 

§ 5• Os produtos mencionados na Tabela déSte artigo serão definidos por es
pecificações técnicas baixadas pelo Conselho Nacional do Petróleo {CNP>, ~ se 
aplicando as disposições desta Lei aos·aen:iáis derivados de petróleo que nao se 
tmquadrem rigorosamente naquel?-S especificações. 

§ 6• Vetado. 
Art. 2" O preço unitário ex-refinaria, exclusive o ImpOsto único que o integra; 

dos derivados de petróleo tabelados e produzidos no pais será fixado periodica
mente pelo C.N.P., mediante a multiplicação dos coeficientes a seguir enumera
dos, pela média do custo CIF ·em moeda nacional, por unidade de volume. de pe
tróleo bruto importàdo no trimestre anterior: 
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Coeficientes multi· 
piJcador-es do custo 

CIF dÕ petróleo 
bruto 

. Gás liquefeito .................. . '2,30 
2;I5 Gasolina de aviação ....... : . .. . 

Gasolina tipo A ................. . 
Gasolina tipo B ................. . 
Querosene de aviação ........... · 
Querosene .. : .................. .. 
óleo Diesel .......... ; ........ · ... 
::ileo combustível .............. . 
óleos lubrificantes ............. . 

, 2,20 
2,60 
I,80 
2,30 
2,25 
1,70 
5,50 a 7,00 

§ I• O custo CIF do petróleo bruto que servirá de base para calcular o preço 
ex-refinaria, exclusive o impôsto único que o integra, será determinado de acôrdo 
com as seguintes normas: 

al o custo da moeda estrangeira será a média ponderada dos preços CIF ve
rificados nas importações de petróleo bruto, 'no trimestre anterior; 

b) a conversão para a moeda nacional será.. feita à taxa cambial prevista para 
o período de vigência dos novos preços. 

§ 2" DePois de 3 (três) meses da última fixação, poderãO ser revistos os pre
ços ex-refinaria, e o Conselho Nacional do Petróleo, tendo em. viSta as diferenças 
de especificação técnica, estabelecará, dentro dos limites. previstos neste artigo, o 
coefiicente para cada tipo de óleo lubrificante. 
. § 3" A fim de ajustar os preços ex-refinaria às variações do custo CIF-do pe
tróleo cru, ou o nível de rendimento da Petróleo Brasileiro S. A. - PETROBRAS 
- às necessidades financeiras da execução do seu programa de iiivestimentos, o 
Conselho Nacional do Petróleo poderá (Vetado) aumentar, (Vetado), os coeficien
tes. referidos neste artigo. 

§ 4• Vetado. 

Art. 3" Da receita resultante do impôsto a que se refere esta Lei:. 

I - 40% (quarenta por cento) pertencem à União; 
, . 

II - 48% (qúarenta e oito por cento) pertencem aos Estados e ao Distrito 
Federal, distribuídos de acõrdo cq:n as normas legais vigentes; · . · 

Iii- I2% (doze por cento) pertencem aos Municípios, distribuídos entre êstes 
de acôrdo com a legislação vigente. · · · · 

§ I• No caso do Distrito Federa.n:> ae-Estadosquenão·.se subdividem· em mu
nicípios, será acrescida à quota que lhes couber a .percentagem de 12.% · correspon-
dente aos Municípios. · · ·. 

§ 2" A União, os Estados, o Distrito Federal e.· os Municipids destinarão de 
suas quotas na receita do impôsto a que se refere esta Lei, até o exercício de 1971, 
inclusive: · 

a) 11 o/o (onze por cento)· ao aumento do capital soclal da Rêde Ferroviária 
Federal S. A., nos tênnos da legislação em vigor; 

b) 89% <oitenta e nove por cento) aos seus programas rodoviários, através 
do Fundo Rodoviário Nacional, nos têrmos da legislação vigente. ·· · 

§ 3" A partir de I·· de janeiro de 1972, a receita resultante do impõsto a que 
se refere est;a Lei (Vetado), será incorporada ao Fundo Rodoviário NacionaL 

§ 4• Os Estados e Municípios só receberão as percentageris constanteS dêste 
artigo quando comprovarem perante o DNER a :tplicação .das quotas recebidas 
anteriormente. · 

Art. 4• As receitas· provenientes da arrecadação do impõsto único a que se re
fe.re esta Lei serão diàriamente .recolhidas peias .Alfândegas, Mesas de Renda, Re
cebedorias e Coletorias Federais ao Banco do Brasil, mediante guia. 

Parágrafo único. De cada recebimento pelas ·estações· arrecadadoras nos têr-· 
mos dêste artigo, o Banco do Brasil S. A., creditará: --

I - a percentagem pertencente ao Funao Rodoviário · NacionSl, à co,nta e or
dem do Departamento Nacional de Estradas de Rodagem, para ser distrtbuída na 
forma da legislação em vigor; · 

· II - a percentagem pertencente à Rêde Ferroviária Federal S. A., à conta e or-
dem desta, para aplicação nos têrmos da legislação em vigor. . 

Art. 5" A Rêde Ferroviária Federal S. A. aplicará os recursos do. impôsto único 
recebidos nos têrrnos desta Lei, exclusivamente: 

I - no pagamento de juros e amortizações de empréstimos, compras firiancia-
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das e contratos para executar o programa do reaparelhamento das suás instalações, 
equipamentos ou serviços; · 

II - em investimentos, em instalações fixas e equipamentos. 
§ 1• A Rêde Ferroviária Federal S. A. (R.F.F.S.A.) aplicará em investimen

tos, em remodelações de linha, retificação de. traçado, refõrço de. pontes, constru
ção de variantes e construção de armazéns, silos e frigoríficos, no mínimo 80~•. do 
saldo dos recursos anualmente recebidos nos tênnos desta .Lei depois de deduzidos 
os encargos de juros e amortizações dos empréstimos referid<:!S no inciso I. · 

§ 2" Os recursos creditados pelo Banco do Brasil à Rêde Ferroviária Federal 
(R.F.F.s·.A.) nos têrmos desta Lei serão por esta· mantidas em conta ou contas 
especiais no mesmo Banco ou suas agências, as quais somente poderão ser movi
mentadas, salvo transferências entre as mesmas, para pagamento que atendam ao 
disposto no presente artigo e seu § 1•. 

Art. 6• O Departamento Nacional de Est~ de Rodagem destinará, obrigatO
riamente, da quota do Fundo Rodoviário Nacional_ que constitui -sua receita: : --

I- 11% (Onze por cento) até o exercicio de 1971, ao vestimenta primário ou à 
pavimentação, enquanto necessário, ao melhoramento e à construção de estradas 
de rodagem, destinadas à substituição de ferrovias ou trechos ferroviários federais; · 
reconheci~ente antieconõmicos, observada. a. legislação_ em _vigor; 

II- 30% (trinta por cento) à pavimentação de rodovias existentes e éonstan
tes do Plano Rodoviário Nacional, e, quando necessário, aos serviços de melhora
mento indispensáveis para torná-las em condições de receberem pavimento. 

§ 1• A supressão de ferrovias ou trechos ferroviários antÍ.econômic;s .será 
aprovada pelo Ministério da- Viação e Obras Públicas, por proposta do Conselho 
Ferroviário Nacional. 

§ 2" Vetado. 

§ 3" A suspensão da operação dos ramais antieconômicos fica subordinada à 
existência ou construção de outra via de tran:;port;e,_ em condições de atender sa
tisfatoriamente às necessidades do tráfego_ (Vetado)_ 

§ 4• No caso previsto neste artigo, o'. trecho ferroviário será desligàdo·da rêde 
ferroviária a que pertencer. · - _ - · 

§ 5• Anualmente o Departamento Nacional de. Estradas de Rodagem empre
gará, da sua quota, em obra$ rodoviárias nos Territórios Federais,·quantia não in
ferior à quota que caberia a cada mn, como se Estados fôssem, tomando-se por base 
a arrecadação do ano anterior. 

Art. 7• O Departamento Nacional de Estradas de--Rodagem não poderá empre
gar mais de 35% da sua quota no Fundo Rodoviário_Nacional· em pagamento de 
pessoal, permanente ou temporário, de administração dos respectivos órgãos, ou 
de conservação ou fiscalização na rêde rodoviária a seu cargo. 

AÍt. 8" Os Estados e o Distrito Feder..l @§i;in_ai"ão_ QQ!igatàrüÍmente, das quo
tas no Fundo Rodoviário Nacional que constituirem sua reeeitã.,~20o/o (vinte ·por 
cento) no mínimo, em cada exercício, à _pavimentação, melhoramento de traçado, 
construção ou refõrço de obras de arte especiais e seus acessos das rodovias exis-
tentes e constantes dos respectivos Planos Rodoviários Estaduais.__ · .. 

§ 1• Mediante justificativa apresentada ao Conselho Rodoviário Nacional, os 
Estados cujas condições locais exijam· o desenvolvimento de outras vias, . meios. e 
terminais de transporte, além do rodoviário, ou nos quaiS as condições-dó· sistema 
de telecomunicações emprestam. aos investimentos nesse setor; prioridade igual 
ou maior do que deterroinadaa rodovias, poderão aplicar até 10% ·de sua receita 
no Fundo Rodoviário Nacíonal em investimentos fixos, em outras vias, meios e ter-
minais de transportes ou em instalações de telecomunicações. · 

§ 2" ~ investimenu;s em telecomunicações previstas no parágÍ-aío.antenór·de. 
verão ser prilvíamente . aprovados pelo Conselho' Nacional de Telecomunicações, 
para assegurar a sua coordenação com os lJ:\vestimentos federais no setor. · · -: 

Art. 9" O Departamento ·Nacional de Estradas de Rodagem e os órgãÓs rodo
viários dos Estados e do Distrito Federal poderão, a juizo dos respectivos Conse
lhos Rodoviários, despender até 5% '(cinco por cento) da sua quota no Fundo Ro
doviário Nacional, na construção ou melhoria de estradas de rodagem de relevante 
finalidade turística. 

Art. 10. Durante os exercicios de 1965 a 1969, 4% (quatro por cento) das quo
tas do DNER e dos órgãos rodoyiáríos dos Estados no Fundo Roáoviário Nacional 
serão aplicados na construção, melhoria, pavimentação e instalações de aeródro
mos, aeroportos e na implantação e manutenção dos sistemas de segurança das 
operações de proteção ao vOo. 
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Parágrafo único. A percentagem referida neste artigo será aplicada pelos ór
gãos competentes do Ministério da Aeronáutica, diretamente ou mediante convê
nio com os Estados, e delegação, aos mesmos,-de o oras federeis. 

Art. 11. Para receber as quotas do Fundo Rodoviário Nacional; os Estados, o 
Distrito Federal e os Municípios deverão documentar a observância do disposto 
nesta Lei.e na legislação especial em vigor; relativamente à. destinação da sua par
ticipação na receita do impôsto único. . · 

Art. 12. A indicação .de pontos de passagem principais das 'rodovias constan
tes do Plano Rodoviário Nacional, não importa necessà.riamente na fixaçãO dos 
respectivos traçados que procurarão as soluções técnico-econômicas mais vanta-. 
josas, demonstradas nos estudos, levantamentos e projetas. 

Art. 13. O Conselho Nacional do Petróleo fixará os preços de venda ao con
sumidor dos derivados .do petróleo tabelados, adicionando ao respectivo preço uni
tário ex-refinaria, calculado nos tênnos dos artigos 1• e 2" desta Lei, as seguintes 
parcelas: · 

I - custo da distribuição e revenda: 
a) parcela referente às despesas gerais de distribuição; 
b) parcela referente à remuneração patrimonial das emprêsas_que _exercem 

a atividade de distribuição; - · 

'c) parcela de ressarcimento das despesas de transferência de produtos por 
vias internas; - ·· · 

d) a parcela referente as despesas gerais c a remuneração_ p_atr:imonBl! dos 
postos e estabelecimentos de revenda aos-produtos ·aos consumidores; 

II - outros custos: · ·, 
al as despesas de transferências de Úodutospofcabotagem, inclusive portuá

rios e correlatos, dos derivados do-petróleo tabelados produzidos no pais; 
b) a parcela relativa à rillStura de álcool anidro às gasolinas automotivas; 
c J a parcela destinada a atender ao ressarcimento das diferenças no valor. de 

importação dos derivados de petróleo, realizadas. de acõrdo com as cotações·· inter
nacionais e se verificado pelo Conselho Nacional do Petróleo que o respectivo preço 
CIF de importação tenha resultado superior ao correspondente preço ex-refinaria 
vigente no pais, estabelecido na forma prevista _no artigõ -2" desta Lei; 

dl . a parcela de valor· correspondente à 0,2% (dois décimos por cento) dos 
preços ex-refinaria para atender às despesas de flsca!izaçãQ,_administraçlio_:e 1!_f;ivi
dades técnicas e cientificas correlatas, a cargo ·ao ConselhO Nacional do Petróleo; 

e> uma parcela adicional no preço de combustível de baixo ponto de fluidez, 
correspondente a 5% (cinco por cento l do preço ex-refinaria; 

fl uma parcela ressarcitiva nos preços dos derivados relativa às diferenças 
de fretes de transportes de petróleo bruto sôbre o valor CIF médio estal:lelecido 
para cálculo dos preços, conforme prevê o artigo 2", quando tais diferenças afe
rem à margem de lucro das refinarias, reduzindo-a a niveis inferiores aos assegura
dos pelo Conselho Nacional do Petróle'o, nos têrmos da legls18.çãõ-vigente; 

g) uma parcala necessária a atribuir aos Estados produtores e equivalente 
a 6% (seis por cento) de valor do petróleo bruto de produção nacional, verificmdo 
trimestralmente, nos têrmos desta lei, para aplicação de, no mfl:litno, 80% (oitenta 
por <;entol na construção e pavimentação de estradas de rodagem;· . 

hl outras parcelas aditivas que vierem a se tornar necessárias, nos tênnos da 
legislação vigente e nos limites da competência ~o Conselho Nacional do Petróleo. 

Art. 14. Os preços de venda, tanto para o atacado como para o varejo, fixados 
pelo Conselho Nacional do Petróleo, não estarão sujeitos à. homologação de qual
quer órgão controlador de abastecimento e preços ou entidades de finalidade aná-
loga. _ · . : 

Art. 15. Fica o Consellio Nacional do-Petróleo autorizado a arrecadar os re
cursos correspondentes às parcelas grupadas no item II do artigo 13, mantendo-os 
em contas bancárias especiais que o mesmo ConselhO movimentará à vista de do-
cumentação aprop~. · 

.§ 1• Fi..-.a o Conselho Nacional do Petróleo autorizado a arrecadar as diferen
ças que ocorrem ~tre os preços dos derivados de petróleo que vierem a ser im
portados para complementar o abastecimento nacional e os respectivos preços ex-
refinaria estabelecidos nos têrmos dos artigos 1" e 2" desta leL . 

§ 2" Os •recursos previstos no pai-ágrafo anterior serão destinados aos fins 
previstos na alinea "c" do item II do artigo 13 da presente lei. · 

§ 3" As importâncias correspondentes à. arrecadação de que trata a alinea "e" 
do item II ·do artigo 13 da presente lei serão aplicadas, por intermédio da Petróleo 
Brasileiro S. A. - PETROBRAS, no financiamento do aparelhamento dos distribui-
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dores, transportadores e conswnidores de óleo combustível, para ut!liza.ção dêsse 
produto com alto ponto de fluidez. 

§ 4• Os refina4ores, dístribuidores, transportadores e conswnidores ficam obri· 
gados a, dentro do prazo de um ano, seapare1hárem-para o proce8Sameri~. c:UStn=-
buição, transporte " consumo de combustível de alto ponto de fluidez. 

§ 5" O Presidente do Conselho Nacional do Petróleo comprovará perante o 
Plenário do Conselho, até 30 de junho do exercício seguinte ao vencido, a adminis
tração das contas bancárias previstas neste artigo. 

§ 6" Os estoques de petróleo e seus derivados existentes em poder das com· 
panhias distribuidoras e das emprêsas permissionárias de refinação de petróleo, 
bem como das indústrias de envasilhamento de óleos lubrificantes e produção de 
graxas, derivados do petróleo, inclusive os produtos químicos importados e utili· 
zados nas indústrias mencionadas, assim como as quantidades em trãnsito de 
quaisquer dêsses produtos, estão sU)eitos-a<f pagamentcfãa rurerença·ae-tribütação 
resultante desta Lei, a qual será recolruda na forma dos artigos 3• e 4• da presente 
LeL 

Art. 16. O DNER manterá em cada Distrito Rodoviário Federal um "Serviço 
de Fiscalização Rodoviária". (Vetado), com a incumbência exclusiva de fiscalizar 
a aplicação dos recursos· do Fundo RodoViário Nacionar e dos recutsosâa-União 
para obras rodoViárias entregues aos Estados e Municípios. . - . 
· § .. 1· Em caso de comprovada irregularidade na aplicação dos recúrsos do 
Fundo RodoViário Nacional por parte de qualquer Estado ou M\lfiicípío; o <Vetado) 
Serviço de Fiscalização Rodoviária comunicará a ocorrência díretamé:títe ao Conse-. 
lho Rodoviário Nacional. · · ---- · · ·. .. · 

§ 2" Cabe ao eox{selho Rodoviárlo Nacional, em faee da tb~uclcação. a que 
se refere o parágrafo anterior, determinar a suspensão da entrega ·aos Estados e 
Municípios das quotas do Fundo Rodoviário, Naeional e dos recursos da União 
para obras rodoViárias. · -

§ 3" Os edítais de· concorrência pública .para execução de obras e aquisição 
de equipamentos à conta dos recursos da União para obras roâoviárías entregUes 
aos Estados e Municípios, serão préviamente aprovados-pelo <Vetado) Serviço de 
Fiscalização Rodoviária. 

§ 4• O pagamento de obras executadas por firmas empreiteiras à conta de re
cursos destinados pela União aos Estados e Municipios, sbmente será efetuado após 
medíções levadas a efeito por comissões nas quais figure um representante do Ser
viço de Fiscalização Rodoviária. · · 

§ s• Vetado. 
~ Art. 17. Vetado:· 

§ 1• Vetado .. 
§ 2" Vetado. 

Art. 18. O impôsto útúco sôbre produtos nacionais será recOlhido por verba, 
devendo o pagamento ser efetuado na repartição arrecadadora-no estado em ·que 
·estiver localizada .a fábrica vendedora, no prazo máximo de 60 (5essental días a 
contar da entrega ao primeiro comprador. . .. 

Art. 19. O recolhimento do impôsto sôbre produtOs importados será feitO ·à.· 
Alfândega ou Mesa de Renda do pôrto de desembarque, com base nas quantidades 
efetivamente descarregadas, sendo um têrço no desembaraço alfandegário, e o res- . 
tante após 60 (sessenta) días, a contar daquela formalidade. 

Art. 20. Nos processos que se formar<ml em repartições públicas e órgãos ou 
entidades com função fiscalizadora, da União, nãq se exigirá da PETROBRAS pres-. 
tação de garantia, real ou fideijussória, inclusive para interpretação de re.curso. · 

Art. 21. vetáct~:· 
§ 1• Vetado. 

§ 2" Vetado. 
§ 3" Vetado. 
Art. 22. Vetado. 

Art. 23. Vetado. 
Art. 24. A presente Lei entrará em vigor na data da sua publicação revogadas 

as ~posições em contrário .. 
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LEI N. 2.004 ~ DE_1LDE-OUTUB.RO~-DE 1~53 
Dispõe sobre a Politica Nacional do Petróleo e define as atribui~ do 
Conselho Nacional do Petróleo, institui a Sociedade-nor Acões Petróleo 

Brasileiro Sociedade Anónima, e dá outras -providências 
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O Presidente da República. 
Faço saber, que o Congresso Nacional decreta e eu sanciono· a seguinte Le:: 

CAPITULO I 

Disposições Preliminares 

Art. 1• Constituem monopólio ·da União: 
I ~ a pesquisa e .â lavra das jazidas de petróleo e outros hidrocarbonetos flui· 

dos e gases ·raros~·· 'exÍstentes no território nacional; 
II ~a ~finação'·,.ào petróleo nacional ou estrangeiro; 
m- ~ transp<)rl~:maritimo do ,petróleo bruto de ~rigem nacio:rial ou de deri-

t - - • ' - ' . . 

vados de petróleo produzidos no Pais, e bem assim o transporte, por meio de con-
dutos, de petróleo bruto· e seus derivados, assim como de gases raros de qualquer 

.origem. 
Art. 2• A União exercerá o monopólio estabelecido no artigo anterior: 
T-·por meio ·dó .Conselho .Nacional do. Petróleo, como- órgão de or~entação e 

fiscalização; 
II - por meio da·sociedade· por ações Petróleo Brasileiro S/ A. e das suas subsi

diári~s,. constituídas na forma da presente Lei, como órgãos de execução . 
.::...~ 

CAPITULO II 

Do Conselho Naclcnal do Petróleo 

Art. 3• ·O Conselho Nacional do·Petróleo, órgão autônomo, diretamente suoor
dinado ao" Presidenté da ·República,: tem por ·finalidade superintender as medidas 
concernentes ao abas~ecimento na~onal. de. petróleo.· 

§ 1" · Entende-se·,por abastecimento nacional de petr(>leo a produção, a impor
. tação, a exportação, ·a refinação, 0 transporte, a distribuição e o comércio de pe-
tróleo bruto, de poço de xisto·, assim como de seus derivádos. . · · · 

§ 2• Ainda se inclui na esfera da Superintendência do Conselho Nacional do 
Petróleo o aproveitamento de outros hidrocarbonetos fluidos e de gases raros. 
. Art. 4• O Conselho Nacional do Petróleo continuará a· reger-se; na sua orga
nização e funcionamento, ,Pelas leis' em yigor, com as modificações decorrentes da 
presente Lei. .. · . 

Parágrafo único. O Presidente· da República e_xpedirá o novo Regimento do 
Conselho Nacional do Petróleo, tendo em Vista o disposto neste artigo. 
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CAPíTULO III 

Da Sociedade por Ações Petrqleo Brasileiro S/ A. 
- PETROBRÃS e suas Subsidiárias 

SEÇÃO r 
Da Constituição da PETROBRAS 
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Art. 5• Fica a União autorizada a constituir, na forma desta Lei, urna socieda
de por ações, que se denominará Petróleo Brasileiro S/ A. e usará a sigla ou abre
viatura de PETROBRÁS. 

Art. 6• A Petróleo Brasileiro S/A. terã por objeto a pesquisa, a lavra, a refi· 
nação, o comércio e o transporte do petróleo - proveniente de poço 011 ge ~isJo_-
e de seus derivados, bem corno . de quaisquer atiVidades correlatas ou afins. 

Parágrafo único. A pesquisa e a lavra, realizadas pela_::;ocied.a@, __ q~eçerão 
a planos por ela organizados e aprovàdo5 pelo Conselho Nacional do Petróleo, sem 
as formalidades, exigências de limitações de área, e outras julgadaS dispensáveis, em 
face do Decreto-Lei n. 3.236 (*), de 7 de maip de 1941, autorizando-as o Conselho em 
nome da União. \ 

Art. 7• O Presidente da República designará por decreto o representante-qa 
União nos atos constitutivos da Sociedade. · 

§ 1• Os atos constitutivos serão precedidos: 
r - pelo e8tudó e aprovaçãodo projeto de organização dos .serviços básicos da 

Sociedade, quer internos, .quer externos;· ··· · · · 
II - pelo arrolamento, com todas as especificações, dos bens ~ direitos que a 

União destinar à integralização d~ 1>eu ·capital; · . . . ~ . 
-. m- pela eiaboração dos estãtutos e sua publicação prévia, para conhecimen· 

to geral. 

§ 2• ·Os atos constitutivos compreenderão: 
· I - aprovação das avaliações dos bEms e direitos arrolados· para constituirem 

o capital da União; · · · 
· II- aprovaçã~- dos estatutos; 

m - aprovação do plano de transferência dos serviços que tenham de passar 
~ Conselhó" Nacional do Petróleo para a Sociedade e das verbas. respectivas~. 

§ 3• A Sociedade será constituida em sessão pública do Conselho Nacional do 
· Petróleo, cuja ata deverá conte~: os estatutos aprovados, bem como o histórico e o 
resumo dos a tos constitutivos, especialmente da· avaliação dos bens. e· direitos con

. vertidos em capital. · 

. . § 42 ·. A constituição da Sociedade será aprovada por decreto do Poder Executi· 
~o e sua ata será arquivada, por cópia ·autêntica, no RegiStro_ do. Comé~cio. 

Art. 82 Nos Estatutos da Sociedade serão observadas, em tudo: que lhes for 
aplicãvel, as normas da· Lei de Sociedades Anônimas. A reforma dos estatutos em 
pontos que impliquem modificação desta Lei depende de -autorização legislativa, e, 
nos demais casos, fica subordinada à aprovação do Presidente .. <41,. República, ~e
diante decreto. 
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SEÇÃO II 

Do Capital da PETROBRAS 

Art. 9• A Sociedade terá inicialmente o capital de Cr$ 4.000.000.000,00 (quatro 
bilhões de cruzeiros), dividido em 20.000.000 (vinte milhões) de ações ordinárias,. 
nominativas, do valor de Cr$ 200,00 (duzentos cruzeiros) caaa -uma. 

§ 1• Até o ano de 1957, o capital será elevado a um mínimo de Cr$ 
10.000.000_,000,00 (dez bilhões de cruzeiros), na forma prevista no artigo 12. 

§ 2• As ações da Sociedade serão ordinárias, com. direito de voto; e preferen
ciais, sempre sem direit~ de voto, e inconversíveis em ações ordinárias, podendo os 
aumentos de capital dividir-se, no todo ou em parte, em ações preferenciais para cuja 
emissão não prevalecerá a restrição do parágrafo único do artigo 9• .dQ Decreto-Lei 
n. 2.627 (*), de 26 de setembro de 1940. 

§ 3• 
tribuição 

As ações preferericta,i~ terão'prioridade no reembolso do câpital e na dis
do dividendo mínimo de 5% (cinco por cento). . . . .. . ' . . . - . 

§ 4• As ações 'da·Soeiedadé poderão ser agrupadas em títulos múltiplos de 100 
(cem) a 100.000 (cem mil) ações, sendo nos estatutos regulados o agrupamento e o 
desdobramento de acordo com a vontade do acionista; 

Art. 10. A União subscreverá a totalidade do capital_ inicial da Sociedade, que 
será expresso em ações ordinárias e; para sua intégralização, disporá' de béns e di
reitos que possuí, relacionados ooni' o petróleo, inclusive a permissão. para utilizar 
jazidas de petróleo, rochas betuminosas e pirobetuminosas e de gasci;' naturais; tam-
bém subscreverá, em todo aumehto de capital, ações ordinárias que lhe assegurem 
p~lo menos 51·% (cinqüenta e um por~ento) do capital v.Qt_ante. . 

§ 12 Se o valor dos bens e direitos referidos neste artigo, apurado, mediante 
avaliação aprovada pelo Conselho Nacional do PetrÓleo, não bastar piu:a a integrali-
zação do capital a União o flil"á em. diri~eiro. . .. 

§ 2> Fica o Tesouro Nacional; no caso previsto no parágrafo anterior, autori
zado a fazer adiantamentos sobre a receita dos tributos e contribuições destinados 
à integralização do capital da-Sociedade, ou a efetuar operações de crédito pÕr ante
cipação da receita até a quantià .. de Cr$ L500.000.000,00 '(um bilhão e quinhentos _mi· 
lhões de cruzeirôs); 

§ 3•. A União tra,rl~fei:ii-á:·sem 'ônus, aos _EstadoS e Municipios eni cujos territó
rios. existem o\l venham '·á;;, iié? ,'desrohértás 'jaZidas e: mmas .. de pe1:róleo . de'. roch~ 
bet}lminosas e·. pirobetuminosas de gases naturais, respectivamente 8% _toito ':Por 
cento) e 2% (dois pórêerito) da.S'áções relativas ao valor atribuido a essas jazidas e 
pelo qu!31 sejam incorlioradas ao· capital da PETROBR.ÃS no Jito de sua ~nstituíÇão 
ou posteriormente. 

Art. 11. As transferências pela União de ações do capital social ou as subscri-· 
çõe8 de aumento de capital pelas entidades e pessoas às quais a lei confere este di
reito, não poderão, em hipótese alguma, importar ou rP.rluzir amenos de 51% (cin-
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qüenta e um por cento) não só as ações com direito a voto de propriedade da União, 
como a participação desta na constituição do capital social. 

Parágrafo único. Será nula quiU.quer transferência ou subscrição de ações fei~ 
ta com infringência deste artigo, podendo· a nulidade ser ·pleiteada inclusive por 
terceiros, por meio de ação popular. 

Art. 12. Os aumentos periódicos do capital da Sociedade far-se-ão com re
cursos mencionados nos artigos seguintes. 

Art. 13. A párte da receita do Imposto único sobre Combustíveis Liquidos a 
que se refere o artigo 3" da Lei n. 1.749 (*), de 28 de novembro de 1952, terã a se· 
guinte aplicação: 

I- os 40% (quarenta por cento) pertencentes à União em ações da ·Sociedade, 
até que esteja assegurada a integralização do capit?l nreYistq_no § l• _ _gQ ai1:igo 9•, 
e, eventualmente, na tomada de obrigações; 

II- os 60% (sessenta por cento) pertencentes aos Estados, Distrito Federal e 
aos Municípios serão aplicados: 

' a) em ações da Sociedade, até que esteja assegurada a integralização do capi-
tal de acordo com os planos aprovados pelo Conselho Nacional do Petróleo, devendo 
a participação de cada entídade ser, no mínimo, proporcional à respectiva cota do 
imp~~ único; 

b) na tomada de obrigações da Sociedade ou de ações e obrigações das subsi· 
diãrias, ficando sempre assegurada aos Estados, Distrito Federal e Munidpios, uma 
participação propocional às respectivas contribuições, observada a preferência esta
belecidalno artigo 40. · · 

Parágrafo único. A cota do Fundo Rodoviãrio Nacional, que cabe às entidades 
mencionadas no inciso II, poderá ficar retida, se for oposto qualquer obstãculo à 
aplicàção da percentagem especificada no mesmo inciso aos.fin.s e nos termos esta- ' 
belecidos neste artigo. · 

Art. 14. O produto dos Impostos sobre a Importação e de Consumo incidentes 
sobre veículos, automóveis e do imposto sobre a remessa de valores para o exterior,. 
correspondente à importação desses veículos, suas peças e acessórios,, se destina à 
subscrição pela União -de ações e obrigações da Sociedade .. 

Art. 15. Os proprietãrios de veiculos·automõveis, terre8tres; aquãticos e-aéreos 
contribuirão anualmente, até o. exercício de 1957,. com as quantias discriminadaS na 
Tabela anexa, recebendo, respeitado o disposto no artigo 18, certificados que serão 
substituídos por ações preferenciais ou obrigaÇões da Sociedade, os quais conterão 
declaração expressa desse direito, assegurada a responsabilidade. solidãria ç.a União, 
em qualquer hipótese, pelo valor nominal de tais titulas. · 

Parâgrafo único. Os a tos relativos a veiculas automóv.~il' . cp.mpreendidos na 
competência da União só poderão ser realizados depois de feito o pagamento da 
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contribuição a que se refere este artigo, promovendo o Governo convênio ou e:n~endi
mento com as demais entidades de direito público para que, em relação ao licencia
mento e emplacamento anual daqueles veíctilos, nos limites de sua competênCia, 
seja prestada coHiboração no mesmo sentido. 

Art. 16. Os recursos de que tratam os artigos 13, 14 e 15 serão recolhidos à 
conta ou contas especiais no Banco do Brasil. 

§ 1" ~União, por intermédio do representante designado nos termos do_~go_ 
7•, poderá movimentar os re<!t.trsos -áestinados por esta Lei aPETROBRAS, antes de 
sua constituição, de acordo com as instruções do Ministro da Fazenda, para. ocorrer 
às repectivas despesas. --

§ 2• Ainda que não tenham sido distribuídas as ações correspondentes ao 
aumento de capital, a Sociedade poderá movimentar as contas especiais referidas _ 
neste artigo. 

Art. 17. A Sociedade poderá emitir, até o ],imite do dobro do seu capital social 
integralizado, obrigações ao portador, com ou sem garantia do Tesouro .. 

' 
SEÇÃO·m 

Dos Acionistas da PETROBRAS 

Art. 18. Os Estatutos da Sociedade, garantida a preferência às pessoas jp.rídi-, 
cas de direito público interno, poderão admitir como acionistas somente: · - ·" - ... 

I - as pessoas jurídicas de direÚ:o_ público interno; 

II - o ~anco do Brasil e as sociedades. ·de economia mista, criadas pela únião, 
pelos Estados ou Municípios, as quais, em conseqüência de lei, estejam sob c9iltrqle_ 
permanente do Poder Público;· · · -

m - os brasileiros natos ·ou naturalizac:Ios h~ mais de _cinco anos e resíd~ntes 
no Brasil uns e outros solteiros ou casados com brasileiros ou estrangeiras, quando 
não o sejam c ~- regime de comunhão ae-bens ou-qualquer ()utro-que :permita él 
comunicaçà.o ~vs adouiridos na constância do casamento, limitada a_9-quisição de 
ações ordiná: ~115 a: 20.000 (vinte mil) ; ' ' ' . - . 

IV - as pessoas jurídicas de direito prlvàdo, organizadas com observâiiéia do 
disposto no artigo 9•, ãlinea <b» do Decreto· n. 4.071. ( *), de 12 de maio de 1939, limi~ 
tada a aquisição de ações ordinãrias a 100.000 (cem mil) ; 

V - as pessoas juridicas de direito privado, brasileiras, de que somente façam 
parte as pessoas indicadas no item m, _li.tlli.@.da __ a __ ª-.quisiç_ã!>~de_ações ordinárias a 
20.000 (vinte :mm .. 

SEÇÃO IV 

ria Diretoria e do. Cooselho Fiscal da PETROBRAS 

Art. 19. A SOciedade serã dirigida por um Conselho de Administração, com 
funções deliberativas e uma Diretoria Executiva. 

§ 12 O Conselho de Administração será constituído de: 
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a) 1 (um) Presidente-nomeado pelo Presidente da República e demissivél, «ad 
nutum:) com direito de veto sobre as decisões_do próprio Conselho e da Diretoria 
Executiva; 

b) 3 (três) Diretores nomeados pelo Presidente daRep_ú1:)1ica, com mandato de 
3 (três) anos; 

c) Conselheiros eleitos pelas pessoas jurídicas de direito público, com exceção 
da União, em número de 3 (três) i:d!ó.ttCII1andãto-de-3 (trêS) anos; 

d) .Conselheiros eleitos pelas pessoas físicas e jurídicas de direito privado, em 
número máximo de 2 (dois) e com mandato de 3 (três) anbs. ' 

§ 2• · O número dos COnselheiros será fixado na proporção de um para cada 
parcela de 7,5% (sete e meio por cento) do capital votante da Sociedade, subscrito 
pelas pessoas mencionadas nas letras «C» e «d» do § 1•. 

§ 3• A Diretoria Executiva compor-se-á do Presidente e dos 3 (três) Ditetores 
nomeados pelo Presidente da República. 

§ 4• É privativo dos brasileiros natos o exercício das funções .de membro _.do 
Conselho de Administração e do Conselho Fiscal. 

§ 5• Do veto do Presidente ao qual s.e refere a letra «a» do § 1•, haverá re-. 
curso «ex-officio» para o Presidente da Republica, ouvido -o CoiiSélho Nacional do 
Petróleo. · 

§ 6• Os 3 (três) primeiros Diretores serão nomeados pelos prazos de, respecti
vamente, 1 (um), 2 (dois) e 3 (três) anos, de forma a que anualmente termine o 
mandato de um Diretor. . 

Art. 20. O ·Conselho Fiscal será constituído de 5 (cinco) 'membros, com man
dato de 3 (três) anos. 

Parágrafo único. A União elegerá um representante, .p.s pessoas :f'lsicas e jurí
dicas de direito privado outro, as demais pessoas jurídicas de direito público,~três, 
assegurados neste caso, a cada grupo de acionistas que representar u~ terço dos 
votos, o direito de eleger separadamente um membro. 

Art. 21. O Conselho Ftscal da PE;!tróleo Brasileiro ·SI A. terá, as atribuições 
constantes do artigo 127 do Decreto-Lei n. :2.62'7:, __ d~ 26 de setembro de 1940, não se 
lhe aplicando o Decreto-Lei n. 2.928 (*), de 31de dezembro do mesmo ano. 

SEÇÃO V 

Dos Favores e Obrigações Atribuídos à PETROBRAS 

Art. 22. · bs a tos de· constituição da Sociedade' e de integraiiiàção dÓ seu capi
tal, bem como as propriedades que possuir e as aquisições de bens móveis·e imóveis 
que fizer e ainda os instrumentos de mandato_~a o exercício_do direito devoto. nas 
Assembléias-Gerais serão isentos de impostos e taxas e quaisquer outros ônus fis
cais compreendidos na competência da União, que se entenderá com as outras enti·: 
dades de direito público, solicitando-lhes os mesmos favores para a Sociedade da' 
qual participarão, . na esfera de sua competência tributãria. 

Art. 23. A Sociedade gozará de isenção de direitos_ de iro-nortaçã(} pa.rªconsu
mo e de impostos adicionais em relação aos maquinismos. seus sobressalentes e 
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acessonos, aparelhos, ferramentas, instrumentos e materiais destinados à .ci:ms
trução, instalação, ampliação, melhoramento, funcionamento, exploração, conserva
ção e manutenção de suas instalações, para os fins a que se destina. 

Parágrafo único. Todos os materiais e mercadorias rereridos neste artigo com 
restrição quanto aos similares de produção nacional, serão desembaraçados median
te portaria ·dos inspetores das Alfândegas. 

Art. 24. A Sociedade fica assegurado o direito de promover desapropriação, 
nos termos, da legislação em vigor . 

. Art. 25. Dependendo sempre de prévia e especifica aprovação do Conselho Na
cional do Petróleo a Sociedade só poderá dar garantia a finahciamentos; tomados no 
País ou no exterior a favor de empresas subsidiárias, e desde que a operação no 
caso, de capital estrangeiro não tenha qualquer vinculação reál. 

Parágrafo único. O Poder Executivo poderá dar aos financiamentos· tomados no 
exterior, pela Sociedade e pél~ suas subsidiárias, a garantia do Tesouro· Nacional 
até 25% (vinte e cinco por cento) do respectivo eapital integralizado, quando se 
tornar necessário pelo vulto de operação e pelo eminente interesse. nacional. em 
causa. 

Art. 26. Somente quando os dividendos atingirem 6% (seis por cento), poderá 
a Assembléia-Geral dos Acionistas fixar as percentagens oU: gratificação por conta 
dos lucros para a Administração da Sociedade. 

Art. Z7. A Sociedade e suas subsidiárias ficam obrigadas a pagar aos Estados 
e Territórios onde fizerem a lavra de petróleo e xisto betuminoso e a extração de 
gás, indenização correspondente a 5% (cinco por cento) sobre o valor do óleo extraí
do ou do xisto ou do gás; 

§ 1• Os valores do óleo e do xisto betuminoso serão fixados pelo Conselho Na-
cional do Petróleo. ~ - ·- · · 

§ 22 Será efetuado trimestralmente o pagamento de que trata este artigo. . ' ' 

§ 3• Os Estados e T-erritórios distribuirão 20% (vinte por cento)· do que rece
berem, proporcionalmente aos Municípios, segundo a produção de óleo de cada um 
deles, devendo este pagamento ser-e-fetuado trimestralmenTE · · 

§ 4• Os Estados, Territórios e Municípios deverão aplicar os recursos fixados 
neste· artigo, preferentemente, na produção de energia elétrka e na pavimentação 
de rodovias. 

Art. 28. A União poderá incumbir à Sociedade a execução de serviços condi
zentes com a sua .finalidade, para os . quais .destinar recursos financeiros especiais. . - ' .. . .. - . . . . ': ~ ~ .' . ... . 

Art. 29, Os direitos relativos a c6iicessoes~:e.-a:utorizações referentes a jazidas 
de óleo minerai, refinarias e oleodutos que a Sociedade receber da União serão ina
lienáveis, ainda quando, como valor econõmico, seja pela PETROBRAS, cedido o 
seu direito de utilização dos mesmos a qualquerde suas suosiâiãrias. 

Art. 30. Não ocorrendo a desapropriação; a PETROBRAS indenizará pelo seu 
justo valor aos. proprietários do sql_o peJ9s prejuízos causados com a p-esquisa ou 
lavra. 
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Art. 31. A PETROBRÃS de acordo_com_a orientação do Conselho Naciónal do 
Petróleo, deverá manter um coeficiente mínimo de reservas de óleo nos' campos 
petrolíferos. 

Art. 32. A PETROBRA.S e as sociedades dela subsidiárias enviarão ao Tribunal 
de Contas, até 31 de março_de cada.ano, as contas--gerais-âa.-sociedaâe;-relativas ao 
exercício anterior, as quais serão por-aquele remetidas à Câinara dos DePutados e 
Senado Federal. 

Pal:-ãgrafo único. O Tribunal de Contas limitar-se-à a emitir_J;!al"~~r _sobre as 
contas que lhe forem enviadas. E o Congresso Nacional_ depois de tomar conheci
mento das mesmas, sem julgá-las, e do parecer do Tribunal, adotará, por qualquer 
de suas Casas, quanto ao assunto, as medidas que a sua_ açã<rfíscalizadora entender 
convenientes. 

Art. 33. A direção da PETROBRA.S e a direção das sociedades dela subsidiá
rias são obrigadas a prestar as informações que lhes forem solicitadas Iielo Congres-
so Nacional acerca dos seus atos e deliberações. · 

Art. 34. Quando o acionista for l)€ssoa jurídica de direito público ser-lhe-á fa· 
cultado o exame dos papéis e. documentos da Sociedade para o fim de fiscalização 
das contas. 

Art. 35. ·Os Estatutos da PETROBRÁS prescreverão normas especificas para 
a participação dos seus empregados nos lucros da Sociedade, as quais deverão pre- · 
valecer até que, de modo geral, seja reg"..Ilamentado o inciso IV do artigo 157 da 
Constituição. · 

SEÇAO VI 

Disposições Relativas a0 Pessoal da. PÉTROBRÃS 

Art. 36. Os militares e os funcionários públicos civis da União e das entidades 
autárquicas, parestatais .e das soci_edades de econoiilia Jpist;i, poderão servir na PE
TROBRA.S em funções de direção oti de naturez-a técnica, na~orm,a do.Decreto-Lei 
n. 6.877, de 18 de setembro de 1944, não podendo, todavia~ acumular vencimentos, 
gratificações ou quaisquer outras vantageris, sob pena de se considerar _como tendo 
renuns:iado ao cargo primitivo. · 

Parágrafo único. Na hipótese do Conê_elho Nacionçl do Petróleo reduzir o seu 
l)€ssoal, a PETROBRÀS dará preferênCia no preenchimento dos cargos· ou ·funções, 
de acordo com as suas aptidões, aos servidores dispensadoS. - - · - · · 

Ait. 37. Não se aplica aos Diretores, funcionários e acionistas da Petróleo 
Brasileiro S/ A., o disposto na alínea «C» do ?rtigo 2• do Decreto-Lei n. 538 ( *) , de 7 
de julho de 1938, podendo ser acionista da socie_dªde os_ funcionários_ dela e os 
servidores públicos em geral, inclusive os do Conselho Nacional do Petroleo. 

' - -

Art. 38. A Sociedade contribu!ráparaa_preparação do pessoal técnico neces
sário aos seus serviços, bem coi-n-o de _op~Iâ:r-io~_c{ll~f!~c~dos -atrnves~ae curso~s~d~ 
e-specialização·, que organizará, podendo também conceder auxíllos-ao:s- estabeleci
mentos de ensino do Pais ou bolsas de estudo para a preparação no exterior e outros 
meios adequados. 
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SEÇÃO VII 

Das SubsidHrias da PETROBRÃS 

Art. 39. A Sociedade operarã diretamente ou atravêsdesuas subsidiãrias, orga
nizadas com aprovação do Conselho Nacional do Petróleo, nas quais deverã sempre 
ter a maioria das ações com direito a voto. 

§ 10 Na composição da restante parte do capital, obsefvar-se-á o mesmo crité
rio estabelecido para a PETROBRÃS, assegurada a proporcionalidade a que se re-. 
fere o artigo 13, inciso II, letra «h», e a preferência estabelecida no artigo 40 .. 

' . . . . . 
§ 2• Os cargos de direção das empresas fereríâaS nesteáft:íg6 osefaü. privativos 

dos brasileiros natos, sempre que seu objeto seja qualquer das atividades da indús-
tria do petróleo. · 

§ 3• Na constituição dos corpos cíe direção e fiscaÍizaÇão das subsidiãrias se
rão adotados critéri~s . anâlogos aos estabelecidos' nesta. Lei, assegufanctÜ':se ainda, 
às. pessoas de direito pübúéo, com interesSe relE:vante naquelas empresa$;' a repre
sentaÇão na Diretorià. ex~utiva. 

;.;,. .. · ·. . ' . . --, - . . •' '. . .-
Art. 40. Ao Estado· ein cujo território for.éxtraído oti refinado' óleo cru ou 

explorado gás natural -será· asseguradà a preferência, com· o· concurso do.!i' seus mu
-nicípios; para a participação nas sociedades subsidiárias destinadas à sua refinação 
ou distribuição, até o montante de 20% (vinte por cento) do. seu capital;~. 

· . '.··Parágrafo. único. Sempre que. o, Estado produtor ·de p~tróleo ou de. gãs mani' 
fes,tar o P:OOPQ~itc;>. de usax;.,~a preferênciii de que -~ta _este artigo ser-lhe-ão atribuí
das ou transferidas pela PETROBRÃS, nos limites prefix~Çio~, ·as ações que o ~es
mo se proponha tomar e para cuja integralização serão, previamEmte; estabelecidos 
os 'prazos e· éondições que;''visando a facilitar ·a_ colaboraçãõ' do Estado, não saérifi
quem,. no entanto os interesses relacionad.os com ca constituição e. o funcionamento 
da .subsidiária· de que o_ mesmo deva participar. · . ' . " . ' ' . . . ,' - . . . : ' .. . ' ~--- ... ' . ~ . . . . . . " . 

,,-_\c•. Art. 41:.' · A<PETROBRÃS, por autorização:do President~ ,da RepúbJ,ica, expedi
tia em ·decreto e depois.de·;ouvido o· Conselho· Nacional.do Petróleo, poderá associar
'Se,o,sem as 'limitaÇões previstas no arti:go 39, a ·entidades :destinadas à _exploração do 
'•, . 
petróleo fora do território nacional, desde que a participação do. Brasil_ ou-de e'ntida-
d!i!S .]Jrasileir~. seja prE)y~sta, em tais casos, por tratado ou convênio ... 

' •' . ..,;t.,• ' ..• , • . . 

Art. 42. O disposto DO$ artigos 22, 23, 24, 33 e 36aplica-se, igual~Emte, às em
J?r.esas subsi~ãrias da soc_Iedade . 

. CAPíTULO IV .. 

Dísposi.çõeScFi.nais · 

J.\,rt. 43. Ficam excluídas do monopólio estabelecido pela presente Lei as refi
nariàs orâ: em funcionamento no País; e mantidas ·as concessões dos oleodutos em 
idêntica situação. . . 

Art. 44. Não ficam prejudicadas as autorizações para a Instalação e exploração 
de refinarias no País, feitas até 30 de junho de 1952, salvo se as -mesmas não estive
rem em funcionamento nos prazos prefixados até- a: nresente data. 
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Art. 45. Não será dada autorização para a ampliação de sua capacidade às re
finarias de que tratam os dois artigos anteriores. 

Art. 46. A Petróleo BrasileiroS/A. poderá, independentemente de autorização 
legislativa especial, participar, como acionista, de qualquer das empresas de refina
ção de que tratam os artigos-ante-ceâentes-para o fim de tornã~assuas subsidiárias. 

Parágrafo único. A Petróleo Brasileiro S/ A. adquirirá nos casos do presente 
artigo, no mínimo 51% ( cinqüenta e um por cento) das ações de cada empresa. 

Art. 47. Do monopólio estabelecido pela presente Lei, ficam excluidos os na
vios-tanques de propriedade patt1cU1ãr ora utilizados-no transporte es:p€cialiiado de 
petróleo e seus derivados. 

Art. 48. As contribuições especiais para pesquisa e outras, a que se obrigam 
as empresas concessionárias. na forma da lei vigente, e. ainda ás. mtÚtas eiÍJ. que 
incorrerem_ os _titulares de autorizações ou concessões para quaisquer da5 ativdades 
relacionadas com hidrocarburetos Ilquidos serãô destinadas à subscrição pela União 
de ações e obrigações da Sociedade ou de suas subsidiárias; . . . 

Art. 49 .. As sociedades de economi~ il1.ista. a que s~ retere o inpso n do artigo 
18, dispensadas da prova de nacionalidade braSileira dos :seus sócios ou acionistas, 
são exclusivamente as existentes na ·data da vigência desta Lei .. 

Art. 50. Sempre que o Conselho Nacional do Petróleo tiver que deliberar sobre 
assunto de interesse da Sociedade, o Presidente- desta p~rticiparâ das se5sões ple
nárias, sem direito a voto. 

Art. 51. Na regu:i~entação desta Lei, o Poder Exeeutivo disciplinará rela~õ.es 
entre a Sociedade e o Conselho Nacional do Petróleo. 

Art. 52. o ~~do: ~as dotaçõeS ·orçamentárias e ·créditos adicionais ·do Conselho 
Nacional do Petróleo,- parà o exerciclo em que entrar· em fundamento a ~PETRO· 
BRAS, correspondentes a serViçOs, ~ncargos, obras, equipamentos e aquisições, ou 
quaisquer outras relativas a atividaçles que passarem à Sociedade, lhe será entregue 
logo que constituida. . 

Parágrafo único. Essas quantias serão levadas à conta de integi'alização _de 
capital da União: . 

Art. 53.· Da receita do Itnposto único· sobre; Combustíveis e Lubrlfieantes Li
quidos de que trata a I.ei n. 1.749, de 28 de novembro de 1952, 48% . (quarenta e qito 
por cento) caberão aos Estados e DiStrito F'ederal, -jeita a distribuição separada· 
mente para os produtos oriundos de rnatéria·prima nacional e para os produtos im· 
portados OU: de óleo importado: · . . · · . · . · ·· · · 

I - a parte da receita destinada aos empreendimentos ligados à indústria do 
petróleo (artigo a~ da Lei n. '1.749, de 28 de novembro de 1952) terá a aplicação pre-
vista no artigo 13 ·desta Lei; · 

II- a parte d~ r~U:i de5tlnada ao-FUndo Rodoviário Nacional será aplicada 
de acordo ·com as disposições da 'Lei -n:-302, de 1.3 de julho de 1938, e Lei n. 1.749, de 
28 de novembro de 1952. 
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§ 12 A receita resultante dos produtos de matérla-prima nacional será distri
buída, observadas as disposições dos inciSos antetiores,-ãõs Estados e Distrito 
Federal da seguinte forma: 

1 - 18~-i.- (dezoito por cento l propllrci-on-almente às superfícies; 
2- 36'/i· (trinta e seis por cento) proporcionalmente às populações; 
3 - 36% (trinta e seis por cento) proporcionalmente aos consumos; 
4- 10% (dez por cento) proporcionalmente à produção de óleo cru de poço ou 

de xisto ou ainda de condensa_dos. 

§ 2• A receita resultante de derivadns __ importados ou produzidos com óleo cru 
importado será distribuída aos Estado e ao Distrito Federal pela forma seguinte: 

1 - 20.% (vinte por cento) proporcioilalm'éilfe às supérfiCiéS;-
2 - 40% (quarenta por cento) proporcionalmente às populações; 
3 - 40% (quarenta por cento) proporcionalmente aos éonsumos. · 

§ 3• As proporções de consumo _previstas .. n()s parágrafos _anteriores serão 
calculadas com base nas quantidades consumidas em cada unidade federativa e não 
sobre o imposto pago. 

- § 4• A distribÚição da cota de 12% (doze por cento) '·do imposto único, que 
caberá aos Municípios, far-se-á, também, no que for aplicâvel, pelos' critérios dos 
parágrafos _ an!eriores. 

§ 5• Os novos critérios de distribuição, estabelecidos no. presente 'artigo, só 
vigorarão a partir de i954. · ·- · ·· · · 

Art. 54. Anualmente o Departamento Nacional de Estradas de ROdagem em
pregará em obras rodoviárias, nos Territórios Federais, quantia não.inferior à cota 
que caberia a cada um; caso participasse· da distribuição .prevista no artigo 53 da 
'!?resente Lei tomando-se' por base a arrecadação do .ano ant~ior. -

Art. 55.'- Aos empregados e servidores -da· Sociedade áplicar-se-ão os preceitos 
de legislação do trabalho nas suas relações .com a PETROBI:tA$. 

Art. ·56. Esta- Lei. entrará em vigor na· data de sua publicação,. revogadas as 
disposições em contrário. · 

TABELA A QUE SE REFERE O ARTIGO 15 DESTA _LEI. 

A - Automóveis, inclusive camionetas: 

a) Particulares:· 

Até o peso de 1.000 kg inclusive • ~ .•..••.•.... .-~ .... ; ~ •••••• ; .••.••.• 
De mais· de 1.000 até' 1.500 kg inclusive ..............•••••••...•... 
De mais de 1.500 até 1.800 kg inclusive ....... ~ .. ·- .•••• ·. ~ • ; ..•.• 
De mais de 1.800 kg · ...•.... :· • •. · •..•••••.••.•• , .•••.•.• .' •••..•.• -•• 

' ' ' 

' : . ' . '· . . . 

Cr$ 

-1.000,00 
2.000,00 
4.000,00 
8.000,00 

Nota 11 - Reduzam-se de 20% (vinte por cento) as contribuições quanto aos 
automóveis de mais de 3 (três) até 5 (cinco) anos de fabriCaÇão; de 40% (quarenta 
por cento) quanto aos·de mais de 5 (cinéo} até 7 (sete); de 60% (ses5eilta por cento} 
quanto aos de mais de 7 (sete} até 10 <dei) ános; e- de 80% coiienta p(>r -cento) 
quanto aos de mais de 10 (dez) an()s d~ f~r!~Q-~ 
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Nota 2•- Aplicam-se aos o~:jeeps~ e outros automóveis de reduzido valo~:"; utiliza
dos em atividades nirais, agropecuãrias, florestais, mineiras\e em obras públicas, as 
bases de contribuição a seguir especificadas para os automóveis de aluguel. 

b) de aluguel: 
Até o peso de 1.000 kg inclusive ................................... . 
De mais de 1.000 a 1.500 kg ....................................... . 
De mais de 1.500 a 1.800 kg. . .....................•... · ............ . 
De peso superior a 1.800 kg ......................... · ............. . 

Cr$ 

200.00 
400,00 
800,00 

1.600,00 

Nota: Reduzam-se de 50% (cinqüenta por cento) as contribuições quando sere
lacionarem com automóveis de m.ais de 5 (cinco) anos de fabricação, caso err:i que os 
de peso até 1.000 kg ficam isentos e isentam-se todos os automóveis de mais de 10 
(dez) anos de fabricação, bem como qualquer outro que seja o único possuído e di
retamente explorado pelo proprietário. 

B -:·Gaminhões e outros veículos de carga: 

De menos ·de 1 tonelada ·de' carga "" ...........•...•................ ,-
De 1 à. 2 toneladas de:drrg~ .....................•.......... " ..... . 
De 2 a 5 toneladas de carga ... · .. · .... ; . · .. ; .. : .... · .. .'·. , .. -... ; .......... . 
De 5 a 7 toneladas' de . carga · ...................................... . . . . . . "" 

De 7 a 10 tonelàda5 de carga · .................... ; ........... -..... . 
De mais de 10 toneladas de carga ................ : : . ; .... · •. ; ; · .... . 

:Cr$· 

-200,00 
400,00 
800,00 

1.200,00 
····üoo.oo 
. 2.000,00 

Nota: Reduzam-se de 50% (ciriqüentá por cento) a5 contribuições, quando se. re-
~ lacionarem coni veiculo de mais de 5 (cinco) anos de iabticação; caso·em que os 

de capacidade inferior a uma tonelada 'fi<f!Uão isentos e-isentam-se todos ~ije mais 
de 10 (dez) anos de fabricação, bem como· qualquer oun:o que seja o único possuído 
e diretamente explorado pelo proprietário .. 

C- ónibus: 
. Çr$ 

Com capacidade até 20 passageiros, inclusive ...•......•........... : L600,00 

Com capacidade d~ 21 a 30 passageiros ............ _ .. -.......•....••... · ._, 2.1QO,OO 

Com capaci~de de 31 a 40 passageiros'· ......•...•..••••.....• -. ~ ... - 3200,00 

Com capacidad~ de 4;t ou . mais . .Pê3:S~~geiros ·,. : . : ... ; · .. ~ • ~ ... · .• : •. ~ ~ . " 4.000,00 

D- Veículos Aquáticos:· 

a) Particular~, __ para, recrei~:. 
'Cr$. 

-Com motor até 5. HP ...•. _ •....• _ .•• , •..••.•....•. -. . . . . • . • . . . . . . . • . . 400,00 
Com motor de rilais ·de 5 até io HP . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . · 1.000,00 
Com motor de mais de 10 até 20 HP •............. .". . . . . . . . . . . . . . . 2.400,00 
Com motor de mais de· 20 até 30 HP . . . . . . . . . . . . . . . . • . . . . . . . . . . . . 4.000,00 
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Com motor de mais de 30 até 50 HP ............................. . 
Com motor de mais de 50 até 100 HP ...•.. ~ ..................... . 
Com motor de mais de 100 HP •..•..•.....•••..................... 
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6.400,00' 
12.000,00 
20.000,00 

Nota: As contribuiçÇies devid~ pelos proprietários de embarcações ~estinadas 
a fins industriais e comerciais, conquanto privativas, são as constantes da Tabela a 
seguir: 

b) Para transportes industriais ou comerciais: 
Cr$ 

Com motor até 10 HP .......•..•....••.......................... : . . isentos 
Com motor de mais de 10 até 20 HP .•.••.......•................ : · 200,00 
Com motor de mais de 20 até 30 HP ......•..........•.... ':....... 400,00 
CÓm motor de mais de 30 até 50 HP ............ ; ................. ·.. . . 800,00 
Com motor de mais de 50 at~ 100 HP ...... ; , .. ; ................ , ~ · 1.200,00 
Com motor de mais qe 100 HP ... ~ ........ ; •.. _- ....... : .......... : . · 2.000,00 

Nota 1•- Reduzam-sé de 50% (cinqüenta por cento) as contribuições quando 
se referirem a embarcaçõéS equipadas· com mptores de mais de 5 (cinco)· anos de 
u~o. caso em que serão isentas as embarcações _até 20 HP, 

Nota 2• - Isentam-se todas as embarcaÇões com motores com mais .de quinze 
anos de uso e as que se destinem ii. pesca até 20 HP, desde que seja a única possuída 
e diretamente explorada pelo proprietário. 

· E - Veícuios Aéreos: 
a) Para transporte privado o~ d~ recrei!): Cr$ 

Com motores até lSo :HP ....• , .•. ,.,.. . .. . . . . . . . • . . . . . . . . . . . . . . • . . . . . 5.000,00 
. Com motoreSõde mais . .de 100 .até 450 ~HP .. , .. ~ . . . . . . . .. ... . . . . . . . . .. . . 10.000,00 
·Com motoreS=:-'d~ ~ais de. 450 até' 1..000 f!P ·•· ~ , .... _, . r ••• ,_ •.. ·• .••••. ~ •• : • : 20.oo0,00 
Com notores de mais -de 1.000 até 2.000 HP , , •. · •... ; ; .. , , • . . . • . . . .. . . 25.000,00 
Com motores de mais de 2.000 HP . .. . . .. . . . . .. . .. . . • . . . . .. . .. . . . . 50.000,00 

· b) Para transportes industriais ou comerciais e s~rviços especializados: 
> ' • • 

Com motores até 150 HP ...••••..•...•.. • .•.. -.. .-" •. , ••.••. :· ....•. , ...... . 
Com motores de mais de 150 até 450 .. Hp ;" : , ..... ·. , ................ .. 

. eom motores de mais de 450 ~- 1.oào H:P . :: :-. :· .. :;.;.: :·.: ......... · 
Com motores de mais de 1.000 a 2.000 HP •..•.....••. ; ........•.. 
Com mo'tores . de mais de 2.000 ·HP •..•. • .•.•.•••..•..•..••..•..••.•.•. 

' ' . .· ~ . '·. . . . 

c). Paf.a ~nstrução ·. ~ ...... ~ ... ;. • .......... ~- .. · ... ~: ................. . 

Cr$ 

6qD,OO 
1.000,00 
2.000,00 
2.600,00 
5.000,00 

isentos 
••e•••••••••••••e••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••~••••~••.••••••~•••••••••••••••e•••••••••••••••••c•••o••• 

. . 

(Às Comissões de Constituição, Justiça e Cidadania, de Assuntos Eoonôrnicos e de 
Serviços de Infra-Estrutura) · · · ·· · · .·· · · · · · 
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PARECERES 

PARECERES N% 96 E 97, DE 1997 

Da Comissão de Constituição, Justi
ça e Cidadania, sobre a Mensagem n2 69, 
de 1987 :(n2 93, de 1 o-4-87, na origem), do · 
Senhor Presidente da República, subme
ten~o à apreciação do Senado Federal 
proposta para que seja ratificada aliena
ção 'de imóvel situado no Município de 
Cáceres (MT). 

PARECER N296, DE 1997 

Relator: Senador José Bianco 
Com a Mensagem n2 93, de 1 O de abril de 

1987, o Exm2 Sr. i=>residente da República submeteu 
a esta Casa pedido de ratificação de alienação do 
imóvel "Fazenda Baía de Pedra" r com 7.713,5419 
(sete mil, setecentos e treze hectares, cinqüenta: e 
quatro ares e dezenove centiares), situado no. Muni~ 
cípio de Cáceres,c ·no Estado' de: Mato Grosso,-. fe~q 
por Lúcio Pinto de Arruda 

O imóvel em referência foi incorporado ao pa
trimônio da Uriiãó -pelo Decreto-Lei n2 2.346,:de 22 
de julho de 1!Í4Ó;. timdo estâ álienado à firma L Pin
to de Arruda e Cia. Ltda, uma área maior de 15.337 
ha, a 6 de setembro de 1951, ultrapassando o limite 
constitucional, vigente à época, de 10.000ha. 

lnexistindo autorização prévia ·do Senad(); 
como exigido pelo regime da Constituição de 1946, 
e tendo a firma compradora ·aliimado a Lúcio Pinto 
de Arruda parte · desse - imóvel, · com · área de 
7.713,5419 (sete· mil, setecentos ·e treze hectares, 
cinqüenta e quatro ares e dezenove centiares) 'pre'
tendia-se ratificar. esta última alienação, 'o.Qjeto da 
mensagem sob exame. 

Como se sabe, a competê!Jcia para apreciÇ~.r:a 
matéria, de acordo com a Constituição de 1988, dei
xou de ser exclusiva do Senado Federal, que a com
partilhá agora coin a Câmaiá 'dos· Deputados, esta~ 
belecido novo limite para essa ·autorização· prévia, 
desta feita de 2.500ha. 

A matéria já foi debatida nesta Comissão quàil
do, apreciando parecer do então. relator, ,Senador 
Amazonino Mendes, concluindo pela .sua juridicida
de controversa deferiu-se, a 19-6-91, pedido de djli
gência ao Poder Executivo no sentidQde_.quE_! fosse · 
encaminhada toda a documentação referente ao pri
meiro processo de alienação do imóvel derl()minado 
"Fazenda Baía de Pedra". 

·Como até' a presente data o Poder Executivo 
não cumpriu a diligência, solicitada em ofício datado 
de 12 de agosto de 1991, essencial ao esclareci-

...... - . ~ 
menta da questao em debate, o nosso parecer e no 
sentido de que seja reiterada essa providência, para 
que finalmente possa esta Comissão manifestar-se 
quanto à juridicidade da ratificação requerida. 

Sala das Comissões, 8 de novembro de 1995. 
- fris Rezende, Presidente- José Bianco- Relator 
- Francelina Pereira - José E. Outra - Pedro Si-
mon - Ademir Andrade - Josaphat Marinho -
Ney Suassuna :-Bernardo Cabral - Jefferson Pe
res- Romeu Tuma- Ramez Tebet. 

PARE,CER N2 97, DE 1.997 .. · ; 

Relator: Senador José Bianco 
Com a Mensp.gem n2 .93, de 1 O de abril de 

1987, o Exm2 S( •. Presidente da República submeteu 
a ·êSfu.-Casa p€diâoâefutiticaÇãó de alienação do 

· 'in'lóve("Fazenda:"Baia de Pedra V -com· 71713,5419 
(sete mil,"setecentos.e treze·llectares, -cinqüenta e 
quatro ares e dezenove centiares), situado no Muni

. cípio. de Cá~res, .. no Estado.de Mato Grosso, feito · por J-úcio:Pinto de,Atrttda.· · · · · · · · 
. . o imóvel eilf,r'eferênc.ia Jçi il"!cótpqr;ióó à.q pa
trimónio da União pelo Decreto-Lél'nº 2~:446. dê' 22 
de julho de 1940, tendé>"estáàlienado' à firrÍla. L Pin
to·. de:. Arruda :_:e''·'Gia>- Ltda;i:. uma área maior• ' de 

· 15~337ha; a 6 dé setembro-de"1951,-ultrapassando o 
limite.coostitucional, vigente à época, de 10.000ha. 

· lnexistindo àutóriiaçãO''·prévia· do .. Senado, 
como exigido pel9, regime da, Constituição, de 1946, 
e tendo a firma cÓmpradora 'álienadÓ a Lúclo Pinto 
de!'·· AI1J.!qa patte ·.·desse · iÍtÍÕvel, ··'com' 'àrea de 
7:713,5449 (sete .mil, :setecentós •e·trete :hectares, 

·· éinqüenta -e qua'tro:à.res e dezenove centiarés), pre
teridia-se ·ratificar ;:esta última ,alienação;. ~jeto da 

. me11sagem sob;~JÇa.rne. 
•' · ·· · Como se sabe, a competência para apreciar a 

· matéria; de acomp com a Çoostituição de 1988, dei
xou de ser exclusiva do Senado FÊ!deral, que a com
partilha agora .. com a Câ!nara dos Deputados, esta
belecido .. novo. !iÍÍ'lil:e ~para eSSá' aÚ'toí-iZaçãd prévia, 
desta feita de 2;500ha · 
· A matéria loi' debatida nestá:tórnissão)- a 19-6-

. 91 ;" quando .apreciou o relatório;:do :então .Senador 
AIT)azonino.: ~efld~,. que C()l'!.cJ~~: pela. juridicidade 
controversa do pedido de ratificação em análise. 

· Nessa data, deferiu-se pedido· de dnigêncià. do rela
tor para que o Poder Executivo-encaminhasse toda 
a -documentação . referente ao primeiro processo de 
!'lJi~nação:do irnóY!'!I denomin~çlo ~Faze11da Bafa pe 
Pedia". 

Como não se concretizasSe a diligênCia, ape
sar de decorrido lapso de quase cinco anos, subme
teu-se o processo à nova apreciação por parte desta 
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Comissão que, a 8-11-95, aprovou parecer do rela
tor do sentido de que fosse reiterada a providência 
solicitada, o que foi feito com o Ofício n2 1/91 CCJ, 
de 12-8-91. 

A 26-12-95, o Senhor Ministro de Estado Chefe 
da Casa Civil da Presidência da República encami
nhou o Processo n2 1.002239/87-75, referente à alie
nação do imóvel denominado "Fazenda Baía de Pe
dra", no Município de Cáceres, Estado de Mato 
Grosso do Sul. ·· 

Examinando-se o referido processo percebe
se, de plano, que ele não corresponde à natureza e 
especificidade da diligência solicitada por esta Casa 
do Parlamento. 

Referem-se com efeito esses autos, oriundos 
do Instituto Nacional de Colonização e . Reforma 
Agrária -'INCRA, a requerimento .de ratificação. for
mulado por Lúcio Pinto de Arruda sobre uma gleba 
de terras denominada Fazenda •Baia .de .P~ra·, 
com área de aproximadamente 7;600 (sete mil. e 
seiscentos) hectares. · · · 

o processo é, entretanto, bàstante elucidativo 
para o deslinde da questão em apreço. Dele se pode 
inferir que as terras objeto de ratificação foram ad
quiridas por Lúcio Pinto de Arruda da firma L Pinto 
de Arruda & CIA LTDA. que, por sua vez, as adquiriu 
à Brazil Land Cattle Packing CO """ empresa interna- · 
cional cujo ativo foi incorporado'> ao patrimônio da 
União pelo Decreto-Lei n2 2.436, de 22-7-90. · · · 

A fls. 7/12 do processo administrativo de ratifi
cação consta cópia da escritura plÍblica em que--se 
promoveu a alienação de uma área de terras,. com 
diineosão superior a 15.000 (quinie mil) hectares, ·à 
firma L Pinto Arruda & CIA. 

Essa transferência dominial' de terras públicas, 
com dimensão superior ao limite de 10.000 (dez mil) 
hectares estabelecido pelo art. 156, § 22, da Constitui
ção de 1946 vigente à época, foi concretizada sem a 
audiência prévia do Senado Federal, conforme exigido 
pelo mencionado áiSpOSitivo constitucional. · 

Afora esse fato, não se promoveu, como lei o 
registro do respectivo· contrato de compra e venda, 
conforme se pode concluir do parecer exarado a fls. 
89/91. 

Tem-se assim que a alienação da gleba princi
pal da qual se desfalcou aproximadamente a meta
de, em divisão amigável dos sócios de L Pinto Arru
da & CIA, cujo negócio pretende agora eonvalidar, 
foi processada sem atender às exigências exr:ires
sas no texto da Lei Maior. 

A questãÇl que persiste para discemimentp 
desta Comissão é, portanto a seguinte: 

Carecendo à. primeira transaçao irriobiliãria da 
autorização prévia do Senado Federal, exigida pelo 
regime constitucional de 1946, subsiste a este órgão 
competência constitucional para ratificar a segunda 
transação? 

A resposta para essa indagação só pode ser 
oferecida se, evidentemente analisada a juridicidade 
do contrato pelo qual a firma L. Pinto de Arruda & 
Cia adquiriu uma gleba de terras: públicas com área 
superiora 10 (dez) mil hectares. 

Em nosso modo de ver, es5à "primeira transa
ção é insubsistente- para não dizer. nula pleno jure 
- pois desatendeu a formalidade essencial estabele
cida no próprio corpo da Constituição Federal. 

Talvez nem seja necessário aprofundar-se na 
teoria dos atos jurídicos para inferir a ilação aponta
da. O Código Civil, diploma quase centenário que 
disciplina a existência e .validadé·tlbs atos jurídicos 
assim preceitua em seu. art, 82 yerbis: 

"Ait. 82 .. A .validade· do-ato jurídico re
quer agente capaz objetó-lícito e forma jurí
dica ou não defesa em Jéi (grifamos). • 

O art. 130, à sua vez, nãó~Çonfere validade, 
vale dizer eficácia ao ato destituído de formalidade 
essencial verbis: 

"Att. 130. Não vale o ato que deixar de 
. revestir a forma especial d.eterminada em 
lei, salvo qúando esta ·~mine sanção dffe
rente contra· a preterição ·da forma exigida. 

. (grifamos).~ .... 

'·'' .. Mas .. é o art.. l45 que fulmina definitivamente 
com a pena de nulidade.o ato que.r:i~o se revista das 
prescrições legais, verbis; · · · 

"Art. 145. É nulo o ato jurídico. 

!-..... :.:.: .. ~ ... : ......... :.: ... :.: ........... : ....... -.. . 
11-. 

· III - quando não revestir a forma pres
crita em lei. 

IV- ........................ : ........................... .. 

V- <· ...... L~~;;:: ............ :., ....................... .. 
··ora, a forma· prescrita em lei .:.. e na Lei Maior

para a alienação de terras públicas com áreas supe
rior a 10.000 (dez mil) hectares era a autorização- e 
autorização prévia·- do Senado Federal (art. 156, § 
22 da Constituição de 1946). 

Essa autorização converte-se assim em condi
tio sine qua non para a validade do contrato em 
questão. Se foi pedida e denegada, ou se sequer foi 
requerida, não há que se falar, juridicamente, em 
alienação dessas tenas. É irrefri:igávelque, pór falta 



288 ANAIS-DO SENADOFEDERAL Março 1997 

do procedimento adequado, elas continuam a inte
grar o património fundiário nacional, malgrado este
jam na posse de terceiros. 

Superada essa primeira questão, e partindo da 
premissa da nulidade da primeira alienação, pergun
ta-se: pode subsistir a segunda venda cuja ratifica
ção ora se pleiteia nesta Casa? 

Esta, ao nosso ver, a situação correta do pro
blema em clara perspectiva jurídica, já antevista em 
debates preliminares nesta Comissão pelo saudoso 
Senador Nelson Carneiro, então seu presidente, 
pelo primeiro relator da matéria, Senador Amazonino 
Mendes, e pelo Senador Cid Sabóia de Carvalho, 
dentre outros. 

Datando-~ m!ilnsagem presidencial de 10 de 
abril de 1987, .só agora foram oferecidos a esta 
Casa os elementos. indispensáveis à sua delibera
ção sobre a ratificação pretendida. 

Desses elementos depreende-se que, adquirin
do L Pinto de An:uda & Cia, a 6-9-51, uma gleba de 
aproximadamente 1q.OOO (quinze mil) hectares, sem 
observância do mandamento constitucional que exi
gia autorização 'previa do Senado, posteriormente, 
mediante divisão· árnigável, transferiu, essa firma, a 
25-4-58, aproximadamente a rne~e dessa gleba ao 
sócio Lúcio Pinto de Arruda. 

Com fundamento no Decret~Lei nº 1 A 14, de 
18-8-79, alterado' pela Lei nº 6.925, de 29-6-81, Lú
cio Pinto de .Arruda requereu . a..,J<!.tificação dessa 
transferência. · · 

Mas como recónhecer juridicidade a esse contra-. 
to se o alienante não era legítirnó titular do dorriínio?' 

Este nos parece o argumento capital e insupe
rável a inviabilizar·a pretensão súscitada. 

Não só isso. Ainda que se considere a existên- · 
cia da Lei nº 6.925/81, cuja constitucionalidade, em 
face da Constituição· de 1946, é por todos os ângulos 
duvidosa, o contraste se toma ainda maior ern confron
to com a Constituição Federal ern vigor, de 1988. 

Essa lei nº 6.925181 acrescentou ao art. 7º do 
Decreto-Lei nº 1.414/79 parágrafo único, corn a se
guinte redação: 

"Parágrafo único. Dependerá de previa · 
aprovação do Senado Federal a ratificação 
das alienações de terras públicas corn área · 
superior às limitações constitucionais, a que 
se refere este artigo. • · 

Qualquer pessoa, corn mediano entendimento 
jurídico, logo compreenderá que, estampada na 

Constituição Federal uma exigência de autorização 
prévia para a prática de determinado ato, não poderia 
uma lei ordinária estab€1ecer um procedimento de rati-. 
ficação para ato que não obteve, antecipadamente, a 
autorização constitucionalmente estabelecida. 

Admitir-se esse paradoxo seria o mesmo que 
negar a competência constitucional do Senado que, 
como órgão político do Estado, as tem precisamente 
delimitadas no âmbito da própria Constituição. 

Não há, portanto, como assentir-se na inversão 
intentada pela Lei n2 6.925/81, ao pretender transfor
mar num posterius aquilo que a Constituição exigiu 
como prius, ou seja, como manifestação antecipa
da, repita-se, autorização prévia. 

Mas, ainda que se impugnasse esse argumen
to, razão não sub.sistiria ao requerente da ratificação 
porque a referid? .lei não se encontra recepcionada 
pelo sistema constitucional em vigor. 

A Constitui-ção: de 1988, éorno referido, não só 
manteve o requisi1;o da aprovação prévia corno des

\ locou o pólo de autorização do Senado para o Con
. gresso Nacional, reduzindo o limite das terrp.s públi

cas ern processo. de. concessão ou alienação para 
2.500ha (dois mil e quinhentos) hectares. 

. Ern conseqOência, ainda que se considerasse 
atuante o princípio:da ratificação; essa se torna ·ine
xeqdível hoje, ato.ra .todas as razões suscitadas, por 
rna,is essa da du.alidade de CÓmpetência, ora com
partilhada pelas d~,J~S Casas do .F'artarnento. 

. Ern resumo, .não há como se ratificar, empres
. ta!Jdo, por conseqÜência, validáde a um ato nulo. 

. . lndependenteinEmte dos · vícios ·que inquinam 
de-nulidade os àies jurídicos com6.dolo, simulação, 
fraude etc., passíveis de recomposição pelos inte
ressados em foro.próprio, cabe ao Poder Exeéirtivo 
requerer ao CongreSso Nacional ·não um pedido de 
rátificação do ato .insubsistente', nias, isto sim, autori
zação para alienár as terras públicaS em discussão, 
cuja dominialidadé,:de acordo corri o sistema jurídico 
em vigor, pertence.indiscutivelmenté à União. . 
. O nosso voto é, em conch,Jsão, pelo indeferi
mento do pedidO de ratificação de que trata o pre
sente proeesso. ' · 

. Sala das Cómissões, 19 de março de 1997.-
· Bernardo Cabr81,J>reSfdente ;_ J~ Bianco, Rela
tor- Pedro Simo!f- Josaphat Marinho- Roberto 
Freire - Jefferson Peres - José Eduárdo Outra .:. 
Ronaldo Cunha Uma - Ramez Tebet- Lúcio Al
cântara - Antônio Cartos Valaclares - Regina AS· 
sumpção- Romeu Tuma. 

LEGISLAÇÃO CITADA, ANEXADA PELA 
SECRETARIA-GERAL DA MESA 
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CONSTITUIÇÃO 
DOS 
ESTA:C>OS ·UNIDOS 

DO BH .. ASIL 

DE 18 DE SETEMBRO DE 1946 

Art. 156 .. •A ·:lei facilitará~· a_ fixação .do home~ nci eampo;, esta
.b~lecendo pla~os ,d~ . <;otox:iz:lçãÓ e_ de\ aprove~tam~nto dàs . ter?;;~·pú~ 
bhcas. Para· esse ..frm, serao:. p~efend<:Js os nac10nars e, dentre eles, os 
habitantes das zonas empobrecidas e os desempregados .. 

· § 19 Os' Esta:dos ·assegurarão aos posseiros de. terras· d.évóiútas, 
que nelas tenh]l_ll'l ·?'!orada habitual, preferência para aquisiçãG--até· ·yinte 
e cinco hectares. · · · · · · · ' · 

§ 29 Sem ·-prévia autorização qo Senado Federal, não se fará :q~al
quer .. alienação .. P.ll . conc_ess.ã() de terr;,~s públicas com área-:: superior · 
a dez· mil hecta:r.ei:.. · · · · -~ 

DECRETO-LEI N. 1.414- DE.lS DE AGOSTO DE 1975 

Dispõe sobre ·o processo de rat!!lcação das concessões e altemaçõ<!e -d~ . 
terras devolutas na. Fa.ixa. de Fronteiras, e dá oufza.s providências ., , _. 

O Presidente da República, usando da attibúição que lhe contere· o artigo 55, 
item I, da· Constituição, decreta: .. 

Art. 1• · A 'ratl!icição das àllenações e concessões de terras devolutas na faixa 
de fronteiras a que se refere o § 1' do artigo 5• da !..!li n. 4.947 (•), de 6 de abril 
de lsf>G, serâ felta de acordo com as normas estabelecidas. no presente Decreto-Lei. 

§ 1' o processei de rá.tlf!cação alcançarâ:as àllena~- e 'e<:in~ões ~ teri-as 
devolutas promovidas pelos Estados, na faixa de domínio da União. 

§ 2" Flcam igualmente sujeitas às disposições do presente Decreto-Lei .as 
terras devolutas estaduais, localizadas na faixa de interesse da segurança na.clonal, 
alienadas ou concedidas sem o prévio assentimento do Conselho de Segurança Na· 
clonai. · 
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Art. 2' Compete ao Instituto Nacional de Colonização e Reforma Agrária -
INCRA, ouvido o Conselho de Segurança Nacional, através da Secretarla:.Qeral 
do Conselho de Segurança Nacional, efetlvar a ratificação mediante requerimento 
da parte Interessada. ~ 

Art. 3< O requerimento será Instruido com o titulo ou certidão do titulo ex
pedido pelo Governo Estadual, bem assim com a·prova -da t:!'áfi.Scnção, porventura 
levada a efeito no Registro de Imóveis da jurisdição respectiva. 

§ 1• Se houver ocorrido transferência do !móvel a terceiros, caberá a lnichi.ti
va ao seu atual adquirente que Instruirá o pedido com a cadeia sucessória, a partir 
da tltulação estadual. 

§ 2• Em caso de ter havido transmissão com parcelamento do-imóvel, a 
·.solicitação poderá partjr de qualquer um dos adqulrentes de área desmembrada. 

Art. 4' A ratificação será precedida de processo administrativa. através do 
qual o INCRA examinará: · 

I - se foram cumpridas fielmente as clâus1llas constantes do título de alie
nação ou concessão; 

II - se, no caso do § 2• do artigo anterior, as !rações não são Inferiores ao 
módulo de exploração indefinida, previsto para a região. 

m - se, em· qualquer hlpótese, a utilização das terras se coaduná com os 
objetlvos do Estatuto da Terra. . 

Art. 5• Verificado que foram atendidas as condições previstas no presente 
Decreto-Lei, o titUlo será ratificado por ato do Presidente do INCRA. ' 

§ 1• O titulo da ratificação terá força de escritura pública e será levado ao 
RegiStro -de Imóveis, cuja transcrição s~,tbstituirá as incidentes sobre o imóvel 
ratificando. · ' · 

,- ·§ ·z. Na''hlpÓtese de ·desmembramentos fica ·assegurado aos demais adqui
rentes o direito de solicitar as providências previstas no presente Decreto-Lei. 

Art. 6' 'Caso venha a entender que a utilização das terras não atende ãs 
flnal1dades legais, ·o INCRA promoverá as medidas necessãr!as à decretaçã.p da 
nulidade do titulo, no todo ou em parte, procedendo-se em relaçã.o aos seus 
ocupantes na fol')lla prevista na Lei n. 4.504 (•), de 30 de novembro de 1964, 
indenizadas as benfeitorlas úteis e necessárias. feitas de boa-fé: 

. Art. 7• No processo de ratif!caçáo de que trata o presente Decreto-Lei serão 
observadas as l1mltações constitucionais vigentes à época das alterações ou con· 
cessões- estaduais: obedecido o dispOsto no artigo 16 do Estatuto .da Terra. 

- Art. s• Os Interessados nãO pagarão custas no processo a~tivo, salvo 
pelas diligências a seu exclusivo Interesse, bem como as despesas cje demarcação, 
se for o caso. 

Art. 9' O Poder Executivo baixará os atos necessár!os à fiel execução do 
presente Decreto"Lei. · · 

. . . . . .. 
Art. 10 ..... Este Decreto-Lei entrará em vigor na data da sua publicação, r<Wo-

gadas as disposições em contrário. · . 
Ernesto Gelsel - Presidente da República. 
Aiysson Panlineiii. . . 
Hugo de Andrade Abreu. · 

(•J V. LEX, Leg. Fe<l., 1966, pág. 478; 1964. pág. 1.lBS; l96:t. ~- 626. 

LEI N. 6.925 - DE 29 DE JUNHO DE 1981 

Altera dispositivos do Decreto-Lei n. 1.414 (I), de 18 de agosto de 1975, 
e dá outras providências 

O Presidente da República. 

Faço saber que o Congresso Nacional decret;> e_eu sanciono a seguinte-Lei: 
Art. 1• Os artigos 2', 4' e 5' do Decreto-Lei n. 1.414, de 18 de agosto de 1975, 

que dispõe sobre o processo de ràtificaçlil:l das concessões e alienações de terras 
devolutas na Faixa de Fronteira, e dá outras providências, passam a vigorar com a 
seguinte redação: · · - · - ·-

Março 1997 
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~- 2• Compete ao Instituto Nacional de Colonização e Reforma 
Agrária - INCRA, ouvido o Conselho de Segurança Nacional, através 
da Secretaria-Geral do Conselho de Segurança Nacional, efetivar a ra
tificação, de oficio ou a requerimento da parte intereSsada.> 

<Art. 4• A ratificação será precedida de processo administrativo, 
através do qual o INCRA ex:un!nará: 

I - quando se tratar de imóvel rural: 

a) se foram cumpridas as cláusulas constantes do titulo de alie
nação ou concessão; 

b) se, no caso do § 2• do artigo anterior, as !rações não são infe
riores ao módulo de exploração indefinida, previsto para a região, sal
vo se o parcelamento anu:cecteu a P de janeiro de 1967; 

c) se o imóvel está sendo explorado, não se exigindo a condição 
de morada habitual. 

II -"--- quando se tratar de áreas ocupadas ou que vierem a. ser 
ocupadas por vilas, povoados e adensamentos urbanos, se. as . terras . 
perderam sua vocação agrícola ou se destinam ao ·.aproveitamento 
urbano. · · 

Art. s• ··verificado que foram· atendidas as eondi~ previstas.no 
presente Decreto-Lei, o INCRA expedirá titulo, do qual deverá constar . 
o memorial descritivo da área, objeto da medida, ratífícando, no todo 
ou em parte, a concessão ou a alienação _original. · 

Parágrafo • único. O titulo de ratificação terá força de escritura 
pública e será levado ao Registro de Imóveis, para fins de averbação.>. 

Art. 2• à artigo 7• do DeCreto-Lei n. 1.414, de 18 de agosto de 1975, passa a 'Vi· 
gorar acrescido-~o seguinte parágrafo: -

<Parágrafo único. Dependerá de P:révia aprovação do Senado Fe
deral a ratificação das alienações ou concessões de teri:as' públicas eom 

"área superior às limitações constitucionais a que se refere este· artigo ;:o 

<1) Leg. Fe<! .. 1975. pâg. 497. 

Art. a• É o INCRA autorizado a doar, nas condições estipuladas pela Lei ·n. 
· 6.431 (2), de 11 de julho de 19TI, aos municípios situados na Fabra. de Fronteira. 
não-abrangidos por aquela lei, porções ãe terras devolutas ou· de terras a qual
quer titulo incorporadas ao seu património, que se destinem à expaósão ou . im· 
plantação de cidades, vilas e povoados, segundo o interesse das . administraç{ies 
municipais. · 

Art. 4• Esta Lei entrará em vigor na data de sua publicação. 

Art. s• Revogam-se as disposições em contrário . 

.João Figueiredo- Presidente da República. 
Angelo Amaury Stábile. 
Danilo Venturiru. · 

(2) Leg. Fe<! .. 1977, pág. 468. 
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PARECER N2 98, DE 1997 

Da Comissão Diretora sobre o Proje
to de Resolução n2 10, de 1995-CN, que 
"institui o Prêmio Ulysses Guimarães do 
Mérito Democrático". 

Relator: ~nador Flaviano Melo 

1- Relatório 

O Projeto de Resolução em apreço, inicialmen
te apresentado' ·pelo Senador Pedro Simon como 
Projeto de Lei, institui um agraciamento, sob a forma 
de medalha, a quem se distinguir por sua contribuição 
para a consolidação da democracia em nosso País. 

A matéria foi incluída em. Ordem do Dia, me
diante a aprovação do Requerimento n2 1.522196, do 
Senador Roberto Requião. · 

Submetido a votos e aprovado, o Parecer de 
Plenário, relatado pelo Senador Lúcio Alcântara, em 

· substituição à Comissão de Educação, concluiu pela 
apresentação do PRN n2 10, de 1995, sob a forma 
de Substitutivo ora em exame pela Comissão Direto
ra, nos termos do art. 128; § 32, do Regimento Co
mum. 

Destacam-se do referido Substitutivo as se-
.. guintes alterações: . · . . · · · 
. .- 1 - por tratar-se de matéria de competência 

privativa do Congresso Nacional, o prêmio deveria 
ser institúíd(:>_por resolução e não por lei; 

2- nÓ" artigo 12, preferiu-se a expressão pes
·' soa naturai,' jlor mais adequada, em substituição a 
· pessoa física;· · · · · 

3 - o ato de escolha e premiação, conforme 
estabelecido nos artigos 22 e 52 do texto original, 
pressupõe a oCorrência anual de "cerimônias de ho

. menagem a Ulysses Guimarães", inexistentes no ca
lendário do Legislativo federal. O dispositivo sofreu 
modificação. no Substitutivo, para permitir a convoca-

. ção especial do Congresso Nacional, visando ao 
atendimento das finalidades do Projeto; " 
. 4 - propõe-se a instituição de um Conselho do 
Prêmio Ulysses Guimarães do Mérito Democrático, 
composto no. início de cada. sessão legislativa, :em 

·,lugar da criação de uma Comissão Mista responsá-
. vel pelas indicações à !áurea; · ··· ·· · · 

5- ao invés de se submeterem ao Plenário as in-
. d"ICações ao Prêmio, na mesma sessão em que se dará 

a premiação, sugere-se encaminhar as indicações à 
Mesa Diretora, ,para posterior exame do Plenário, que 
poderá decidir em sessão diversa da de premiação; 

. 6 -substitui-se a premiação em dinheiro - pre
vista no texto original - pelo oferecimento de uma 
medalha ao laureado; 

7 - veda-se a indicação ao Prerriio membros 
do Congresso Nacional e ministros do EXecutivo e 
do Judiciário; 

8 - incluem-se a previsão orçamentária para os 
gastos decorrentes da premiação e a cláusula de vi
gência da norma. 

Em dissonância com a matéria em exame, jun
tou-se ao processado cópia do Aviso n2 1.448 - SU
PARIC. Civil, de 4 de novembro de 1996, encami
nhando a Mensagem n2 1.127, do Presidente daRe
pública, relativa ao projeto de lei que denomina Ro
dovia Ulysses Guimarães a BR-282. Não há o que 
relatar acerca da referida peça. 

li-Voto 

Tendo em vista que o Substitutivo do Senador 
Lúcio Alcântara, longe de desfigurar a essência. do 
projeto original, enriquece-o, tanto. por adequá,lo ·à 
boa técnica legislativa quanto por_ conferir ao texto 
maior objetividade, o voto é pela aprovação do_Pro-
-jeto de Resolução n2 10, de 1995:-CN. ' · · · 
\ Sala de Reuniões, 24 de março de 1997.- Ro
naldo Cunha Uma, Presidente - Flaviano Melo, 
Relator- Joel de Hollanda - Marluce Pinto - Eml
lia Fernandes- Geraldo Melo- Lucrdlo Portelia.
Júnla Marise •.. · . 

DoCÚMENTOSANEXADOSPELA 
SECRETARIA-GERAL DA MESA,·NOS 
TERMOS DO ART. 250, PARÁGRAFO 

·. ÚNICO DO REGIMENTO INTERNO. 

AVISO~ 1.448:::.5Uf=>ARIC. CIVIL 

Brasnia, 4 de novembro de 1996 

A Sua Excelência o Senhor 
Deputado Wilson Campos 
Primeiro Secretário da Câmara dos. Deputados· .,.· 
Brasma-DF 

Senhor Primeiro Secretário; .. 
. Encaininho a éssa Secretaria Mensagem do 

Excelentíssimo Senhor Presidente da República, _re
lativa a Projeto de Lei que "Denomina . "Rodovia 
,Uiysses Guimarães~ a BR-282~. 

· ·Atenciosamente -Clovis de Barros ·CarvaJI:to, 
Ministro de Estado Chefe da Casa Civil da Presidên
cia da República ' 

. MENSAGEM ;.P 1.127 
Senhores Membros do Congresso Nacional, 
Nos termos do art. 61 da Constituição Federal, 

submeto à elevada deliberação de Vossas Excelên
cias, acompanhado de Exposição de Motivos do Se
nhor Ministro de Estado dos Tr:ansportes, o texto do 
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Projeto de Lei que "Denomina Roàovia Ulysses Gui~ _ 
marães a BR-282". 

Brasília, 4 de novembro de 1996. - Fernando 
Henrique Cardoso. 

EM Nº 51/GMIMT 

Brasília, 2 de outubro de 1996 
Excelentíssimo Senhor Presidente da República, 
Por meio do Ofício n2 571-8UPAR, de 6 de ju

lho de 1996,!o Subchefe para Assuntos Par1amenta
res da Presidência da República, Dr. Eduardo 
Graeff, encaminhou à apreciação desta Pasta cópia 
do Ofício n2 1.103, de 26 de junho de 1996, do De
putado Wilson Campos, acompanhado da Indicação 
n2 616, de autoria do Deputado Valdir Colatto, ao 
Poder Executivo, por intermédio do Ministério dos 
Transportes, que denomine "Uiysses Guimarães" a 
rodovia BR-282. · ·' 

2. Tal denominação pretende homenagear o ci
dadão Dr. Ulysses Guimarães, a qual afigura-se ine
gavelmente justa, por ter sidO ele um dos baluartes 
da democracia e, no exercício de suas funções no 
Congresso Nacional, demonstrou ser um estadista 
ímpar. Certamente essa iniciativa encontrará apoio 
de toda a sociedade brasil_e_ira e, em especial, da 
classe política. · 

· 3. Da parte deste Ministério manifesto minha ir
restrita aprovação à reivindicação contida na Indica
ção mencionada, uma vez· que o trecho ·rodoviário 
escolhido para homenageá-lo não contém denomina
ção anterior, não pairando dúvidas quantos aos requi
sitos de relevantes serviços. públicos prestados à Na
ção, confonne previsto na Lei rt2 6.682 de agosto de 
197.9, que dispõe sobre a denominação de vias e esta-

. ções terminais do Plano Nacional de V&ação- PNV. 
. 4. É oportuno aduzir airida, que a denominação 

·pretendida deverá ser procedida de lei especial com 
tramitação no Congresso Nacional para o que solici
to o envio do incluso anteprojeto de lei especial. 

Respeitosamente, - .. Aicldes José Saldanha 
Ministro de Estado dos Transportes Interino. · 

O SR. PRESIDENTE (Lúcio Alcântara) - O ex-
pediente lido vai à publicação. · 

O SR. PRESIDENTE (Lúcio Alcântara) - O 
. Projeto de Resolução n2 10, de .1995-CN, cujo pare
cer foi lido anteriormente, ficàrá sobre a mesa duran
te cinco dias úteis, a fim de receber emendas, nos 
termos do art. 235, 11, "d", do Regimento Interno, 
combinado com o art. 42 da Resolução rt2 37, de 
1995, do Senado Federal. · 

O SR. PRESIDENTE (Lúcio Alcântara) - A 
Presidência recebeu a Mensagem n2 81, de 1997 (n2 

354197 na origem}, de 20 do corrente, pela qual o 
Senhor Presidente da República, nos termos do art. 
52, inciso V, da Constituição Federal, solicita seja 

. aut()rizada a contratação de operação de crédito ex
temo, com garantia da República Federativa do Bra
sil, no valor equivalente a vinte e três bilhões, seis
centos e oitenta e seis milhões de ienes japoneses, 
entre o Governo do Estado do Paraná e o Fundo de 
Cooperação Ultramarina, destinada ao financiamen
to parcial do Projeto de Saneamento Ambiental do 
Estado do Paraná, a ser executado pela Companhia 
de Saneamento do Paraná- SANEPAR. 

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

O SR. PRESIDENTE (Antonio Car1os Magalhães) 
- A Presidência recebeu a Mensagem n2 84, de 
1997 (n2360/97, na origem), de 20 do corrente, do 
Presidente da República, solicitando, nos termos do 
art. 52, inciso V, da btinstituição ·Federal, a amplia
ção do limite do valor autorizado pela ResoluçãO rt2 Sl, 
de 1995, do Senado Federal, para o prosseguimento do 
. Programa de Emissão e .Colocação de Tftulos de .Res
ponsabilidade .do Tesouro Nacional no Exterior. 

A matéria, anexada ao Projeto de, Resolução ff' 
·103, de 1995, vai à Comissão de Assuntos Econõmicos. 

O SR. PRESIDENTE (lúcio Alcântara) - A 
.-Presidência recebeu da· Prefeitura do Município de 
Jundiaí o Ofício n2 304/97, de 12 do:corrente, .solici

. tando a retirada do Ofício rt2 S/84, de 1996, que enca· 
· minhou a solicitação daquela Prefeitura para emissão 
de Letras Financeiras do Tesouro do Município, cujos 
recursos seriam destinados à liquidação da sétima e 
oitava parcelas de precatórios judiciais, bem como dos 
complementos da primeira à sexta parcelas. 

Nos termos do art. 256 do Regimento Interno, 
·. a Presidência defere a solicitação • 

O Ofício n2 S/84, de 1996, vai ao Arquivo. 
· · · · · Serão feitas as devidas comunicações ao Ban
. co Central do Brasil e à Prefeitura de ..tundiaf. ::..· .. · 

· . O SR. PRESIDENTE (Lúcio' Alcântara)· "- A 
Presidência recebeu o Ofício rt2 1, de 1997, de 20 do 
corrente, do Presidente da Comissão de Serviços de 
Infra-EstrutUra, encaminhando correspondência re
cebida da Comissão de Minas do Senado da Repú
blica do Chile, referente a convite ·formulado para a 

· participação de Delegação desta Casa na Conferên
cia das Comissões de Minas. e Energia dos Paria
mentes da América Latina, a realizar-se na cidade 
de Santiago do Chile, nos dias 4 a 6 de junho próxi
mo. (Diversos n2 16, de 1997) 

O expediente vai à Comissão de Relações Ex
teriores e Defesa Nacional. 

O SR. PRESIDENTE (Lúcio Alcântara) - Sobre 
a mesa, projeto de resolução que será lido pelo Sr. 
12 Secretário em exercício, Senador José Alves. 
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É lido o seguinte 

PROJETO DE RESOLUÇÃO W 41, DE 1997 

Acrescenta dispositivo a Resolução 
nº 69, de 1995, do Senado Federal, que 
"Dispõe sobre as operações de crédito 
interno ·e externo dos Estados, do Distrito 
Federal e dos Municípios e de suas res
pectivas autarquias inclusive concessão 
de garantias, seus limites e condições de 
autorização, e dá outras providências•. 

O Senado Federal resolve: 
Art. 12 Acrescente-se o seguinte artigo 17 à 

Resolução n2 69, de 14,de dezembro de 1995, do 
Senado Federal, renumerando-se os demais: . 

"Art. 17. Os títulos de emissão dos Te
souros dos Estados, do Distrito Federal e 
dos Municípios serão lançados, ofertados 
publicamente ·ou ·terão iniciada ·sua coloca
ção· no· mercado exclusivamente por meio de 
leilões públicos; cujos edítais serão acessí
veis a todas instítuições autorizadas a ope
rar nos mercados financeiro e de capítais e 
conterão informações · sobre as condições 
específicas de· cada emissão, ·definido, ain
da, que o processo de seleção de propostas 
será baseado no . critério de · melhor preço 
para·os respectivos Tesouros. 

§ 12 Os editais referidos no caput con
terão as seguintes informações:. 

a} o valor, o local e a data de·cada lei-
Ião; 

b) o local de .subscrição; 
. c) os juros, a correção monetária ou 

carribiàl, quando a uma delas. sujeito, os pra
zos e ,a forma de: pagamentos dos juros, das 
amortizações e resgates; 

· d) limites máximos .de desconto, ,quan
do os títulos forem emitidOs pelo .critériq de 
valor face de resgate. · · · · · 

§ 22 Os títulos de que trata esse artigo, 
terão seus direitos creditórios, assim como 
das cessões desses direitos, previamente 
registrados em um sistema centralizado de 
liquidação e custódia, mantido pelo Banco 
Central do Brasil, por intermédio do qual se
rão também credítados os resgates do prin
cipal e os rendimentos.~ 

Art. 22 Esta resolução entra em vigor na data 
de sua publicação. 

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

JusJificaçâo 

A Comissão Parlamentar de Inquérito que in
vestiga as emissões de títulos públicos por parte de 
Estados e Municípios para o pagamento de precató
rios judiciais aprovou requerimento do Exm2 Sr. Se
nador Fernando Bezerra, determinando que seja apre
sentada proposição legislativa com o objetivo de tomar 
obrigatória a realização de leilões púbriCOs para a colo
cação de títulos de emissão dos T escuros dos Esta
dos, do Distrito Federal e dos Municípios. 

Sem dúvida, o trabalho até então levado a efei
to por essa CPI tem demonstrado que todo um con
junto de irregularidades e prejuízos ao setor público, 
decorrente das emissões de títulos, pode ser equa
cionado com a modificação dos mecanismos atuais 
de ve[lda desses papéis. De fato, contrariamente ao 
setor público fede~. os Estados e Municípios não 
~ispõem ainda de · um . mercado . institucionalizado 

, para os seus títulos, o que tem ensejado práticas de 
venda pouco transpl;!.rentes e visíveis a pOssíveis 
participantes do merÇa:q~. 

"- .. · ·eomo vem sendo. elucidado pela CPI, ,-a: ?:>la
. boràção dos títulos estaduais e :municipais :e a res
pectiva negociação yêl)i sendo reféns de detéiTJlina
dos agentes, curiosamente privilegiados por decisões 
administrativas, sem, que ocorra ii indispensável com-

. petição entre as diversas instituiÇões participantel? do 
mercado, de modo a,preservar o, interesse públicO; a fi
nalidade social das Operações bem _assim a il)l~raJi
dade da.Administração e o respeitç por ela. 

:A ~doção do .Ínecanismo . de . leilões públicos 
como forma exclusiva de colocação ·de tftulos. de 
emisSão dos Estados~dos Moniclpios e do Distrito 
Federal, certamente ·contribuirá ·para uma maior 
transparência e divtilgação de informações a todos 
os participantes do mercado, enseja:n?o a criação de 
compradores volu~rios e restrii)Qi.ndo as. possibili-

. dades de práticas lesivas ao erárió. · · · · 

. · É nessa direção -e com esse objetivo que se 
apresenta proposta·de projeto de· resolução acres
centando dispositivo à Resolução.n2·69/95 do Sena
do Federal.· Como é· Sabido, comPàte privativamente 
ao Senado Federal;· nos termos· tlo ·art 52; incisos 
VIl e IX. da Constituição Federal:·disP<>r sobre Umi-

. tes e condições para ~ operaçqé.~ ~~.crédito 'ifii~mo 
e externo dos Estados, do Distrito' .Federal e dos·Mu
nicípios e, em particular,. estabelerer limites gl~,>bais 
e condições para o. IJl<lntante de ~uàs. dívidas mobi
liárias. Nesse sentido, o projeto proposto vem a con
tribuir também para dar conseqüência ao pleno exer
cfcio de competência privativamente atribufda ao 
Senado Federal pelo texto constitucional. 

Sala das Sessões, 24 de março de 1997.- Se
nador Bernardo Cabral. 
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LEGISLAÇÃO CITADA 

(*) RESOLUÇÃO N° 69, DE 1995 

Dispõe sobre as ooerações d~ cré
dito intemo e e:~.1:emo dos EstadOs, do 
Distrito Feósr..i, dos Munlclpios e de 
suas r~pectiVas autarquias, Inclusive 
concessao óe garantias, seus limites e 
conaiçõas 'ds sutorizaçao, e .dá outras 
providéncios. 

O Senado Federal resolve: 

CAPiTuLO I 
DAS OPERAÇÕES DE CRÉDITO 

Art 1~ As operações de crédito interno e exter
no realizadas pelos Estados; pelo Distrito Federal, 
pelos Municípios e por suas respectivas autarquias 
são Stbordinadas às nonnas fixadas nesta Resoluçál. 

· · § 12 ·Para os efeitos desta Resolução, com
preende-se como operação de crédito toda é qual
quer obrigação decorr~nte de financiamentos ou em
préstimos, inclusive arrendamento men::antJl, e a 
concessão de qualquer garantia, que representem 
compromissos assumidoS com credores situados no 
Pafs ou no exterior. 

§ 22 Considera-se financiamento ou ernprésii
mo a emissão ou aceite de tftlios da dívida p{lllica e 
a celebração de contrafos que fixem valores mutua
dos ou financiados, ou prazos ou valores de desem
bolso ou amortização, bem corno seus'aÇiitamentos 
que elevem tais valores ou nlodifiquem taiS prazos. 

§ 3l A assmçã:> de ãvidas pelos Esia::1os. pelo 
Distrito Federal, pelos MlJ'lk::ípios e por suas respectivas 
atiaiQlias ~ às opeia;:Oes de crédito defirj. 
das· neste atigo,·para os efeitos desta ResoltJçao. 

· Art. 22 A celebração de operações de ·crédito 
externo. de crédito interno que exijam elevação tem
porária de limites, de emissão de tftulos da· dívida 
plblíca e a concessão de garantia pelos Estados, 
peiÇ> Distrito Federal, pelos Municípios e por suas 
respectivas autarqlias,· somente será efetuada após 
autorização especffica do Senado Federal. 

CAPITULOU 
Dos LimiteS daS OperaçOeS de Crédito 

Art 32. As óperações de crédito rear!Z8cfas pe
los Estados, pelo Distrito Federal, pelos Municípios e 
por suas respe..-l:lv-c.S autarquias, em ·um exercido. 
não poderão exceckr o mont&nt9 das despesas ele 
caoitai fixadas n::: k;i orçamení:ária anual correspon-

dente, ressaJv&Oa:; as &lmxizadas med:ante créditos 
suptem~mares ou esp-c..dais com íinaildade precisa. 
aprovaóas peio PoOOr L.egislativc, por maioria abso
luta, ooservacio o disposio nesta Besoruçâo. 

§ 12. Para efeiro ao ótsposto neste artigo, en
tende--se por oPStaçao óe crédito realrzada em um 
exercício o montante de liberação contratualmente 
previsto para o mesmo exercfcío. 

§ 22. Os montantes com liberação prevista para 
exercícios futuros serão deduzidos das despesas ele 
capital dos respectivos exercícios para efeito de veri
ficação do limite fixado neste artigo •... '· . 

. Art. 42-As operações de· crédito irttemo e externo 
dvs Estacbs, do Distrito Federal, dos Municípios e ele' 
suas respectivas autarquias, -inclusive. a. concessão de 
Q~,JBisquer garantias, observai'ão os seguintes limites: 

· I - o montante global das operações realizadas 
em um exercício financeiro não poderá ultrapassar o 
valor dos dispêndios com amortizações, juros e de
mais encargos da dívida véncida e venclvel no ano, 
efetivamente pagos e a pagar, considerado$ os ai
ténos de refinanciamento vigentes para a dívida mo-
biiiária e .para o .endividamento externo, atualizados 
monetariamente, ou vinte e-sete por cento da Recei
ta Líquida Real. o que for maior; 

11- o dispêndio ànua(rMximo <Xim as amortiza;·· 
ções, juros e dimiâiSeriCargos de todas as operaçõ
es de crédito, já contratadas e a contratar, inclusive 
·o originário do parcelamento de débitos relativos às 
conbibuições sociais ·de.que tratam os ar1s. 195 e 
239·da Constituição Federal, e do Fundo de Garan
tia do Tempo de Serviçó'- FGTS; acrescido, ainda. 
do valor devido, vencido e não pago, ·não poderá ex
ceder a Margem de Poupà[lça Real, ou dezasseis 
por cento da Receita Líquida Real, o que for menor. 

§ 12. Entende-se como Receita Uqlida Real, para · 
os·efeitos desta Resolu;ão, a receita roalizocia nós doze 
méses anteriores ao mês irnecftatamente arteriOr àquele 
em que se estiver apúrando, excllidas as receitas pro
venientes de open;ções de crédito, de afaena;:ã:> ele 
bens, de transferências voluntárias .ou doaQSes recebi
das com o fim específico de atender despesas de Cl:pital 
e, no caso dos Estados, ~ transferêrdas aos Municí
pios por~ constitu::ionais e legais. 

§ 22 Entende-se como Margem de Poupança 
Real, para os efeitos desta .Resolução, o valor da 
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Receita Líquida Real, deduzida a Despesa Corrente 
Líquida, alualizada monetariamente. 

§ 32 Entende-se como Oespes2 Corrente Liqui
da. para os efeitos desta Resolução_ o vaior das despe
sas realiza::ias nos doze meses anteriores .a:> mês ime
diaiamente anterior àquele em que se estiver apu-ando. 
excllidas as referentes ao pagamento de juros e demais 
encargos das dívidas ocorridas nos referkbs doze me
ses e, no caso ~ Esta:ios, as transferências aos Muni
cípios, por particip395es constitltionais e legais. 

§ 42 Os valores mensais utilizados para o 
cálculo da Receita Líauida Real e da Despesa 
Corrente Líquida serão. extraídos dos balaricetés · 
mensais dos Estados. do Distrito Federal, dos ·Mu
nicípios e de suas respectivas autarquias, e corri
gidos, mês a mês, pelo Indica Geral dP- Preços do 
Mercado - IGPM, da Fundayão Getúlio Vargas -
FGV, adotando-se como base o último dia do mês 
anterior ao imediatamente anterior ao mês da aná

•lise do pleito. 

Art. 5º- Não serão computadas, nos limites de
finidos no artigo anterior, as garantias prestadas nos 
contratos de refinanciamento celebrados com o Ban
co do Brasil S/A, ao amparo da Lei nQ 7.976, de 27 
de dezembro de 1989. 

Art. 6" Para efeito de· cálct.ilo do dispêndio de 
que trata o artigo 42-, 11, serão computOOos os valôres 
efetivarnente pagos e a pagar em _cada exercício, con-
sidera:ios os critérios de refinanciamento vigentes pãra 
a dívida mobiTiária e para o encfwidamento externo. . . . 

§ 12 Excluem-se do dispos1o no caput, os dis
pêndios com as operações. garantidas pelos Esta
dos, pelo Distrito Federal e pelos Municípios, contra
tadas até 15 de dezembro de 1989, exceto quando o 
tomador das referidas operações de crédito atrasar, 
por mais de trinta dias, o pagamento do serviço da 
dívida, caso em que será o respectivo valor,, com os 
acréscimos correspondentes, computado ·para efeito 
da apuração do limite definido no art. 42, IL 

§ 22 Os dispêndios referentes às operações 
mencionadas no parágrafo anterior não s_erão com
putados para efeito do limite estabelecido no art 42-, '

Art. 72. A concessão de garantia pelos Esta
dos, pelo Distrito Federal e pelos Municípios a ope
rações de crédito interno e externo exigirá: · 

I - o ofer~mento de contragarantias" st.ificieQ
tes para o· pagamento de quaisquer desembolsos 
que os Estados, o Distrito Federal ou os Municípios 
possam vir a fazer se chamados a honrar a garantia; 

11 - a adirnplência do tomador para com o ga
rantidor e as entidades por ele controladas. 

Paráorafo único- Consideram-se inadimplentes 
JS tomado~es com dividas vencidas por prazo igual 
ou supenor a trinta: di<J:S ~ não r,epactuadas. 

Art. 82 Os Estados, o Distrito Federal e os Mu
nicípios poderão pleitear ao Senado Federal que as 
garantias~prestadas ou a serem creStadas não se
jam-computadas para efeito do~ limites fixados no 
art. 4º-, desde que comprovem que: 

I - a operação de crédito seja destinada ao fi
nanciamento de projetes de investimento ou ·ao refi
nanciamento da dívida; 

11 - a entidade garantida possua capacidade de 
honrar os compromissos ,assumidos. 

Art. g;! Os pfeitos·aque se refere o artigo anterior 
serão eo::aminha:los ao Senado Federal, por iflterméd'IO 
oo-f?aoco Central do Brasil, devidamente instruídos com ' . . 

I - documentação hábil à comprovação do dis-
posto nos arts. 72 e 82; 

11 - autorização específica do órgão legislativo 
do Estado, Distrito Federal ou Município, conforme o 
caso, para a concessão da garantia não computada 
nos limites desta Resolução; 

· III- comprovação da inclusão do projeto nas 
Leis do Plano Plurianual e de Diretrizes Orçamentá
rias, bem como no orçamento de investimentOs das 

. empresas sob o seu controle; 
~ .-~· 

. . !V - comprovação, pela entidade garantida:, do 
rurnprimento do disposto no art 13,111; . 

V - pàrecer do Ba9co Central do Brasil. 
.. 

Art. 1 o_ Em caso excepcional, devidamente jus
tificado, os- Estados, o Distrilo Federal e os Municí
pios poderão pleitear ao Senado Federal, por inter
médio do Banco Central do Brasil; a elevação tem
porária dos limites fixados no art 42- desta Resolução_ 

. § 12. A elevação de que trata este artigo ·não 
poderá ser Superior a 'vliítéi e cinco pÔr cento é- -a-
IOfEl$ iniciàtinente atribufdos; ·· · · 

§ 22 Ressalvam-se do limite a que se refere o pà
. · rágralo arterior os pleitos reta!ivos a ~ e fi-. 

nan:::iarnerms julio a organisrros múb1aterais e inslitLi
. ·~ estrar9eiras oliciais de crédito e fomento, com con
. trapa!tida reaf!Z8:1as OJI1I r6CIJISOS próprios do pleiteanle

Art 11. Os limites fixados no arl 42. não se apli
cam às operações de crédito por antecipação dare-, 
ceita orcamentária. 
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'*) § I o O saldo devedor das operações a que se refere V- re'ª-ção de débitos vencidos e não pagos·, 
.. este artigo não poderá exceder=- no exercício em que estiVei VI 

sendo apurado, a 12% da Receita Liquida Real, definida .no § - comprovação de qi.H;l o projeto está incluf-
1 o do art. 4•. do nas leis do Plano Pllllianua.l. d~ Oiret:rizes Orça-

§ 22 O dispêndio mensal máximo, compreen- mentárias e do Orçamento Anual; 
dendo as amortizações, juros e demais encargos re- VIl -~ elo Clill>ÕITIEln\:) do disposto 
ferentes às operações de que trata este artigo, não nos art 27, § 22• arl 29, VI e VIl, art. 32, § 3'< e art 

212 da Constib..ição Federal, e na lei CofllJie~ 
poderá ultrapassar sete por cenlo da Receita Uqui- ri< S2, ele 27 ele março ele 1995, assim·como do pleno 
da Real, definida no§ 1~ do art. 42-. 

Art. 12. k> ope~ de crédilo por ar'í'=';.....,,...,..,., exercício da competência trib~a conferida pela 
·~ ~ Constituição federal; 

da ~aceita.~ cleverã:rser, obrigatoriamente, VUI - balancetes mensais para fins de cálculo 
liq~dadas até trinta ãaas após o encerramento do exer- dos limites de que trata 0 art. 42· 
cfCIO em que tlrern contratadas, excetua:las aquelas ( *·) . ' . 
contraladas no ütirno de mandat elo Chefe do rx : parecer concl~~vo do ~co Centras! do Brasil 

. ano . O • ~uanto ao unpacto monetário e cambial, ao endividamento 
Poder Exect.mvo, que deverã:J ser rqllda1as até trinta mtemo e externo, à natureza financeira e f demonstração da 
Õlas antes elo encerramenlo do exerclcio. observância dos limites estabelecidos neslaj Resolução . 

. . Parágrafo único, No últlino ano de eX"ercfcio do § 1~ O Banco Central do Brasil encaminhará o 
mandalo do Chefe do Poder Executivo do Estado, pleito ao Senado Fe9eral no prazo máximo de dez 
do.Distrilo Federal ou do Muriicfpio é vedada a con- • dias úteis, contados do recebimento da documenta
tratação das operações de crédito de que trata este . çáo constánte doS inCisos ·1 a VIII. 
artigo, a partir do primeiro dia do período de seis ····- § 22. A cómprovação de. que trata o inciso VIl 
meses que anteceder a data das respectivas eleiçõ- será atestada em certidão expedida pelos Tribunais 
es, até o final do rnandalo •. , de Contas. a que estão jurisdicionados os tomado-

. CAPfTLÍLÕJÜ · res, referente ao último exercício, ou; caso não dis-
Ca Autorizaçao do Senado Federal ponível, do imediatamente anterior. 

Art. ·13. OS Estados,• o Distrito Federal, os MU.. ( *) . · § 3" Na ausência da certidão de que tráta o parágrafo 
nicfpios e suas respeclivas á~quias encaminharão antenor, comprovada mediante atestado de impossibilidade 
ao Senado Federal, por intermédio do Banco Central de certificação, emitida peloS referidos.Tribúnais de Contas 

a comprovação de ·que trata o inciso VII sem efetuacb 
âo ·Brasil, OS pedidqs de autorização para a' realiza- ·mediank declaração emitida pelo. respectivo Chefe do Poder 
ção das operações de crédno· de que trata esta Ae- Executi\'o. · · · , 
solução, instrufdos com: . . Art _1~. Ospedi~s de autorização para aCõn-

•' · - pOOido do tespectillo Chefe do Poder ExecUivo; trptação de operações de Cr-édito por antecipação de 
11 .: autorização especifica do órgão legislativo receita orçamentária pelos Estados, pelo Distrito ·Fe-

do Estado, do Distrito Federal ou do Município, con- . dera! e pelos Muniqipios serão instruidos com: ' 
forme o caso, para a realização da operação; · · 1-' dOct.iine!ltáção prevista nos incisos la III do 

III - certidOOs que co~rovem a regularidade artigo anterior; 
junto ao Programa de lntegs:a_ção Social/ Programa · 11-lei do0içamen1o Anual; 
de Formação do PatrimOnio do. Selvidor Público - III - sofcla;;ã::i da insli!uiçã:> finan::ejra ó:lm a$ Ca-
PIS/Pasep, ao ·fundo de lnv~ .Social/ Con- ra::terls!iCaS da opeca;:ãJ e aonograna ele reéitmlsO: 
tribuição Social para o Fananciamento da sàguridade · § 1~ As operações de crédito de. que trata este 
-· FinsoclaUcofins, ao lnslitulo . Nacional do Seguro artigo serão· objeto de pronunciamenlo do Banco 

; Social - INSS;ao FGTS, e declaração de adiltlllên- Central do Brasil, sófiCitado por inteririédio das inSti-
cia junto às instituições Integrantes do Sistema F1- tuições fióarlceiras, relativamente ao seu e~uadra-
nanceiro Nacional e aos financiadores. externos em menlo nos limites estabelecid9S no art. 11, §§. 1 ~ e 
operações garantidas pela .União, firmada pelo res- 22., e ao disposto no caput. . 
pectivo Chefe do Poder Executivo; . . · · · § 22 O BállXI Central do Bla>il prorlUI'dar-se-6. 

IV- anárase financeira-da operação SCOillJS- q!Bllo àsofbila;ã::l.dequetratao paaágu:áoSnterior, no 
nhada elos cronogramas de dispêndios com as dfvi- prazo de dez: dias íteis da da!a de seu recebimenlo. .·· 
das .interna e externa e com a operação a ser rear1- · M 15. Os peãldds de autorizaçã::> de operações 
zada, bem corno da demonstração da capacidade de crédito interno ou externo que envolvam aval ou ga-
de _pagamento do 1Drnador; ( *-) K.:> 5 •· 1 9/9 6 
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rantia da União serã:> encaminha:Xls oo Sena:lo Fede
ral por mensa;:~em do Presidente da Rep(blica. a::om
panha:ja de exposiçã:l de rmtivos do Ministro da Fa- . 
zeoda. bem coroo de pareceres da Proct.ra::lo~ 
da Fazenda Naci:lnal·e da Secretaria do T esolJ'O Na
oonal, em ronfollJlicla:)e com os procecimenus estOOe
lecOOs pela legislaçãJ que regt.:ia a matéria.. 

Art. 16. Os peáiÓ:lS de aúo~ para o lallça
mento, oferta p(iJ!"JCa ou coloc::çà::J no merca:jo de tftu
los da dfvida !Xblica dos Es!a:jos, do Distrito Federá e 
dos Mlricípios deverà:l ser encaminha:ios oo Sena:b 
Federal, por irtetmêdio cb B= Central do Bras!\ ci!Ni
damerte instru'dos com a óxunentação prevista nos 
incisos I a IX do art. 13, devendo o parecer de que 
trata o inciso IX comer •. tarrt>ém. lnfo~ sobre: 

I - a quantkiade de tftt.ios da espécie já emitidos 
e o desempenho dos mesmos :junto oo merca:1o se-

por principal devidamente atualizado o valor de 
emissão devidamente corrigido pelo fator de atuali
zação próprio da espécie de titulo, devendo o Sena
do Federal definir o percentual de re1inanciamento 
adequado às condições próprias de cada solicitante. 

Art. 17. Caso o Banro Central do Brasil constate 
que a cloclmenta;:ão recebida n00 é sufi::iente para a 
sua análise, solicitará a cof1l)le~ dos docu
mentos e infortna;OOs. fluindo, a partir do atendimento 
das exigências, novos prazos para seus pareceres e 

· manifesta;:Oes previstos nesta ResoluçOO. 

Art. 18. As resoluções do Senado Federal aulx>
rizativas das opera;:ôes de crédito objeto desta Rãso
lu;,:ão irouírãJ, oo menos, as seguintes 'informações: .. 

I -valor da opera;:ã:> e moeda em que será reàrr
za:la, bem corno o critério de a!ualiza;;ão monetária;·· 

CUldáJio· . 
11 ~ 

0 
perlil do eo;í~ d~ ~ ~ 11- objetivo da op6r8.Ção e Úgão executor; 

ra ~ a efetiva;ã:J da eniissoo de títuloS preteooida; . . , · III - condições financeiras básicás da operação, 
III - a observância dos limites fixados nesta inélusive cronograma de liberação de recursos; . :, . 

Resolução e o impacto da operação de crédito no · IV - prazo para o exercício da autorização, que 
mercado rmbtliário. será de, no mfnirm, cento e oitenta dias e, no máxi-

§ 12 Os tftulos de que trata éste artigo d~ei-ão mo, quinhentos e quarenta dia$ parã as operações 
guardar equivalência com os títulos federais, e seus de dívidas fundadas externas, e .de. no mínimo, no
prazos de resgate não poderão ser inferiores. a seis venta dias e, no máximo, duzentos e setenta dias 
meses, contados da data de .sua emissão. para as demais operações de crédito. 

§ 22 Incluem-se nas disposições deste artigo § 12 Nas opera;ões de crédito attorizadas em ron-
os ti tU os a serem emitidos para atender à liquidação fomúda:le rom o art. 10, a conc1içãJ de excepõonarda:ie 

-dos precatórios-judiciais pendentes de pagamento; será expressamente merri:>~ no ·àiÍl ~:·'·.::. 
objeto do art 33 e seu parágràfo úriico do Ato das · § 22 Nas operações de crédito externo rom ga-
Disposições Constitu::ionaisTransifórias. · · rantia da União, a concessão de garantia será ex-

• § 32 Os tft.ios de que trata o parágrafo anterior pressamente mencionada no ato autoriza1lvo. 
não se incluem nos limites previs10s no art. 49. e não 
são passiveis· de refinanciamento. . · 

§ 49. A Lilliza;:OO de recuses obtÍdos por meio.da 
coloca;â:l dos tihios de. cpe trata o§ 22- em o Lira filléit
da::ie que nã:> a de tqOOa;:ã::> de precalórios jtó::iai . 
perx:lentes de paJamerto. inl>!icará na obrigalorieda:le 
de a ertida:ie emissora prorrovér o irrieéflêto resgate de 
tais tfu.ios. sem prejtizo de oliras ~ cabíveis. 

§59-A fiscaliza;:OO do CUllJril'!1énto do clisposlo no 
parágrafo artecior ~e oos Tribunais de Contas a 
que est00 jtmdiciOnadas as entida:ies emissoras. 

§ 62 As emissões de títulos por parte dos Esta
dos, do Distrito Federal e dos Municípios, destinadas 
ao refinanciamento de títulos da espécie em circula
ção, terão sua autorização pelo Senado Federal su
jeita.à demonstra;:ão de un esquema de armrtiza;:ão. 

§ p Para efeito do disposto no art ~ da 
Emenda Constitucional f12 3, de 1993, entende-se 

CAPITULO IV· 
Da Responsabilidade do Banco 

Central do Brasll 

Art. 19. As operações de créc:frto interno enqua
dradas nos !irrites estabelecidos nos arts. 32 e 49-, e 11 
serão pre::edkias de · manifesta;:ã:> do Banro Centrà 
do Brasil, em processo i'lstnido com a ~ 
cons!Mte dos arts. 13 e 14, respectivamente. · · ·. 

Art. 20. O Banco Central do Brasil encaminhará 
ao Senado Federal os pleitos de realização de ope
rações de crédito interno que não se enquadrem nos 
limites estabelecidos nos arts. $2 e 49-; devidamente 
instruídos com a documentação ·constante do art 
13, e cumprido o disposto no art 1 O. 

Art. 21. Compete oo Banro Central do 'Brasil 
exercer, no ãrrt>ito dos merc;a:jos financelros e de ca-
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pltais, a fiscalizaçã:) da observância das disposições pensados os documentos de que trata o art 13, III, 
desta ResoluçOO. desde que tais operações sejam vinculadas à regu-

Art. 22. Os Estados, o Distrito Federal, os Mmid- !arização dos respactivos débitos. 
pios e suas respectivas autarqúas que tenham dívidas Art Zl. Pa-a efeito cb disp:)skYno art. 2< da Lei r1' 
referentes a operações de crédifo ou parcelamento de 8.727, oo 5 de n.oventxo de 1993, é fixa:b o timie de oree 
débitos relativos às contribuições sociais de que tratam p:xcal!odaRe:::eita.Líq.ijaReal, defili:laro§ 12.ooart. 42. 
o5 arts. 195 e'239 da Constituição Federal a ao Ft.nóo § 12 O valor resultante da apf!CaÇão cb limite.de
de Garantia-do" Tempo de Serviço- FGTS, deve-ã:> re- tinido no caput deste artigo será utiliza:lo no paga
meter, quando sofJCitados, oo Barm Central do Brasil: mento:de amortizações, juros e demais encargos da 

I - informações sobre o montante das dívidas dívida externa contrata:la até 30 de seterrtJro de 1991, 
flutuante e consolidada, interna e externa; do refinanciamento de dívidas jU1to oo FGTS e das civi-

11 - cronogramas de pagamento de amortizaçõ- das restltaltes de renegocia;X>es rea!iza:ias com base 
es, juros e demais encargos das referidaS~ dívidas. na Lei rP 7.976, de 27 de dezenílro de 1989, no art. 58 
inclusive aquelas vencidas e não pagas; da lei 11' 8212, de 24 de júho de 1991, na Lei 11' 8.620, 

111- balan::etes meosais e sfrtese ela execu;ã:> on;a- de 5 de janeiro de 1993, da comissã:l de servÇos das 
mertáia . ' ' . <>Pera;oos~pelal.eio>t8.727,de1993,clasci-

Art. 23. O Banco Central do Brasil informará, _vK:ias relalivas a financiamen!os irnobiliáOOs firma::los pe-
mensalmente, ao Senado Federal: · ·· ·· ·· las entida::ies vincúa:las oos Esta:bs; ao Distrito Federal 

· · I - a posiçã:l de Émdividamefno dos E:sta:bs, do . e_ 005 M_LI}k:ipios, assumidas por ~ mediante a:fdivo, 
DiStrito Fe:ieral, dos Mtnicípios e de suas respectivas ,~ elas diVidas r~útantes de renegociações reafiZadas 
autarqtias; · ·- · com base na Let rt2 8.727, de 1993, nesta ordem. 

11 - as operações de crédito por antecipação da 
receita orçamentária analisadas no ~ríoqo. forne
cendo dados sobre: · · 

· a) entidade mutuáriã; 
b) entidade mutuante 
c) prazo da operação _ • . . 
d) conãiÇÕeS de, co~o._ tais fOOlO valor. 

correçã:> monetária.~ ~J!l!OS e d?m;:us-~~; 
e) garantias oferecid~ pela ef11!d~de mutuána; 
f} outras informações jUlgadas úte1s._ 

CAPITULO V 
Das Disposições Gerais e Transitórias 

§ 22- A diferença entre o somatório dos paga
mentos ocorridos na fonna do parágrafo anterior e o 
.valor. equivalente .ao .limite definido rio caput será 
~utilizada no resgate da diVida mobiliária 

§ 32. O percentual definido no caput será apli
cado sobre um duodécimo da Receita üquida Real. 
definida no§ 12 do art 42. · ·· 

,: . , ,., § 42 Para efeito de apuração do valor de cada 
·· ~uma das prestações mensais de que trata o art. 22 

da Lei n2 8.727, de 1998, serão deduzidos os dis
, pêndioS com as amortizações. juros~ de~is encar-

gos das dívidas ali mencionadas, efetuados no mês 
.· anterior ao do pagamento da referida prestação: (. 

Art 28. O disposto nesta Resolução não. se 
.· aplica às atuais autarquias financeiras. 

Art 24. É Perinitidaa vinculação de receitas . - - . . . . . . . • _ . 
próprias geradas pelos impostos a que se refeem . . _ Art. 29. A •nobs~n.:ãnc•a das_ dispoSt~s ?a. 

"os arts.-155 e 156, e dos recursos de que tratam os ,, pr~_ente_ Resol~~ SUJeitará os ~~dos, o DIStnto 
arts. 157, 158 e 159,1,_ ~a~ e •bft, e 11. tOdos dâ Cons- ;.·Federal, os M~1c1ptos e ~uas respectivas autarqUias 

· tituiÇão Federal, para."a prestação .cf\'l garantiaou às sanções previstaS em lei e nesta Resoluçà:l. . __ _ 

contragaranlia à Uniã~ e,~_uasJ3t,rtarquias para, paga- Art 30. Esta_ Resolução entra_em vigor na data 
mento de débitos para com esta óe sua publicação. 

· Art 25. É vedado aos Estados, ao Distrito Fe- . - .. . -
dera!, aos Municípios e a suas respecfiva,s _ autar- _ ... , '· ·, _ Art ~1.f=l~vogam-se as disposições em contr& 
quias assumir compromissos diretamente com fome- no, especialmente a Resolução n2 11. de 1994. 

cedores, pr~tador~ de serviços ou emprei~eir~ de Senado Federal, em 14 de dezerrtJro de 1995. _ 
obras, medt~te emrssão ou aval de. pro_m,~ónas, Senador José Samey, Presidente do Senaoo Federal 
aceite de dt.Çhcatas ou outras operações Similares. 

Art. 26. Na contratação das operações de cré
dito de que trata esta Resolução poderão ser dis- , (À Comissão de Assuntos EconômiCQs) 
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O SR. PRESIDENTE (Lucidio Alcânatara) - O projeto lido será publicado e 

remetido à comissão competente. 

Sobre a mesa. projeto de resolução que será lido pelo Sr. 1° Secretário em exercício, 
Senador José Alves · 

PROJETO DE RESOLUÇÃO 
No 42, DE 1997 

(Da Comissão Diretora) 

Estabelece a composição e a infra
estrutura dos Gabinetes do· Senado 
Federal. 

O SENADO FEDERAL resolve:. 

\ 
Art. 1" Ficam extintos: 

I - 60 cargos de Técnico Legislativo, Área de Instalações, 
Equipamentos, Ocupação e Ambientação de Espaço Físico e Serviços Gerais, 
Especialidade Artesanato; . · · . 

II - 49 cargoS de TécnicO Legislativo, Área de ApOio Técnic() ao 
Processo Legislativo, Especialidade Processo Legislativo; 

. m - 56 cargos de Técnico Legislativo, Áréa de Apoio Técnico ao 
Processo Legislativo, Especialidade Assistência a Plenários e Portaria; : 

. _ . _ IV - 34 cargos de Técn.ico · Legislativo, Área · de Polícia, 
Segurança e Transporte, Especialidade Transporte; 

· . V :-.3 I cargos de Analista Legislativo, Área de _Apoio Técnico ao 
Processo Legislativo, Especialidade Orçamento Público; 

VI - 287 Funções Comissionadas de Auxiliar de ,Gabinete,. 
Símbolo FC-03; .• 

VII - O I cargo de Analista Legishitivo, Área de Apoio Técnico 
Administrativo, Especialidade Administração; · 

VIII - O I cargo de Analista Legislativo, Área de Apoio Técnico 
ao Processo Legislativo, Especialidade Sociologia; 

FC-04; 

IX- 60 Funções Comissionadas de Artesanato, símbolo FC-01; 
·X- 34 Funções Comissionadas de Motorista, símbolo FC-O);. 
XI- 15 Funções Comissionadas de Oficial de Gabin(lte,ftím~lo 

XII - 95 Funções de Mecanógrafo. 

Art. 2" - Ficam extintos, quando vagarem: 

I - 161 cargos de Técnico Legislativo, Área de Instalações, 
Equipamentos, Ocupação e Ambientação de Espaço Físico e Serviços Gerais; · 
Especialidade Artesanato; 

II- 140 cargos de Técnico Legislativo, Área de Apoio Técnico ao 
Processo Legislativo, Especialidade Assistência a Plenários e Portaria; 
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ITI - 146 cargos de Técnico Legislativo, Área de Polícia 
Segurança e Transporte, Especialidade Transporte; 

IV- 161 Ftmções Comissionadas de Artesanato, súnbolo FC-01; 
V- 146 Funções Comissionadas de Motorista, símbolo FC-03. 

Art 3° Ficam extintas, quando implementado o art. 1 O desta 
Resolução, 239 Funções Comissionadas de Contínuo, síinbolo FC-O 1. 

Art. 4• Os cargos de provimento em comissão e as funções 
comissionadas dos Gabinetes dos membros da Mesa, das Liderança e dos 
Senadores sãó os previstos no Anexo a esta Resolução. 

§ 1". O titular do Gabinete indicará formalmente ao Diretor-Geral 
o nome das pessoas que preencherão os cargos de provimento em comissão 
referidos no caput, observados os requisitos legais previstos no art. só. da Lei n• . 
8.112, de 1990. 

§ 2•. As funções comissionadas previstas nesta Resolução são 
privativas de servidores efetivos do Quadro de Pessoal do Senado Federal e dos 
órgãos supervisionados nos termos previstos no art. 6•, § I • da Resolução n• 42 
de 1993. 

Art. 5" Os cargos de proVimento em comissão de Assistente 
Parlamentar, previstos no Anexo a esta Resolução, serão preenchidos de forma 
alternativa a O! (um) cargo de provimento em comissão de Assessor Técnico. 

Parágrcifo único. A rem1ll!eração total dos cargos de provimento 
em comissão de Assistente Parlamentar não poderá ser superior à remtmeração de 
01 (um) cargo de provimento em comissão de Assessor Técnico. 

· Art 6• Ao Assistente Parlamentar incumbe desempLi\.. as 
atividades de apoio determinadas pelo titular do Gabinete. \I 

Art. 7" Ao Assistente Técnico de Gabinete, incumbe organizar e 
controlar as correspondências da base política do titular do Gabinete; pesquisar, 
alimentar e recuperar informações; executar os trabalhos de conferência, registro 
e arquivo dos-. documentos legislativos; e desempenhar outras atividades 
peculiares à função. 

Art. s• Ao Auxiliar de Gabinete Parlamentar incumbe executar e 
revisar os serviços de digitação e recuperação de dados e desempenhar outras 
atividades peculiares à função. 

Art. 9". Ao Secretário de Gabinete incumbe executar os serviços 
de recepção e telefonia; agendar audiências, compromissos e atividades sociais 
do titular do gabinete; pesquisar dados e recuperar informações; e desempenhar 
outras atividades peculiares à função. 

Art. 10. Os serviços de continuo no Senado Federal serão 
prestados por empresa, mediante contrntoâe tetceitizáção de serviços. 

Art. 11. Fica a Subsecretaria de Administração de Pessoal 
autorizada a republicar o Regulamento Administrativo do Senado Federal com as 
alterações decorrentes desta Resolução. 
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Ali. 12. Revogam-se as disposições em contrário, em especial a 
Resolução n°. 37, de 1994. 

Ali. 13. Esta Resolução entra em vigor na data de sua publicação. 

ANEXO 

I- LOTAÇÃO DO GABINETE DA PRESIDÊNCIA 

2- Ca1'1!.os em Comissão 

Chefe de Gabinete FC-09 o 1 
Assessor Técnico FC-08 02 
Secretário Parlamentar 75%.da FC-08 04 
Assessor Técnico ou FC-08 ou O! ou 
Assistente Parlamentar 25"/o da FC-08 · 04 

II- LOTAÇÃO DOS GABINl:TES DôS MEMBROS DA MESA, 
DAS LIDERANÇAS E DOS SENADbRES ·- . . 

2 - Cargo em Comissão 

Assessor Técnico 
Secretário Parlamentar 
Assessor Técnico ou 
Assistente Parlamentar 

·'75% da FC-08 
. . . .. ·· · FC-08 ou · 

25%daFC-08 

.nJSTIFICAÇÃO 

03 ·-····-·· 
.... 01 ou ... 

04 

Este Projeto de Resolução tem por escopo oferecer nova estrutura 
ao Gabinete do Parlamentar, membro da Mesa e Liderança partidária condizente 
com as atividades desenvolvidaspeló titular: 

Com esse objetivo, e com a preocupação de não awnentar a 
despesa do Senado Federal, prevê o Projeto a extinção de 232 (duzentos e trinta e 
dois) cargos efetivos, atualmente vagos, e 44 7 (quatrocentos e quarenta e sete) 
cargos efetivos, ocupados, quando vierem a vagar. É, ainda, prevista a extinção 
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de 491 (quatrocentos e noventa e uma) funções comissionadas vagas e de mais 
546 (quinhentas e quarenta e seis) ocupadas, quando vierem a vagar, totalizando 
679 (seiscentos e setenta e nove) cargos e 1.037 (mil e trinta e sete) funções 
comissionadas. 

A extinção proposta proporcionará a redução de custos mensal, 
imediata, de R$ 535.647,27 (quínhentos_e_trinta e cinci:lffiil,se~cenJose_QUarenta 
e sete reais e vinte e sete centavos) e mediata de R$ 1.492.182,27 (hum milhão, 
quatrocentos e noventa e dois mil, cento e oitenta e dois reais e vinte e sete 
centavos). Ao mesmo tempo, e ainda com o objetivo de suprir os Gabinetes com 
os recursos humanos indispensáveis, o Projeto prevê a criação de dois cargos de 
Assessor Técnico, podendo o Senador optar pela transformação de um desses 
cargos em até 04 (quatro) cargos de Assistente Parlamentar, cuja remuneração 
total não poderá ultrapassar a do cargo de Assessor Técnico objeto da 
transformação. 

São criadas as funções comissionadas de Secretário de Gabinete 
(FC-05), privativas de servidores do Senado Federal, e é alterada a nomenclatura 
de Assistente Técnico para Assistente Técnico de Gabinete, sem aumento de 
despesa, em face da representação mensal. 

Inobstante a criação de cargos e funções, promovida pelo Projeto, 
a lotação do Gabinete foi reduzida de 18 (dezoito) servidores para 15 (quinze) 
servidores. 

Para uma melhor compreensão das alterações propostas, 
reproduzimos os seguintes Quadros Demonstrativos: --

Sala da Comissão Diretora, em 24 de março de 1997. 

Geraldo Melo - Primeiro Vice-Presidente 
Júnia Marise- Segunda Vice-Presidente 
Ronaldo Cunha Lima - Primeiro-secretário 
Flaviano Melo- Terceiro-Secretário ·· 
Emília Fernandes - Primeira Suplente de Secretário · 

QUADRO DEMONSTRATIVO DA LOTAÇÃO 
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(I) O valor expresso corresponde à soma da remuneração paga a 01 (um) Asseioor Técnico e à elevação do símbolo do cargo atualmente 
existente, não considerando os casos de requisiçto de outros órgãos da administração, cuja remuneração é paga na fonna da opção prevista 
na Resolução n• 74/94. 
(2) Não houve aumento de despesa, embora tenha havido elevação do subtotal da FC. em face da Representação MensaL 
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QUADRO DEMONSTRATIVO DA LOTAÇÃO 
DOS DEMAIS MEMBROS DA MESA DIRETORA 

Março 1997 

(1) O valor expresso corresponde à sorria da remuneração paga a 01 (um À_ Assessor Técnico e à elevação do símbolo do cargo atualmente 
existente, não considerando os casos de requisição de outros órgãos da adniinistração, cuja remuneração é paga na fonna da opção prevista 
na Resolução n° 74/94, . . . . , 
(2) Não houve aumento de despesa, embora tenha havido elevação do subtotal da FC, em fàce da Representação Mensal. 

---
QUADRO DEMONSTRATIVO DA LOTAÇÃO 

DO GABINETE DA PRESIDÊNCIA 

(1) O valor expresso corresponde à soma da remuneração paga a 01 (um) Assessor Técnico e à elevação do símbolo do cargo atualmente 
existente, não considerando os casos de requisição de outros órgãos da administração, cuja remuneração é paga na forma da opção prevista 
na Resolução n° 7 4/94. 

- (2) Não houve aumento de despesa, embora tenha havido elevação do subtotal da FC, em face da Representação Mensal. 
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QUADRO DEMONSTRATIVO DA LOTAÇÃO 
DOS 81 GABINETES DOS SENADORES 

~R AsSistente 

(!) O valor expresso corresponde a soma da remuneração paga a 01 (um) Assessor Téchieo e -à elevação-do ·símbolo dó cargo irtualmente 
existente, não considerando os casos de requisição de outros órgãos da administração, cuja remlineta.ção é paga na- forma da Opção prevista 
na Resolução n• 74/94. ··..: 
(2) Não houve aumento de despesa, embora tenha havido elevação do subtotal da FC, em face da Representação Mensal. 

QUADRO DEMONSTRAnv._O Df'. LOTAÇÃO 
DOS t• e z• VICE-PRESIDEJI<"TES E t• SECRETARIO DA MESA DIRETORA 

(!) O valor expresso corresponde à soma da remuneração paga 1CO qurn.)-ASsessõrTecmoo-eàelevaçãO do sítiioolo-do cargo anialmente
existente, não considerando os casos de requisição de outros órgãos da admi!Ú~ªS?· _ quj_a _!"e_m~!l~~~- ~ pa_g~_ Ila_fQn;t_a __ gª _ OJ!ç:ãQ pre~~!? 
na Resolução n• 74/94. - ·· · --- - · 

(2) Não houve aumento de despesa, embora tenha havido elevação do subtotitl da FC, em ·face da Representação Mensal. 
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OBSERVAÇÕES: 

I) . As transfonnações propostas pelo Projeto implica o remanejamento de recursos confonne quadro abaixo: 

. Extinção de 199 cargos efetivos de Técnico Legislativo 

. Extinção de 33 cargos efetivos de Analista Legislativo 
SUBTOTAL= 

. A serem extintos 447 cargos efetivos de Técnico Legislativo 
.. TOTAL= 

Gabinete da Presidência 
8 I Gabinetes de Senador 
06 Gabinetes de Membros da Mesa 
07 Gabinetes de Líder 
Opção Res. SF 74/94 

(-) 425.840,10 
(-) 109.807.17 
(-) 535.647,27 
(-) 956.535 00 
(-) 1.492.182,27 

_(_+) !0.470,67 
(+) 848.124,27 
(+) 62.824,02 
(+) 73.294,69 
(-) 395.868 00 

TOTAL= (+) 598.845',65 

Março 1997 

2) Os reflexos financeiros calculados tomaram como base o Padrão 45 para o nível superior e o Padrão 30 para o nível médio, 
considerando que a maioria dos servidores já se enconf1a_nQll_!eferi<lQ§_l1ªdrões,_b.em como a Representação Mensal, de R$ 816,00 
e R$ 1.088,00, para os servidores de nível médio e superior, respectivamente. 

LEGISLAÇÃO CITADA 

LEI N. 8.112 - DE 11 DE DEZEMBRO DE 1990 

Dispõe sobre o regime iurídico dos Servidores PúblicOs Civis da União, 
das autarquias e das fundaçiies públicas federais 

. - - - ~-- -- . ---------- :......---~ --- -·----- --------
-T!TULO II' 

Do Provimento, Vacância; Remoção, Redistribuição e Substituição 

·-

CAP!TULO I 

Do Prt!vimento 

SEÇÃOI · 

Disposições Gerais 

Art. 5.0 São requisitos básicos para investidura em cargo público: 

I - a nacionalidade brasileira; 

II - o gozo dos direitos politicos; 

III - a quitação com as obrigações militares e eleitorais; 

IV - o nível' de escolàridade exigido para o ·exercfcio do Cargo; 
V - a idade mínima de dezoito anos; 

VI - apQ'!ão flsica e mental. 

~ 1.• As atribuições do cargo podem justificar a exigénda de outros requJ. 
sitos estabelecidos em lei. 

§ 2." ÀS pessoas portadoras de deficiência é assegursdo o direito de se Jns. 
crever em concurso público para provimento de cargo cujas atribuições sejam 
compatíveis com a .deficiêo.cia de que são portador_as; p:;~.ra_ tais pessoas serão 
reservadas até 20% {vinte por cento) das vagas oferecidas no concurSo. 
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Art. 6." O provimento dos cargos públicos far-se-á mediante ato da autoridade 
.corhpetente de cada !'oder. 

RESOWÇÃO NO 42, DE 1993 

Dispõe sobre o Plano de Carreira doo Servidores do Senado 
Federal, e dá outras providências. 

CAPÍWLOll 

Do Quadro de Pessoal 

Art. 4" - O Quadro de Pessoal do Senado Federal compreende os cargos de 
provimento efetivo, integrados em carreira, as funções comissionadas e os cargos de 
provimento em comissão. 

Art. S" - A noméação para cargo de carreira depende de prévia habilitação 
em concurso público de provas e t!tulos. atendidos os demais requisitos paxa o in· 
gresso fJXados no Capitulo IV desta Resolução. 

Art. 6" - As funções comissionadas de diteção, chefm, consultoria, assesso
ramento e assistência, vinculam-se à estrutura organizacional e às carreiras, tendo 
nfveís retributivos estabelecidos no Anexo m desta Resolução, na foiiiia do § 1 ~ do 
an.62dai.ein"8.112,del990., · 

§ 1° - As funções comisSionadas serão preenchidas p0r servidores efetivos 
do Senado Federnl e dos órgãos Supervisionados que possuam as qualificações ne
cessru:ias ao seu exercício, observadas a compatibilidade da categoria, área e espe
cialidade e do posicionamento na carreira, com as atribuições a serem exercidas. 

§ 2• - A designação para as funções comissionadas de diteção, consultaria e 
assessoramento sem feita por Ato do Presidente do Senado Federal e pata as de che
fia e assistência por Ato do Diretor-Geral. 

§ 3" - É vedada ao servidor a percepção concomitante de mais de uma grati
fiCaÇão de função comissionada; .adiiiifída a opção. 

§ 4" - Dur.mte o es~o probatório nenhum servidor poderá ser designado 
para função com~onada, mesmo em carnter de substituição. 

Art. 7" - Os cargos de provimento em comissão destinam-se ao atenditnento 
das atividades de assessocamento técnico e secretariado, vinculadas aos gabinetes 
parlamentares, sendo preenchidos. segundo critérios de estrita confiança, observa
das as condições legais e regulamentares. 

----- -----.....; ·_..;.._ ....-";>"<;; -----

RESOWÇÃO N' 31, DE 1994 

Dá aoo rcdaçio ao Aliem I da Resolução n• 
130, de 1980. que dispõe sobre critérios pctn1 .mnfs. 
.ão de As11eaons Técnicos. 

O Senado Federal resolve.: 
Art. 1°0 .mexoldaRCIOluçio1l•l30, de 1980, passa. a vi-

s<nr com a s:eguã:tte rodaçio: ' 

ANEXO! 

CRITÉRIOS PARA PROVIMENTO DO CARGO EMCO· 
MISSÃO DEASSESSORTtcNICO 

I-mqu~ ttúnimos exigidos paa & DOIDCaÇio de candi
<bto: 

b)"""' do< ....., polfticos: 
c:)quitaçiocomasotxigaç&:s ~e eleitorais~ 
d) aptidão (tsic.a e mr::nWte · 
c) comprovmtc de lm>et c::t:::aCiuSdo <mSO de nlvelwpe:rior 

hl pelo mc:na5: cinco anos:~ 
· n-~dcca11di.da.to:: · 

. a) o ;.euadot, .lp6s ccrtifiCI.l'~ de que o caudída1o procnche 
: o rcquU:ito previsto na. almea c: do item I. indjea-Io-á .o Prisneiro 
~ 

b) o Priraeiro Soaeúrio. atendidas as exigéneias das alfneas 
a e d do icem L eoo:::a.minh.at o nome do indicado ao Oiretor--Geral 
de Senado Federal. para íms de JlOlilCaÇio.'' 

Art.. 2" Esta. Resoiuçio entra em vigor na dau. de sua. publi-
oaçio;- . 

kt. ~Revogam-~ as disp.:tsições em ca:rtt:ário. 
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B.Pásília, 30 de janéiro de 1997. 

Senhor Presidente, 

Considerando a promulgação da Resolução n• 09, de 1997, que 
estabelece a nova estrutura administrativa do Senado Federal, e tendo em 
vista o que consta do parágrafo único do art. 8" da mencionada Resolução, 
que trata da composição dos gabinetes dos Senadores e Lideranças, sugerimos 
à Egrégia Mesa a edição de ato estabelecendo a infra-estrutura, recursos 
humanos, materiais e financeiros dessas unidades administrativas. 

À título de sugestão, encaminhamos em anexo, o que seria uma 
estrutura ideal. 

ATO DA COMISSÃO DffiETORA 
N•· ,DE 1997 

Dispõe sobre os GaÇinetes dos 
Senadores e dã outtas providências. 

A COMISSÃO DIRETORA DO SENADO FEDERAL, no uso de 
suas atribuições regimentais e regulamentares, e tendo em vista o que consta do 
parágrafo único do art. 8' da Resolução do Senado Federal n• 09, de 1997, 

RESOLVE 

Art 1". Compõe a estrutura organizacional dos Gabinetes dos 
Senadores, das Lideranças e dos demais Membros da Mesa, as segnintes funções 
e cargos conrissionados: 

O 1 Chefe de Gabinete; 
03 Assessor Técnico; 
03 Secretário Parlamentar; 
O I Subchefe de Gabinete; 
02 Assistente Técnico; 
02 Sr~retário de Gabinef c 
O 1 :\~ ... t:-.h.:nte Admr· o~stral,\', Je ( ;abil,~h. 
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03 Auxiliar de Apoio Administrativo; 
O I Motorista; 
O I Auxiliar de Serviços Gerais. 

Parágrafo únicó: Fica mantida a atual estrutura administrativa do 
gabinete do Presidente do Senado Federal. 

Art. 2". Ao Assistente Administrativo de Gabinete compete assistir 
tecnicamente ao Chefe e Subchefe de Gabinete na orientação dos assuntos 
administrativos ·da competência do gabinete; . fiscalizar e revisar as rotinas de 
entrada de dados para os sistemas de informações; providenciar o controle e a 
manutenção dos materiais de expediente e côfiSlillló do ·gabinete; e desempenhar 
outras atividades peculiares à função. 

Art. 3". Ao Motorista compete desempenhar as funções logísticas de 
transporte terrestre do titular. 

Art. 4". Ao Auxiliar de Serviços Gerais compete executar o controle 
de recebimento e expedição de correspondência, bem como os serviços gerais 
que llies sejam determinados pelo titular ou Chefe de. Gabinete. 

Art. 5". Cada gabinete contará !)om dois profissionais contratados 
para a execução dos serviços de entrega e recebimento de documentos, jornais e 
avulsos, café, água e outras tarefus correlatas. 

Parágrafo único. Fica a Diretoria-Geral do Senado . Federal 
autorizada a promover a licitação para celebrar contrato de terceirização com 
empresa especializada para atendimento ao disposto no caput deste artigo. 

Art. 6•. Para a função comissionadas de Chefe de Gabinete de que 
trata este Ato, não será exigída a correlação com os níveis da carreira 
estabelecida no Anexo m à Resolução n• 42, de 1993. 

ârt. 7". Ficam extin10S os' car_gos efetivos e funções comissionadas 
constantes do Anexo l deste Ato. 

Art. 8". A Subsecretaria de Administração de Pessoal promoverá as 
alterações que se fizerem necessárias nas Tabelas de Cargo Efetivo, Funções 
Comissionadas e Cargos em Comissão, em razão das alterações efetuadas por 
este Ato. 

Art. 9". Este Ato entra em vigor na data da sua publicação, 
revogando-se as disposições em contrário. 

Sala de Reuniões da Comissão Diretora, em 
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(Nivclll) 

ANAIS DO SENADO FEDERAL 

ANEXO I 

II- FUN'CÕES COMISSIONADAS EXTINTAS 

...... 
ANEXO II 

QUADRO DEMONSTRATIVO DA LOTAÇÃO 
DOS GABINETES DOS SENADORES 

1- EFETIVOS- OU ADRO PERMANENTE 

lll -TOTAL GERAL 

I!!!I'WÃ~M'tê'Ai ij~ 
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O SR. PRESIDENTE (Lúcio Alcântara)_ =-O 
projeto será publicado e, em seguida, ficará sobre a 
Mesa durante 5 dias úteis, a fim de receber emen
das, nos termos do art. 401, § 12 , do Regimento ln
temo. Findo este prazo, será despachado às Comis
sões competentes. 

O SR. PRESIDENTE (Lúcio Alcântara) -Sobre 
a mesa, ofício que será lido pelo Sr. 1 º Secretário 
em exerdcio, Sr. José Alves. 

É lido o seguinte: 

OFfCIO Nº 74/INMET/97 

Senhor Presidente, 
Comunico a Vossa Excelência que no próximo 

dia 23 de março será comemorado o Dia Meteoroló
gico Mundial, em todos os 179 países-membros da 
Organizaçãô Meteorológica Mundial, com o tema 
"As condições meteorológica e hidrológicas nasci
dades•. 

Trata-se de assunto da atualidade e de interes
se da Humanidade devido às conseqüências do rá
pido crescimento populacional que exerce pressão 
sobre o meio ambiente e os recursos naturais. Um 
dos principais perigos que afetam as cidades são os 
desastres naturais como os ciclones tropicais, as 
chuvas torrenciais, as enchentes, as secas, os desli
zamentos de terra, os empoçamentos de água tra
zendo infestações de insetos e epidemias. O desen
volvimento dos centros urbanos pode retroceder em 
muitos anos de devido à catástrofe da natureza,, 
causando perdas materiais e sobretudo, de vidas 
humanas. 

Graças à evolução das pesquisas no campo da 
meteorologia, podemos, hoje, transmitir avisos e 
realizar revisões do clima antes que sobrevenha cer
tos tipos de fenômenos meteorológicos. 

Outro aspecto a destacar é a disponibilidade 
de recursos hídricos. Muitas autoridades estão preo
cupadas com o fornecimento contínuo de água 
doce, potável, à população, neste final de século, 
estabelecendo uma vigilância e gestão quanto a 
este recurso. 

Dados revelados por pesquisas nesta área 
alertam para a necessidade de se reduzir as emissõ
es de gases de efeito estufa na atmosfera, pois se 
prevê uma elevação da temperatura média mundial 
de aproximadamente 12 a 3,5ºC e um aumento do 
nível do mar de 15 a 95cm, ainda neste século 

A Organização Meteorológica Mundial - OMM, 
na qualidade de autoridade científica em questões 
relacionadas a atmosfera, o clima e a água, está de
sempenhando um papel destacado nas atividades 

internacionais para-vigiar e proteger o meio ambien
te. 

O Brasil participa como membro da OMM, rep
resentado pelo INMET - Instituto Nacional de Me
teorologia. 

__ o_ tema do Dia Meteorológico Mundial oferece 
uma excelente oportunidade para examinar as políti
cas sugeridas e adotadas pelos goven:tos de modo a 
garantir a sobrevivência das cidades e a do nosso 
Planeta, a Terra. 

Gostaríamos de solicitar de Vossa Excelência 
que este dia fosse registrado durante os trabalhos 
das Sessões Plenárias. 

Colocamo-nos ao seu inteiro dispor, 
Atenciosamente - Augusto César Vaz de At-

hayde, Diretor. · 
O SR. PRESIDENTE (Lúcio Alcântara} - Ofício 

lido vai à publicação. 
Sobre a mesa, ofícios que serão lidos pelo Sr. 

1º Secretário em exercício Senador José Alves. 

São lidos os seguintes: 

OF/GAB/1/Nº 202 

Brasília, 21 de março de 1997 

Senhor Presidente, 
Comunico a Vossa Excelência a indicação dos 

Deputados Hermes Parcianello e José Chaves, para 
integrarem, na qualidade de Titular; a Comissão 
Mista destinada a emitir parecer sobre a Medida 
Provisória n2 1.538-38, de 13.de março de 1997, e, 
na qualidade de Suplente, os Deputados Ricardo 
Rique e Wilson Cignachi, em minha substituição e 
dos Deputados Efiseu Padilha, José Luiz Clerot e 
Confúcio Moura, respectivamente. 

Na oportunidade renovo a Vossa Excelência 
protestos de consideração e apreço. - Deputado 
Geddel Vieira Uma, Líder do Bloco 
PMDB/PSDIPSL 

OF/GAB/1/Nº 217 

Brasília, 21 de março de 1997 

Senhor Presidente, 
Comunico a Vossa Excelência a indicação dos 

Deputados Nestor Duarte e Ivo Mainardi, para inte
grarem, na qualidade de titular, a Comissão Mista 
destinada a emitir parecer sobre a Medida Provisória 
nº 1.555-8, de 13 de março de 1997, e, na qualidade 
de suplente, os Deputados Marcelo Teixeira e Ud
son Bandeira, em minha substituição e dos Deputa
dos Eliseu Padilha, José Luiz Clerot e Confúcio 

· •Moura, respectivamente. 
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Na oportunidade renovo a Vossa Excelência 
protestos de consideração e apreço. ~ Deputado 
Geddel Vieira Lima, Líder do bloco 
PMDB/PSD/PSL. 

OF/GAB/1/Nº 218 

Brasília, 21 de março de 1997 
Senhor Presidente, 
Comunico a Vossa Excelência a indicação dos 

Deputados Antônio do Valle e Aníbal Gomes, para 
integrarem, na qualidade de titular, a Comissão Mis
ta destinada a emitir parecer sobre a Medida Provi
sória nº 1.553-13, de 13 de março de 1997, e, na 
qualidade de suplente, os Deputados Oscar Goldoni 
e Roberto Paulino, em minha substituição e dos De
putados Eliseu Padilha, José Luiz Clerot e Confúcio 
Moura, respectivamente. 

Na oportunidade renovo a Vossa Excelência pro
testos de consideração e apreço. - Deputado ~ 
V"reira Lima, Líder do bloco PMDBIPSDIPSL 

OF/GAB/Nº 219 

Brasília, 21 de março de 1997 
Senhor Presidente, 
Comunico a Vossa Excelência a indicação dos 

Deputados Alberto Goldmann e Oscar Andrade, 
para integrarem, na qualidade de Titular, a· Comis
são Mista destinada a emitir parecer sobre a Medida 
Provisória n2 1.551-20, cie 13 de março de 1997, e, 
na qualidade de Suplente, os Deputados Marcelo 
Teixeira e Antônio Brasil, em minha substituição e 
dos Deputados. Eliseu" Padilha, José Luiz. Cle·rõt e 
Confúcio Moura, respectivamente. 

Na oportunidade renovo· a Vossa . Excelência 
protestos de consideração e apreçO~"..:· Deputado 
Geddel Vieira Uma,·· Lfder .,, 'do:. · Bloco 
PMDBIPSDIPSL. 

OF/GAB/1/Nº 220 

, Brasília, 21 de março de 1997 
Senhor Presidente, . ·· 
Comunico a Vossa Excelência a indicação dos 

Deputados Zaire Rezende e Marcelo Teixeira, para 
integrarem, na qualidade de.' Titular,• a·: Comissão 
Mista destinada a emitir parecer sobre · a .. Medida 
Provisória n2 1.547-28, de 13 de março de 1997, e, 
na qualidade de Suplente, os,Deputados Colbert 
Martins e Sandro Mabel, em minha-substituição e 
dos Deputados, Eliseu Padilha, José Luiz .Clerot. e 
Confúcio Moura, respectivamente . 

. Na oportunidade renovo a Vossa Ex~ência 
protestos de consideração e apreço. - Deputado 
Geddel Vieira Lima, Líder do bloco PMDBIPSD/PSL 

OF/GAB/1/Nº 221 

Brasília, 21 de màrço de 1997 

· S_e_nhor Presidente, 
Comunico a Vossa Excelência a indicação dos 

Deputados Pedro Novais e Armando Abílio, para in
tegrarem, na qualidade de titular, a Comissão Mista 
destinada a emitir parecer sobre a Medida Provisória 
n2 1.558-5, de 13 de março de 1997, e. na qualidade 
de suplente os Deputados Roberto Valadão e Sarai
va Felipe, em minha substituição e dos Deputados 
Eliseu Padilha, José Luiz Clerot e Confúcio Moura, 
respectivamente. 

Na oportunidade renovo a Vossa Excelência 
protestos de consideração e apreço. - Deputado 
Geddel Vieira Lima, Líder do· bloco 
PMDBIPSDIPSL 

OF/GAB/I/N2 231 

·, ' Brasília, 21 de março de 1997 

· SenhotPr'esidente;· 
Comunico a Vos5a Excelência a indicação Cios 

Deputados Maurício. Requião e Saraiva_Felipe, para 
integrarem na ·qÓalidade de Titular; a Comissão Mis
ta destinada. a ·emitir parecer sobre à" Medida Provi
sória n2 1.534-3, de 13 de março de 1997 e, quali
dade de suplente,_ os Deputados Udia Quin~ e El
cione Barbalho em minha substituição e dós Deputa
dos Eliseu Padilha, José Clerot e Confúcio Moura, 
respectivamente. 
. •.·:·. Na oportunidade renovo a Vossa Excelência pro
testos· de consideração e apreço. - Deputado Geddel 
Vieira Lima, Líder do bloco PMDBIPSD/PSL · :; 

OF JGABIIIN2 232 
: Brasília, 21 de março de 1997 

Ser:1hor Presidente, ... 
Comunico à. Vossa Excelência a indicação dos 

Députâdos Antônio do Valle e Neuto de CoutO; para 
integrarem, na qualidade. de .Titular, .a ComisSão 
Mista destinada .a emitir parecer .sobre .a , Médida 
_Provisória n2 1.541-22, de 13 de março de 1997, e, 
na qualidade de Suplente, os Deputados Djalma de 
Almeida César e Jurandyr Paixão, em minha sub!õtl
tuição e dos Deputados Eliseu Padilha, José Luiz 
Clerot e Confúcio Moura, respectivamente. 

Na oportunidade renovo a Vossa Excelência 
protestos de consideração e apreço. - Deputado 
Geddel Vieira Lima. Líder do Bloco 
PMDB/PSDIPSL. 
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OF./GAB/1/Nº 233 

Brasília, 21 de março de 1997 

Senhor Presidente, 
Comunico a Vossa Excelência a indicação dos 

Deputados João Almeida e Sirnrua Ellery, para integra
rem, na qualidade de Titular, a Comissão Mista destina
da a emitir parecer sobre a Medida Provisória n21..539-
29, de 13 de março de 1997, e, na qualidade de Su
plenle, os Deputados Regina Uno e Moacir Micheletto, 
em minha substituição e dos Deputados Eliseu Padilha, 
José Luiz Clerot e Confúcio Moura, respectivamente. 

Na oportunidade renovo a Vossa Excelência pro
testos de consideração e apreço. - Deputado Gedclel 
Yteira Uma, Líder do Bloco/PMDBIPSD/PSL. 

OF JGAB/1/Nº 234 

Brasília, 21 de março de 1997 

Senhor Presidente, 
Comunico a Vossa Excelência a incf!Cação dos 

Deputados Edinho Bez e Maulo Lopes, para integrarem, 
na qualidade de Titular, a Comissão Mista destinada a 
emitir parecer sobre a Meãida Provisória nº 1.542-20, de 
13 de março de 1997, e, na qualidade de Suplente, os 
Deputados Barbosa Neto e Valdir Colatto, em minha 
substituição e dos Deputados Eliseu Padilha, José Luiz 
Clerot e Confúcio Moura, respeclivamente. 

Na oportunidade renovo a Vossa Excelência pro
testos de consideração e apreço. - Deputado Gedclel 
Yteira Uma, Líder do Bloco PMDBIPSD/PSL. 

OF JGAB!l/N2 235 

Brasília, 21_ de março de 1997 

Senhor Presidente, 
Comunico a Vossa Excelência a indicação dos 

Deputados Saraiva Felipe e João Magalhães, para 
integrarem, na qualidade de Titular, a Comissão 
Mista destinada a emitir parecer sobre a Medida 
Provisória n2 1.543-20, de 13 de março de 1997, e, 
na qualidade de Suplente, os Deputados Regina 
Uno e Edison Andrino, em minha substituição e dos 
Deputados Eliseu Padilha, José Luiz Clerot e Confú
cio Moura, respectivamente. 

Na oportunidade renovo a Vossa Excelência 
protestos de consideração e apreço. - Deputado 
Geddel Vieira Uma, Líder do PMDB/PSD/PSL 

OF/GAB/1/Nº 236 

Brasília, 21 de março de 1997 

Senhor Presidente, 
Comunico a Vossa Excelência a indicação tios 

Deputados Olavo Calheiros e Maria Elvira, para inte
grarem, na qualidade de Titular, a Comissão Mista 

destinada a emitir parecer sobre a Medida Provisória 
nº 1.546-17, de 13 março de 1997, e na qualidade 
de Suplente, os _Deputªdos Darcísio Perondi e Nair 
Xavier Lobo, em minha substituição e dos Deputa
dos Eliseu Padilha, José Clerot e Confúcio Moura, 
respectivamente. 

Na oportunidade renovo a Vossa Excelência 
protestos de consideração e apreço. Deputado Geei
dei Vieira Uma, Líder do Bloco PMDBIPSDIPSL. 

OF/GAB/1/Nº 238 

Brasília, 21 de março de 1997 

Senhor Presidente, 
Comunico a Vossa Excelência a indicação do 

Deputado Pinheiro Landim, na qualidade de Titular, 
e dos Deputados José Priante e De Velasco, na 
qualidade de Suplente, para integrarem a Comissão 
Mista destinada a examinar e emitir parecer sobre 
Medida Provisória n2 1.540-22, de 13 demarço de 
1997, em minha substituição e dos Deputados José 
Luiz Clerot e Confúcio Moura, respectivamente~ 

Por oportuno, renovo a Vossa Excelência pro
testos de consideração e apreço. Deputado Geddel 
Vieira Uma, Uder do Bloco PMDBIPSD/PSL 

OF JGABII/N2 240 

Brasília, 21 de março de 1997 

Senhor Presidente, 
Comunico a Vossa Excelência a indicação dos 

Deputados Roberto Valadão e Tetê Bezerra. na qua~ -
!idade de Titular, e do Deputado Oscar Andrade, na 
qualidade de suplente, para integrarem a Comissão 
Mista destinada a examinar e emitir parecer sobre a 
Medida Provisória n2 1.548-29, de 13 de março de 
1997, em minha substituição e dos Deputados Eli
seu Padilha e José Luiz Clerot, respectivamente. . 

Por oportuno, renovo a Vossa Excelência pro-. 
·testas de consideração e apreço. Deputado Geddel 
Vieira Uma, Lrder do Bloco PMDBIPSD/PSL 

O SR. PRESIDENTE (Lucfdio Alcântara) - Se
rão feitas as substituições solicitadas. 
- O SR. PRESIDENTE (Lúcio Alcântara) -' Há · 
oradores inscritos. · 

Com a palavra o Sr. Senador José Alves pelo 
prazo de vinte minutos. 

O SR. JOSÉ ALVES (PFL-SE. Pronuncia o se
guinte discurso. Sem revisão do orador.) -Sr. Presi
dente, Sr's e Srs. Senadores, o Diário Oficial, Se
ção III, que circulou com data de 6 de março corren
te, publicou, conforme anunciado, o edital de privati
zação da Comoanhia Vale do Rio Doce. 
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O Governo insiste em realizar esse propósito 
sem ouvir o Senado, o Congresso e a sociedade e 
considera que satisfez esse requisito quando enviou 
a esta Casa alguns memoriais ou por ocasião em 
que alguns técnicos que cuidam do assunto aqui fi
zeram algumas palestras nas Comissões. Pelo me
nos.é o que pensa o atual Presidente do BNDES, 
em entrevista à Imprensa, comentada pelo Correio 
Braziliense, edição do último sábado, dia 22, com o 
título "Debate s,obre a Vale termina em tumulto•, re
lativo às manifestações de repúdio que. ouviu quan-. 
do da realização de um seminário em Belo Horizon
te, na Assembléia Legislativa do Estado, onde, se
gundo o jornal, fez a seguinte declaração: 

"O edital de privatização do BNDES 
tem 111 páginas e é o mais completo já feito 
e inclusive incorpora sugestões da socieda- . 
de, especialmente do Senado, que foi o foro 
que discutiu a questão por mais de um ano. • 

Essa afirmação induz: a sociedade· a· pensar 
que o Senado discutiu, ·sugeri!! e· aprovou esse ·edi- · 
tal, o que não é verdade, porque o peso das mani
festações da tnbuna do Senado a mim pareceram 
ter sido muito mais de ·receio;· protesto e desconfian~: · 
ça de qúe os resultados tUtUrós· dessâ pÍivatizai;:ãó ... 
possam ser benéficos ao Pafs·.' 

E vemos hoje o Governo correndo contra o 
tempo para tentar algum nívéi de conhecimento na 
sociedade e neutralizar eventuais focos de· resistên
cia na opinião pública contra a venda da' empresa .. 
E, assim:-tem feifó anúncios oficiais na mfdia,' e não<: 
8e sabe o custo disso, mas que também·hão con:.'· 
vencem porque mostram apenas imllado"cco'proble-· 
ma. 

A nota publicada na: Veja;· ·edição de: '19 de· 
março, com o timbre do BNDES e do' Programa de i 
Privatiiação, parece-me;· capciosa: Muito embora o 
edital de privatização tenha sido publicado no ·Diário 
Oficial da União, a maior parte •da população ·não o 
terá lido até o dia 29 de abnl e, mesmo que tivesse~ 
oportunidade de fazê-lo, a linguagem especializada de 
mercado de capitais teria de ser1raduzida para ·leigos, 
principalmente o que se esconde nas entrelinhas. 

Embora pareça claro para os. entendidos .. na 
matéria e os que estão há muito tempo acompa~ 
nhando a discussão em tomo da venda da empresa,. 
esse anúncio do BNDES, que fala em preço mínimo 
de 10,3 bilhões pela Vale, não explica, por exemplo, 
que o Governo vai vender o controle acionário exer-. 
cido pela União praticamente por um mínimo de R$3 
bilhões, correspondente a 40% ou 45% das ações 
ordinárias. 

- Depois desse fato consumado, venderá aos 
funcionários da empresa os 5% de ações; entre pre
ferenciais e ordinárias e as ações restantes venderá 
em bolsa de valores, no Brasil e no exterior - escla
rece uma outra matéria publicada na edição de Veja 
de 12 de março. 

Vale ressaltar que os investidores estrangeiros 
já detêm cerca de 11% das ações da companhia. 

É preciso que se diga à população que o Erário 
vai receber somente a metade dos 10,3 bilhões e 
que vai entregar, também, todas as jazidas em ex
ploração que já tenham sido descobertas pela Vale 
e componham o seu dfreito minerário, tais como: o 
ferro de Carajás, ltabira, Timbopeba, e outras minas; 
o manganês do Azul e Urucum;·a bauxita de Trom
betas; o pOtássio· de Se~gipe, única reserva de po
tássio do Hemisfério Sul, explorado pelo complexo 
Taquari-Vassoura5; o caulim de capim I; o cobre de 
Salobo; e o ouro das áreas de :lgarapé Bahia, Fa-· 
zenda Brasileiro, Caeté, Almas, ftabira e muitas ou-

'1ras;:.,. ·'. .. . 

. ·Todas as áreas de negócios da empresa estão 
sendo vendidas, o -que inclui atividades como trans, 
porte, mina, ferrovia, porto, e as indústrias de papel,· 
alumfnK>'e floresta!. · · · · · .· · · · 

· Diz iníldocumento dcrt!NDES, que circuloo·pe
IÓs gàbinetes dô'Senado, que "todas as reservas mi
nerais já devidamente mensuradas; ·em operação ou · 
não, foram incluídas~ •• • no cálculo do preço mínimo. 

,· A matéria, publicada na-.Veja, a que me referi 
anterioimente, dá !l·f?ntenderâ Ópinião púbfica que a 
União continuará j)àrtiCipando: das receitas da Vale, 
qÜanto à Carajás ·a os recursos. míneiais oride a 
Vale iniciou .. a pesquisa, !Tla5 não comeÇou ainàa a 
eXploração ou produção. ·· · · 

.;;;0 Não se dá à p(ipulação urr\à.idéia clara. o pa-
trimónio mineral da Companhia - falo do que já 
constitui o que se ~Çh~. de direitos minerários da 
el!lpresa- vale uma ~ulade di_!lheiro, e_.sobrejsso 
a União não terá rendimentos, ~11ão impostos. 

,,, Parece.que a:União.terá participação por,de
bêntures ou contratos.de,risco·.so.mente sobre,futu-. 
ras.·,descoberta~ :qu,e. a empresa_ esteja "lavrando", 
procurando ou pesquisando. Isso .f1ão ~novidade, é. 
constitucional: as. reservas do subsolo, .ainda .não 
concedidas em .lavra, ,são e continuarão sendo. da 
U.nião. 

O problema é que a Vale, em seus mais de cin
qüenta anos de funcionamento, vasculhando as en
tranhas das terras do País, acumulou um património 
fantástico em termos de reservas descobertas e 
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avaliadas que constituem direito empresarial seu, 
mas sem rubrica monetária no balanço. 

O que entendi da literatura que pude consultar 
é que apenas as descobertas feitas posteriormente 
à privatização na região "promissora• de Carajás po
derão entrar nesse esquema de contrato de risco e 
debêntures, em ,que o Governo teria participação 
nas receitas; porém, as reservas de minério de ferro 
já quantificada$ e com capacidade para 400 anos, 
t)stas já estão computadas no preço mínimo de ven
da, inclusive as minas de ouro da empresa. 

Faço essas considerações, Sr. Presidente, 
S~s e Srs. Senadores, mesmo correndo o risco de 
incorrer em alguma avaliação tecnicamente inade
quada. Não sou engenheiro de minas, nem especia
lista em mineração; minha área é. Medicina e saúde 
pública. Fazendo parte da representação de Sergi
pe, onde a Vale tem importante aluação explorando 
o potássio, antes importado, paril'.produção de fertili
zantes para a agricultura, nurri. país agrícola que 
nunca deveria importar carne, milho, arroz, feijão e 
outros cereais, não quero amanhã ser censurado 
por omissão pela minha descendência e pelas gera-
ções futuras. _ · , 

Se pudesse votar sobre essê'àssunto no Sena
do~taria contra por questão ~a mais pura sinceri
dade e consciência, embora seja favorável ao princí
pio da privatização de empresas 'deficitárias e outras 
que não interessem ao controle é:IO Estado, que de-
veria aluar em outros setores. . · 

. ~~o me coloquei contra a venda dà Vàle como 
um dogma de nacionalismo exácerbado ou dinos
sáurico. Faço parte de um partido que apóia o Go
verno, estive sempre de espírito aberto ao convenci
mento das vantagens de se vender a empresa. Não 
encontrei razões favoráveis a esse propósito e nun
ca pude ler e ouvir informações que me convences
sem. 

Nenhuma resposta convincente foi dada às 
manifestações de técnicos, especialistas, organiza
ções e personalidades representativas do pensa
mento nacional, contrários à venda dessa empresa, 
cujo leilão já está marcado para o dia 29 de abril. : ·'. · 

Do texto do edital publicado no Diário Oficial 
da União, preparado sob encomenda pelos que de
fendem e pretendem a alienação da empresa, só en
contramos razões para não vendê-la: os dados que 
procuram justificar a sua venda não são convincen
tes e servem mais de motivos para não vendê-la. 

Por exemplo, a União investiu em valores his
tóricos, conforme o edital, US$594 milhões de dóla
res na constituição e consolidação da empresa, des-

de 1943 até 1990, quando parou de injetar dinheiro 
na Companhia, mas dela recebeu dividendos, a par
tir de 1952 até 1995, de US$713 milhões, também 
em valores históricos. 

Tendo recolhido um lucro de quase 200 milhões 
deis recursos- investidos na Vale do Rio Doce, segun
do esses dados, podemos verificar que a União pas
sou.a ser dona de metade desse patrimõnio de 10,3 
bilhões que resultou do crescimento e do sucesso 
empresarial da Companhia, que deu bilhões de filho
tes a suas ações. 

Muitas pessoas de alta credibilidade têm con
testado essa avaliação de 10,3 bilhões por conside
rá-la irrisória, quando se leva em conta o imenso pa
trimõnio mineral e outros recursos empresariais 
como o know-how, sinergia, matriz de organização, 
funcionamento sistêmico etc., que podem superar 
essa avaliação em centenas de bilhões de dólares. 

A União nunca levou prejuízo ou foi a cartório 
quando deu o seu aval, isto é, garantias para a em
P~ tomar empréstimos n.o exterior. Do próprio edi
tal. se vê a demonstração da capacidade e pontuali
dade de pagamentos da empresa que, Somente do 
Japão, para o Projeto Carajás, tomou 79 bilhões de 
ienes, em duas ocasiões em 1982, dos quais só res~ 
tam 9,9 bilhões para pagar. · · . · 

Desde 1990, portanto há sete anos, a União 
não põe um tostão na Vale, quando injetou, neste 
período, bilhões em bancos falidos e outros salvos 
de calote, tendo dela recebido cen:a de U$270 mi
lhões, sem contar o que a empresa .investiu.doi 
seus próprios recursos em áreas de responsabilida
de do Governo para o desenvolvimento dos Estados 
em que alua, cumprindo dispositivo dos seus estatu
tos, e não se tem garantia de que, privatizada, conti-
nue cumprindo. _ 

A Sr'l Benedita da Silva- V. Ext' me concede 
um aparte? 
. ·O SR. JOS~ ALVES - Com prazer, Senadora 
Benedita da Silva. ·. · , .. 

A Sr'l Benedlta da Silva - Senador José Al
ves, estou ouvindo ·atentamente o seu pronuncia~ 
manto. V; Ext'; como tantos outros Srs:'Senadores 
nesta Casa, coloca-se ·na defesa da Vale do Rio 
Doce. Temos uma preocupação, que é legítima: não 
sei se haverá uma politica correta para inviabilizar a 
privatização dela. A cada dia convenço-me de que 
não apenas nós, que fazemos parte dessa instãncia 
de Poder, mas também o povo brasileiro, se consult
ado, na sua maioria, não aceitaria a privatização da 
Vale. E não aceitaria exatamente pelasrazões E)X· 
pi:>stas por V. Ei<". no -seu-pronunci~u-Tiento: -a Vale do 
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Rio Doce é uma empresa que dá lucro e que ainda 
não conseguiu atingir o seu maior objetivo que é ex
plorar o nosso subsolo. Por que privatizar essa em
presa, que tem todas as condições de melhorar ain
da mais a sua produção, vendendo-a para grupos 
estrangeiros que não terão a responsabilidade, in
clusive, de garantir a mão-de-obra brasileira nesse 
contexto? 

Senador José Alves, estive na África do Sul no 
final de semana próximo passado e lá tive oportuni
dade de discutir a respeito de toda a situação políti
ca e económica daquele país em reconstrução após 
o apartheíd. É evidente que a Anglo-American Cor
poration é uma das mais ditosas empresas na África 
do Sul. Como apoiadores da luta contra o apartheld, 
queremos ver na África do Sul todas as condições 
para que a justiça social ali se faça. _ 

- --Assim como a África do Sul, que ·conta com 
essa grande empresa; nós; brasileiros, como cidadã
os e políticos, queremos que a Vale do Rio Doce te-

. nha o nosso aval na sua privatização ou não. Para 
isso, é preciso que essa discussão passe por aqui. 
TIVe oportunidade de discutir com os parlamentares 
da África do Sul as decisões que eles têm tomado 
sobre a política económica ·do seu pais.- Enquanto 
isso, nós não temos condição; sequer, de fazer pas:.. 
sar um requerimento que garanta o debate sobre a 
-privatização da Vale do Rio Doce. Isso para nós rep
resenta uma perda muito grande, porque não esta· 
belecemos aqui um debate político na área económi
ca; somos esmagados pelo rolo compressor do Go-~ 
vemo e temos de votar suas medidas a toque de 
caixa, o que já nos levou grandes patrimõnios. Por-

- tanto, Senador José Alves, pertinente é V. Ex& quan
do afirma que a privatização da Vale, com todos os 
recursos que tem, deveria, ser discutida por este Pie-

- nário; para- que aqui pudéSsemos. tomar a .decisão 
de devolver ao povo brasileiro a condição de- partici
par desse debate. Louvo V. Ex" por ser mais uma 
voz na tribuna do Senado Federal a defender nosso 
grande patrimõnio. Tenho certeza de que estamos 
agindo corretamente. 

O SR. JOSÉ ALVES- Agradeço-lhe, ilustre 
Senadora -Benedita ·da Silva, · os. esclarecimentos. 
Com muita satisfação, vou incluir o aparte de V. Ex& 
em nosso modesto pronunciamento. 

Sr. Presidente, SJ4s e Srs. Senadores, melhor 
utilizada pelo Estado, a Companhia Vale do ·Rio 
Doce, responsável pela exploração de nossas rique
zas naturais, poderia ser um forte aliado do Governo 
para o pagamento da dívida interna e da extema. 
que, na realidade, é o maior problema que temos, 

pois sua rolagem e as provisões para amortização já 
consómem metade do Orçamento da União. 

E eu pergunto o que o Governo vai fazer com 
os míseros R$5 bilhões obtidos com a privatização 
da Vale, a maior privatização feita na América Lati
na, para abdicar do controle dessa empresa, numa 
operação apressada, sem consenso. 

Vendida a Vale e não resolvido ·o problema da 
dívida, depois virão as pressões e os argumentos 
para que se entregue tudo que tem valor neste Pais: 
a Petrobrás, a Telebrás, o Banco do Brasil, a Caixa 
Económica, as companhias de eletricidade. Depois, 
o que teremos nós para vende_r? 

As especulações já feitas pela imprensa, que 
às vezes exagera na redação, mas qúe nunca erra 
na direção -e na previsão dos acontecimentos; co
mentando os consórcios que estão sendo formados 

· · por segmentos do ·empresariado brasileiro, mostram 
que não estão surgindo arranjos e soma de valores 
que excluam a necessidade de participação de em-

"-presas estrangeiras: Sempre em órbita estão_ as 
principais concorrentes da Vale, que com ela divi
dem o mercado mundial de minérios, ou ainda os 
seus principais clientes. 

De .qualquer fÓrma a preocupação mundial é 
com relação aos preços dOS prodUtos e aos lUcros 

· fantásticos, o que vem ouriçando os potenciais inte
ressados nos destiriós da empresa, como os austra
lianos, os inglese$; os sul-africapos, os japoneSes e 
também o grande mercado asiático. Sendo a Vale 

. responsável por quase um terço do minério de ferro 
c do mundo, o monopólio mundial tanto interessa a 
. uns quanto apavora a outros. 

- -· A revista Exàme, edição 632, deste mês, em 
. artigo intitulado "Queixem-se ao Bispo, cavalheiros", 

comentando que á Vale será vendida apesar ·das 
. opiniões contrárias;'que incluiu até a Igreja, quando 
D. Luciano Mendes de Almeida, Bispo de Mariana e 
ex-5ecretário-Geral da CNBB criticou, em artigo da 

_Folha de S.Paulo do último dia 1 o,. o edital de priva
tização, transcreve· declaração do Ministro do Plane-

·"iamento,- Antônio Kandir. Segundo S. Ex-, os divi
. ,,denclos que a União recebe pelas ações da Vale, 

por ano, .não ultrapassam R$75 milhões, o que rep
resenta apenas a terça parte dos rendimentos da 

. poupança Alega o Ministro que, "se privatizada, re
ceberá novos investimentos, crescerá e passará a 
pagar em impostos muito mais do que recolhe em 
dividendos•. 

Agora pergunto: se a União, sendo dona dessa 
. ,_empresa, eficiente e rentável como as mais rentá

veis do País e do mundo, que também paga impos-
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tos -e divider·idos, como' outra cjuaíqüer empresa do 
mercado, não arrecada o que já é seu, espera rece
ber mais facilmente da Vale se ela estiver em mãos 
privadas, quando se sabe que no Brasil para cada 
centavo arrecadado um outro escapa da malha fis
cal? 

Todos nós que estamos aqui, Sr. Presidente, 
Sr"s e Srs. Senadores, fomos eleitos pela população 
para defender' os interesses de nossos Estados e os 
interesses de ·nosso País, visando ao progresso e ao 
bem-estar dé,.toda a Nação. Embora com naturais 
divergências partidárias, todos queremos o que for 
melhor para o Brasil. O que me assusta, Sr. Presi
dente, é que a venda da Vale venha a causar prejuí
zos irreparáveis à nossa economia e a própria sobe
rania do Estado brasileiro. 

Temo pelo futuro de nosso País e não posso 
deixar de refletir sobre as opiniões de pessoas de in
suspeita responsabilidade, experiência e, especial
mente, conhecimento, que não é virtude e atnbuto 
de cargos. 

··Portanto; quero me solidarizar com O. Luciano 
Mendes de Almeida e· me associar às suas preocu
pações de brasileiro, intélectOàl e importante repre. 
sentante do pensamento de uma instituição que, du
rante milênios, tem resistido às· conseqüências dos 
.erros humanos, especialmente aquelas provindas do. 
poder e da vaidade~ 

·· · ·A experiência do 'Programa Nacional de Privati-
. · zação;· a partir da lei 8.031, de 1990, foi a de ven

der, efetivamente, 34 empresas, de onde se apurou 
o montante de' 8,6 bilhões de dóll!l'lis, mas apenas 
1,3 bilhão em moeda corrente;.o que corresponde a 
apenas 15% das vendas. E se-isso foi feito com o 
objetivo; como se ·dizia, de redução da dívida e do 
déficit públicos; de nada adiantou, porque a dívida. 
hoje; devora, como disse .antes, metade do orça
mento da União 

A venda da CVRD em naCia vai contribuir para 
a redução da· dívida pública, pois ·cinco bilhões de 
dólares é um naaa Para uma·<tívida 'de mais de 200 
bilhões. O que 'é lamentável é-que se queira entre

. gar, com a empresa, também as reservas, que espe-
cialistas não ·càmproinetidos: com' a privàtização já 
avaliaram em ffiàis de 1 trilhãô de dólares, talvez a 
única alternativa de ·podermos pagar ·a dívida que 
vem sugando a seiva de nossa economia e produ
zindo este quadro' deplorável de fome, miséria e po
breza. 

Sr. Presidente, Srlls e Srs. Senadores, os Esta
dos Unidos e a Inglaterra, arautos do desmonte es
tatal, defensores das privatizações, são economias 

atualmente com imensas dificuldades, um déficit pú
blico enorme, um desemprego assustador; enquanto 
a Alemanha fortalece a sua posição económica na 
Europa e o Japão vem se tomando a maior potência 
da economia mundial. 

E aí vem a globalização, a riqueza do mundo 
em poucas mãos, e o Brasil quer abdicar dos seus 
trunfos, de suas riquezas estratégicas, como o urâ
nio, que, segundo vazou· na imprensa, exíste nos 
campos de lavra da Companhia Vale do Rio Doce. 

Considero historicamente oportuno que o Se
nado da República ·use suas prerrogativas para in
vestigar este processo de alienação, suas repercus
sões futuras sobre a ·soberania nacional, e procurar 
identificar possíveis ligações de pessoas que estive
ram trabalhando na formulação do programa de pri
vatização e que estejam atualmente envolvidas em 
instituições que se candidatam, potencialmente, à 
compra de parcela do. controle acionário da empre-

.. sa, quando da realização do'leilão. · ' · 
Gostaria de saber'quanto o Governo está gas

"-.''ta~ndo nas ·campanhas publicitárias para a venda da 
· Vale e, ainda, se o Executivo tem respondido aos re
. • querimentos de informação de membros desta Casa 

sobre assuntos -relacionado$ à venda da empresa. 
·' .:,; : ·:o destino da Companhia Vale do Rio Doce, Sr. 

Presidente, é uma questão de fundamental impor
-, tância para o futuro do nosso País, do qual o Sena
···do da República não pode se omitir. 

· · Muito obrigado: 

Durante o discurso do Sr. José Alves, 
o Sr. .Lúcio Alcântara deixa a cadeira da pre
sidência. que é ocupada pelo Sr. Antonio 
. Carlos Magalf!ães,. Presidente. , _ : 

. ,_ , O SR. PRESIQE~ (~dnio Carlé,s, Magalhães) 
. ·-'Sob~ a 'l)'leSii, ·requ!i!rirnento gue· será lido pelo Sr • 
. J 2 Secretáiio em exerdcio, Senador tas'ildo Malda-

ner. 

· É lido o seguinte 

. REQUERIMENTÇ) N2 215, DE 1997 

Senhor Presidente,-

Requeremos,.,nos termos do art. 218 do Regi-
". mento Interno e de acordo com as tradições da 

• Casa, as seguintes homenagens pelo falecimento do 
'ex-Deputacjo , Estadual · Constitilinte - Constituinte 
Estadual de 1934 -Carlos Eduardo Benevides. 

a) inserção em ata dé um voto dé profundo pesar; 
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b) apresentação de condolências à família e ao 
Estado do Ceará e à Assembléia Legislativa daquele 
Estado. 

Sala das Sessões, 24 de março de 1997.- Lú· 
cio Alcântara. 

O SR. PRESIDENTE (Antonio Carlos Magalhães) 
-Com a palavra o Senador Lúcio Alcântara. 

O SR. LÚCIO ALCÂNTARA (PSDB-CE. Para 
encaminhar. Sem revisão do orador.) - Sr. Presiden
te, Sr"s e Srs. Senadores, Carlos Eduardo Benevi
des, conhecido como Carlito Benevides, nasceu em 
Pacatuba, a 13 de dezembro de 1904. Era farma
cêutico de profissão, tendo sido proprietário, em For
taleza, das farmácias Belém, Theodorico e Popular. 

Juntamente com Clóvis Arrais Maia, lbiapina 
Siqueira e Abílio Vieira de Melo fundou, na década 
de 70, a Cooperativa de Crédito do Comércio e Po
pular Ltda, sendo seu diretor-gerente, incumbido de 
chefiar .a área operacional. . . . . . . . 

Exerceu liderança .. política em · Pacatuba, 
Guaiúb?- e. _ltaitinga, 9e!ltre outros municípios, junta
mente com o seu irmão Eduardó, Carlito Benevides 
elegeu-se, em 1934, Deputado à Assembléia Legis
_lativa do Ceará sob a ~genda da Uga Eleitoral Cató
lica. Constituinte àquela época, é o último_sobrevi
vente entre os !tinta membros que. compunham 
aquela· Casa do Povo. · . . . 

Na eleição indireta de Governador do Estado, 
seu ·voto foi decisivo para g3rantir a vitória de Fran
cisco Menezes Pimentel, eScolhido por .16. votos 
centrá 14 dados ãõ. !seu· concorrente, José Acioly. 
Mesmo sem mandato, continuou, no pós-democrati
zação, a exercer atividades partidárias, integrando o 
Diretório Municipal do PSD de Fortaleza. . _ ... · . · .. 

SoiTJElnte no pleito de 1974, Carlito aenevides 
retomou à.Assembléia Legislativa, tornando assento 
em cadeira até há bem pouco ocupada po~ seu filho, 
.Mauro· Benevides, vitorioso, em memorável campa
nha, para o Senado Federal, Senador que foi .aqui 
por dois mandatos e ex-Presidérite desta CaSa. -~, 

Entre os seus Pares, Carlito granjeou ·respeito 
e simpatia, cumprindo, com seriedade e espfrito par
tidário, o mandato de que fora investidO corri qUi!S9 
11 mil sufrágios,. na legenda 9o então Movimento 
Democrático Brasileiro. · ·· · • · 

Os seus sucessores no Legislativo cearense 
foram os netos Carlos Benevides e Mauro Benevi
des Rlho, este exercendo atualmente a Uderança 
da Bàncada do PSDB. · .. -

Além de Mauro Benevides, são seus filhos Mir
tes Benevides Amaro, casada com Dr. lrineu Amaro, 
e o médico Maurício Cabral Benevides, Presidente 

·da Academia Cearense de Retórica, que foi-meu co
lega no Ginásio Farias Brito e depois na Faculdade 
de Medicina da Universidade Federal do Ceará Era 
casado, há 65 anos, com a Sr'! Nenzinha Cabral Be
nevides. 

Cariito Benevides faleceu no dia 20 próximo 
passado, em Fortaleza. 

Essa a razão do meu requerimento, Sr. Presi
dente. 

O SR. PRESIDENTE (Antonio Carlos Magalhães) 
-Em votação o requerimento. 

Os Srs. Senadores que o aprovam queiram 
permanecersentados.(Pausa) 

Aprovado. 
Será cumprida a deliberação do Plenário. 
O SR. PRESIDENTE (Antonio Carlos Magalhães) 

.. -Volta-se à lista de oradores. . 
Concedo a palavra ao nobre Senador Lúcio AI

. cântara. , 
· ·.-.- ·O SR. LÚCIO ALCÂNTARA (PSDB-CE. Pro

\ nuncia o seguinte discurso.) - Sr. Presidente, Sr"s e 
.. srs. Senadores, .março chegou .e as-chuvas escas-
seiam. Os cearenses lançam olhares cada vez mais 

.. -apreensivos aos céus, em busca de sinais que .ve-
. nham a desmentir presságios de um novo período 
de seca· Passado o prazo de 19 de março, dia de 
São. José, que o cearense coloca tradicionalmente 
como derradeiro alento de esperança na mudança · 
do quadro de estiagens, esvai-se a esperança, pois, 
se São José não, conseguir o. milagre, não haverá 

. mais o que esperar. 
Os números divulgados pela Fundação Cea

. rense de Meteorplogia - Funceme - sã() desalenta
. dores, ou pouco animadores, não obstante p~ipita

. ções que ocorreram em todo .o Estado do Ceará no 
:_.último fim de semana. A variáv:Ell principal, ou seja, a 
... Zona . de Convergência lntertropical, responsável 
_ pela maior concentração no período chuvoso no 
.. Ceará, permanece na linha do Equador, quando já 
. deveria ter descido. Por isso, janeiro e· fevereiro to-

i-am meses de verão prolongacià: .Eriquânto isso, os 
,_· Estados do Maranhão e do. P.iaur, também submeti
_: dos ao mesmo sistema, conS~!J!Í"am,_regi~J?_S;plu
.. viométricos em tomo da média anual. 

:. . . Outros indiciadores para previsão de chuvas no 
Nordeste também-não alimentam esperança. Segun

, do a Funceme, os ventas do Hemislério Sul esmo 
_:mais fortes do que o normal, o~ do Hemisfério Norte 
. mais fracos do que 'o normal.. Já a temperatura do 
Oceano Atlãntico está quente no Norte e fria no Sul, 
fatores, segundo os analistas, ligados à Zona de 
Convergência e com reflexos diretos no regime de 
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chuva cla·regiãu. A evolução no estudo do Atlântico 
é uma comprovação de que não é só o El Niiio res
ponsável pelo desfavorecimento das chuvas, mas 
outros fenômenos como o pólo invertido. 

Uma análise mais acurada dos fndices de chu
va deste ano confirmam a estiagem prevista O Go
vemadorTasso Jereissati aguarda o desdobramento 
dos fatos com prudência, mas preparando a estrutu
ra do Estado para fazer face a essa ocorrência. As 
chuvas que banharam algumas regiões foram provo
cadas por sistema secundário, sem a garantia de 
generalização, servindo apenas para alimentar as 
esperanças num bom inverno e a realização de des
pesas com o preparo dos plantios. 

Ou seja, segundo o conceito· dos meteorologis
tas, é a má distribuição das chuvas no tempo e no 
espaço. Se aplicado a essa realidade retratada pe
los números da Funceme, não há corno deixar de re
conhecer que o fenômeno - a seca - está se carac
terizando e já afeta a produção agropecuária e pro
voca a falta de água para o consumo da população. 

· É bom lembrar que na úHima seca sofrida pelo 
Nordeste, em 1993, passaram de 1.200 os municí
pios em estado de calamidade pública, nos quais fo
ram alistados dois 'milhões e:cinqiienta mil pessoas. 
Salvo engano; o nosso Presidente era ·Governador 
da Bahia quando experimentou a calamidade naque
le grande Estado do Nordeste. Foi permitido o apro
veitamento de um trabalhador para cada família de 
seis membros. O salário, por sua vez, para uma jor-. 
nada de trabalho de três dias :por semana, foi de 
meio·mínirno mensal. 

Apesar dessas limitações, foram gastos aproíd
madamente US$500 milhões no desenvolvimento de 
trabalhos comunitários. Considero· jüstifiéável :esta 
ação, de caráter·eiliergencial, pois as estiagenS pro
longadas arrasam com a agropecuária; diminuem as 
atividades econômicas em geral e têm comcl cOnse
qüência a elevação 'do fndice de desocupados 'e o 
aumento ou o agravamento da pobÍ'eza e da indi
gência. Mas não posso deixár _de reconhecer ·que, 
devido à pressa. na .implementação das frentes de 
trabalho, são inevitáveis as:'distorÇõeif'na''Seleção 
dos alistados, na aplicação de recursos, ocorrendo 
sérios desperdícios, com construção de obràs de uti
lidade duvidosa e de escassa durabilidade:''·· 

É intereSsante registrar um ~paiãdox6.-A seca, 
conforme provam vários pesquisadores, apreSenta
se corno um momento tradicionalmente privilegiado 
para a geração de tomada de decisões importantes, 
refletindo novas tendências e deflagrando novas me
didas em prol do se-mi-árido nordestino. 

Não estamos aqui para pedir medidas· paliati
vas ou assistenciais que possam lembrar aquelas si
tuações, que já pertencem ao passado, das chama
das indústrias das secas, aquela lamúria que, muitas 
vezes, era até mal interpretada pelo País e pelos go
vernos. 

Como exemplo, iniciaremos pela seca de 1 888, 
conhecida pela seca dos três anos, a qual provocou 
a criação, em 1907, da lnspetoria de Obras contra 
as Secas. 

A estiagem de 1930 a 1932 afetou três milhões 
de pessoas, provocando que a Constituição Federal 
de 1934 destinasse ao combate às secas 4% da re
ceita tributária da União, benefício que foi extinto na 
Constituição de 1937. 

· · A seca de 1958 ensejou a criação da Sudene, 
ein ·1959. · · · · 

A estiagem de 1970, coincidente corri a época 
do chamado "milagre brasileiro•, fez com que surgis

. se uma série de.program~. muitos deles concorren
tés entre si. Em 1971 erà instalado ci Pr'otérra; em 

· 1974, o Polonordeste; o Sertanejo em 1976, e o Pro
hidra em 1979. 
. . A .grande seCa· .dos : 9inco anos, de. 1979 a 

1983;'-provoCoU O éicpresSiVO aJistament~ Oe até 3 
milhões e -'tOO mil pessoas, no ano limite de 1983, 
com gastos chegando próximo a 4 bilhões de dóla
r-eS,' mais. do que· o DNOCS 'absorveu em oitenta 
anos de trabalho, inclusive para custeio·_ isso quer 
dizer que, de j979 a 1983;· COf1sumiram-se quatro bi
'Jhões de dóiRres, ·máis do.-que à DNOCS absorveu 
em seús oitenta anos de ·existência: A seCa. incenti
vou, ainda em 1983; a' elabOração de um trci.balho 
sobre a transposição:·de ·águas dos Rios São Fran
cisco ~ .Toc:aQtins __ paia à semi-árido, o que exigiriam 

··_obras e opeíações de'eleifados_'custos.'Erítre 1984 e 
·' 1986;-'foi elilbo_radà" o eStudo' de irrigação'do semi
-árido, cOntando com as águas da transposição do 

''Rio São:Francisco~' Erid985, foi criado o Ministério 
da lriigação,' err{sêgúida .. eidinto. A COnstituição de 

:··f988 fixou 3"k-dos.impostós sobre renda e proven
.. tcis'de qualquer natureza 'e produtos industrializados 
.'; pàrá programas' de finànêiamento 'dó setoi'piodutiVo 
·: .. das Regiões 'Nordeste;' Norte·e Centro-Oeste, atra-

vés de fundos especfficos, que nO caso da minha re
gião ·é denominado·· FN~ ' que é gerenciado pelo 
BNB. 

Vejam a mudahça de estratégia Todos os re
cursos anteriormente previstos Pa-ia coiTibate· às ·se
cas eram destinados a instituições públicas, órgãos 
do Governo. No caso, o Fundo Constitucional tem 
uma destinação para financiamento de projetes de 
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desenvolvimento na agropecuária, na indústria, mas 
para o setor privado. A sua correta gestão pelo Ban
co do Nordeste está ensejando grandes benefícios à 
região. 

A última seca de 1993 provocou ampla discus
são sobre a necessidade do imediato início das 
obras de transposição do Rio São Francisco, através 
de um canal de'120 quilómetros de comprimento, li-

.. gando Cabrobó, em Pernambuco, a Jati, no Ceará, 
que possibilitárá elevação de 70 metros cúbicos de 
água. Daí, a água se esprairá pelo leito do Rio Sal
gado, iniciando-se o processo. A falta de consenso 
político entre os Estados atrasou o projeto. 

Nesse período, também se discutiu o desperdí
cio representado pelas obras de açude e de períme
tro de irrigação, há anos paralisadas, que foram ins
pecionadas por comitiva do Congresso NacionaL-É 
de justiça afirmar que o Presidente Fernando Henri
que Cardoso retomou parte dessas obras, concluin
do algumas, e autorizou o início da barragem do 
Castanhão, no meu Estado, essencial no projeto de 
transposição de bacias e que acumulará, no máxi
mo, até 6,5 bilhões de metros cúbicos de água. Esse 
açude cobrirá 60 mil hectares na cota de enchente 
máxima provável e permitirá a expansão da área irri
gada em mais 43 mil hectares, além de outros bene
fícios. Faz parte, conio barragem pulmão; do com
plexo que será montado pela transposição ·do Rio 
São Francisco. 

Nessa pausa, entre a última seca e os invernos 
que a sucederam, discutiu-se também como ampliar 
a área irrigada na região mais seca do País, desta
cando-se a necessidade urgente de repensar os mo
delos já gastos e vencidos, como, por exemplo, o 
usual sistema de perímetros irrigados, sob a orienta
ção e gestão de organismos governamentais .des
comprometidos com resultados e lucros, conduzidos 
como se tratasse de atividade beneficente. · · · · 

É preciso aprender com os erros do passado, 
desenvolvendo imediatamente um programa que 
possibilite o total aproveitamento de toda a nova 
área a ser incorporada ao processo produtivo,· pela 
introdução da agricultura irrigada nessas· mesmas 
áreas, através da montagem de empresas âncoras 
capacitadas, que saibam como plantar, como indus
trializar e como vender nos competitivos mercados 
globalizados de produtos agrfcolas. 

Embora ainda otimistas, temos de estar prepa
rados para o desencadeamento de ações visando 
fortalecer, com obras estruturantes, a região dos 
efeitos das secas e atenuar a migração campo-cida
de. 

Em primeiro lugar, é necessário que, com a 
mediação do Presidente da República, resolvam-se 
os conflitos de opiniões e interesses entre os Esta
dos; terminern'Sé, ·ae uma veL-portOdas-;-os estudos 
de impactos ambientais e econômicos, de modo a 
iniciar, de imediato, o projeto de transposição do Rio 
São Francisco, para nós suficientemente viável e 
com exemplos de sucesso em vários países, inclusi
ve no mundo em desenvolvimento . 

Em segundo lugar, como uma forma concreta 
de geração de empregos produtivos, devem ser ace
leradas as obras em execução, inclusive o Casta
nhão, que já emprega três mil pessoas em meu Es
tado. Os 40 açudes previstos pelo Programa de Ur
banização -Prourl:l ..,. devem também receber um re
forço financeiro para aceleração da construção des
ses lagos, saltando-se etapas em seus cronogra
mas, bem camo dos perímetros de irrigação em fase 
de conclusão. 

Um trabalho. polftico do Governo Federal junto 
\ao BIRD poderá acelerar a tramitação .e o início ime

diato das ações do projeto de integração de bacias, 
que, juntamente com a transposição de águas exter
nas ao Estado, possibilitará a resolução do problema 
de abastecimento.dágua no Ceará.. · 

A Secretaria.·de Recursos· Hídricos do Ceará 
deverá, por sua vez, intensificar o monitoramento 
dos reservatórios,· inclusive planejando,. como . aliás 

· eStá fazendo, -a-- oferta de água para os próximos 
anos. O Orós, que é o maior. açude do Ceará em 
operação, já reduziu sua vazão .de 12 metros cúbi= 
cos por segundo para 1 metro cúbico por segundo. 
Uma outra providência a ser tomada será a transfe
rência de água do .açude Pacajus para o Pacoti, res
guardando Fortale~a Temos _ç!~-poupar água.~n
sando não só no presente ano, mas em 1998, 

O Sr. José Alves - permite-me V •.. ExW. um 
aparte, nobre Senador Lúcio Alcântara? 

O SR. LÚCIO ALCÂNTARA- Pois não, nobre 
Senador José Alves. 

o Sr. José Alves- Senador Lúcio Alcântara, 
V. ExA, na tarde de hoje, aborda neste plenário um 
assunto de vital importância parà." à compreenSão do 
fenômeno das secas. V. ExD traz dados, com seu 
corriqueiro equilíbrio, com sua informação de nor
destino, que nos levam a urna reflexão muito profun
da Na última seca, em 1993, o Governo Federal 
gastou, apenas em pagamento às frentes de emer
gência, US$500 milhões. Se passarmos pelo Nor
deste hoje, poderemos obser:var que, das obras rea
lizadas com esse dinheiro, o que r~sta é muito pou
co~ V. Exª reconhece que tal quantia serviu para, 
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emergencialmente, pagar três dias de trabalho de 
um nordestino. É lamentável que o Nordeste, ainda 
neste século, esteja em tal situação. V. Exª traz uma 
nova visão de como combater a seca, o que o Go
verno está pensando em fazer, como está agindo, 

. ou seja, que é com a participação da iniciativa priva
da, o financiamento de projetes que venham a gerar 
emprego e renda, através do FNE. Apenas, como 
nordestino e preocupado com essas questões, como 

. V. Exª, entendo que os juros cobrados pelo FNE ain
da estão muito ~levados, muito aquém da realidade 
sócioeconômica. Mas é um caminho correto a ser 
perseguido, o fortalecimento do· Banco do Nordeste 
oferecendo mais recursos compatíveis com a finali
dade da criação do FNE, que tinham juros subsidia
dos para a agricultura, como todo mundo faz. Para
benizo V. Ex!' e agradeço a· opOrtunidade de apar
teá-lo. 
. . O SR. LOCIO ALCANTARA - Senador José 
Alves, estamos trazendo esse· assunto com sereni
dade, com equilíbrio, não queremos escandalizar e 
muho. menos' criar uma espéc\~ :de comoção nacio-

. iJàj e'n) tomo disso •. Tanto pe~~mos assim como é 
orientação do próprio Govemádor Tasso Jereissati 
tratar o assunto ~1"{1 seriedad.e; .eom equilíbrio, com 

.. fi.~~ e na ~u~. de so.l~ms .concretas e dura-
· doutas. 
· · · · : :Muitas veze~. a~ elites náclónais - a área !flaÍS 
: deséi"!I(Oivida do .':'~ís - viam ~ questão da seca 
muito mais como uma espécie·de esperteza nordes-

)ina; :como sé i~ci ;esse .uma:!T(aneira de extorquir 
· do Páís' recursos que depois.'ia'm sumir no ralo do 
· · despéidício, dá oorrupção, dos desmandos. Quere
. ·1]10s,qar a essa, gu~!;tão da seCá um outro enfoque, 
·queremos mostrar' a sua relevância, a sua impartân
~ cia, porque são )pJIIiões de n9fciestinos que vão so
'frer diretàmente 'as CbnseqüêÍlCiàS desse fenômeno 
climático. Queremos que esse fenômeno seja trata
do de m1meira càíreta e equilibrada, visando o me
lhor aproveitamento· possível·dos recursos disponí
veis para que, inclusive, se efetivem soluções per
manentes que :tomem . cada vez mais o Nordeste 
menos wlnerável 'à seca, já que esta virá sempre, 
i>ois·é· uma contingência da quat ·não podemos fugir. 
É préciso que desimvolvamos uma estrutura capaz 

·de absorver o·fénõmeno da seCa sem que este se 
transforme um uina catástrofe, em uma grande cala
midade. Esse é o sentido de nosso pronunciamento. 

· A meta do· Governo do Ceará, em relação ao 
abastecimento d'água, é ir acabando gradativamen
te com a utilização de carros-pipa, considerados ins
trumentos de aumento da mortalidade infantil em 

função da péssima qualidade ae água servida à po
pulação. O carro-pipa deverá ser substituído por po
ços munidos de dessalinizadores e pela construção 
de 300 km de adutores que se somarão aos 100 Km 
já existentes. 

O Plano de Combate às Secas deverá contar 
ainda com a criação de empregos temporários em 
áreas de instalação de adutoras, desr:natamento em 
localidades onde serão construídos os reservatórios 
permanentes, como o Castanhão e os 40 lagos do 
Programa de Urbanização:-: P.rourb -, o emprego de 
homens no reflorestamento em áreas desertificadas 
e um reestudo do Projeto São José, que deverá ser 
redirecionado para aquelas obras, principalmente hí
dricas, que ocupem um grande número de pessoas. 

Temos de buscar mebàriismos de fazer uso pú
blico de reservas hídricas permanentes que, embora 

. construídas com dinheiro do Governo, .foram instala
.. dos. em propriedades privadas de sui>ostos donos 

que impedem o uso das águas.~ PQpulações no en
:,torno dos aç~des •.• 

A Fundação. Gea.rense de Meteorologia e Re
, cursos Hídricos, a Funceme, está apresentando pro
. posta para instalação de. urn. r:adar meteorológico no 
centro geográfico.do Ceará, em Quixerarnobim, para 
.coletar as informações.em.tpda o Estado, a partir de 
·.um único ponto·de observação. 

• · · , Temos· de esmiuçar ·e· executar toda essa 
·agenda, tirando o.problema das costas·do santo pa
droeiro, São José. 

Quanto esse projeto muHifacetado, que,acaba
.. mos -de expor for viabilizado, tendo como setrmarco 

maior a .transposição do Rio ~ão Franciscq, com ele 
_.virá .a modernização da região. E nesse dia, com 

certeza, .o noticiário das Tvs falará menos. das secas 
. nordestinas.- das geadas.ou·~as encf:lent~ do Sul e 
do. Sudeste, preocupando-se apenas com as seyões 
econômicas dos jornais, não .. as páginas policiais 
como hoje, porque o Nordeste estará integrado à 
.economia do Brasil. Na·busca dessa el11'rejtada,.es-

.. peramos · C:oritar com· o apOio· de tOdos os campa
- nheiros desta Casa, do Governo Federal e de toda 
~: sociedade __ brasileirà. . · · · · · 

Era o que tinha a dizer. 
Muito obrigado. 
O SR. PRESIDENTE (Antonio Carlos Magalhães) 

-Com a palavra a Senadora Benedita da Silva, para 
uma comunicação inadiável. 

A SRA. BENI:DITA DA SILVA (Bioco/PT-RJ. 
Para uma comunicação inadiável. Sem revisão da 
oradora.) - Sr. Presidente, Sr's e Srs. Senadores, 

· '· venho à tribuna para, em primeiro lugar, comunicar 
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que estou dando entrada em um projeto que regula
menta a experimentação técnico-científica na área 
de engenharia genética, vedando os procedimentos 
que visem à duplicação do genoma humano com a 
finalidade de obtenção de clones de embriões e se
res humanos, porque, desde a recente divulgação, 
nos meios de comunicação nacionais e internacio
nais, de experimentos na área de engenharia genéti
ca que resultaram na reprodução de um ser animal 
idêntico a um espécime adulto a partir de células so
máticas deste, a sociedade em geral foi tomada de 
grande perplexidade e temor, objetivamente justifica
dos, de que o mesmo possa ocorrer com elementos 
da espécie humana. 

O crescente desenvolvimento que se verificou 
nas áreas de biologia molecular e engenharia gené
tica na segunda metade deste século, acompanhado 

,, de sua concentração nos meios de pesquisa cientJli
ca dos países do nciminado Primeiro Mundo, colo
cou à disposição dos técnicos e cientistas a possibi
lidade de modificação e reprodução dos genomas de 
seres vivos, vegetais ou animais, criando-se espéci
mes transgénicos, e, 'êomo se deu a conhecer re
centemente; de seres, g~neticamente idênticos a,o 
doador. Tal perspectiva,. em -princípio, abre vastos 

, horizontes de aplicação prática em prol do desenvol
vimento da sociedade· humana nos mais diversos 
domínios da realidade, como a agropecuária, a tera
pêutica e a prevenção de defeitos inatos do metabo
lismo humano ou animal. : 

'Como· nos ·ensina' a história, descobertas e 
·'avanços científicos que promoveram verdadeiras re
voluções no saber humano, descortinando um futuro 
onde sua aplicação viesse a proporcionar uma efeti-

, va melhoria na qualidade de vida da sociedade, tor
·naram-se motivo de triste agravo e pesar à-humani

, dade, sendo notório, como ilustração, o efeito devas-
tador que o domínio da energia nuclear legou à nos
sa história recente 

A. motivação fulcral de minha proposição, ora 
levada à consideração desta Casa, prende-se à ne
cessidade de que se nos arrasta de impedir que ve
nha a ocorrer séria lesão à condição humana decor
rente de um conjunto de conhecimentos científicos 
cuja utilização pode, atual e efetivamente, tomar um 
pesadelo à imagem de um mundo mais tratemo que 
o sonho da ciência sempre ouve por promessa·· 

Poderiam perguntar por que demorei tanto a 
apresentar este Projeto, porém, dadas as recentes 
notícias, manifestei-me imediatamente, desta tribu
na, dizendo que o apresentaria. Apresento-o agora 
porque entendo ser o momento, após as pesquisas, 

não só em função da constitucionalidade ,que o Pro
jeto deverá ter, mas também pelas eorisultas neces
sárias feitas. Entendo que o referido Projeto terá o 
apoio da sociedade. 

Poderiam também perguntar para que este 
Projeto se o Presidente da República já se manifes
tou dizendo que jamais apoiaria ou aprovaria uma si
tuação dessa natureza Faço-o, também, porque a 
palavra do Presidente, não registrada oficialmente, 
poderá dar margem a que outros considerem essa 
iniciativa benéfica à sociedade brasileira. 

Esta é uma Casa por onde devem passar gran
des discussões e grandes projetos. E creio que este 
projeto seja de relevância e de interesse para a 
Casa como um todo. 

Era o que tinha a dizer, Sr.' Presidente. Muito 
obrigada. 

O SR. PRESIDENTE (Ant011io Carlos. Magalhães) 
. -Concedo a palavra ao nobre Senador Casildo Mal-

daner. · · · · 

O SR. CASILDO MALDANER (PMOS:SC. 
Pronuncia o seguinte discurso.) - Sr. Presidente, 
s~ e Srs. Senadores. não é este ainda o m<>niento 

, de chegannos a uma avaliação conclus~ ·.do .de
sempenho do Governo Federal no que se réfere à 
agricultura. Sem dÚvida, ao térinirlo do màridato do 
Presidente Femanqo Henrique ,~Idoso - .:9firo-me 
ao atual mandato··-, será possível determinarmos 
com maior preciSão até que _pomo as mec#cia$ de 
política agrícola implementadas foram corretas: Po-

. rém, não convém êsperar tanto. 'A. agricultura. éuma 
atividade por demais importante 'para que ~s 
prolongar, com ela, experiências, sem as necessá
rias cautelas e $em a pronià · corfeÇão. dós 'érros 
constatados. O pf9prio Gove0'1C1 já tem, serQ ~a:vjda. 
corrigido a rota e· alguns dos descaminhos.erQ que 
incorreu. 

O fato incontestável é qué,ó Setor agrféOJa 'foi o 
grande sacrificado ·nos primeiros anos de implanta
ção do Plano Real e de reestruturação da economia 
brasileira. Se a produção de giãos na ~fra 94195 

· atingiu patamar recorde de 81 milhões de toneladas, 
·.·as perdas de renda do setor nessa mesma satrá,.se-
gundo os cálculos de especialistas. ficaram eit~ 15 
e 20% em relação às do ano anterior. Quando cons
tatamos a significativa queda dos preços de produ
tos agrícolas no período, entendemos por que foi 
consagrada a expressão Ancora verde do . Plano 
Real. 

Ainda mais catastróficas foram as perdas relati
vas ao aumento das dívidas dos agricultores em de
corrência das exorbitantes taxas de juros praticadas 
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n-> r- aiS. ús pre1 .. :zos decorrentes d0 crescimento 
não previsível das suas dividas, nesse mesmo pe
ríodo, foram estimados em R$4 bilhões. 

Isso ainda não foi tudo, Sr. Presidente. A aber
tura dos mercados, especialmente para os países do 
Mercosul, juntamente com a nossa política cambial, 
conduziu a um .significativo aumento de importação 
de alimentos, prejudicando de forma acentuada, 
quando não desestruturando por completo, a cultura 
de alguns prod)Jtos importantes, como é o caso do 
trigo, do arroz e do algodão. 

A conseqüência de todos esses reveses para 
os agricultores brasileiros não tardaram a aparecer. 
A colheita de grãos da safra seguinte 95/96 caiu 
para 73,5 milhões de toneladas: um decréscimo de 
mais de 9%. 

Sabemos que os resultados das atividades 
agrícolas depende de um grande número de variá
veis naturais e sócio-económicas, apresentando 
sempre um maior ou menor grau de incerteza quan-
to ao seu bom termo. · 

Vemos assim com alguma apreensão a.S pro
clamações da equipe económica e do Ministro da 
Agricultura quanto à necessidade do setor' agrícola 
·atuar conforme as leis do mercado. Sabemos que 
isso não ocorre sequer nos países capitalistas de
senvolvidos, invocados como modelo do neolibera
lismo económico. Ao contrário, a agricultura, tanto 
na Europa como nos Estados Unidos, é fortemente 
subsidiada pelos respectivos governos~ Mesmo agó
ra, quando está ocorrendo, nesses países-industriali
zados, uma certa mudança na política de" concessão 
de subsídios, a regra é a de mudanças graduais e 
amplamente discutidas pelas casas legis.l~tivas. 

O Sr. Edison Lobão- Permite-me V. ExB um 
aparte?· 

O SR. CASILDO .MALDANER - ·Com muita 
honra, Senador Edison Lobão, ouço V. J:x!!. 

.. O Sr. Edison Lobão- Senador Casildo Malda
ner, o pronunciamento de V. ExB nesta tarde é de 
grande importância para que se possa entender-me-

. lhor a política agrícola que se estabelece em nosso 
País. Não temos tido uma política firme, coerente. 
Não tem havido incentivos,. estímulos à nossa agri
cultura. Este ano, estamos tendo possivelmente, se
gundo os anúncios oficiais, a maior safra agrícola da 
história do Brasil. Mas isso dependeu muito mais 
das terras, que são boas, dos nossos rurícolas, que 
são competentes e dedicados, e de São Pedro do 
que mesmo da ação do Governo. Essa é a verdade. 
Refere-se V. Exª, ainda que superficialmente, aos 

estímulos concedidos à agricultura nos Estados Uni
dos e na Europa. Ora, vamos verificar que o açúcar 
consumido na França é de beterraba, que custa o 
dobro do preço do açúcar da cana. Os franceses po
deriam simplesmente importar pela metade do preço 
todo açúcar que hoje consomem. Mas não, eles pre
ferem investir no interior do Estado, porque a um só 
tempo estão gerando emprego para os franceses, 
mantendo o francês do interior no lugar de origem -
onde nasceu e onde deseja ficar- evitando o incha
ço das grandes cidades e gerando, de qualquer 
modo, riqueza interna. Mas nós não conseguimos 
aprender isso com os franceses, nem com os euro
peus de um modo geral, nem com os americanos, 
nem com ninguém_ Nossa agricultura é o que se 
pode chamar de uma atividade. verdadeiramente 
desvalida da assistência e da orientação âo Governo 
Federal. Cumprimento V- ExB. por aoordâ(esse . .tema 

. de fundamental import:ãnCia para todos oS omsilei-
,ros: · · · · · · ·· · · ·. - ·· ~- .• 

._O SR. CASILDO MALDANER - Acolho, ;com · 
muita honra, o aparte de V. ExB, Senador Edison .Lo
bão. Gostaria de ilustrar aquilo que V .. ExB acaba de 
detalhar. A última safra ,de trigo no sul: .do Brasil foi 
muito boa, mas por falta de estrutura, está _havendo 

·uma falta de estímulo para o plantio,:que começará 
no final de abril ou início maio; poi~ depois da colhei
ta da soja, planta-se o trigo •. Os agricultores estão. 
desanimados, porque não houve a necessária pre
paração. Talvez seja falta de infra-estrutura ou de 

. recursos, ou, quem sabe, carece procurarmos fazer 
aquilo que é nosso dever, ou seja, criar possibilida
des para estocar a produção e, assim, podermO~ ali-
mentar nossa população. · · · · · 

· .. Aproveito até a deixa de alguns amigos meus 
que me telefonaram.ainda no fim.da·última semana 
e agora durante o dia, para ·áJZer que;. por paradoxal · 
que possa ser, estamos às vésperas -da Semana 
Santa e também na época da colheita do milho, no 
sul <lo Brasil principalmente. E há prod_utores de mi
lho que têm ido fazer compras às vésperas da Se
mana Santa nas cooperativas e me áJZem: ,~Malda-

-ner, fui· à cooperativa para tentar levar-.u111 ov~ de 
Pásooa para minha família em casa•. Vejam o exem
plo que trago: eles me deram os preços, que até 
anotei aqui: um ovo de Páscoa de 250 gramas está 
em tomo de R$6,00 a R$7,00 no mercado. E eles 
me dizem: 'Maldaner, veja só, para levar o ovo de 

· Páscoa paia minha família, tenho que dar um saco 
de milho' - um saco de milho debulhado de 60 kg 
está na base de R$5,00 a R$5,50, não chega a 
R$6,00. "Vou ao mercado com um saco de milho de 
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60 kg nas costas para poder levar um ovo de Pás
coa de 250 gramas e quando chego em casa ainda 
é oco: 

Parece brincadeira, mas no fundo é verdade. 
O produtor tem que dar um saco de milho de 60 kg 
para poder levar um ovo de Páscoa oco de 250 
gramas. Eles citam esse exemplo, fazendo uma 
ilustração com franqueza, dizendo: •senador, te
nho que dar ao armazém um saco de milho e, ain
da por cima, por certo uma galinha do meu terrei
ro, para dar uma alegria à minha família agora na 
Páscoa". 

São coisas que não têm dimensão de se com
parar, mas mostram que a questão não é fácil. Mes
mo aqui no bandejão, ao almoçar pelo custo de 
R$5,00 ou R$5,50, se comparado com custo da pro
dução do saco de milho de 60 kg, parece ridículo, 
mas, se compararmos bem, percebemos que não é 
fácil a vida no interior. Conforme diz V. Ex", precisa
mos segurar o homem no interior, para que não haja 
o êxodo. Precisamos estimulá-lo, oferecendo-lhe,.; 
para que tenha uma certa recompensa, melhores 
condições de saúde e de educação no meio em que 
vive. É preciso que criemos mecanismos para isso, 
sem dúvida. · · 

No Brasil, a prática tem sido a imposição de 
mudanças bruscas de rumo, correndo-se em segui
da atrás dos prejuízos_ O custo social e económico 
dessas experiências é por vezes demasiado alto. 
Pudemos presenciar o triste quadro de -ruína dos 
produtores de arroz no Rio Grande do Sul, tendo 
que vender suas próprias terras para pagar dívidas. 
Devemos ter claro que a agricuHura é uma atividade 
económica com características bem peculiares e, ao 
mesmo tempo, da mais aHa relevância para a socie
dade. Em nosso País, ela não só tem um papel fun": 
damental na pauta de produtos exportados, como. 
deve suprir as necessidades nutricionais de uma 
grande pópulação, para a qual ainda não foi resolvi
do o problema da fome. 

Dizia que era difícil avaliar a política do Gover
no Federal no que se refere à agricultura De fato;~ 
devemos atestar que o Governo -não vem assistindo 
em berço esplêndido à bancarrota da agricuHura na
cional. Algumas importantes medidas estão sendo 
implementadas, uma nova política agrícola vem se 
delineando. Já no final de 1995, a Lei n2 9.136 auto
rizou a securitização das dívidas dos produtores ru
rais, possibilitando a re~gociação dos saldos deve
dores de até R$200 mil por um prazo de sete anos, 
com juros favorecidos. Sem dúvida muito justa, ao 

corrigir o efeito devastador do aumento imprevisto 
dos juros, essa medida - ainda que, infelizmente, 

::nãcnenha contemplado todos os casos - mostrou
se de fundamental importância para trazer de volta 
à produção um grande número de agricultores en
dividados. Foram 190 mil os agricultores que ne
goci<Úam as dívidaS: totalizando mais de R$6 mi
lhões. 

Sinais de recuperação da atividade agrícola 
estão surgindo, tanto no que se refere à produção, 
como em relação às perspectivas de comercializa
ção. A Companhia Nacional de Abastecimento es
tima que a produção de grãos na safra de 96/97 
atingirá pelo menos 77 milhões de toneladas, 
aproximando-se do patamar de há . dois anos. A 
cotação_ internacional e~nacionaLdos. preços de 
produtos agrícolas vem mostrando.llítida terjdên-
cia de alta. · · · · · ·· • · 

Terrio5 também boas notícias no que ~refere 
à quéstão básica· do finái1Ciamento da :agricultura._ 

'-foi bastante compreensível o entusias1110 .com que o 
Presidente Feniándo Henrique Cardoso anunciou a 

- destinação de R$5,1 bilhões para o financiaqwnto 
da presente safra, bem mais que· os R$3,7 bilhões 
destinados à safra de 95/96. As taxas de juros eStão 
agora prefixadas em níveis éondii:e_ntes. com a finali
dade de financiar a produção_ agríéola. Ent~tanto, · 
uma boa parte do dinheiro dispol}ível.flão terrfche-. 
gado em tempo às mãos dos produtores, 'por ·proble-· 
mas de burocrac_ia estata~ ou bancária._A não _libera
ção do-créãrto .foi ainda mais grave no caso-do- R$1 
bilhão destiíiàdo. ao Programa Nacíonal_de Apoio à 
Agricultura ·Familiar·-· PRÓNAF;· ·ouim IniciatiVa 'ào_ 
Governo a ser saudada. Como afirmou. em recente· 
editorial O Estado de S.Paulo, os responsáveis pela 
política agrícola devem acompanhar de perto a ~xe
cução dos programas; pois •as -melhores idéias ·po
dem ser prejudicadas por um impasse rrienor ou''por: 
um burocrata de mau humor" · 
-.. :: :Ainda'estainos.longede retomar:os níveis'de 

renda do setor no início da década cie ào, t:alculados 
pela ·Fundação Getúlio Vargas em B$47 bilhões por 
ano; :em' média,' quando rio ano'pasSa:dó"i:héndá'tjii.o .. 
ultrapassou os R$26,7 bilhões. é·certó:qi.ie Õ eínPe- · 
nho do Governo Fecteral, nos mais'diversos'íúveis,·· 
é fundamental para dar aos produtores brasiíeiros 
condições de competitividade em uni inercado.'glo~ 
balizado. A isenção do ICMS pára ·os ·.produtos· 
agrícolas a serem exportados foi mais· uma médida 
governamental com excelente impacto no setor. O 
Ministro da Agricultura anuncia o propósito de con
centrar esforços, no presente ano, para diminuir o 
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desperdício na colheita, no transporte e no armazê
namento de grãos, estimado em até 25% da produ
ção. 

Esperamos, com a consecução dessas boas 
medidas, que se reduza a considerável migração de 
agricultores brasileiros rumo ao Paraguai e à Bolívia, 
atraídos por condições de produção mais favoráveis, 
conforme tem sido noticiado pela imprensa. Afinal, 
um significativo percentual de nossas terras agricul~ 
tá veis ainda está,por ser explorado. 

Se temos alguns motivos para estarmos otimis
tas em relação ao futuro próximo da agricultura bra
sileira, acreditamos que muito mais ainda possa e 
deve ser feito. Recebi há poucos dias um manifesto 
assinado por entidades de produtores e trabalhado
res rurais do oeste de Santa Catarina, além de ou
tras entidades vinculadas à produção agropeeuária 
do meu Estado. Realmente, é necessário um pouco 
mais de ousadia para tratar a questão da agricultura 
em nosso País. Repensar o campo, propõe o manE
lesto, lançando um alerta aos nosoos políticos ei'gO:.· 
vemantes. 

Sabemos que o próximo século não perdoará a 
estagnação, a inércia mental; o apego· a· veihas fór
mulas e rotinas .. Se não investin'no~ decididamente 
no desenvolvimento· tecnológico, nosSa agricultura 
não terá condições de atuar em um mercado aberto 
e altamente competitivo, nem tampouco· de· corres-· 
ponder ao aumento da demanda. mundial por ali-
mentos, a qual, segundo se calpula, deverá dobrar: 
nos ·pÍ'óximos 30 anos. Por essas razões, os produ-.. 
tores do País propõem uma.revoluçãó verde no.Bra~. 
sil. · · 

. , O Brasil requer uma política agrícola nacional 
séria e de longo prazo, articulando ações em diver
sas áreas. O investimento nas cidades de pequeno 
e. médio porte, com a implantação de uma infra-es-. 
trutura adequada de energia elétrica, saúde e .. sa-.. 
neamento, associado ao desenv~lvimento da produ
ção agrícola, terá um efeito espetacular no. sentido 
de levar o progresso para o interior do. nosso Pafs, . 
detendo e até l'l}esmo.J"evertendo,~)l~xo~doêxo9o.= 
rurai..O investimento em educação nessasçidad.~ é. 
outra necessidade crucial, de modo a formar profis- · 
sionais com iniciativa e capazes de lidar com as no
vas tecnologias de produção rural, iiTlpreScindíveis. 
nesse limiar do Século XXI. 

. Se pensarmos o campo brasileiro em sua devi- · 
da dimensão, fazendo os investimentos corretos e 
desobstruindo o caminho dos produtores, teremos 
rapidamente resultados impressionantes, tanto eco-

. n'ômicos como sociais. O Brasil, nesses cinco sécu
los de existência, ainda não aprendeu a voltar sua 
facepara o interior, on-de se concentra o seu mais 
fantástico potencial de crescimento. É tudo uma 
questão de opção política, a qual esperamos e acre
ditamos que seja a do atual Governo nos dois próxi
mos anos de sua atuação. 

Era o que tinha a dizer, Sr. Presidente. 

Durante o discurso do Sr. Casildo Ma/
daner, o Sr. Antonio Carlos Magalhães, 
Prewsidente, deixa a cadeira da presidência, 
que é ocupada pelo Sr. Lúcio Alcântara.' ' · 

Durante o discurso do Sr. Casildo Mal
daner, o Sr. Lúcio Alcântara deixa a cadeira 
da presidência, que é aeupada ~lo.Si~ '.JOSé 
Alves. · · · ··· · ·.-

::é O .. SR; PRESIDENTE .(José Alves)·;.;. 'Concedo 
a palavra.ao Senador Edison Lobão. 

. O SR. EDISON.LOBÃO (PFL-MA. f:'roriUiicia'o 
seguinte discurso.)'"- sr: Presiderite,·s~s: e s~;·se::· 
nadares, já muito aqui se falou e debatêu'-sOb~'à 
Companhia Vale do Rio Doce. Nossos Anaisj~Sfão 
inundadós com'cis~volumosos argumentos que·d~ 
monstram a inoportunidade da privatização 'deSSâ 
empresa do modo como se programa fazê-lo ... : 

E o curioso, Sr: Presidente, é que são rálàs e 
raras, tímidas ·e desprovidas' de objetiVidade;:'-' as 
eventuais falas que porventura defendam a iniciàtiva 
dessa privatização:Mesmo·na imprensa';'na divulga: 
ção de custosas· campanhas pró ou ·contra a -veóéfa 
da Vale, as alegações oficiais têm sido inconsistén~~ 
tes, não·~obstante; as autoridades governamentais 
terem ouvidos moucos para os argumentos e apelos 
produzidos no Congresso em ·favor da ~Vale ~o· RiO 
Doce. É impressionante a determiriaçãó dos setóiéS 
que não abrem mão da privatizaçãô deSsa.' i:oinpa-' 
nhia. É a determinação do dono: isto é, a ·vontade'ir:
refreável de quem, sentindo-se legítimo e ·únice) pfô-~ 
pnetário de um bem, investe-se no 'direito 'de· faze·r 
dele o .que lhe aprouver, sem.dar satisf~ções a nin-
gu~n.i . 

. No meu .entender, penso que o mfnimô que os 
assessores oficiais deviam fazer, em face do repúdio· 
de tantos à desmobilização ·da Vale do Rio Doce;· 
como empresa estatal, seria consultar-o povo sobre · 
o assunto. Se não o fazem é porque; de antemão;,já 
não lhes agrada a perspectiva do resultado de,'tal 
pesquisa plebiscitária. · · 

Nestes últimos dias, Sr. Presidente, recebi de 
interessados, estudos em tomo da Vale do Rio Doce 
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com argumentos que, até agora, não tmham vindo a nãõ, quem tem uma pequená voz tem ,erro mamres-
lume. Tal estudo procura demonstrar que a Campa- tações: o Congresso Nacional, as manifestações te-
nhia Vale do Rio Doce, ao contrário, por exemplo, do levisivas. Precisamos acalorar esse momento colo-
complexo siderúrgico estatal brasileiro, compõe um cando o sentimento nacional nessa proposta, levan-
sistema integrado do maior interesse estratégico do o Presidente da República a compreender que 
para o Brasil. existem vários segmentos e correntes ideológicas 

Uma siderúrgica, na verdade, é indústria de contrárias à privatização desse património e que não 
transformação: recebe a matéria-prima de um lado se pode privatizá-lo de imediato, sem sequer saber-
e, de outro, gera produtos siderúrgicos. Já a Vale do mos da potencialidade da Vale do Rio Doce. sabe-
Rio Doce desenvolve um processo de completo mo- mos o que essa estatal tem produzido, e poderá pro-
dela empresarial, pois detém a produção mineral, 0 duzir muito mais. A potencialidade da Vale do Rio 
transporte, o embarque marítimo, a navegação e 0 Doce foge, neste momento, ao conhecimento técni-
contato direto com o mercado. co, inclusive, quando, por uma razão que ainda não 

me convenceu, se insiste em privatizá-la. Ora, Sena-
E por ser um fator de desenvolvimento regia- dor, v. Exª sabe, como também já falou 0 Senador 

nal, a Vale do Rio Doce tomou-se um instrumento José Alves hoje, ·que a Vale do Rio Doce é rentável, 
de conquista económica de espaços vazios e poten-
cialmente promissores. · · · não onera os cofres públicos e que -não precisa com

petir qualitativamente colll nenhuma outra empresa 
Como diz o documento: ."Ela pode ser consid~. E: diga-se, temos condiÇões de dar a, éla. respaldo 

rada o maior instrumento . criador de .riquez~ gu~ siJficier:tte . se. a justificativa, da ·privatização -passar 
possui o País, pois gera os seus próprios recursos, ' . .pela questão da ·fiscalização. :Vamos. fazer .uma.fis-
principalmente através· das· tecnologias do· uso de i::alização maior se esse é o caso, mas não é .. Ela 
seus bens minerais. Tem, portanto, papel de relevo tem demonstrado 0 seu potencial e ~stamos aqui in-
na política de desenvolvimento do Governo -e, dev~. cansáveis na sua. defesa. V •. Ex!'. -e$ -de Pãrabéns,. 
ser orientada para atuar exatamente e primordial- nesta tarde, enf<iéando um 'àssuntó;4ã ,ÍÍ1àio.r';reié-
mente nessa direçâo." . . • . .. . .. . . vância. Es5e assunto. assuSta-me iia_medicla em que 

A Sr! Benedita da Silva- Permite-me V. Exª rião apenas às vozeS· ÕÚ a voz rouéa élà.'rua:. mas 
um aparte, Sen<l;dor Edison Lobão? tam!:>ém àqúi neste Seiiado,temos_no? .. inaJ)ifesta.c. 

O SR. EDISON LOBÃO - Pois não, Senadora do 'por ,varias ..vezes e aindá não 'séntímos -neniÍÜ" 
Benedita da Silva, com muito prazer. rria sensibilidade por· parte do Poí:lér .. J:xecutivo. 
:o:. A Sr! Beri'edita da Silva :.:."Sénadõi'Edisori L&:' para, de uma vez por todas, dar fim :a essi:l"dêse}õ. ~ 

da'priva:tizàçãó·da Vale do Rió Dóce,'Acrêdito.no 
bão, parece-me que hoje estamos tendo á- grande esforço ··:qüi::i' éstarftós"faieiido'''e; se'• tl\.térmó's a 
oportunidade de .falar a ·respeito da Vale do .. Ri<f oportunidade de. envolver a· população bràsileira', 
Doce e a càda momento me convenço· de' que essa ·· · · · fazendo, como disse no "aparte ·ao· SE!nador José· 
nossa defesa :da .não privatização dessa estatal é, Alves, ·-uma consulta ·à 'populaÇãó;-tenho .cérl:i?za 
sem dúvida, da vontade popular, da sociedade, do de .que' não .aprovaremos ·de forma nenhúniâ ·êSsa: 
povo brasileiro que, lamen:tavelmente, .ainda. não foi . · - . 
consultado. Por quê? Hoje tiVemos a opOrtunidade privatização. V. E~ sabe que poderá ccintar,-nes--

. · · se seu clamor, c .. om tantos -outros .Srs~ Senadores, 
de ouvir da tribuna o Senado~ ~qsé f..lves, qu~ colo- ent.r~ .:eles ·eu mesma;·,:e .. digo .que não seremos 
cou com muita j:Jropriedade·j)o{quei·nãocsec'deve 
vender a Vale do Rio Doce:: Tenho feito;' junto com· • uma voz ,clamando no deserto." Tenho ·esperança 
meus Pares da Bancada ·do Partido'dosTra'tiàlhadO-· d~ -~ue ~~Vale não. seja privatizada. 
res, vários pronunciamentos déStá.'tiitíi.ina;" fàlando:a'. ·-o SR.!'EDÍSON LOBÃO '::.' Senadôrã Béhedita . 
respeito da não privatização da Vale do Rio DÕcê~ V... da 'Silvá,· já' usamos' desta. tÍibÜna~ tÔdps ~ os.:à:rgu~:.. 
Exª, neste momento, ocupa à tribuna 'Para falarsO- · mentos técnicos 'conirà á pÍivatizaçãb 'dà 'Cori\'p&. · 
bre esse assunto. Tal questão não é·ideológica, en- nhia Vale·do Rio· Doce. 'Tenho daqui ouVic;Ji{as:ma~ · 
volve todos aqueles que querem preservar o ·patri- nifestàçõÉ!s de' v: 'Ex!'/ dos éómpanheíros 'ao' seu' 
mónio brasileiro em benefício da sociedade. A Vale· Partido,e :do Senador-José Alves:....: nó meü gabi-
do Rio Doce, Senador Edison Lobão; não pode e nete, ainda há pouco ouvia o discurso de s, Ex@ 
não deve ser vendida. Primeiro temos que garantir também -, e os argumentos que aqui levantamos 
que haja espaços para manifestação da sociedade não foram até hoje respondidos por nenhuma au-
brasileira porque, na verdade, seja para privatizar ou torldade do Governo. .. .. . .. . . .. 



Marçol997 ANAIS DO SENADO FEDERAL 327 

Por que, então, não consultar a opinião pública, 
como diz V. Exª? Por que não fazer uma pesquisa 
para saber se o povo brasileiro autoriza ou desautoriza 
a privatização da Companhia Vale do Rio Doce? 

O Governo não deseja se submeter a esse tes
te. Prefere, nesse caso, tomar uma decisão de impé
rio, decidir sozinho, assumir sozinho a responsabili
dade. Nesse passo, realmente, o Governo estará as
sumindo sozinho a sua responsabilidade. ,. 

Seguidamênte tenho dito desta tribuna que 
apóio - e o faço até com ardor, com fidelidade, com 
lealdade - o Governo do Presidente Fernando Hen
rique Cardoso. Nesse particular, lamento não poder 
apoiar a iniciativa de seu Governo. 

Não encontro razão de natureza nenhuma para 
a privatização da Companhia ··vale do Rio Doce. 
Esse argumento que usamos de ser-ela rentável é 
até o mais fraco de todos. O fato é que não se co
nhece em profundidade o patrimônio da Companhia; 
quem o declara são as próprias autoridades do Go-
vemo. 

O Banco Nacional do Desenvolvimento Eco
nômico e Social,· Senador Francelina P~reira, fre: 
qüentemente· adi<i:" á ·privatização da Vale ·sob o 
peso do argumento no sentido de que a· preço co~ 
brado pelas ações está aquém' do que de (ato ela 
vale. Se o vendedor, que é o mais ardoroso defen
sor dessa transferência de patrimônio, procede as
sim, imagine nós. '· · · · · · · 

Hoje, ouvi pelo rádio que inna vez mais o Ban- . 
co Nacional de Desenvolvimento Econômico e So
cial pretende.adiar o leilão. de venda das ações, já 
agora por ,um outro motivo, em razão. de ações na 
Justiça, de liminares que estão sendo anunciadas 
em função da_venda precipitada da Companhia Vale 
do Rio Doce. 

O fato é. que· deveríamos meditar ·um pouco 
mais.· Por que não adiar pelo menos por mais seis 
meses, enquanto se estuda profundamente ·a· ques
tão? Quem sabe se ..encontraria, com a imaginação 
criac::lo~ do povo prasileiro, uma alternativa melhor 
até mesmo para a' venda inàsem melhores Condiçõ
es para o País, em condições· claras, nítidas, trans
par~ntes, que todos pudéssemos entender e. não pe
las condições que somente os téCnicos entendem. . -

São estes os apelos que estamos aqui fazendo 
todos os dias, parece que clamando · no · deserto. · 
Meu Deus, onde estás que não me escutas? Será 
possível que chegaremos ao ponto de uma venda 
precipitada, desnecessária, quando tudo indica uma 

providência inversa a que está sendo coloéada em 
prática? 

Agradeço, Senadora Benedita da Silva, a con
tribuição valiosa de V. Exª. Quem sabe ainda pode
remos ser ouvidos. 

Sr. Presidente, o meu Estado talvez seja o que 
mais de perto tem testemunhado o trabalho pioneiro 
e desenvolvimentista da Vale do Rio Doce. Não só a 
província mineral de Carajás, mas a estrada de fer
ro, a melhor do Brasil, cortando terras antes inexplo
radas para atingir o porto de águas profundas no !ta
qui, no qual se transfere, muitas vezes, para navios 
da própria Companhia Vale do Rio Doce, o minério 
exportado, fator de riqueza nacional. 

· Sr. Presidente, seria ilusório imaginar-se qu~·a 
iniciativa privada, após assumir esta Companhia,.iria 
ter ânimo e fôlego para dar continuidade ao papei de 
agente do desenvolvimento qúe tem ciiiàcterizado a 
empresa. Nem é este 6 dever de uma 'empresa pri
vada quê pri!cisa estár atenta a:o iucro pára assegu: 
ra'r sua propiia' sobreiÍiVênCiâ.. Se 'a \/ale mantém' 
empreendimentos que fujam às suas principais me: 
tas no campo mineral, então, que se privatizem tais 
setores. · Nuncá; porém,· oferecer-sé o "<iuéin . Ciá 
mais" um patrimônio nacional que; dePôis; de deSfei-
to, não será jamais recuperado. · 

Sei que este meu apelo às autoridades econô
micas que comandam o processo de privatização da 
Companhia Vale do Rio Doce, mais uma vez, cairá 
no vazio. Contudo,· que se registre junto com 'todos 
os outros lançados no.Congresso Nacional para que 
a futura análise dos nossos historiadores não se 
faça de maneira distorcida. 

Era o que tinha a dizer; Sr. Presidente; Muito 
obrigado. - · 

O SR. PRESIDENTE {José Alves) :.. .Concedo'. 
a palavra ao nobre Senador Francelina Pereira. . ' . : ' . . ' . 

O SR. FRANCEUNO •· PEREIRA (PFL-MG. 
Pronuncia o seguinte·. discurso.) - Sr. Presidente,. 
Srªs e Srs. Senadores, estão acelerados os prepara
tivos para a realização,~em Belo Horizonte,-de,_13,-a· 
17 de maio Vindouro, de' duas reuniões de extraordi-,, 
nária importância para o dàstioo do Hemisfério. - · · -: 

Trata-se do III Encontro Empresarial e·da III 
Reunião dos Ministros de Comércio das Américas,· 
cujo propósito é definir o formato· e os objetivos da 
Área de Livre Comércio das Américas·~ ALCA. -: · · 

Os dois eventos estão sendo organizados pelo 
Ministério da Relações Exteriores, com a participa
ção do Governo do Estado de Minas Gerais, da Pre-
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feitura de Belo Horizonte e das mais destacadas en
tidades empresariais. 

A ALGA será uma associações de países a ser 
definida no ano 2005, com o elevado propósito de 
eliminar, progressivamente, as barreiras ao comér
cio e aos investimentos. 

Ao mesmo tempo, intensificar os investimentos 
na área social, para impedir que amplos segmentos 
da nossa sociedade sejam marginalizados e não 
compartilhem integralmente dos benefícios do cres
cimento. 

A capital mineira, no ano de seu centenário, re
ceberá representantes governamentais e líderes em-_ 
presariais dos 34 países democráticos das A":Jé~
cas. 

Haverá oportunidade para um proveitoso diálo
go a respeito dos inipactos da integração hemisféri
ca sobre os setores econômicos e sociais,_ identifi
cando-se possíveis problemas e. alternativas para 
conto má-los. 

A participação do setor privado, o· verdadeiro 
motor da integração econômica- continental, ·vem 
ocorrendo com destaque desde os encontros ante
riores que lançaram as bases da ALGA. 

Refiro-me às reuniões em nível governamental, 
realizadas em Miami e Oenver, nos Estados Unidos; 
e em Cartagena das fndias, na Colômbia · 

___ .,E~ Elelo_ Hori~Ónte; as Jidet:a~s e'!IPresariais 
de todo. o continente vão debater, liberta e . tranca
mente, todos os problemas que envolvem-a int!"'gra
ção. 

Suas avaliações serão enviadas aos ·relatores 
dos grupos de trabalhos na forma de propostas con
cretas a serem submetiçlas aos -representantes go
vernamentais. 

• ,_ A -contribuição dó empresariàdo garantirá um. 
conteúdo mais pragmático ·às' discussões ~mi nívef 
governamental. Serão. examinadãs; 'objetivàmente; 
questões setoriais e nacionais específicas: 'b pro~ 
sito é' evitar que a eiiminaçãõ de barreiras_.impÓStás 
à livre circulação de mercadorias e capitais-entre os 
países americanos signifique prejuízo desproporcio
nal para uns e ganhos excessivos para outros. 

A integração hemisférica está,diante, de um 
grande e instigador desafio: venéer os problemas 
associados às enormes diferenças de produtividade, 
capital. e trabalho existente entre os países das 
Américas. E isso somente poderá ser alcançado por 
meio de estímulos aos países economicamente des-

preparados para a competição em um mercado 
aberto. 

A importância de nossa economia no cenário 
norte-americano dá a dimensão da responsabilidade 
do Brasil no processo de integração. Para que pos
samqs exercer essa liderança em toda a sua plenitu
de, é essencial a consolidação do novo quadro eco
nômico e social criado com a estabilização da nossa 
moeda. 

O Congresso, e em especial o Senado, tem 
sido um partícipe ativo de todo o processo de inte
gração continental. A seção brasileira da Comis
são Parlamenfar Conjuntá do Mercosul, formada 
por -ilustres Senadores e Deputados, é o exemplo 
el()qü_ente do interesse do Congr_esso pela integra
ção conti nentat. 

- Ainda recentemente; o nobre Deputado Fede
ral .Octávio Elísio; ilustre· homem público .de Minas 

,Gerais, em pronunciai'TIE!nto feito na Câmara, men
cionou o papel do Congresso na formulação da polí
tica externa brasileira. Lembrou o ilustre pár1amentar 
mineiro que nossa Constituição estabelece que os 
tratados, ou acoidos internacionais são obrigatoria
mente submetidos ·aó CongresSo. Por:'êssa razão, 
considerou que Ol)ar1amento brasileiro não pode fi
car à margem de um acontecimento de expressão 
hemisférica, como o programado pará Belo Horizon
te. 

_, : .. Pela sua impQ_rtãncia e oportunidade, requeiro; 
Sr._ Presidente, que .o texto do discurso.do Deputado 
mineiro seja anexado a este meu pronunciamento. · · 

- . No que diz respeito a esta Càsa,1emos apro
vado todos os· acordos internacionais e·· regionais' de 
comércio firmados pelo Governo brasileiro. Além.-dis
so, temos participado diretamente, por irrtefmédiõ'àa 
Comissão· dif Relações Exteriores; das discussões 
que-constroem 'a· posição ' brasileira· .. dós' '·evento$. 
mais importantes:'·Nadà ·mais· natural,· portaritó;-'quê 
o Senàdo'tenha umà àtivà participação-nos encon~ 
tros"ae Belo"'Hôrizõnte.''Podem Pór iriteriilédio'lté. 
uina 'ComisSãó- representativa, que ·ceitamentE{térã 
o ensejo'de ofeieCer sua valiosa contribuição ao'êxi~-
to da iniciativa. -- · · .. 

.. COnCluo, Sr. Presidente, apresentando requeri
mento qué passo à Mesa, solicitando, nos termos re
gimentais, a indicação de uma Comissão Temporá
ria Externa para representar o Senado nas reuniões 
da Capital de Minas Gerais. 

O requerimento é vasado nos seguintes ter-
mos: 
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Sr. Presidente, requeiro na forma da 
letra "b", do art. 74 e do art. 75, do Regimen
to Interno, a designação de uma Comissão 
T,{lmporária Externa de três Senadores para 
l'epresentar o Senado no III Encontro Em
presarial das Américas e na III Reunião de 
Ministros de Comércio das Américas, even
tos que serão realizados em Belo Horizonte, 
de 13 a 17 de maio de 1997. 

Sala de Sessões, 24 de março de 
1997. 

Rei.tero, Sr. Presidente, o pedido de considerar 
como lido o pronunciamento feito pelo Deputado Oc
távio Elísio sobre o Encontro das Américas na Câ
mara dos Deputados. Trata-se de um anexo, portan
to, do pronunciamento que acabo de produzir. Muito 
obrigado. 

DOCUMENTO A QUE SE REFERE O 
SR. FRANCELINO PEREORA EM SEU 
PRONUNCIAMENTO 

ANEXO 

PRONUNCIAMENTO FEITO PELO,• • 
DEPUTADO OCTÁVIO ELÍSIO. ; .,. 

SOBREOENCÓNTRÓ DAS AMÉRICA 

Senhor Presidente, 

Senhoras e Senhores Deputados, · 

Em maio próximo de 13 a 16, Belo Horizonte vai abrigar o 

Encontro das AmériCas, a 111 Reunião· de MiniStràs Responsá

veis ~ércio do Hemisfério, e o urForo Empresana(d~
Américas. É mais ·uma etapá prepáratória para a criação·· de 
ALCA.- Area de !Jvre .Comércio das .. Améri~ -:-com o debate 

de soluções para o desafio de integrar_progressi~e .EICO: 
non.'i~ .~"Í.~ em. estágios profundamente diferei)Ciados de 
desenvolllfrilento .. 

·_O.Congresso Nacional não podeficerà margem de tão-im-·.. . . . '. ' .... . . . ' . 
portante acontecimento. Se nos. EUA qualquer ação do Executivo 

em. termós de políticà ~ma deJ)end~ da. aprmf..ção ~ .Con-. ~-- '• '· ' ' ' . . . ... . ' . 
grasso, no Brasl. decisões de. tão gran<!e importância, .e que. irão 
intàrtàrir protundárneiità soi;re:a realidade eccinôri.ica.e soei~ ~ 
País, são. P.JUCO .discÚtidaS oo PariaffientD. N~.~ição es
~·que os tmladóS. oú. aeordos. inte~s deverão. vio; 
ao exame dO Congresso Nacional 

Esta situação foi avaliada em visita.do Voce-Presidente, Dr. 

Marco Macia!, a· Minas Gerais na última sext&-feira;' ·durànte reu

nião ná REMG -FedemÇão das:lndústriâs 'de MiM$ GEiia;S; oiíí1Í 
üdeiançaS"Elinpri;sanais·e ·Sob ã pr~dênciá iiO~esárió stefãri" 
Bogdan Selej, com a pr~ dé p3.r1ainentaie5 de Minás <:;.,.: 
rais. Por esta razão, estou en~inh~do reqÜerimentó ao 'Se

nhor Presidente da Câmara dos Deputados; propondo-a Criação 

de uma Comissão Especial Extema para acompálthar a organi

zação e a realização do Encontro das Américas, e da qual de

vem fazer parte os presiâ_ente~ das Comíssões de Economia e 

Relações Exteriores da Câmara. Na hipótese de decisão seme

lnante pelo senado Federal, é importante que naja trabalho con

junto de ambas, para maior benefício do Congresso Nacional. 

Senhor Presidente, a formação da Álea vem evoluindo des

de a reunião de Chefes de Estado, na Cúpula das Américas de 

1994, em Miami; o Encontro de Ministros de Área de Comércio 

das nações, em junho de 1995, em Denver- EUA. o encontro de 

Cartagena das Índias, Colómbia, em março de 1996, onde os mi
nistros da área comercial voltaram a se reunir. Reafirmou-se o 

compromisso de se condu irem as negociações para a criação da 

Alca até o ano 2005. A participação organizada do segmento em

presarial no processo de formação da Alca teve inicio na reunião 

de Denver, quando foi criado o Foro-Empresarial das Américas, 

~que_ se reúne sempre em paralelo à Reunião a Ministros. 

O Encontro das Américas, em Belo Horizonte, é o maior 
evento já organizado pelo Ministério das Relações Exteriores do 

Brasil, e conta com o apoio do Governo do Estado, da Prefeitu

ra de Belo Horizonte e de entidadeS empresariais, destacando

se a CNI - Confederação Nacional da Indústria, a REMG - Fe

deração das Indústrias do Estado de Minas Gerais e o SEBRAE 

- ~E!rviÇO Brasileiro de Apoio às Micro.e Pequenas Empresas.-· 

· .; .~Minas Gerais, e especificamente Belo Horizón18, no anci de 
seu centenério. é o lugar adequado para o debate de tim novo ce.: 
nário internacional, no qual, nos últimos anos, assistiu-se, simulta

neamente, ao fortalecimento do sistema multJlateral do comércio, 

com a criação da. Organização Mundial \fo Comércio {OMC), e o 
surgimento de ·.:,m expressivo núlnero de· blocos re9k,:,.;s: O Bra

Sil teni privilegiado a união aduaríeira do Mercosui, que 5e estabe

lecem a partirde"1991, juntamente com a Argentina; ó Paraguai e 

o Uruguai. Reoentemante, associaram-se o Chile e a Bolívia, fa

zendo com que o Cone Sul da América venha se tomando exem

plo expressivo das possibilidades políticaS e econõmicas da Inte
gração continente!. 

··Em recente visita ao Brasil, o Presidente' da França, Sr: 
Jacques Chirac, em seu pronunciamento perante o· Congresso 

Nacional, procurou valorizar o Meroosuf e reforçou a idéia de 

sua estreita articulação comercial. com a União Européia, de for

ma privilegiada em nil~çií.o aos .EUA. Disse o JÓr~de~ie~ "A or

dem natural das. coisas faz com que h~je. a UÍ!Íão Européia e ~
Mercosur se aproximem um do outro.• E mais: ·e nesta via nova 
e muito pro!llissora que nós ~-~~çarOO; ~· dàtermlná.ção.". 

êóm' este objetivô-toí asSiriaé!õ.ãin d~;n;i,i;,-(19 1995.-~ Ma~. 
ciri, acordo inter-regional de co0~ração-écOriõmic;;. ; cÕ~~-
cial. 

'·'" O Brâ:Sil 5e defronte ccirn o desafio dEi aluar ériúJuatro fren

tes distintas: o aprofunciarM.nto do ~-~egionaJj:tq .~e~· 
sul; o· procesSO de forrnaçãÔ dá ALCA; a arndilação. eom ~ 
bloéos regiorlais, c:Oino·~u,;;l;ó-EurOpéí~; e~ Ín\plarita.~o cias rio:· 
vas· regras da OMC."É importante avafoar-sé o· procesSo de aber-
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tura da ecooomia brasileira, as oportunidades e obstáculos para 

a operação das empresas brasileiras nas áreas de cemércio e· 

investimentos, a simplificação do acesso a mercados para pro

dutos industriais e agrícelas. O agravamento do déficit da balan

ça comercial vem apontando na direção do incentivo ao aumen

to das exportações. A busca da eficiência pela qualidade e o au

mento da produtividade da eccnornia brasileira tem levado a 

profundo sacrificio, cem aumento do desemprego. Há uma cen

cerrãncia em ccndições desiguals. Abrimos nosso mercado à 
importação indiscriminada, eliminamos barreiras e subsídios, o 

que muitas vezes não acentece em outros países com relação 

aos nossos produtos. Sofreram as indústrias têxtil e de ccnfeo

ções, de calçados, de brinquedos, e agora a produção brasileira 

de jóias, sacrificada pela venda informal de produtos importados. 

Estamos sendo levados à cempetição internacional e à integra

ção cem outros mercados ·cem os custos interoos, principalmen

te do dinheiro, extremamente elevados.' 

Tudo isto tem a: ver cem , o Encontro das Américas que 

acentecerá em Belo Horizonte, de 13 a 16 de maJo prÓXimo, reü~ 
nião que já vem mobilizando ampla discusSão de empresários; ln~ 

telectuais e da imprensa internacional e dã classe Política. Em Mi

nas Gerais, e em Belo Horizonte especificàri1ente, há um enorme 

esforço da preparação do Encontro das Américas. Nada justifica a 

omissão da Câmara çlos Deputados.~ do ~grasso Nacional. 

Muito obrigado. 

Brasnia, t9 de março de 1997. :- Deputado Oc!áJâo .Elísio. 

O SR PRESIDENTE (José Alves) - V.Exª será 
atendido, na _forma regimental. Quanto ao .requeri-. 
ml:l~to, a Mesa.o figuarda~ 

. Concedo a palavra ao nobre Senador Josaphat 
Marinho, para· uma comunicação inadiável, pelo pra
zo de cinco minutos, nos termos do artJ4, VIl, do 
Regimento Interno .. 

· '·"O SR. JOSAPHAT MARINHO (PFL~BA. Pro
nuncia o seguinte discurso.)'- Sr: Presidente, Sr"s e 
Srs. Senadores; recebi eorresJ)onc;lência da Federa> 
ção Nacional dos·Trabalhadores· em: Transportes~ 
Marítimos Flüviais e Pescadóres,· cuidando. de as
sunto que, por sua urgência;' trago ào conhecimento 
do Senado: - · · · · · -· · 

-~ ... O Presidente da organização dá-me 'cónheéi-. 
merito da situaÇão em que se encontra a Companhia 
de Navegação Lloyd 'Bràsileiro; há· mais de um ano. 
em processo de liquidação. E informa que o quadro 
é de atraso salarial desde janeiro último; há falta de 
verbas para pagamento de contas de luz, água, ran- · 
cho, reparo e manutenção da frota, constante de 21 
navios. Acrescenta que os navios Rio Assu e Rio 
Coari encontram-se em Hong Kong e Xangai sem 

combustível, rancho e água prestes a acabar, e sem 
- condições financeiras de retomo ao Brasil, com cerca 

de 28 tripulantes, cada um deles em estado psicológi
co profundamente afetado pelo stress e pela incerteza 
provocada diante do descaso do Governo federal. 

Em face desses fatos, o Presidente da Federa
ção, Ricardo Leite Goulart Ponzi, pede que sejam 
adotadas providências, junto ao Ministro Pedro Ma
lan, no sentiao de libE:iração dos recursos financeiros 
para aquela empresa de navegação. 

Não tenho outra forma de atender ao justo ape
lo, senão da tribuna do Senado. Não costumo fre
qüentar os gabinetes ministeriais. Uso, portanto, 
esta tribuna. Transmito à Casa o fato e solicito a V. 
Exª que faça chegar ao Sr. Ministro da Fazenda ou a 
quem for de direito o ~onhecimento dessas notícias, 
na expectativa de que providências sejam adotadas, 
até j>orqúe os fatos · que ·ocorrem são prejudiciais 
também ao renciine do País. 

O SR. PRESIDENTE (José Alves) - V. Exª 
será atendido na forma: regimental. 

· ·.· · Concedo a palavra ào Senador Eduardo Supli
cy, 'Por vin~e !'"imrtos. 

O SR. EDUARDO SUPUCY (PT-SP. Pronun
cia o seguinte discurso. Sem revisão do orador.) -
Sr. Presidente,. Srs. ·Senadores, precisamos tomar 
cuidªdo com o que d!z.respeito a essa CPI, que co
meça a galvanizar energias extraordinárias do ponto 
de vista da atenção da Imprensa, dos próprios Sena
dores e da opinião pública. 

Isso já ocorreu em 1992, i::om a CPI que apu
rou as denúncias de Pedro Collor de Mello sobre o 
caso PC Farias, e ern 1993, i::om a CPI do Orçamen
to. Tal foi a atenção dos meios de comunicação e da 
população com relação a tudo que se descobriria 
com aquela CPI,que·alguns dos temas mais impor
tantes e que realmente tócain ·a situação de .vida da 
maior parte da ·população 'brasileira foram sendo 
adiados; · - - · · · 

··. Com6 membro da· CPI dos.Títulos ·Públicos, 
muitas vezes fjCÓ preocupado .com que minha ener
gia e atenção não se voltem· apenas para a questão 
objeto cta·CPI por maior dedicação que esteja pres
tando a ela. 

Sr. Presidente, o jornal O Globo, edição de on
tem e de hoje, em reJ)9rtagem de Andréa Dunning
ham, traz importante matéria relativa à forma como o 
Programa de Garantia de Renda Mínima já garante 
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vlaa· digna aos mais pobres no Brasil, dizendo como 
esse programa é bom, mas não basta. 

Na última segunda-feira, o Instituto de Pesqui
sas Econômicas Aplicadas do Ministério do Plane
jamento fez mais um simpósio a respeito do Proje
to de Garantia de Renda Mínima em que o Presi
dente do IPEA, Fernando Resende, o economista 
Mariano Marcelo, a Professora Sônia Míriam An
drade, da Uriicamp e Sarnir Khouri, que está com
pletando a sua tese de doutoramento na Fundação 
Getúlio Vargás na Escola de Administração de 
Empresas de São Paulo, apresentaram trabalhos, 
em complementos a outros estudos que Ricardo 
Varsano e Lena Lavinas apresentaram no seminá
rio do IPEA há dois meses passados, bem como o 
economista André Urani e os economistas João 
Sabóia e Sônia Rocha. 

Sr. Pr~sidente, ~m O Globo de ontém· e de 
hoje há balanço muito positivo a respeito dos proje
tos já em andamento. Vou ler àlguns trechos dessa 
matéria, de Andréa. 

"Municípios e estados estão dando aju
da .financeira 'ª-_famílias ,care!1f~ para redu
zir a pobreza e para incentivar a educação ... 

Oito municípios, dois· estados e o Dis: 
trito Federal estão fazendo virar re~dade o 
que parecia utopia: melhorar as condições 
de vida da população carente. Num· país em· 
que apenas 8,9% da renda vão' para os 40% 

_ mais pobres, a desigualdade social <;Qrttinua· 
·sendo um dos piore~ problemas, mas pe-' 
quenos programas em que esses governos 
garantem uma renda mínima ·aos mais po-' 
bres - assegurapdp a. eles o consumo ne
cessário a sua sobrevivência ~ estão fazen
do com q·ue ao menos 27. mil famílias caren
tes tenham .um .dia-a-dia mais digno no Bra~ 

. sil. 
· - O n(imero é pequeno, se·for _levado em· 

ccinta que 30,4 milhões de .brasileiros - ou 
7,6 milhões defamílias .-: estão na linha de 
pobreza, p(,i-érn pode gànhar expre~o a; 
médio prazo. Há outros 83. programas simi
lares em trâmite ·pelo Pais e;-desâe de 91, . 
está no Congresso um projeto do Senador 
Eduardo Suplicy, que gaiantÊ(bénefício a n'í- ' 
vel nacional. · ·. · · 

Programas ajudam a inibir o. trabalho 
infantil. 

Os programas têm regras variadas, 
mas o foco é um só: as famílias pobres, com 

filhos até 14 anos, recebem do. Governo 
uma complementação de renda mensal e 
em troca se comprometem a manter as 
crianças nas escolas. A tentativa, que alia o 
esforço de inibir o trabalho infantil a uma 
aposta na educação, tem provocado mudan
ças significativas na vida das famílias assis
tidas pelas Prefeituras de Campinas, Ribei
rão Preto, Jundiaí, Santos, Salvador, Belo 
Horizonte, Vitória e Boa Vista e pelos gover
nos do Amazonas, Tocantins e Distrito Fe
deral." 

Gostaria de acrescentar que o próprio jornal O 
Globo, ontem e hoje, apresentou matéria sobre as
sunto extremamerife sério e grave relacionado com 
o .problema da prostituição infantil na Zona Franca 
de Manaus. Ressalte-se que o Programa de Garan
ti<!, de Renda Mínima, na medida em que vier a criar 
condições para que as prianças de famílias carentes 
fr~üel)!em ~las e tenham direito à sobrevivência 

'-mais cof!digna, certamente contribuirá, e muito, para 
que não mais haja o trabalho infantil ou a prostitui
ção infantil em nosso País. 

A S~ Benedi1a da ·silva - Permite-me V; Ex" 
um aparte? · .. ·· · · · 

. ' O SR EDUARDO. SUPUCY - Ouço V. Ex" 
com prazer. 

:: :· A S~. Benedibi'cfa Silva - Senador Eduardo 
Suplicy, quero felicitá-lo pela grande iniciativa que V. 
Ex" teve ao apresentar o Projeto de Renaa Mínima 
Tenho certeza de que V. Ex" não· sabe quantos de
bates relativos às políticaS de ajuste social esse J:>!'')

jeto tem suscitado; tanto em âmbito naCional quanto 
internacional. Tive oportunidade de visitar países de 
língua portuguesa e de discute esse projeto em uni
versidades dos Estados Unidos e, mais recentemen
te," em Moçambique e África do Sul. Vejo que o Bra
sil perde muito por não ter,.ainda, aprovado esta ini
ciativa de .V. Ex", Estamos fazendo um apelo, Sena-· 
dor Eduardo Suplicy, para que o Governo seja sen
sível. Por meio da Frente Parlamentar em Defesa da 
Criança, estivemos . reunidos na semana passada e 
nos propusemos a conversar com o Governo Fede
ral e pedir seu apoio pàra esses dois projetos signifi
cativos para a ajuda ao combate à prostituição infan;. 
til no Brasil. Refiro-me ao PÍ"ogramà de Renda Míni
ma, de autoria de V. Ex", e ao Projeto de Bolsa Es
cola. Estamos vendo bons resultados nas adminis
trações petistas em relação à bolsa escola e temos 
certeza de que o implemento do Programa de Ren
da Mínima será um arande instrumento no combate 



332 

à prostituição infantil, que, como está dito no jornal 
O Globo, foi alvo de uma CPI que realizamos na Câ
mara dos Deputados e em que comprovamos que 
esse é um negócio rentável. Tivemos oportunidade 
de conversar com meninas e meninos e ouvir seus 
depoimentos pelos quais percebemos que o primeiro 
passo era dado .exatamente em virtude dessa desi
gualdade social existente, responsável pela por 
fome, falta de escolas, desemprego. o projeto de v. 
Ex" não só vai gar:antir a presença das crianças na 
escola, como também vai aumentar os rendimentos 
da família e evitàr.1:1ue essas crianças tenham que 
vender o seu corpo para se manter, para ter o que 
comer, para ter o pão de cada dia. Nós, já na CPI, 
Senador Eduardo Suplicy, tínhamos constatado que 
os agentes cobrav:a:l"ff. US$1 00 pelo trabalho de cada 
criança na faixa.de'.11 a 15 anos, e elas recebiam 
aproxirnadamente·R$8,00 a R$10,00. Não .é possí
vel convivermos c,qm uma situação .dessa natureza. 
Portanto, o apelo de V. Ex" é também o nosso aPelo. 
É preciso que: votem. o Programa de Garantia de 
Renda Mínima .e ,q~e ele seja implementado inde
pendentemente de ser V. Ex" o proponente, .mas 
porque é realme!Jie. importante instrumento no corlr 
bate que, temos ce'rteza, irá levar as crianças às es-

. colas, tirar as meninas e meninos das ruas e fazer 
com que a família.brasileira não seja aquela que 
consta da base da pirâmide social é::omo miserável, 
mas que possa a Pobreza ter o mínimo de dignida
de. Muito obrigada, Senador. 

-. ;ç) SR:·EDÜABDO SUPUCY ..:AgraCÍE!ço'·a ma
nifestação de V. ~ •. Senadora Benedita da Silva, 
que.desde o começo pôde perceber que, ao prover 
uma 1'13nda de cidadÉmia, urna renda mínima a cada 
família ~o Brasil, iríamos contribuir para que pudes
sem .estar as cria~~s na escola ao invés de, tão 
precOcemente, estarem trabalhando nas mais diver
sas atividades, muitas vezes até no trabalho margi
nal ou na prostituição infal)til. Certamente os casos 
aqui rl'!latados, por.exemplo o de li.rcas, de 12 an6s; 
são um retrato da mudança proporcionada pelo pro
jeto: Até o ano passado, Lucas vendia bombOm das 
17h $11> 03h no centro de VItória, ·enquanto a mãe 'fa~ 
zia faxina em uma escola para ganhar R$40,00 
mensais. 

,· 

Hoje, Lucas não trabalha mais e é uma das 73 
_crianças que voltaram a estudar em VItória após· a 
criação do programa Família Cidadã Em BrasOia, 
onde são garantidos R$112 mensais a 22 mil famf
lias que se comprometeram a manter os filhos no 
colégio, também já há melhoria nos níveis de educa
ção. Em 199y. quando foi criada a chamada bolsa-

escola, das 12.095 crianças inscritas, apénas 20 
abandonaram os estudos, percentual bem 'abaixo da 
taxa de 7% de evasão escolar no ensino fundamen
tal em Brasília. Os dados de 96 não estão fechados, 
mas o desempenho deve ser tão bom quanto o do 
ano anterior. 

De modo geral, a ajuda dos governos às famí
lias se dá de duas formas: ou é estipulado um valor 
fixo mensal, como é o caso de Brasília e Ribeirão 
Preto, ou é estabelecida a garantia de um mínimo de 
renda por pessoa. Vitória, por exemplo, entende 
que, para viver dignamente, a renda per capita da 
família deve ser de R$40,00; se o ganho familiar for 
abaixo desse patamar, a Prefeitura faz a comple
mentação. Assim, se urna família de 8 pessoas tem 
urna renda de R$100,00, receberá R$220,00. Os re
flexos desse programa extrapolam os limites da edu
cação. As famOias usam o dinheiro para comprar co- . 
mida, roupa, remédios, bens de consumo e até para 
construir casas. A mãe de Lucas, por exemplo, ·gas
tà;parte dos R$220,00. mensais que recebe da Pre
feitura em material de construção. São muitos os ca
sos relatados - Campinas, VItória, Distrito Federal, 
Ribeirão Preto, Salvador e outros .lugares do Brasil
onde;:~._ f!xperiência está.sendo positiva. 

Por outro lado,- está também ·expresso pelos 
estudiosos Ricardo Barraco e Lena Lavinas de que é 
precisá haver programas complementares ·coordena
dos de tal maneira a não apenas garantir a renda 
mfnima, como programas de alfabetização.~treina
mento .e capacitação ·.profissional, financiamentq a 
microempreendimentos e cooperativas e o desenvol-

. vimento de programas de assistência à criança a~ 
lescente. 

·sr. ;PreSidente; solicito que sejam essas du~ 
matérias 'transcritas ná íntegra coi'TIÓ anexas ao meu 
pronunciamento. · 

Góstaria 9e,. encerrar com uma ponderação 
diante do epiSÓdiO divulgado pelo O Globo no sába- · 
do passado, es~. presente no plenário o Sena
dor Casildo . Maldaner, Presidente do Conselho de 
Ética CIO ser1a&; eStarit!O present~ tamtiém o Seria
dor Josaphat Marinho, que, em 1963, teve a oportu
nidade de testemunhar um grave episódio na vida 
do Senado Federal. O Senador Josaphat Marinho 
relatou-nos o que hoUve no dia erri que,· estando S. 
Ex'l sentado · ali mesmó, onde ocupa sua cadeira 
hoje, o então Senador Amon de Mello observou 
adentrar no corredor o Senador Silvestre Péricles. 
Há tempo, ambos estavam vivendo momentos de 
tensão. Naquele dia. oresidindo a sessão o Senador 
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Auro de Moura Andrade, segundo testemunho do 
Senador Josaphat Marinho, o Senador Amon de 
Mello iniciou o seu pronunciamentO dinginâO-se ao 
Senador Silvestre Péricles, que então usou de uma 
palavra ofensiva ao Senador Amon de Mello, e este, 
percebendo que o outro parecia estar armado, sa
cou de seu revólver e atirou, enquanto o Senador 
Silvestre Péricles se aproximava em posição de tam
bém atirar. Ho~e um tiro para a parede, outro para 
o outro lado, e 1Jm tiro ricochetou, pelo que pude en
tender, numa das mesas e foi parar no corpo do Se
nador Kairala. 

Obviamente gostaríamos que qualquer momento 
de desavença. de desentendimento, como é próprio na 
vida política, pudesse ser resolvido de forma civilizada, 
sem ameaça à vida·de quem quer que seja 

Eu havia eonsiderado a possibilidade de· dizer· 
uma· palavra sobre o assunto, ·mas estou' pràferindo 
que chegue ao Senado Federal o Senador Gilberto 
Miranda, porque eu e muitos 'dos Srs. Senadores 
gostaríamos de lhe dizer uma palavrà· de pondera
ção. Tendo se tomado público o episódio ocorrido 
no gabinete da Presidência do Senado, e creio ser 
esta a vontade .dos todos os:srs: Senadores;:es" 
pero que poSsà haver ~um •esprrito de conciÍiação, 
ainda mais nesta Semana Santa. Como dizia há 
pouco o Senador Casildo Maldaner, é necessário 
que o Senado Federal venha a dar exemplo de 
qufi! resolve.· as coisas . de forma civilizada, com 
bpm senso. 

Já tive - experiências aqui de . discordância 
com o Senador Gilberto Miranda, · mas sen'ipre, 
seja por minha· iniciativa ou até por iniciatiVa dele, 
conseguimos conversar e nos tratar com respeito; 
apesar das difeienças de opinião, e aprende!nos a 
dirimir nossas 'dúvidas, olho no olho, de fÓr:rpa civi-
lizada. · · 

Logo que chegar o Senador Gilberto Miranda,· 
eu que já telefonei para ele três vezes,'voll'procurá
lo para sugerir que tenha uma· atitude· construtiva, 
uma atitude. de ponderação e que leire em conta o 
respeito que todos nós Senadores queremos ter uns 
pelos outros. 

O Sr. Caslldo Maldaner;... Permite V. Ex! um 
aparte? 

O SR. EDUARDO SUPUCY - Concedo o 
aparte ao Senador Casildo Maldaner, Presidente do 
Conselho de Ética do Senado Federal. 

. O Sr. Casildo Maldaner - Nobre Senador 
Eduardo Suplicy, eu queria aproveitar este aparte 
para, publicamente, dar uma resposta às inte~la-

ções que. mEÚ'êm Sido feitas, OU seja,' se O Conselho 
vai agir, se o Conselho tem alguma atitude em rela
Ção à este episódio. O Conselho existe, está consti
tuído, mas só age quando é acionado pela Correge
doria do Senado Federal ou por uma das partes que 
se sentir prejudicada em seus direitos. Portanto, o 
Conselho não pode agir sponte propria, ele é pro
vocado a agir, da m!*)ma forma como ocorre com o 
Poder Judiciário quando é provocado pelo Ministério 
Público. Conforme comentávamos ·há pouco, Sena
dor Eduardo Suplicy, quando as partes se enten
dem, embora o assunto seja público, acredito que 
isso não fere os princípios da instituição, do Senado, 
e sim da instituição. Às vezes, no calor do debate, 
pode haver desavença, mas pode. advir o entendi
mento, se não hower provocação ,p<ir nenhuma das 
partes junto ao Conselho. EstamOS·na Semana San
ta e a Páscoa significa uma passagem, a procura do 
entendimento, da própria paz, e ·eSJ)eramos que ela 
ocorra entre nós. . 

;O SR. EDUARDo SUPUCY ..:...sr. Presidente, é 
com esse espírito. que avaliamos que esse episódio 
possa ser superado, principalmente .se todos contri
buirmos para que' aquilo que ~ :<? 'c?co principal desta 
CPI possa' ser o objéto maior da nossa atenção. 

Está.. CPI preci~ i~ f~ndo ~o 'e~ame das opera
ções com os título$ públicos .. A CPI continua traba
lhanqo com grande energia, inc;Jusiye nesta Semana 
Santa . . 

· Ainda .hoje, pela manhã; .ci .senador Romeu~ 
Tuma e eu fizerrjos ·uma visita :à sede da Split, ria· 

· flua Sergipe, 475. Tanto a Split DTVM, a Split Corre
tOra de Mercadorias, quanto' a S~lit Câmbio se en
contram em·l!quic;fação. Ali pudemos examinar.uma 
série de documentos qtie estão sendÓ Émcarriinha
dos ao Bané:o cer'rtral é à ComisSãb ParlamentaÍ' de 
Inquérito: · · · · · · · ..... 
. ... ·' 
.. : .... Certamente, precisamos voltar nossas ener
gias para o objetO central da. CP.I: o desvendar do. 
que aconteceu com os tltul~ públicos, levarido::.se 
em conta o que se passou no Banco Central e· no 
Senado Federal, nesta casa, sobretudo, i:Qm'formas 
civilizadas dé diálogo entre todos nós Senadora$: 
Muito obrigado. · · · · · 

.. Sr. Presidente, eu gostaria que fosse anexado 
este requerimento. · 

. O SR •. PRESIDENTE (José Alves) - V. Ex! 
será atendido na forma regimental. · · 

DOCUMENTO A QUE SE REFERE O 
SENADOR EDUARDO SUPLICY EM SEU. 
PRONUNCIAMENTO.· 
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Renda mínima já garante vida digna aos mais pobres 
Municípios e estados estão dando ajuda financ"ei,",','.,'m,.l,tias="','.,'nt;;;es;;-;"';;;"';;-;:".,d::uz;-i•_•_po--:.cb'::."':::-:';:;P-:":::'::'"::'"':::':;tiv:;'::"o,;ed::";:"-"'_· '_P_rogra ma afastou a fome, mas 

Anc!ré.t ounnfngh.am ==-'&J programas ::slml!a.re5 em trãmJ.- tudo da economista Sôn(a . _ , . 

-~l): pelo pals e. desde 91, .,tá no Rocha. do lnstltoto de Pes-. nao tr"rou famrir"a· da mr"se'rr"a 
;., RIO. SÃO PAutO e BRA.S[UA.. Oito 'Congresso um projeto do :sena- quisas Econômlcas Ap!ica-
niunldplos, dois estados e o Dls.- dor Eduardo Suplicyque garante da.$ (lpea), 46,21% dos po-
trtto Federal estão fazendo virar o beneffclo a ntvel nadon.al. bres do pais estão concen-
realidade o que parec,ia utopia: trados nas ártas urbanas; 
melhorar as condições de vtda da 23,95% nas rurais: e 29.84% · 

Prefeitl.lra ajuda com R$ 280 mensais· 

populaç:i:o carente. Num pais em DObli';.,'Z· a att'n·(le nas á.reas metropolitanas. 
que apenas 8.9% da renda vai pa- I ' " :> · Sónla acompanhou lndl- . • Se não <:onsegulrem prorrogar' sua partidpação no programa 

de renda mlnima de VItória, Junho será um mês trágico para a 
famma Trindade de Oliveira. Ao completar um ano de assistência, 
o casal Maria José e Adilson e seus cinco filhos provavelmente 
voltarã.o para o mesmo estágio em que se en<:ontravam.em junho 
de 96: a miséria absoluta. Como acontece tom a maior parte das 
famffias que entram em programas assistendais, os OUvelra afas
taram a fome de seu cotidiano, mas não conseguiram se reco
locar no mercado de trabalho e nem juntar dinheiro para o dia em 
que a Prefeitura parar de aJudá.·los com R$ 280 mensais. 

.ra.os 40% mais pobres. a desigual- JO 4 'l' t-0- viduo:s em 23 áreas e cons-
dade: :social continua :sendo um ' mt 11. 'es, tatou que a reduçAo da po-
'dos piores Problemas, mas pe-- de brfr_c-_f/.eÍfOS breu foi generalizada de 93 
quenO's programas em-que esses Ud para 95. Nas ~rópoles. o 
governos garantem uma renda ntlmero de pobres caiu de 
rnfnlma aos mals_ pobres -asse- • Os efeitos da retomada da· 14.1 milhões para 9 ml-
ljtlrando a eles o consumo neces- economia e a establlldade lhões. 
sárlo à sua :sobrevivência - es- monetária promovida pelo Segundo ela. este resulta· . 
Uofazendocomqueaomenos2i Real tiraram 13 milhões de do está relacionado à reto-
mU famlU.as carentes tenham um brasileiros da linha de po- mada do nível de atlvidade 
dla-a.-dla mais digno no BrasiL brez.a. mas o pa.fs continua . e aos impactos da establl!-

0 número é pequeno se for !e- ·com um,exérdto de 30.4 mi- zação sobre os rendimentos · 
vado em conta que 30,-4 milhões lhões de pobres. Destes, 11 mais baixos. Ainda assim. 
de brasileiros -ou 7,6 ,milhões mllh6es sào indigentes, pes- os níimeros s.3.o altos: em 
detamDas-esUonallnhadepo- soascujaren~aé lnsuflcien- · 95, eram 2,6 milhõeS de po-

. breza, por~m pode ganhar' ,ex· te para comprar a cesta bá- · bres no Rio e -4.4 mllh~s 
-pressão a médio prazo. Há qut:ros sica.. De .acordo com um. es- em São Paulo. 

Se sairem do programa, a renda ôa famflla. <:a.lrá. a zero e o Jeito 
será voltar a c::atar garrafa na rua na esperança de ganhar RS 5 ao 
fim do dla. A famflia mora num Improvisado <:ubfculo Com menos 
de quatro metros quadrados, cobertos apenas por uma lona.. Na 
casa. há apenas !llD fogão, um buj!o de gás. um sofá e um com
pensado que serve -de cama para os filhoS.' Não tem luz. água, 
nem banheiro. A maior tristeza do casal é sair do programa .sem 
ter dinheiro pa.ra."~omprar um teto.' ' ' ' ' · 

Desafio é fazer .famílias ger.arein renda 
~tstentes estimulam o_ a~ndizado profiSSiÕnal e resolvem conflitos familiares 

---luo=cl;-nda-,-,P::;l:;ntx>::--~----- -"A ma!or parte das famlllas, en-
tretanto, tem dilltuidade de sere

• SÃO PAULO.- A pnméira'vez · etgUer. Maria Cr!stiane e Gerson 
·que Giovanna Amorim.,·~ d~· . .silva entr~~ no programa de 
assistentes sodals que tra.ba~ Campinas, em 96, após flcaiem 
lbam no programa de renda~ desempregados "e até agora. nlo 
ma da Prefeitura de Campinas, vi- conseguiram novO emprego. 'Clis-
sltou a casa de Laurlta Pereira • · ttane era balcon.tstã. de uma pada-
dos Santos, há cinco meses.. teve ria e ganbava.R$ 275. Gerson era 
a lmpresslo de que tudo estava camlnhori.eiro,' cem 'renéla de R$' 
desabando. Nlo só pelo fato de 200. Aos 24 anos, Crtstlane não 
Laurita morar em um barraco . .\ ·temperspedivadevoltaratraba
belra de um eólrego, •uJelto mes- lhar!Ao ~. Estâgnv!dado seu 
mo a deslizamentos. E; que ela . ~ filho. Há cinco meses •. re-

I acabara de perder um filho ·de IS · · cebem a)Uda de RS i75 mensats: 
anos,mortoemumasltuaçàoafn.. ··' · •· • . · 
d!_ não esclareclda. Laurtta. Que - Aos pouCOs, ácatiel enten: 
era fa:dnelra, dizia não ter condi- dendo que Dlo adianta me de$<!$
ção emocional para trabalhar.- perar ou brigar com meu marido. 

O mérito do. programa. nesse O Jeito é lncentlvá-k) a continuàr. 
caso, não foi .apenas o de garantir proc:urandp .~P ':""'"'"diz ela. 
c pagamento de R$ 135 mensais Pelas regras dos progr~as. 
- única fonte de renda para o além de receber a visita dos pfo:. 
sustento de Laurl.ta e dos filhos fisslonais em casa. as famflias de; 
Adriano, 12 anos. Hamilton. 9 vem comparecer mensalmente a 
anos. e Tamlrls, 4 anos. Laurit<J. reuniões em grupo, onde rece-
reaprendeu a andar com as pr~ bem orl~tações. Os assJst.entes. 
prias pernas. Parte do dinheiro sodals a]udam a tirar documen-
recebldo foi destinado à constru- .tos. a comprar remédios e a resol-
çãO de uma casa de alvenaria. ln- ver problemas conJugais e de re-
centivada. }>ela assistente soda!. laclonamento com os filhos. Mui-
Laurita também comprou uma . tas vezes fazem encamlnhamento 
máquina de costura em quatro para centros de recuperaç.\o de. 
pan:elas.de R$ 77,00 e fnlclou um .alcoólatras ou de drogados .. 
curso gratuito de corte e costura 
- alternativa que poderá garan-
tir seu sustento no futuro. • 

- Quando chegamos à casa 
. dessas pessoas, elas não <:onse-
'gtlem enxergar além de seus pro
blemas. Nosso prlndpal desalio é 
ajudá-las a entender que o recur· 
so oferecido pela Prefeitura pode 
ajudar a reorganizar suas vidas e 

-o mals Importante é • ._, 
ganlzaçlo do grupo familiar. A 
afud:a. financeira nem sempre re. 
sOlve a questão $0dal-dlz a as
sessora do programa em Campi
nas, Maria José Nogueira. • 

n.io apenas ser uma fonte de ren- MtANHJ.: PROGRAJlAS NÃO .BA.S'TAM 
da provisória- diz GJovanna.. PARA. ERR.ADICAR POBREZA. 

. : lpea: programa de renda 
mínima é bàntmas.não: bastr 

Estudo moStra q~~ é "necessáriO também irri"pfantãr aÇões que pehnitam àstammas assistidas 
·~irdamiséri~por~'ptój:lria~ · ' 

Andréa [iunnillgham 

• Einborà tenha o mérito de dar 
ao pobre um dia-<o-dla mais digno, 
·o programa de.renda mlnima. por 
si só, não é suficiente para erra:di~ 

·cara pobreza l:ló pais. Mesmo que 
seja imj5lant<~dP ~todo o territó-_ 
rio nacional .. A. cppça é a base de 
um estudo que está paraserpubll

. cado pelo Instituto. de Pesquisas 
. Econõmicas Aplicadas (lpea). Se-

gundo os pesquisadores Ricardo 
Varsano.e Lena Lavinas, autores 
<lo trabalho, esses programas ajU
dam a combater a miséria. mas, 

··Isoladamente, são pouco mais do 
que um paliativo. Os 30,4 milhões 
de pobres do pais teriam em al
gummomentóumaviáama1:5con

,fortável e em s_eguida voltariam à 
pobreza · · 

- O programa melhora a vida 
do pobre, mas se o objetlvo é aca
bar com a pobreza, é fraco. e pre
Ciso melhorar as condições de vi~ 
da dessas pessoas e dar a elas ~ 
chance de sair da miséria Se o Go
verno apenas completa a rend~ 
está fazendo asslstencialismo pu· 
r o -diz Varsano, coordenador de 
esttidõs set0ri3.is-dO IJ)ea.- - -

· EDi par,ilefo, programa. de. 
alfabetização e treinamento 

-El trabalho :sugere a adóção de 
· · um Programa de Ação Coordena
. da, que terfa como principal, obje

tlvo ampliáJ' o potencial de gera
ção autônoma de renda do pobre. 
Enquanto fossem beneflcladàs pe
la comPte.meiit"ação nrianC:eli-a 
promovida 'pejb renda miníma, as 
famflias 'p'<lt1lçlpariam de outros 
projetas do Governo, para que 
após um ano pudessem sobrevi-

.• ver pei'1-'_Pr.~prias pernas ... _ 
Entre as sugestões está a fm~ 

plantação de programas de âl!a
betização. treinamento e capad
tação profissional; o financiamen
to a microe!Iipreendlmentos e co
operativas; e.ô "de8envo!Viriiento'" 
de programas de assistência à 
crl~_ça~Çol~~~ ·. 

-As pessoas seriam treinadas 
e a própria Prefeitura implantaria 
um sistema de lnformação sobre 
empregos- explica Varsano. 

Encontrar emprego é uma das 
grandes diflCÍJidades das famllias 
beneficiadas pelos programas. 
Quase sempre com baixa escolari
_d~d~. qs_~d~lto_s,.não_~J!Seguem · 
se enquadrar e acabam compro-
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metendo o futuro da famma. Em 
Campinas, o casal Maria Cristiar;_e 
e Gerson Silva, entraram no pro
grama, em 96, quando ficaram de
sempregados, e até hoje não con
seguiram se recolocar. 

Prefeitura dá sustento, 
mas emprego é dll!cll 

Maria Cristiane chegou a ga-. 
nhar R$ 275 como balconista de 
uma padaria. e Gerson, R$ 200 co
mo caminhoneiro. Hoje garantem 
o sustento dos três filhos, com os . 
RS 175 mensais que recebem da 
Prefeitura. E quanto mais o tempo 
passa, mais dificil é arranjar em
prego. Cristiane, 24 anos, na se
mana que deveria começar a tra
balhar descobriu que estava grá
vida, e não tem perspectivas de 
voltar a trabalhar tão cedo: 

- Nas reuniões com as assfs.. 
tentes sociais, acabei entendendo 
que não adianta me desesperar ou 
brigar com meu marido. O único 
jeito é incentivâ-lo a continuar, , 
procurando trabalho. 

Varsano e l.avinas sugerem ain
da aadoção de ações mais genéri
cas, que melhorariam as condi
ções de vlda dessa população. A 
Usta Inclui desde Investimentos 
em saúde, comunicação, energia 
elétrica e educação at~ a reguiar!-

ANAIS DO SENADO FEDERAL 

zação da documentação pessoal 
dos Indivíduos e o financiamento 
à compra de lotes para a constru
ção de casa. Os custos do projeto. 
ainda não foram medidos, mas se
gundo Varsano, a longo prazo ele 
sairá mais bàrato do que implan
tar contfnuos programas de renda 
minlma: · . , , , , 

-O projeto integrado pode pa
recer caro de imediato, mas se o 
ob)etivo é erradicar a pobreza, 
tem custo menor a longo prazo. Se 
for aplicado só o renda m~nima~ o 
programa nunca terá fim.· 

A lntegr~çã(; ainda ~o faz. par' 
te. entretanto, da maioria dos pro
gramas que estão em curso. Mes
mo os munlclpios que têm proje
tas paralelos o fazem em pequena 
eschla. A pesquisadora Ana Fon
seca, da Universidade de Campi
nas, que tei recentemente um tra
balho sobre renda mlnlm,a. só ,co
nhece alternativas no Di>;triio. Fe
deral, em Vitória e em Jimdiat Eni 
Vitória, há an-sos de treinamento. 
para adultos e ado1escentes pa-. 
1:rocinados pela Prefeitura;' em 
Jundfal, eursos técnicos apOiados 
-por empresas como Fleischmann 
Royal e Clca; e no Distrito Federal, 

, as famfilas participam de cursos 
profissionalizantes cria,do,~ C(l'!' 

recursos do Fundo de Amparo ao 
Trabalhado< 

-Sem programas paralelos, fi
ca dl!icil para'as farnflias obter au
tonomia. Os dados que tenho 
mostram que só 12 famntas das 
2.976 atendidas em Campinas 
conseguiram sair do programa 
por melhorar de vida por conta 
própria. As outraS Continuam na 
mesma situação-diz Ana. 

Varsano e Lavtnas destacam em 
seu trabalho que, o combate à po:. 
breza no Brasil é .urgente, e 'não 
apenas por razõés étfca e humani
~a: a pobreza restringe o poten
cial de cresCimento 'do pais. Com 

· 3o mllhões dê pabres', ci mercado 
consumidor brásUefro é Insufi
ciente para que as IJ.!dústrias ob
tenhamescala<!eproduçãocapaz 
de reduzir custos. Além disso, " 
baixa produtlvldade do trabalha-

. 'dorpobrereduza'qualldade dos 
bens e serviços. , ·. "', . , · 

·', , --'- EStarnóS nwil: êfrculo vtcto-
so. A pobre1'a:llmlta o c:resdmen

' .to. q11e restringe a receita do Go-
• vernoe,conseqlleiltemerite, adis-, 
"ponibilldade de ,recursos para 11-• 
, nanclar o esforço .de combate à 
'pobreza-éõriclul Varsano. • . '' , ' ...... 

: ;COLABOROULucindaf'iim>, 
deSãof'tm!o , 
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• A capixaba Alexandra Santos, 38 anos, sustenta oito filhos n;., 
modesto barraco no bairro de Nova Palestina, em Vltórta. Ela é as
sistida pelo programa munfclpal de renda .mlnlma, mas Dão, :;e aco- , 
modou. Matriculou-se numa escola pública para coiu:luli-o Primeiro 
Grau e num curso da Fábrica Escola de Alimentos, mantfda pela Pre-' 

. feltura.paraaprenderumaprolissão.Alexandraestãcomavldamu-

programa foi com9 _a 4~b<;ltl de uin li<irizónte. De um dia para o 
outro, Jl'IS'IOU' a receber R$ 360 niensa!S,-iullmentação passou a ser · 
regular e Alexandra recuperou a•.,.;perança. · 

~.},. gente estava, S!'J!l dinheiro e era tudo multo dlllc!L Agorà, 
temos fe!Jão''co!h 'Verdura-todo dta e uma ~ por semana temos,~ 
carne. As coisas melhoraram multo. " 

dada. Quando ~trou no projeto, em agosto de 96, sua ianima r.>lvla 
na absoluta miséria. Desempregada, 'Alexandra Dão tinha qúalquer 
renda para sustentar os Olhos, que comiam na casa dê >'lilnhos: O. 

!'I~ o f~l ~6 a çomlda ,Queapareceu, AI~. realizou alguns s<>;
nhos: :compl'<lu um 'fertd, talheres, uma panela e, para seu 01:gulho; 

- um.Uquldlflcaaor. 
-,E. para fazer.~co Jlill:" as !'fianÇas., 

Em Brasília, Bolsa Escola atende a22 mil famílias 
\ lniciatiy~ ~uxilia as comunidades carentes e consome apenas 1% do o,..mento do Dl.WO Federal . 

MarC:O.Antônlo Moreira - .- - Pafa J)atilclpãr ao· ,Pi'ógrurui; ~ "_:-:Os resultados do programa. diz . 
-- que foi Implantado ou está em Ja.. Marlsa. tãm sido animadores. O · 

• BRASlw... Todo fim· de més a do- se de implantação em 65 munió- · ·programa serviu para atrair as 
na de casa Laura Maria dos San. plos de .Várias regiões do pais, a comunidades carentes para ases-
tes, como outrcs 22 mil mAe:: do Secretaria de._ ~cação de Bras~ colas. Para garantir o rendimento 
Distrito Federal, Clhnpre rellgto- lia [az exigências. A lamiUa-deVe - e5C01ir de seus- filhos. os pais 
samente o mesmo ritual. Dirige-- comprovar que reside hA pelo participam com Interesse das 
se a uma agencia do Banco de · menos cinco anos em BrasQia, pa- reuniões com professores. 
BrasiHa (BRB) para sacar R$ 112 ra Inibir o fluxo migratório, e sua· Dona ~..aun,· por exemplo, resl-
em nome de seus filhos Mônica. 9 renda per capita não pode ser su- dente no Paranoá. mora bem per· 
anos, e Lourlmar. 7, duas das 42 perior a melo salârlo--mtnlmo. to da EscoLa Classe 2, onde estu-. 
mit crianças inscritas este ano no Além disso, explica a soci61oga dam os seus filhos Lourlmar e 
projeto Bolsa Escola. Desenvolvi- • .Marlsa Pacheco, coordenadora Mõnlca. Ela, no entanto, faz qiles-
da pelo governador Crlstovam do Bolsa Escola, todas ás crian· tlio de levar e buscar as Crianças 
Boarque, ex-reitor da Universlda- ças entre 7 e 14 anos tem que es-- dlarlamente. E quase sempre· 
de de Brasffia, a inklaUva vtsa a tár matrlculadãi_M._rede p6bllca aproveita para procurar saber da 
retirar as crianças das ruas e lnl· t: n~o ~dem falta; a maJs do que ~~~s~~.~~!'!!~ .. (~ ~~~p~~ 

clpalmetite de Lour!Ipar, um 'Ú1'& poderao saeM metade do dlnhel
qufeto garoto: ',' · ' , - , , 10 depositado. Oulza pon:ela po

- Para multa gente pode ser dm ser retlrada quando da c:on
pouco, mas .para nós é multo - cluslo da oltava sérte. E quando, 

· diz t.aura. - Com o dinheiro da flnalm.ente, for conclutdo o Se--
primeira bolsa. deu para comprar gundo Grau. o restante do dlnhel--
o material escolar das crlanças. ro poderá ser retlrado. · 

As crianças, lembra Marls.a. AcoordenadoradoBolsaEsco-
também n~o foram esquecidas. 1& Informa ainda que os dois p~ 
Todos os alunos que forem apro-- gra.mas.apesardea:uamnpHtude. 
vados receber.ão também a pau- não absorvem mais do que 1% do 
pança-escola. que consllte em Orçamento do DiStrito FederaL 
uni salárlo-mlnlmo ·por ~ Gra- MariJA ressalta um outro loto po
ças a~s~ estimulo, em 1995~dos sltlvo: o Bolsa Escola não constl-
12.095 Inscritos, 9.65~ possaram tu! I1IDll muleta pará as fam1llos 
de ano~ ~ beneficiadas, mas sim um lnstnJ. 

Os estud3Jltes qua coilclulrem menta de desenvolvimento so-
a ouarta.sérle do Primeiro Gr3u ctal• 
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O SR. PRESIDENTE (José Alves) - Sobre a 
mesa, projeto que será lido pelo Sr. 1º Secretário em 
exercício, Senador Lúcio Alcântara. 

É lido o seguinte 

PROJETO DE. LEI 00 SENADO W! 45, DE 1997 

Regulàinenta a experimentação téc
ni(:(H:ientifíca na área de engenharia ge
nética, vedando os procedimentos que 
visem à duplicação do genoma humano 
com a finalidade de obtenção de clones 
de embrjõeS :ou seres humanos, e dá ou
tras providências. 

O Congresso Nacional decreta: 
Art. 12 É vedada, em todo o território nacio

nal, a experimentàção no domínio da engenharia 
genética que vis~ ?!.:manipulação do genoma hu· 
mano de células germinativas ou somáticas, no 
todo ou em parte;. que tenha por finalidade a ob
tenção de clones 'de . embriões ou seres huma
nos. 

Parágrafo único. Os procedimentos destina
dos à produção de clones de animais deverão 
ser previamente submetidos à Comissão Técnica 
Nacional de Biossegurança, que observará sua 
pertinência, ética e utilidade para o desenvolvi
mento e melhoria 'da qualidade de vida da socie
dade. 

Art. 22 A violação aci disposto nesta lei constitui 
crime, sujeitando os patrocinadores,· financiadores, 
técrii~. cientistas e resPonsáveis técnicos do esta
belecimento onde se efetuarem os procedimentos, 
no todo ou em parte, e demais agentes participan
tes, direta ou indiretamente, à pena de reclusão de 6 
a20anos. 

Art. 32 Esta lei entra em vigor na data de sua 
publicação. 

Art.,42 Revogam-se as disposições em contrá-
rio. 

Justificação 

Com a recente divulgação nos meios de comu
nicação_ nacionais e internacionais de experimentos 
na área de engenharia genética que resultaram na 
reprodução de um ser animal idêntico a um espéci
me adulto, a partir de células somáticas deste, aso-

Miu:Çó~l997_ 

ciedade em geral foi tomada de grande perplexidade 
e temor, objetivamente justificados, de que o mes
mo possa ocorrer com elementos da espécie hu
mana. 

O crescente desenvolvimento que se verificou 
nas áreas de biologia molecular e engenharia gené
tica na segunda metade deste século, acompanhado 
de sua concentração nos meios de pesquisa científi
ca dos países do nominado Primeiro Mundo, colo
cou à disposição dos técnicos e cientistas a possibi
lidade de modificação e reprodução dos genomas de 
seres vivos, vegetais ou animais, criando-se espéci
mes transgênicos e, como se deu a conhecer recen
temente, de seres geneticamente idênticos ao doa
dor. Tal perspectiva, em princípio, abre vastos hori
zontes de aplicação prática em prol do desenvolvi
mento da sociedade humana nos mais diversos do
mínios da realidade, como. a agropeeuária, a tera
pêutica e a prevenção de defeitos inatos do metabo-
lismo ~urnano ou animal. · · . 

Como nos ensina a história, descobertas e 
_avanços científicos que promoveram verdadeiras 
revoluções no saber humano, descortinando um 
futuro onde sua aplicação viesse a proporcionar 
uma efetiva melhoria na qualidade de vida da so
ciedade, tomaram-se antinomicamente, motivo de 
triste agravo e pesar à humanidade, sendo notório, 
corno ilustração, o efeito devastador que o domí

. nio da energia nuclear legou à nossa história re
Cente. 

A motivação fulcral de nossa Proposição, ora 
levada à consideração desta Casa, prende-se. -à 
necessidade que se nos arrosta de impedir que 
venha a ocorrer séria' .lesão à condição humana 
decorrente de um conjunto de conh.ecimento cien
tfficos cuja utilização pode, atual e efetivamente, 
tomar em pesadelo a imagem de um mundo mais 
fraterno que o sonho da Ciência sempre houVe por 
promessa. 

Sala das Sessões, 24 de março de 1997. -Se
nadora Benedita da Silva. 

(A Comissão de Assuntos Sociais -
decisão terminativa.) 

O SR. PRESIDENTE (José Alves) - O proje
to será publicado e remetido à comissão compe
tente. 
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Sobre a mesa, requerimento. que será lido pelo 
Sr. 1º Secretário em exercício, Senador Lúcio Alcân
tara. 

É lido o seguinte: 

REQUERIMENTO Nº 216, DE 1997 

Senhor Presidente, 

Nos termos do art. 216 do Regimento Interno, 
proponho seja solicitado ao .Ministério do Planeja
mento e Orçamento, relativamente ao Programa Na
cional de Privatização, a cargo do BNDES, o seguin
te pedido de informação: 

"Qual a preilisão··.orçamentária destinada 
às campanhas de ÕIVUigação sobre a alienação 
da ~hia Vale do Rio Doce e.quanto,.até 
agora, jã se gastoo ou.foi contlatado'CGmarr 
presas de publicidade e meios de diwlgaÇão, 
como jornais, revistas, ráãto e . te!Eivisão,< ,com 

· essa finalidade. • 

Justificação 

. . Feita a· ?,vaíiação. da ,'ÇOmpanhia V~e: Q9: !;tio 
:Dàêe para suá ~privatizaçãg. ~chegandO.:~ *9 )=!~ 
mínimo de 10,3 bilhõés,' valor por muitos ci>nsidéra

' do' iÍTisório,' éón$iderandÔ-~~ '?. potencial 'de_ sú_as !e
' seivas e· direitos minerários, levando eni Ccinta a 
presença na mídia, ci:lm frequêncii"de''ãn~ncios de 
·esclarecimeritii à opinião' pública sobre;'esse proces

-· so, considero oportuno qtie b 'Senado toi'rié conheci
:mento do·mo'ntànte que serí:í"-gaSto c:Om ãMilgação, 
•Pâia que··sé·'tenha ·conhééimento ·do:que"·vai '5er, 

' realmenté;ó preço líquido. 

Sala das SessõeS, 24'dé março 'de 199i"·...:. Sê-
nadar José Aives. . -- . . . . 

(A Mesa para·qecisão). 

O SR. PRESIDENTE .(~osé Alves)- o· requeri
mento lido será despachado à· MeSa para decisão 
nos termos do Regimento lnterJ:~O do Senado·. Fede-
raL · 

O SR. PRESIDENTE (José Alves) - Sobre a 
mesa, requerimento que será lido pelo $r. 1º Secre
tário ein exercício 'sr. Lúcio Alcântara 

É lido o seguinte: 

•· REQUERIMENTO N2 217, DE 1997 

Senhor Presidente, 

Requeiro, na forma da letra b, do art 7 4 e do art 
75 do Regimento Interno, a designação de uma Co
missão Temporária Externa de três Senhores Senado
res, para representar o Senado nà III Encontro Empre
sarial das Américas e na III Reunião de Ministros de 
Comércio das Américas, eventos· que serão realizados 
em Belo Horizonte, de 13 a 17 de maio de 1997. 

Sala das Sessões, 24 de março de 1997. -Se
nador Francelino Pereira. 

O SR. PRESÍDENTE (José Álves) -O requeri-
mento lido será· publicado e lnél~(do na Ordem do 
"Di~( oportiinameiite; nos terinos'dó ·art. 67, ·combi
'·nádo com o Bit. 225~'il; c, 6, a:iribós', dà Regimento 
· 'ltrtem<> · .. .. 

. O Sr. SenadOr Lúcio Alcântara envioo discurso 
·à Mesa para ser publicado na forma: do disposto no 
art. 203 do Regimento Interno'. · · 

Sua exéeiêndá. seiá at~~~' . 
O SR. LÚCIQ.ALCÂNTARA ·(PSDB-CE) ...,. Sr. 

, Presidente, S~· .e· Srs. · Senadores, •castro Alves 
·.não foi um homem: foi uma convulsão da natureza•. 
: Com essa citação de Agripinto Grieco, inicio meu 
. pronunciamento .que .vem se juntar 1!_9S d~s que, 
. nesta Casa, .registram e saúdam a passagem dos 
• ,.cento,e cinqüenta anos de nascimento dà chamado 
. ~.poeta dos escravos•, 

Quando, em 1947, transcorria o centenário de 
. nascimento ·de Castro Alves; o Brasil inteiro enlÍol
--.veu-se nas comemorações~ O •mais popular:!p<)eta 
-'de nossa história recebia as. homenagens de um 
povo que com ele se identificava e cujos .sentimen

>tos via refletidos em sua obra. As manifestações pú
blicas em tomo da grande data, de norte ·a -sul do 

. País,-mostraram o .elevado grau de interação entre ,:o poetá e o5eli pOVO. . 
As pessoas de minha geração hão de se lem

brar que, por muitos anos, não havia uma sessão 
de grêmio estudantil sem que um poema de Cas
tro Alves não fosse declamado; impensável, du
rante décadas, que um estudante. pudesse. passar 

.. i)elos bancos escolares'sem recitai" uma poesia do 
autor de ".Vozes d'África". Isso explica a latitude e 
a intensidade· éias c_omemorações de cinqüenta 
anos atrás. 



338 ~ANAIS DO SENADO FEDERAL 

Neste ano de 1997, quando se comemoram os 
cento e cinqüenta anos do nascimento do "maior poeta 
romântico brasileiro", vivemos um quadro histórico 
bem distinto. O vigoroso processo de urbartitaÇãó da -
sociedade, as incessantes e velozes transformações 
que a tudo e a todos atingem, o absoluto domínio de 
uma cultura essencialmente visual, o exacerbado indivi
dualismo e o pragmatismo acentuado, são característi
cas marcantes de nosso tempo, que se acoplam a outro 
elemento, talvez·, mais pernicioso: a _inexistência, nos 
dias de hoje, de urna vinculação orgânica com o passa
do, reduzindo a l:fistória a um pennanente presente. 

Nessa perspectiva, não é difícil entender que 
as comemorações do sesquicentenário aconteçam de 
maneira diferente do oconido há .meio _século. Entre
tanto, apesar de. as circunstâncias .do tempo presente 
serem tão distintas; ~ que a literatura. foi tragada pela 
presença avassaladora da córn!J!liçp."çfio por meios 
eletrônicos espeéialmente ~.teleVisão .,.o PafS se 
mobiliZa para homenagear Castro Al\tés, ~à 
releitura de sua obra e identificando sua notável Contri
buição para a ciJitt.irà nacional. 

Assim, Senhor Presidente, Senhoras e Se
nhores Senadores, espetáculos ~~tão sendo pro, 
gramados para 'todo o correnté ·ano, exposições 
percorrerão ·diversas· .capitais ·brasileiras, reedi
ção da obra completa. foi proVidenciada, ciclos de 
debates propiciarão a especialistas .a oportunidade 
de refletirem sobre· a· obra do ·grande poeta· e até 
mesmo projetas -de dois filmes sobre Castro Alves" 
estão sendo ultimados, Enfim, ;nas· condições espe
cíficas de nosso· tempo; celebramos· a expressiva 
data. ressaltando essa figura tão expressiva de nossa 
História 

Antonio Frederico de Castro Alves,'o·poeta li-
bertário que a Bahia deu:ao Brasil, ·nasceu. aos· ca

. torze de março de 1847, na Fazenda de Cabaceiras, 
_Municípió de Muritiba. Faleceu em seu Estado. natal, 
aos seis de julho de 1871. Uma vida de apenas vinte 
e quatro anos, tão breve quanto. densa 

Celebrar o sesquicentenário de nascimento 
de Castro Alves é mais, muito mais, que festejar 
um poeta que, como nenhum oútro, foi amado por 
tantas gerações de brasileiros. É, ·antes de tudo, 
um convite à reflexão em tomo de um autor e de 
uma obra que interpretaram, em seu tempo, com 
maestria e precisão, os sentimentos de todo um 
povo. 

Aí está, Senhor Presidente, seguramente, o di
ferencial que singulariza Castro Alves. Nele, a poe
sia não se contentava em exprimir sensibilidade; as 

palavras, escolhidas com esmero, não sériiiam aPe
nas para atender a um apurado senso estético. Nos
so poeta foi muito além: a palavra assumia a função 
de arma poderosa, a penetrar pelos caminhos da 
mente e do coração, sempre na defesa apaixonada 
de uma grande causa 

Dar a extraordinária popularidade de Castro Al
ves •. Era o poeta a emprestar seu talento a campa
nhas que empolgavam a Nação. Era o artista identi
ficado com 5ua gente e sua época e que, com cora
gem e destemor, ousava enfrentar poderosos' inte
resses na defesa do que considerava justo. Foi as
sim, sobretudo, em sua emocionante participação na 
campan~ abolicionista 

. · O~ Castro Alves já se disse; praticamente, 
tudo •. C~eio, n0 entanto, que ninguém foi mais·. feliz 
que o lJln1bé~ poeta Bruno Tolentin~. ao. falar, 9a 
atujllidade· : do autor. :de . "j:spumas flutuantes~: 

·. •c:astrQ .Alves .n!io envelheceu, .antes. ,redimiu ·:o 
~po._ E não o seu.tempq, nem ·o nosso, mas. a 
noção ~ma do tempo como inimigo do belo e 
carrascO do ser ( ••• ). O· séculçi e quebrados que 
nos separa daquela assombrosa pr~ução de ape
nàS sete.-anas de otrcio'na curta vida de um jovem 
vai-se elé mésrrio encuitanc:IO a cada página réli
d~; ,R_elê-las é· húmll~ar o tempo :q4e. ,acr~ditá:V.S
mos o doriO de tudo; a esse roedor só de nossas 
Pobres 'certem e c;iltegorlas assumidas, .'ai>'sisti
moS ao j:loeta Ho despindo de seu poder de paiáli-

- se I)Qia tensão_viw_.~ cada esmite,:não'.rar:cfc:fe 
cada verso 'nLim Inteiro i:Joema•. ·. 

Prifnelro de fl0S80S. poetas ~ente do ~. 
~bem assinalou o gallcho Érico.'{eri~irno, Cas
tro Alves soube; ,como nenhum. Outro-liutor brasi.lei
ro do século dezàn.~e; tratar da questão ~o .n~gro 
em nosso Pafs, fOcalizànclo .s~u ,pap~[!Lprimorcíiai 
na constituição.do.B,rasii. Numa é~ ~:~m que a li
teratura desfrutava dEI. abso.luto de~taque ·"a ' yiqa 
nacional, "funcicinandà nas palàvici.s.·dà Jean Mãr
cei.Carvalho França C:omo umimi>o~ôte póiÓ (;fê 
agregação da Inteligência nacional _e, ·conseqOEIIJ· 
temente, como um verculo prlvilegiaé:fo.,para_·!!· ~x
pressio d!lqu!lo que, a: p_àrtir. de. sépul,ó deienov'e, 
passôu a ser definido como . cuHura brasileira", 
Caairo. Alva$ desempenhou . papel,. vital . para··: à 
construção de uma imagem do ilégr<:i na história 
nacional. . . .. 

De um lado, a obra de Castro Alves leva ·ao 
ponto máximo o propósito de valorização poética 
do negro. De outro, mergulha no fenômeno so
cial-da escravidão, combatendo-a com virulência 
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e paixão. Como salientou Carvalho França, "Castro 
Alves, ao pôr em cena os seus protagonistas ne
gros, toma-se o intérprete por excelência daquele 
grupo que via o flagelo da escravidão como uma nó
doa de sangue no solo da Pátria e uma máquina 
produtora de estropiados sociais. Com a longa série 
de cativos martirizados que aparecem nos seus ver
sos, o ·poeta busca não só denunciar o caráter desu
mano da escravidão como também dar a conhecer 
o~ desastrosos efeitos de uma prática que não ces
sava de produzir potenciais inimigos do corpo so-
cial'. · 

Dono de um lirismo em que a precariedade 
da vida e o sentimento da morte foram elementos 
centrais, Castro Alves bradou contra a escravidão. 
Numa época em que as grandes causas eram de
batidas nas praças e· na qual 'os poetas ·faziam 
seus poemas ao ar livre, ·éle" lmpregnou~se inten
samente da atmosfera de seu· tempo. Lembra Léo 
Schlafman que·o autor de •o Navio Negreiro', en
tregando-se por inteiro 'à. causa abolicionista;· •ná 
efervescência política brasileira do século dezano
ve, investiu a soa criação poética ·no espírito liber
tário e incorporou em definitivo·o migro à literatu-
ra.•. . 

Castro Alves; ."avoz que se Ílniu à.etema e alta 
voz dos homens•, que. 'cantou qem_•, _que •cantou 
corno .se deve cantar", na memarável ~efinição· i:le 
Pablo Neruda, teve sua sing~lar p~5ença riac:U.Iturá. 
brasileira sintetizada, . com pegeição, JX)r. ~q!')U 
Amaral: "Não foi aperias um poeta, na acepção)ite
rária do vocábulo. Foi um àPóstolci, úm propagandis
ta, um lutador, ciente e conSciente dos frutos'bons e 
dos frutos amargos de-sua Semeadura. Ele toro 
querido da·mocidade e do povo,'-<> mais-amado, o 
mais admirado;ó mais tàscinador; ·omais·<:Ompreen-
dido dos nossos poetas"·• ·· · · · 

. Conquanto· ainda não· suficientemente explo-
rada por nossa crítica litelaria, 'como assinalou· re
'centemente Alexei Bueno', â'pOésiade Castro.AI
ves quer seja a amorosa, a lírica,' a· ·social ou ·a 
épica · teve seu _sentido 6aPfádo por todos;· êsi)e'
cialistas ou'·não. Para'cr móélémista de primeira 
grandeza Manuel Bandeira, por exemplo; "o úni
co autêntico condor. nessés "Andes bomtiástieos 
da poesia brasileira foi Castro Alves; c_ri~nÇà ver
dadeiramente sublime, cuja glória se revigora nos 
dias de hoje pela intenção social que pôs' na sua 
obra. Em Castro Alves cumpre distinguir o lfrico 
amoroso que se exprimia quase sempre sem ênfa
se e às vezes com exemplar simplicidade, como 
no formoso quadro de 'Adormecida', do épico so-

cial desmedindo-se em violentas antíteses, em re
tumbanteronomatopéias•. 

Feliz a nação que pode cantar o sesquicente
nário de nascimento de um filho cuja obra acalen
tou amores, deu dignidade aos desclassificados e 
valorizou a liberdade como bem excelso, perse
guindo-a como a utopia possível, realizável, reden
tora. 

Feliz um povo que pode celebrar a memória 
de um poeta que venceu a prisão do tempo: o 
•poeta dos escravos• de ontem é o 'poeta dos ex
cluídos• de hoje. Passado tanto tempo, Castro Al
ves, homem e poeta, permanece intocado em sua 
integridade. Sua obra alcançou a dimensão da pe
renidade, para consolo de quem ama o idioma, 
para o deleite de quem sabe ser a poesia neces
-sária. 

Muito obrigado-
. O SR; .PRESIDENTE (José Alves) :_ Nada 

'\mais havendo a tratar, a Presidência vai encerrar 
•os trabalhos. 

Está encerrada a sessão; 

{Levanta-se a ses5ão às 16h43min} 

ATA DA 24• SESSÃO NÃO DELIBERATIVA, 
REALIZADA EM 21 DE MARÇO DE 1997 

{Publicada nó DSF, de 22 de março de 1997)-

RETIFICAÇÃO 

No cabeçalho da ata, à página n2 06227, 

Onde se lê: 
-,•. · .. Ata da 24a Sessão Não Deliberativa, em 21 de 
março de 1996 

Leia-se: 
· :Ata da 24• Sessão Não Deliberativa, em 21 de 

março de 1997 · 

AGENDA CUMPRIDA PELO PRESIDENTE 
ANTONIO CARLOS MAGALHÃES. 

24-3-97 
Segunda-feira . 

14h30- Sessão Plenária do Senado Federal 
15h30 - Senhor Pedro Jack Kapeller, Presi

dente da TV Manchete, acompanhado de diri~entes 
da empresa 
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Ata da 26ª Sessão Não Deliberativa, 
em 25 de março de 1997 

3ª Sessão Legislativa Ordinária da 50ª Legislatura 

Presidência dos Srs. Antonio Carlos Magalhães, Júnia Marise, Levy Dias, 
· Ney Suassuna, Guilherme Palmeira e José Alves. 

(Inicia-se a sessão às 14h3Dmin) 

A SRA. PRESIDENTE (Júnia Marise)- Decla
ro aberta a sessão. 

Sob a proteção de Deus, iniciamos nossos tra
balhos. 

Sobre a ·mesa, projeto que passo a ler. 

É lido o seguinte 

PROJETO DE LEI DO ~ENADO N2 46, DE 1997 

Cria a renda mínima na educação e . 
dá outras providências. 

O Congresso Nacional decreta: . . 
Art. 12 Crianças entre 7 (sete) e 17 (dezassete) . 

anos, matriculadas em esColas públicas de primeiro · 
e segundo graus, provenientes de lares cuja renda 
familiar seja inferior a 3 (três) salários mínimos farão 
jus a um salário mínimo e5colar equivalente a trinta 
por cento do salário mínimo vigente no Pafs. ·' 

Parágrafo único. Os..cheques de pagamento do -
salário mínimo serão individuais e os pais ou res
ponsáveis com mais de uma criança matriculada, na . 
faixa etária estabeleçida no caput, deste artigo rece- . 
berão um cheque relativo a cada filho até o máximo . 
de 4 (quatro), e deles darão recibo à escola. para 
controle. do programa. 

Art. 2:2 Para efeito dos benefícios desta Lei, as . . 
famílias, deverão se registrar, a qualquer tempo, fl8S.. 
escolas onde têm seus filhos matriculados, mediante : 
a apresentação da carteira de trabalho. 

§ 12 Para o recebimento do cheque bastará a 
apresentação . da carteira de trabalho dos . pais ou 
responsáveis, que terá valor legal para comprovação 
da renda familiar. 

§ 22 As escolas públicas farão a entrega dos 
cheques após exames das folhas de freqüência qu~ 
comprovam a assiduidade e dos boletins de rendi
mento escolar. 

Art. 32 Os pagamentos do salário mínimo esco
lar serão feitos pela própria escola até o 102(décimo) 
dia do mês subsequente. 

Art. 42 O Programa de Salário Mínimo Escolar 
será custeado mediante dotação orçamentária espe
cífJCB., a ser consignada no Orçamento Geral . da 
União a partir ao exercíCio firiánceiro de 1999. 

Parágrafo único. A partir de 1998, os Projetos 
de Lei relativos a planos plurianuais e a diretrizes o r~ ·. 
çamentárias deverão especificar os cancelamentos 
e as transferência de despesas, assim como as de-. 
mais medidas necessárias à execúção do programa.:.· 

.· . Art. 52 Os recurso$ para o custeio do programa , 
a~rão de dotações orçamentárias, de contribu~ . 
espontâneas de Organizações Não-Govemamentais 
e de pessoas físicas e jurídicas. • • . ., . . . 

Art. 52 As pessoas físicas e jurídicas que co~~ 
tribufrem financeiramente para este programa pode
rão deduzir integralmente suas éontribuiçõeS do 1111::. 
posto de Renda. . · ·. . · 

.. ._Parágrafo único; No caso de _pessoa física, a 
educàção se fará na renda bruta, no caso de pessoa 
jurídica, a dedução será feita para tif!S de cálculo do 
lucro real. 

-Art. 72 A implantação do Programa dtt:Salárki 
Minimo Escolar obedecerá .o segu!nte c~nograma. .• 

·· · 1 - em ·1999; atendimento às crianças matricu~ 
ladas nàs capitais dos estados e territórios; ·. · . . :. 

11 -em 2000, atendimento'.às crianças matricU
ladaS nas capitais e nas cidadeS d.e IJ9rte médio, na 
fomia eonceitual.estabeleada pelo .Instituto Brasilei
ro de Geografia e Estatística; . .. . . . 

· ·· 111 .:.. em 2001, o ate~imento deverá cobnr to; 
dOs os muniCfpios brasileiros: . 

Art. a<~ O Poder Executivo procederá a regula-
mentàção desta Lei. em 1~0(cento e yi~te)dia~. : . 

Art. 92 Esta Lei entra em vigor na data de sua 
publicação. · . . . 

' . Art. 10. Ri=wogam-se as disposições em contrá- . 
rio. 

Justificação 

Pesquisa de indicadores sociais diwlgadas. 
pela FIBGE revelou que, em 1988, cerca de 30% 
das crianças de famílias com renda fam!liar per. ca~ 
pita de até 1/4 de salário mínimo por mes, com 1da-
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de entre 1 O e 14 anos, trabalhavam. Para as famílias 
com renda familiar per capita compreendida entre 
1/4 e meio salário mínimo, esta percentagem era de 
20%, sendo que no caso dos adolescentes entre 15 
e 17 anos, o percentual sobe para mais de 50% e a 
carga horário superava 40 horas semanais. 

Dessas crianças, 70% trabalhavam sem cartei
ra assinada e 'percebem remunerações iguais ou in
feriores a um salário mínimo (81%). 

Das crianças de 10 a 14 anos, provenientes de 
famílias cuja renda familiar se situa num patamar de 
até 113 do salário mínimo, 15% contribuíam com 
mais de 30% de renda familiar. No caso dos adoles
centes, a participação do salário do menor em pata
mares superiores a 30% da renda familiar chega a 
30% para este grupo de fammas. · 

Ou ·seja, as crianças e adolescentes de fàmí.:· 
lias pobres brasileiras (40"/o da população, ou 50 mi- ' 
lhões de pessoas) ganham pouco, são eXploradas 
economicamente e;·no entanto, esse·ganho:é funda~ 
mental para a manutenção da famm~~ · - · · - -

O resultado desse quadro desumano se traduz 
nas poucas horas destinadas à esCola, nas'éievadaS" 
taxas de repetência e na evasão escolar. 

· Segundo excelente.'estlido dÔ Dr. José Márcj(:).· 
Camargo, publicado _!!a Folha de S.Paulo sob o títu< 
lo •es Miseráveis•; cuja idéia su~vo sob forma: · 
deste Projeto de Lei, que hoje reapresentci, a criação 
da renda mínima na educação. apresenta Vantagens . 
que por si só j~ICéUTl amplamente a sua relaçã() 
cust,oJbenefício; quai~jan:t: 

· · 1!!) pêrmite a eXtinção total dos programâs no 
estilo clientelista hoje existente .e cujo ônus. tem sido 
desastroso para o País .e a efiÍ:ácia praticiunénte 
nula (LBA, cestas básicas~ tíqÜetes do leite etc:);.·· 

. 22) permite minorar o problerna da pobreZ? no 
presente, ao mesmo temp<> em que investe. no .. tutU~ 
ro, através do engajamento real das criimçaS ê ado
lescentes no processo educacional, de rnodo:a·erra
dicar o analfabetismo e capacitar mão-de-obra tutu~ 
ra; 

32) atinge diretamente o público-alvo, eliiTiinan: 
do a intennediação dos não-Pobn3S; 

42) retira as crianças do mereado de trabalho.e .. , 
das ruas, reduzindo a violência e criando condições 
propícias às pressões pára a elevação do salário: 
real da mão-de-obra adulta. 

No que tange aos custos de implementação e 
às fontes de financiamento, o Professor José Márcio 
Camargo estima que a cobertura total representaria 
gé:!$tos num montante·de 5% do PIB, praticamente o 
mesmo que o Governo dispende hoje com progra-

,, ..... 

mas de ..;ampensação da pobreza, de natureza duvi
dosa e eficácia questionável. 

Finalizando, gostaria de ressaltar a comprova
ção da eficácia da idéia, a partir de programas simi
lares já adotados em localidades distintas como 
Campinas e Distrito Federal, o que atesta sobeja
mente a validade da proposição. 

Sala das Sessões, 25 de março de 1997. - Se
nador Ney Suassuna. 

(À Comissão de Assuntos Econômi
. cos- decisão tenninativa) 

A SRA. PRESIDENTE (Júnia Marise) - O pro
jeto lido será publicado e remetido à Comissão com
petente. 

Passamos agora à lista de oradores inscritos. 
Concedo a palavra ao nobre Senador Eduardo 

Supficy. {Pausa.) 
Concedo a palavra ao segundo orador inscrito, 

Senador José Alves. {Pausa.] 
Concedo a palavra à terceira oradora inscrita, 

"senadora Benedita da Silva (Pausa.) 
Concedo a palavra ao quarto Senador inscrito, 

Senador Edison Lobão. (Pausa.) 
Concedo a palavra ao quinto Senadór insCrito, 

Senador Ney Suassuana a quem passo a palavra e 
em seguida ao nobre Senador Eduardo Suplicy. 

. : O SR. NEY SUASSUNA (PMDB-PB. Pronun· 
cia o seguinte discurso. Sem revisão do orador.) -
Sr" Presidente, Sr's e Srs. Senadores, vencida, na 
Câmara dos Deputados, a primeira batalha pela ree
leição 'e elfilitas as Mesas que vão dirigir pelos próxi· 
mos dois imos 'as Casas do Parlamento, está na 
hora de nos voltarmos para o debate dos grandes 
problemas estruturais e conjunturais que ainda 
amarram nossa economia. 

'. ·- No que se refere ·à estrutura, temos que proce
der à imediata discussão e votação das reformas -
previdenciária, fiscal e· administrativa - para que o 
BrasH ganhe reconhecimento internacional como·Na· 
ção que está, realmente, buscando soluções definiti- · 
vas para desfazer os nós que nos tolhem o desen
volvimento. 

,;: ' No entànto, paralelamente a essas discussões 
sobre as reformas, temos também que tratar de al
guns aspectos conjunturais, que nos vêm sobressal
tando nos últimos tempos.· Dentre esses, eu desta· 
caria, por exemplo, o caso do extraordinário déficit 
que o Brasil teve nas suas transações correntes no 
ano passado. . . . . 

Registramos, '(;!m'1996, um déficit da ordem de 
US$24 bilhões nas transações correntes- comércio, 
serviços e transferências- Que correspondeu a 51% 



342 ~AISDOSENADOFEDERAL Março 1997 

de nossas exportações. Foi o pior resultado dos últi
mos dezasseis anos. Desse total, US$ 5,6 bilhões 
advieram do déficit na balança comercial. Trata-se 
de números nada desprezíveis, que só podem ser 
revertidos com alterações urgentes na política cam
bial e com a criação, a médio prazo, de uma política 
industrial conseqüente. 

Mas nossos problemas mais imediatos não se 
resumem a isso. Temos muitas e graves dificulda
des com o chamado custo Brasil, um conjunto de 
fragilidades que começa pela falta de boas estradas 
e portos, e que se estende a impostos e taxas eleva
das que oneram a nossa produção de tal maneira 
que não conseguimos praticar preços competitivos 
no mercado internacional. 

Atualmente, maior produtividade, eficiência e 
competitividade se traduzem, sempre, em preços 
mais atraentes e, conseqüentemente, em maior es~ 
paço no comércio internacional. Mas como pode o 
empresário brasileiro ter preços competitivos se tem 
de pagar inúmeras taxas de toda natureza, se tem 
de enfrentar os mais intrincados labirintos burocráti- . 
cos, e se, por fim, não dispõe de estradas, portos e 
aeroportos modernos? 

Sr- Presidente, Sr"s e Srs. Senadores, á verda-. 
de é que, mesmo sem aderir ao que o Ministro Pe
dro Malan chamou de •síndrome do Sobressalto• .:: 
que atinge os que andam sobressaltados com o pffio · 
desempenho das contas externas do Brasil no ano 
passado -, estamos muito preocupàdos. 
. _ , . Estamos inquietos. porque nada .indi~ gu~ .. o 
prejuízo nas transações correntes venha a ser me-_· 
nor em 1997; aliás, todos os indicativos é que pode 
ser bem maior. Só o déficit da balança comercial po-_ 
derá chegar a US$7 bilhões; :segundo analistas eco:.. 
nômicos. Ninguém desconhece que o déficit da balan." 
ça comercial tem origem não apenas no crescimento 
vertiginoso das importações, mas tàrnbém -,e.piincb 
palmente- na redução das nossas exportaçõEis. 

Vejamos alguns números. Enquanto as-expor~: 
tações brasileiras cresceram de US$43,5 bilhões, 
em 1994, para US%47,7 bilhões, no ano passado,.?5 
importações saHaram de US$33 bilhões ;;Para 
US$53,2 bilhões. Ou seja, o crescimento das impor
tações foi 61% contra o aumento de apenas 9,6% 
das exportações. Em outras palavras,_entreJ~4 e 
1996, as importações cresceram seis vezes mais 
que as exportações. Ora, algo tem que ser feito para 
diminuir esse problema! 

Constatada a deficiência, chega o momento de 
nos perguntarmos: por que estamos perdendo tanto 
terreno no comércio exterior? Por quê? 

Perdemos espaço porque estamos práticando 
preços elevados. Mas por que são elevados os nos
sos preços? São altos demais em função do custo 
Brasil e também porgue a nossa moeda está super
valorizada. Perdemos campo no comércio interna
cional também porque a nossa economia foi aberta 
- melhor dizendo, escancarada! - antes que tivésse
mos adotado mecanismos eficientes para assegurar 
a modernização de nosso parque industrial. 

Sr- Presidente, Sr"s e Srs. Senadores, todos 
nós conhecemos muito bem os argumentos usados 
pela equipe económica do Governo para justificar 
sua inércia diante de déficits sucessivos e crescen
tes. Dizem eles que a percentagem entre o déficit 
nas transações correntes e o PIB foi de apenas 
3,7%, metade da relação que se registrou no México. 
quando, dois anos atrás, aquele país foi à bancarro
ta. É verdade. 

'"· Mas.-apesar disso, o certo é que'essa mesma·· 
relação entre· o: PIB e o déficit :nas transações -cor~" 
re{ltes foi de. apenas 2,47%, em 1995, quando o pr~ 
juízo foi da ordem de US$17,7 bilhões. Ou seja, o in
dicador subiu 50% em um ano, o que é alarmante. 
Os próprios especialistas--do Banco -Central, por 
exemplo, aguardavam para o ano passado um défi
cit inferiou 3%: Os economistas do Governo ale-. -
gam que, no ano passado, o Brasil recebeu US$9,4 
bilhões em investimentos diretos e mais US$ 3,6 bi
lhões naS Bolsas de Valores. Mais uma vez é verda". 
de. Todavia, nada nos garante que esse desempe
nho será i[_u{!l em 1997; .. principalmente porque os . 
investidores brasileiros serão penalizados com a co
brança da CPMF, e, se o movimento das Bolsas 
cair, haverá um desestímulo aos investimentos inter, 
nacionais. 

.-: Além disso, contrariamente ao que dizem os in- .. 
,, tegrantes da equipe econômica - para os quais o · 

câmbio está sob controle-; parece que já existe con-' 
senso entre todos economistas de que a relação err. ' 
tre o real e o dólar deve ser aHerada. O que ninguém 
pode codificar com certeza é qual será o percentual· 
de_ defasagem. Do . mesmo modo, ninguém aposta_ 
emc~naxidesvalorização, porque -ela. seria inaceitável_. · 
em nossos_ dias. Mas~ _grande o_ número dos que 
acham- que deveríamos começar a praticar desval~:-· 
rizações menores_e mai;; freqüentes. 

·. -Também é opinião unânime, entre as pessoas·· 
que se preocupam com a economia, que o custo · 
Brasil deve ser reduzido de pronto, sob pena de ver
mos diminuir, ainda mais, nossa participação no 
mercado _mundial. Aliás, é importante registrar que 
em 1984 as exportações do Brasil representavam 
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1 ,5% do comércio mundial e que no ano passado caí
ram para apenas 0,8%. Em termos proporcionais, a ver
dade é que nossa representatividade caiu pela metade. 

Um país que tem a quinta colocação em espa
ço no mundo, um país com os recursos e as possibi
lidades de exportar grãos, minérios, que tem o se
gundo rebanho qe gado, é o segundo produtor de 
sucos, com tanta- potencialidades, caiu de 1 ,5% do 
comércio mundial para 0,8"/o. 

Com grand!'! freqüência; os jornais vêm divul
gando as mais diversas sugestões - de políticos, 
economistas e empresários - para a redução do 
custo Brasil. São sugestões que sistematicamente 
acabam sendo ignoradas pelo Governo. Entre essas 
mudanças cogitadas, algumas sequer exigiriam alte
ração no texto constitucional. 

Recentemente, a Confederação Nacional -da 
Indústria (CNI) chegou a listar sessenta sugestões. 
Dentre elas estão, por exemplo, a .elimi~ção.da tri
butação de PIS/Pasep e,. Confins rias. prestações .. de 
serviço ao setor exportador;· a ampliação do -prazo 
dos Adiantamentos sobre Contratos de. Câmbio, de 
180 para 360 dias; a ampliação do prazo de-validade 
das guias de importação de 60 para,,180 dias; e a 
utilização dos créditos do IPI para compensar qual-: 
quer tributo devido pelas empresas à, Secretaria da 
Receita Federal. -

Como se vê, são medidas ·simples; algumas 
delas visando corrigir mecanismos criados nos te~ 
pos de inflação elevada E que persistem, ·gerando 
obstáculos para ·os exportadores:! · 

Infelizmente, na contramão da -modernidade 
que desejamos, virnos a criação da CPMF,--que _vai 
onerar ainda maiS o custo da produção no· Brasil. · · · · 

Sr. Presidente, Sr"s e Srs. Senadores, boa par
te dos problemas alinhavados aqui não existiriam se 
tivéssemos no Brasil uma política modema e eficien-
te para garantir a competitividade do nosso parque·_ 
industrial. 

Além disso, Sr'l Presidente; Si% ·e- Srs. 'sena:' 
dores, no balanço de pagamentos há parcelas' que 
são inteiramente - tenho dito isso com freqüênéia no -
Senado-, cjescabidas, corno é o caso; par·exeffipló;-oo' 
défiCit da conta turismo, de R$4,3 bilhões. Uma quan:· 
tia dessa na atual conjuntura do País signif!C<i estar jO
gando dinheiro fora. Isso não quer dizer que se deva 
proibir todos de viajar, mas não se criem facilidades. 
Estamos ir~eentivando um turismo, que está nos cau
sando problemas numa hora como essa. 

Outros itens podiam estar sendo incentivados. 
Mas, com certeza, câmbio e essa baixa do custo 
Brasil, que se estima na ordem de 5% - um valor sig-

nificativo na atual situação de moeda estável, em 
preços mundiais - estão realmente no;> estrangulan
do. 

E é por isso que tivemos três bilhões, seis bi
lhões e devemos dar doze bilhões esse ano, o que, 
no total, vai nos dar um grande déficit no somatório 
do balanço brasileiro. 

Boa parte de nossas difiCUldades acabariam se 
praticássemos uma política de câmbio realista Boa par
te de nossas dores de cabeça sumiria se os juros cobra
dos no Brasil não fossem dos mais elevados do mundo. 

Assim, encerro este pronunciamento concla
mando o Presidente Fernando Henrique Cardoso a 
liderar pessoalmente a tomada de decisão que vise 
à correção dessas distorções - algumas delas muito 
antigas -, que impedem que o nosso desempenho 
no cenário -- ecionômico internacional seja aquele 
compatível com a grandeza do nosso potenciaL -

o sr~- Eduardo si.ipticy .:: Perrnite-nl_e v. ~ · 
um aparte? 
\·:.o SR NEY'SUASSUNA..:. Pois não; Senador 
Edu~rdo Suplicy, com muita honra. · 

O Sr. Eduardo Suplicy - Senador Ney Suas
suna, Y- _Ex' ~ra as_ distorções que estão oco r~ 
rendO, 'sobretudo' no âmbito do deSequilíbrio externo ' 
da economia brasileira, e salienta que se fazem ne-: 
cessárias correÇóes imediatas. Não apenas as ex-
pqrtações têm crescido . múito aquém do que seria 
raZoável para uma economia como a brasileira, mui-

' to menos do que as importações; como há uma in-
-~uietação crescente com respeito ·ao déficit da ba-

lançá comercial. e·também-·da balança de serviços.' 
v. Ex~' indicou que está havendo um aumento muito 
significativo dos gastos dos brasileiros com turismo -
no e,derior; gaStos bem além daquilo que os estran
geiros· gastam no BrasiL Todos esses são indicado
res· · de un{ dése<\uilíbrio, 'que ó- responsável pela · 
área -cambial,- Diretor da ·Area Externa . dó Banco 
Central, Sf. Gustavo Fmncô, teimá em dizer que não 
existem. Aindá ontem assisti a trechos da éntrevista 
do Sr. Gustavo' Franco, quando ele reiterou que o 
Brasil deve ter continuamente um déficit na balança ·
corrente, porque se 'trata de n6s'e$tarino5·1lbtendo, 
uma poupança exterior, já que é insuficiente a pOU· 
pança doméstica. Compreendo perfeitamente que 
um país pode ter', ''em alguns momentos, déficits na 
sua balança ·comercial e de serviços, mas não da 
forma comà eStá-se dando. É preciso saber adminis
trar com inteligência o déficit, seja na balança co- · 
mercial seja na de serviços e estamos nos aproxi
mando de uma situação gradativamente mais peri
gosa, ainda mais em função de possíveis desdobra-
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mentos da economia mundial. O Federal Reserve 
nos Estados Unidos anuncia um aumento de taxas 
de juros. E, quando se aumentam as taxas de juros 
num país como os Estados Unidos, toma-se relativa
mente mais interessante para aqueles que detêm 
capital permanecer com seus recursos ali do que in
vesti-los, seja em investimentos de risco ou emprés
timo, em países como o Brasil. Se porventura hou
ver uma revirávolta no fluxo de moeda ou de capitais 
no âmbito das. economias desenvolvidas para as 
economias em crescimento, se o Brasil se encontrar 
em uma situação muito frágil no que diz respeito ao 
seu grau de endividamento, ao grau de sobrevalori
zação do Real em relação ao dólar e outras moedas, 
se tivermos já com um déficit comercial acentuado 
mais o de serviço, e portanto o de balança corrente 
tão acentuado, poderemos ser pegos de calça curta; 
poderemos estar submetendo a economia brasileira 
a uma situação de grande risco. Por esta-razão; .é · 
adequado o alerta que V. Ex! faz nesta tarde.· ·· · · 

O SR. NEY SUASSUNA- Muito. obrigado Pel~ 
aparte, Senador, que, com honra, incorporo ao meu 
discurso.· · · · · 

Gastamos esse ano. R$263 milhões .com pei
xes - nós que temos uma série de rios e peixes de 
qualidade .excepcional:: sem ·f$ de ·outros itens 
comó, por exemplo, 70 e'tantós·inilhões de. alho e·a 
cebola, que - não dá para entender -· são jogadas 
fora em toda parte ·da região Nordeste, fora ·da re
gião do São Fra~cisco> e estamos importando. As
sim; em'muitos.caSos oJ)r'asilefro};àmum podia aju
dar o País não comprando 'do eStrangeiro·, mas .é ne
cessário que o Governo regulamente_a matéria. .. ; 

Imagine a famftia ·de, V .·Exª, :Senador Eduardo 
Suplicy, tendo um orçamento determinado e·gastan
do muito mais do que pode. Por exemplo, V. Ex'! pla
nejar uma viagem de voltá ao mundo; 'se :Só tinha di
nheiro para passar as ·férias;" iramos ·supor,> numa 
praia do Estado de São Pau.lo. ~ 9 que está aronte~ 
cendo conosco: R$4,3 'bilhões. na:·· área de >turismo 
significa que estamos fazendo esta farra, sem nos 
preocuparmos com o futuro. E Jlão estou .defenden
do o cerceamento, apenas .que,. não se ;•incentive. 
Cercear é ruim, o não incentivar é o que deveria estar 
ocorrendo. Tem-se que olhar de uma maneira global. 
Já ouvi muitas pessoas do Governo dizerem.que, na 

· hora em que se importa um produto, o preço do produ
to brasileiro cai. Tànto que serviços é o único item que 
não tem caído porque não se pode importar. 

Mas isto é uma meia verdade. A verdade é que 
temos prioridades de investimento e para elas o Go
verno tem que estar atento. E tem também de __ me-

lhorar o que podemos exportar, principalmente a 
qualidade do nosso produto. Temos que implantar a 
qualidade total em todas as nossas indústrias, temos 
que qualificar mais o nosso funcionário. 

Estou apresentando hoje, Senador, mais uma 
vez, o projeto referente à renda mínima escolar, que 
é uma das facetas do programa geral que V. Exª tão 
bem levantou e que hoje tantas áreas do Brasil, tan
tas prefeituras, tantos governos estão adotando. 

O Sr. Eduardo Suplicy - Permite-me V. Exª 
um aparte? 

O SR. NEY SUASSUNA- Pois não. 
O Sr. Eduardo Suplicy - Em instantes farei 

um pronunciamento sobre o programa de renda mí
nima, pois o f'r~idente FemafldO Henrique Cardoso 
disse ontem que já existe o programa de renda míni
ma em todo o Brasil ao fazer críticas aos críticos do 
Programa·. Comunidade 'Solidária É uma novidade 
para nóS 'o' fato de já existir' em todo o .Brasil o progra
ma diielida mírilma.-Vou me alongar sobre o assuntó 

"em breve, mas é interessante que V •. Ex", como úm 
Senador do Partido do Governo, esteja apresentando· 
novamente um projeto, confirmando, portanto, ao Pre
sidente .da República, que não existe aquilo que ele de . 
forma tão enfática disse: que já existia em seu Gover
no. Pode existir de forma experimental. Vou me deter 
sobre esse assunto daqui a potico. · · . · · 

.O SR. NEY SUASSUNA- Estarei ouvindo. 
Então, Srll Presidente, Srlls e Srs. Senadores, 

.era esse o alerta que eu queria. dar, principalmente. à 
equipe económica. É preciso que. estejamos de 
olhos abertos. É muito fácil dizer que vou sair daqui 
e chegar àquele ponto, que aquele é o meu objetivo 
final. Mas se· eu. não estiver avaliando e fazendo 
feedback a todo instante, eu não vou chegar lá, por
que qualquer pequeno desvio vai me levar para ou
tro· lado. E ·é· exatamente esse· balizamento; essa 
·avaliação, ·esSa. preócupação com o feedback, para 
que não sai3mOS da rota na qual atingiremos o ObjetiVo 
final, que temos aqui. EStamos fazendo um alerta: Ve
lam o que está acontecendo. A verdade é que às"irriPOr
tações, no balanço ,de. pagamentos, ,estão se multipli
cando a uma taxa geométrica;,e ·as nossas exportações 
continuam crescendo apenas aritmeticamente .. 

Muito obrigado. 
A SRA. PRESIDENTE (Júnia Marise)...:. Conce-

de a palavra ao nobre Senador Casildo Maldaner. ,_. 
(Pausa.) 

Concedo a palavra à nobre Senadora Benedita da 
Silva, por cessão do nobre Senador Eduardo Suplicy. 

A SRA. BENEDITA DA SILVA (PT-RJ. Pro
nuncia o seguinte discurso. Sem revisão da orado-



Março 1997 ANAIS DO SENADO FEDERAL 345 

ra.) - S~ Presidente, S~ e Srs. Senadores, quero 
agradecer ao Senador Eduardo Suplicy por esta per
muta. Hoje não estou nos meus melhores dias, mas 
não poderia deixar de manifestar-me, porque estou 
preocupada 

O Presidente Fernando Henrique Cardoso dis
se que este seria o ano da saúde. E em função do 
que disse o P.re5idente, quero fazer alguns questiO
namentos aqui sobre a ameaça que pesa sobre nós, 
mulheres brasiléiras. · · 

Dados do Ministério da Saúde dizem que 26% 
das pessoas portadoras do vírus HIV são do sexo 
feminino; em São Paulo vive a maioria das brasilei
ras COIJ'l Aids, 51%;. no Rio de Janeiro, 14%; em Mi
nas Gerais, 7%; no Rio Grande do Sul, 6%, e, em 
Santa Catarina,4%.. · 

Dizem também· que a proporção era de uma mu
lher" para 40 homens. Hoje; :essa proporção caiu e, 
para·cada:3 homens, temos·úniá muttierpoitá<fói'éi:'h~. 
. . . Ora,. se Ô nÕr;nero de mulheres brasileiras infec~ 
tádas aumenta gradat!vàmel'l\E!! até_ o ano-'2:ciO<i i&: 
remos, então, uma portadora 'para cada pórtadô~. 'E 
isso me assusta,· rià medida em que temos dadós de 
uin prgão_ da, O.N~; a U~i~s; que constatam,que as· 
mulhereS entre ·15 e 25 anos de idade são, ·na .sua 
maioria, as portadoras. · -· · · - . · . - · -

·Sr. Presidente; SI% e Srs. Senadores,. os dadós 
também mostram· uma outra situação: que a ÁfriCa tem 
SOO.k dos casos dé Aids no mundo, sendo qtie Uganda 
se destac§, porq!:f§1 para cada_6 mulheres doent~ terri 
o inverso, ou seja,' um homem portador: 

. É preciso que essa sitf.l~Çâb"'~eia·dehuné:iada. 
Mas· é preciso fater mais do que· isso. É imP.o$nt~ 
destacar aqui qu_e () que me ~rouxe à tribuna 1oi· exa" 
tamente o 82 Encontro Internacional Mulher e Saúde, 
que aconteceu no _Estado do flio de Janeiro, no Ho-. 
tel ·Glória. Naquela ocasião· formulamos . um- docu
mento, cujo nome é DeclaraÇão .da Glória, dq qual 
consta que, nos últimos três .~nos, tivemos avançOs 
consideráveis na·.·agenda do movimento de' saúde 
das' mulheres, mas que ai rida' é ausente, em muitos 
países, a perspectiva de gênero· na form4l<;~~o. de 
políticas públiçás voltadas pa$ a saúde das rriuthe:. 
rés, principalmente ·para a Aids~ 

Há também uma participação ·muito · limitàda 
das mulheres e não se implementou até agora o Pla
no de Ação da Conferência-do Cairo, que -foi uma 
das discussões mais aprofundadas e avançadas que 
aconteceram. A transformação do Estado e o contro
le do funcionamento do setor privado é uma das ne
cessidades colocadas pelo 82 Encontro Internacional 
relacionadas com ganhos nos direitos de saúde das 
mulheres e controle sobre nossa reprodução e se
xualidade. 

Esse encontro se deu na América Latina e no 
Brasil, pela primeira vez, com a participação de 700 
mulheres que trabalham na área de saúde e direitos 
reprodutivos,. organizadas, e fazendo considerações 
a respeito_ das reivindicações do mundo feminino. 

E el.C!S viram que é preciso levar em considera
ção as inter-.relações de gênero, de classe, de raça 
e etnia,, P?l'!Ye-?etenninadas doe~s ~stão exclu~i
vamente_ voltadas para um grupo etruco entre nos 
mulhe~, _Portanto, é preciso que haja também cui
dado nos estudos e nas pesquisas feitos e nas políti
cas públicas voltadas para a saúde da mulher. 

A Declaração da Glória destacou a necessida
de da aplicação dos tratados internacionais. O Brasil 
tem assinado vários -tratados. Agora mesmo, temos 
uma plataforma -avançadíssima com a Plataforma de 
Beijing. As mulheres que. lá estiveram deram uma 
valiosa contribuição .para que -se pudesse .ter. uma 
.plataforma condizente com cada cultura, -.com _cada 
e~ia. e de,aoordo_é:om as. n~ssi~ad~ ,çiiferençia~ 
~ das_ ffil!l~~-~~ r:!O.S vário~ pa.'(~ qo 6J:l!ndo_: J:'!
~ía:nto, riã~ yj~Ç>j; ail'lda. a· aPlicação desses trata~ 
aos 1ntemaerona1s. 
-- -· Terricis alndà ·que destacar a necessidade de 
assegurar aos direitos reprodutivos e sexuais políti
cas e programa5,cporqué as cartas de·intenções aí 
estão, os tratados formam assinados, ·mas .não esta
mos visualizando essas-:tKllíticas .e. esses· progra
mas. Devemos .destacar também que a violêl'!cia .de 
gênero é uma questão.de saúde pública,_não po<le;
mos deixar que ~ja apenas uma questão de polícia; 
é ~ma .. questão. de ,saúde púplica.li vi.o_lência no que 
di+ :r~ito ·à ·saúde_ ~ísica--e-,mental. da$ .mulher~. 
lstó ·que· se procurou discirtii"ría De'clamção da. Gló
ná, ~ n~tdac!~ :ct.e. ~.~!'~i' P!omoção, ·d7 u!" t~nac 
menta e de un:m sens1b1bzaçao para prof1SS1ona1s de 
saude· na prestaÇão 'desses serviços: 

· ·Muitas vézes-· encoritrámas -dificuldades,.: mas 
telilos algumas administrações que; através do Con
selho da Mulher-em parceria: com ·as administrações 
públicas, têm' -um -projeto· e· -um_ pl-ograma-mais avàri
çado; porém não· encontramos pessoas com .conhe
cimento da problemática da saúde da·mulhe(para 
qué pOssalTl :a:tuar na ··prestação desSes serviÇos~ 
Por isso há necessidade desse treinamento e sensi
bilizaÇão para os profissionais da· área. 
-"-,,:•.-o- diagnóstkiô de ·violência-doméstica já feiio 
leva a que o_ sistema de saúde pública- possa tarh
bém intervir nas polfticas educacionais voltadas à ci
dadania feminina 

- . Esses--são alguns destaques do meu discurso, 
que, por ser um tanto longo, peço seja publicado na 
íntegra. 

_ S~ Presidente, também peço que seja feitó o 
registro da Declaração da Glória. 

Eu gostaria ainda de ressaltar algumas pala
-vras ditas pelo Governo Federal, através do Ministro 
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da Saúde: Em cadeia nacional, o Sr. Ministro disse 
que vai gerenciar a saúde como uma empresa. O 
Ministro Carlos César de Albuquerque disse que tem 
uma verba para o Ministério no valor-de R$21 bilhõ
es, e tem como objetivo conter o desperdíCio' .para 
que investimentos cheguem ao contribuinte:': · · 

Ora, o documento do Ministério dá Sàúde que 
tr:ata dessas diretrizes políticas para'!- ~~p~~-r;IO Bra
sil é, na verdade, um protocolo de intênções que 
acreditamos, sê aplicadocorretamente~ .tfcl,rã:benefí
cios ao País. Mas nós temos uma dificuldade política 
enorme; vota-se recursos para' a área de saúde e 
não conseguimos fiscalizar óu acompanhar o uso. 
desses recursos. O Ministro disse que quer controlar 
os gastos com a parte burocrática do ·seu Ministério, 
como passagens aéreas, . publicidade eletrônica; 
sem um planejamento. S. Exª; .então, tomando essa 
atitude, vai reduzir para· R$1 00 milhões anuais. Corn 
essa estratégias. Ex"'garante que os ir,lVeStimentos 
chegarão 'ao eontnbuintei; ·e assim. poo~rá priorí#r 
os atendimentos de asSistência na tabela do SUS. . · 

Mais uma vez, ql!er~ -ch~ar' "!- ~tenção para 'a· 
questão da diferença entre o querer e o fazer, _po~
que há muito estamos pedindo que naja uma implan
tação do SUS. Essa polftica vai deScentralizar os aten
_ç!imentos, centralizando·os.recursos e os repasses se
rão feito$ para as regiões. Mas quandÓ isso vai ser.irn' 
plementado? Porque estamos olivindó esse discurSo 
há muito tempÍ:> e nada tem acontecido •. 
. · Dentro da nova póíít'ica," os téCriiéos do Ministé-
• .....,, ""• ' • ' ~ ' .: ' •: t) ' ' •' • • • , • ,• • ..: ' • •' I • ' , 

n~quere111 · m~goe~ar com .o~:.reito.res. das ur:u~rstda-
des·a inclusão de uma nlá.téria no cúmculo.do curSO' 
de Medicina, a formação do m~iéo de família. se
gúndo o Ministro tal medida aúmentaiá o átendirnen
to às pessoas e ,evitalá .a. suPéilótaÇão: nÓs hoopitàis: 

Eu tenho cinqüenta e quat1'9 ar;~os,.-estou acos-. 
tumada com o médico de família _,isso .é uma coisa 
muito antiga.. o médiCÓ de. família-de há muito deve,
ria ter tido urna atenção especial, .porque iSso não Só 
atenderia a população de baixa renda, .mas evitaria 
a superlotação nos hospitais. Possuímos esses me
canismos, como o médico de .família, os postos cO
munitários, os atendimentos primári9s. de .saúde, a 
questão da medicina preventiva. Então, não há ne
nhuma novidade, e é bom que se diga, :_· · . 

Quando o Sr. Ministro diz que vai incluir maté
ria no currículo do curso de Medicina, a formação de 
médico de família, chamo a atenção para o atendi
mento nas escolas universitárias, que estão à deriva. 
Estou há dois anos batendo à porta dos Ministérios da 
Saúde e da Educação, porque independentemente da 
sigla partidária nós temos que ser humanos. Terihó as-
sistido pessoas adultas morrerem nas filas esperando 
para fazer uma ponte de safena ou algo parecido, prin-

cipalmente as pessoas de baixo poder aquisitivo e, 
principalmente as nossas crianças. 

O Hospital Universitário do Fundão tem uma 
obra inacabada que pode ser concluída com apenas 
R$4 milhões - eu já disse isso desta tribuna -, eles 
poderão fazer esse atendimento de um prontocor in
fantil. O que está acontecendo? O ex-Ministro da 
Saúde não liberou esses recursos. O Ministro da 
Educação, com um pedido do Sr. Fernando Henri
que Cardoso, o Presidente fez esse pedido para que 
fossem repassados esses recursos de R$4 milhões, 
devido ao apelo que fiz ao Presidente, dizendo da 
necessidade de atender a essas crianças. Isso é um 
crime que estamos cometendo. Quanto estamos in
vestindo nos banqueiros? O que são R$4 milhões 
para o Fundão, com o fim de atender a essas crian
ças? Até agora os R$4 milhões rião saíram. Tentei 
colocar algumas emendas para· o Fundão, e elas 
não foram abso_rvidas. Não sei- mais o· que fazer. 
Não·tenhó nenhum outro interesse.em arranjar R$4 
milhões para o Fundão, .isso ~ue~ <lá voto, !:ntão, 
.não é política que estou fazendo. Estou.aqui como 
representante dos interesses do Estado, tenhq ,urn 
com(Jromisso com essas criar)çêls.~. Então, de novo, 
qi.rero fazer um apelo aos Srs. Senadores e até mes
mo a<:>s apoiadores do Governo, JléÍríi qúe peçam 'ao 
nosso-Ministro da Saúde, Paulo Renato, para-liberar 
esses ·R$4 milhões para o Fundão, Se queremos ter 
médico de familia, se queremos incluir no Currículo de 
Medicina a formação desses médicos, temos também 
que cuidàr daquilo que já temos e .está inacabado •. 
_ .. O Sr. Ney Suassuna- Permite-me V. ~.um. 
aparte?. 
. . A SRA. BENEDn'A DA SILVA - Concedo. o 

aparte a V. J:x!!, Senador Ney Suassima. . · · 
: _ O Sr. Ney Suassuna- V. Ex2 fala de um item 
que.é uma vergonha nacional: a saúde. v. Ex2 ~lo
ca, muito bem ao dizer. que aquele mastodôntico es-. 
queleto, lá, do Fundão, 'podia estar' servindo à popu: 
lação; está lá, vazio. Uma pirâmide à incompetência. 
V. Ex2.está clamando por justiça. E eu, solidário, só 
me preocupo com uma coisa: estamos tendo, Sena-. 
dora, um surto de dengUe ein todo o País. Até em 
lugares que não têm água, como é o caso da Paraí
ba, tem pouca água, . estamos tendo surto de· den
gue, .e está faltando Tylenol para pasSa.r a dor: lllo 
ano passado v. Ex& 'teve dengue e Sábe o quanto 
dói e como se precisa de analgésiCo. Pois bem, esta 
é a situação da nossa Saúde, uma situação tão tris-. 
te, que até mesmo analgésico está faltando. Solida
rizo-me cóm o pronuriciamento de V. ExA, dizendo 
que não é só o analgésico; temos que ver também o 
planejamento futuro, criando unidade. Essa unidade 
está criada; existem até estudantes em quantidade 
para trabalhar, médicos para trabalhar. Ou seja, 
para operar é barato. Não se consegue isso no Rio 
de Janeiro e nem os analgésicos para um surto de 
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dengue. Parece que, em vez de progredir, estamos 
regredindo, em termos de saúde pública. 

A SRA. BENEDITA DA SILVA- Agradeço o 
aparte de V. Exª, incluindo-o para o enriquecimento 
do meu discurso. 

São vários os fatores existentes, Senador Ney 
Suassuna. Estou perplexa, porque poderíamos ter 
tido um avanço maior nessa área. Por exemplo, .o 
Secretário Executivo do Ministério da Saúde, Ba~as 
Negri, destaca 'que não será possível, no momento, 
criar um sistema de melhoria salarial para os médi
cos, como se fez no Ministério da Educação e do 
Desporto, através do Fundo de Valorização do Ma
gistério, porque a maioria dos médicos brasileiros é 
da rede privada de hospitais. 

Ora, se o Secretário Executivo do Ministério faz 
tal afirmação, como poderemos garantir qualiqade? 
Faltam remédios; ainda que os .tenhamos, ,fattàm. 
médicos, que não-querem se submeter a'.um iàláiio 
que não dignifica, que não permite·que progridam no 
seu conhecimento. 

O Ministério definiu três formas de fiscatizaÍ" ·as. 
bilhões que os Estados, os Municípios e o Governo 
Federal devem investir no setor de saúde·em 199K' :· 

Afirma que· uma delas .é Utilii:à.r os co_~~!~Ó~ 
de saúde instalados nos Estados e Municípios. A ou
tra é avançar no controle informatizado do SUS. 

Ora, o Ministro já enumerou os principais sinto-: 
mas que diagnosticam a saúde no País e apontam 
os caminhos terapêuticos para saná-los. 9 J=!Ue ~
faltando senão, neste exatci m()mef!l9,_ ter uma·'atitO~· 
de mais ousada? 

Não adiant~ o Presidént~ da RepúbÍiéi dizer 
que só sabemos fazer criticas: ·estamos ·propOndo, 
existe uma proposta ~locada; :o canipó_ pópúlar de" 
mocrático sempre olhou com muito-~idado as áreas ·· 
de educação e de saúde, em relação às quais levan
tamos bandeiras. 

Vemos agora o Ministro 'dizer que dispõe de ré
cursos limitados, que irá saneà.r, fazer isso e aquilo, 
ma:s ainda não definiu um programa básico .para a 
saúde da família; no seu texto, ape!Jas ·geiter'alizoü e 
disse que os municípios irão .controlar e ad!Tliilistra'r 
os recursos repassados pelo Estado; sabe que é: 
ineficiente a fiscalização de cada· ato médico ou a 
correta aplicação de recurscis peló poder públi<;o lo
cal; portanto, o Ministério vai intensificar o trabalho. 
das auditorias contábil e médica. 

Diante de tudo isso, tendo eu e o Senador José 
Alves, Helator da matéria, participado de uma CPI 
que investigou arbitrariedades nos atendimentos aos 
idosos, nas santas genovevas da vida, não vimos no 

pronunciamento do. Ministro nada que pudéssemos 
identificar como projeto e programa para os idosos, 
com relação às clínicas de apoio. 

. Passo a abordar a questão dos pacientes ter
minais . 

. Desta: tribuna, já disse e VOU repetir. estou vi
vendo dias terríveis, pois tenho uma irmã que está 
com CA; .em .estado terminal, a qual se encontra em 
casa, com enfermeira. Estamos utilizando todos os 
recursos· possíveis para lhe dar um mínimo de tran
qüilidade, a fim de que possa repousar em paz. 

Isso nós estamos fazendo! Mas tenho certeza de 
que a maioria do povo brasileiro não tem condição 
para tal. É desumano· não se ter um atendimento para 
pacientes terminais; sejam CA 'ou portadores de .. f:IIV. 
Não ViiTlOs ainda um programa j)ara os portadores_ de 
deficiência: Já falei aqui do Hospital Universitário:' · •. ·~ 

. · D~venio{'á:poiar às açÕes 'do Govein9 Federai 
sêtr(nenhíim ·'ésciúputo 1dt:rológicO~âesde :-qué0não 
se·máitifésteli'l''ãPê'ríM por··orr.a-Ca.rta:de intenÇõeS; 
'desde que ·seja "réalinente·'i.u1f'programá de imple-: 
mento; o qifal·possàmos'diséutir, para 'respaldá-lo. 

Temos visto cartas e riláis 'cartas c!e intenções, pa
lavrns·de minisbbs' e'de'Présidente· em· reae nacional; 
mas não ténlos ViStô essã poiítica' serifnplerrientàda: ;·-_{':. 
,._,::·Por isso; sr- Presidente,' mais· uma vez, soliCitó 

à v.l;xª'qúeaetérníine.-o registro .riá íntegra domeu 
pr'dnuncianiento: porqüé ó -éilcóntro realizado no HO
tel Glória, <:orri a· participaÇão de mais de setecentàs 
rriulherés,', dé(l destaqcié 'à qliestãb da: saúde da mu
I~~:Jr e ~uíce __ ~Mª _cj(:Mltril;lil!çíiôjiâi'a · ó · c;>overrio · f'edé.:_ 
r'ál, a fir:ri d~)j~·~a, i~ià.~ilmente'implerriemtado. () 
PAISM e óutras pOlíticas, po,riotermédio·do SUS, em 
prol da melhoria tia saúde feminina brasileira. 

· : Eíà 9: élú~ ti'flhlil a. Cfiter! sf!!Piésiciénte: 
,Muito pi{Jjgada.. 

'ixicúMENTÓ A QUESE REFERE À 
SRA.BENEDITA DA SILVA EM SEU PRO

- NUNCIAMENTO 

' Sr. Presidente, 

Sr"s ~ l:!rs. Senadores: ·: 

· Uma preocupação· constante leva a: .üm consenso, qual 

seja: existe uma mneaça J)31rando sobre a saúde da mulhlir. o> 
avanço da Al.ds é Q ·exemplo &nais sombrio. 9 B!'IISI tefá.. no ano 
20oo, ~mà ~u'1oo'r pÇiiadOOi~do . .;r,w ~ ·Akís P&rá. cada homÓiiJ, 
~ o ~úrne~ ~~ :~~i~r~ infuciaclas continuar a ~u~tar no 
rnesmo·ritmo registrado nos últimos sete anos. Em 1983, quando 
Íorain r~istrados os primeiros casos da doença no Brasil, a pro

porção era de 40 homens com Aids para cada mulher portadora 

do vfrus. Nos últimos trés anos essa diferença caiu e a proporção 

agora é de 3 homens para cada mulher. 



348 ANAIS DO SENADO FEDERAL Março 1997 

Do total de casos da Aids notificados pelo Ministério ela ·• 

Saúde, até novembro do ano passado, 20% (vinte por cento) são 
do sexo feminino. A maioria das brasileiras com Aids·vive em São 
Paulo (51%). Em seguida, vem o Rio de Janeiro (14%), Minas Ge
rais (7%), Rio Grande do Sul (6"k) e Santa Galarina (4%) ... 

Segundo pesquisa do órgão das Nações Unidas para a 
AIDS (Unaids), 40% das novas infeções que aparecem diariamen· 
te no mundo atingem mulheres, especialmente com idades entre 
15 e25anos. 

As mulheres' ·africanas representam, hoje, o retrato mais 
cruel da epidemia de AIOS. São vistas como urna ameaça, não · 
como vítimas. Em geral, os homens se recusam a fazer testes e 
não informam suas mulheres quando estão contaminados. Esti· 
ma-se que na África estejam 60% dos casos de AIOS do mundo. 
Em Uganda, por exemplo, há seis mulheres doentes para cada 
homem. 

Apesar dessa dramática reafodade em relação à saúde da 
mulher, cada vez mais, as _mulh9fes. são.~ecidas como ate
res políticos, ,A,s,mulheres e~ oçuP'I."'!o. !"ada ~ez. ~. espa~. 
ços de poder- participando mais d_e mecanismos para monilorar as 
políticas de saúde e comitês. de. mortalidade materna que estão .. 
sendo criados. A mídía abre espaços para as questões da saúde 
da mulher e dos direitos reprodutivos. 

Pois bem. Refletindo sobre esta realidade, mulheres repre
sentantes de mais de 70 países reuniram-se, na semana passada 
(de 16 a 20 de março), no Hotel Glória do Rio de Janeiro para ãos
cutir e debater sobre globalização da saúde da mulher, políticas 
públicas direitos. reprodutivos e sexuais no s• Encontro lntBmacio-. 

na/ Mulher e Saúde, o primeiro a ser feito !):'! América Latina. O 

evento !X!Iltou s:om. mais de.,7~ JPI!'heres qliE1 muam no campo 
da saúde e qos di(eitos reprod4!ivos •. , 

Os .primeiros encontros foram realizados na Europa e os 
demais na Costa Rica, Filipinas e o último em Uganda. O Brasil 
foi escolhido como sede, porque tem sã :destacado no movimen
to de luta das.mulheres •. A unanimidade·manlfestada para que o 
Brasil sediasse o. a• .Encontro deve-se à credibilidade politica que 
as mulheres brasileiras adquiriram nas duàs últimas décadas, em 
decorrência· do grau de mobilização do movirriento na área de 
saúde. As brasileiras, afiSS, são integrantes da linha de frente do 
feminismo em todo o mundo. 

A D9Ciaração da Glória, rela1ório .com as principais conclu
sões do Encontro e que servirá de referência para a atuação das 
organizações feministas em todo o mundo,. começa reconhecen
do que nestes últimos 3 anos foram conseguidos avanços signifi
cativos na agenda do movimento de saúde. das mulheres • .No en: 
tanto, só através do fortalecimento de sua organização e do in
cremento de sua atuação será possível traduzir esses avanços 
em impactos sociais que atterem positivamente a quafodade de 
vida das mulheres no planeta. Há questões básicas nessa nova 
etapa que foi se inaugura, tais como: a reafirmação da saúde 
como Direito, a inclusão da S'lúde, dos Direitos Reprodutivos e 
dos Direitos Sexuais como dimensões fundamentais do desenvol
vimento e o resgate da centrafodade do corpo e da sexuafidade na 
teoria e prática feminista". 

Uma constatação: em muitos palses, é ausentes a pers
pectiva de gêneros na formulação de políticas públicas, particular
mente no caso das políticas de saúde. A participação das mulhe
res con~nua limitada ao nível do desenho das políticas. Até mas· 

rr.o em· satores Onde a partidpação das mulheres é maior, não 
houve uma efetivaÇãó das políticas, como é o Cáso da impiemen· 
tação de resoluções da Conferência do Gairo (Plano de Ação) e 
da Plataforma de Seijing. Na maioria dos países o que acontece 
é uma pálida interpretação dessas decisões. 

"Necessitamos abrir um debate sistemático e consistente 
se queremos desenvolver uma agenda política para o futuro. 
Conseguir ganhos nos direitos o futuro. Conseguir ganhos nos di, 

· ràitOs ·de-saúde da mulheres e controle sobre nossa reprodução 
e sexualidade requer que se focalize a transformação do Estado e 

-o controle e regulamentação do funcionamento do setor privado." 
Levando em consideração as interpretações de gênero, 

classe raça e_ etnia e com o objetivo de fortaleceras direitos da 
. saúdà daS mulheres; as participantes-do Encontro focalizam a 
discussão em 4 eixos: 

1. Obstáculos sistémico para a saúde da mulher e seus di
reitos reprodutivos e sexuais; 

2. Problemas que prejudicam o funcionamento das políti-
cas que beneficiam potendalmente as mulheres; · 

3. Contribuições positivas que ocorreram nos últimos anos; 
. . 4. As estratégias que as mufheres.es!ão usando ou pode

. rão usar para fazer avançar a questão dos direitos da saúda das 
mulheres. 
·· · As mulheres ·participàntes · do .ao Encontro'· voltarão· para 
suas casas mais preocupadas do que otim(~, Apesar dos avan

. Ços significativos e da constatação de que o movimento se fortale-
càu e ampliou sua atuação no campo da saúde reprodutiva e da 
sexualidade, muitas das propostas feitas no último Encontro, em 
Uganda, continuam apenas nas intenções. A última década foi 
rica em conquistas que no entanto, ainda precisam ser concretiza
das em muitos palses. Precisamos construir e fo(talecer a solida
riedade na luta pela melhoria da qualidade de vida das mulheres. 
Nesse sentido, a Declaração da Glória faz as seguintes recomen-
dações. entre as mais importantes: . 

• Cria mecanismos legais nacionais. para a apucação dos 
tràtadós iÍliemacionais referentes aos direitos das mulheres. 

· · • Pressionar os governos no intuito de assegurar seu com-
-, promisso em relação aos .direitos reprodutillos e sexuais no con::.. 

texlo da saúde da mulher,. fortalecendo uma genuína prestação 
de contas entre políticas e 'progr.imaS; e para integiar melhor os 
programas sobre Aids e os direitos reprodutivoS. 

· .· '· • A violência de gênero deve ser reconhecida como uma· 
qufos!ão de saúde pública, com efeitos neg;itiVo:> na saúde física e 
mental, no bem-estar das mÚiheres. . 

.. "' ·.• É. urgente que ·se raçâm pesquisaS paia Identificai e ava- · 
· raar os impactos negativos da violência de· gênero na saúde das 
mulhereS. Os resultados das pesquisas devem ser disseminados 
e diwlgados. 

. •. Intensificar a promoção de treinamento e sensibilização 
para os. profissionais de saúde e influenciar no currfculo para a 
capacitação no pré-serviço dos médicos e dos profissionais de 
saúde. Os profissionais de saúde devem ser sensibilizados e ca

, pacitados. no. diagnóstico d<i. violência doméstica, nos sistemas de 
. saúde púbfocà. · · 

• Devem ser Criados mecanismos legais e ·internacionais 
'de direitos humanos para eliminar a violência de gênero. 

• Fazer campanha para uma legislação de trabalho efetiva 
e sua irnpl9!)'100tação nas áreas da saúde ocupacional das mulhe
res assim como os benefícios relacionados com a maternidade e 
a reprodução. · · 

• Intervir nas politicas educacionais para eliminar os pre
conceitos de gênero e incrementar uma educação para a cidadania. 
Atenção especial deve ser dada eo treinamento dos professores pri
mários para uma sensibi!ização de gênero e educação sexual. 

Era o que Unha a dizer. 
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As JO 1 mt:lheres vindas de.72 países 1"cunidl!S na cidade do Rio de ,Janeiro reconhecem que nestes últi!llOS 3 
anos foram conseguidos avnços significativos na agenda do movimento de saóde das mulheres. No entanto. só 
através do fonalecimentp de. SUa organi7.aÇãO C do incremento ~e .S~ BtuaÇ!ao seri poss!veJ tfadu:cir CSSCS 

avanços em impactos sociais que alterem pOSitivamente a qutlidade de vida ads mulheres no planeta. 
Há questões bãsicas nessa nova etapa q!!c aqui se inau~ura tais como: a reafirmaçllo da saúde como um 
Dirci~o. a inclusão da Saúde, dos Direitos Reprodutivos e dos Direitos Sexuais como dimensões fundamentais 
do desenvolvimento e o.:rcsgate da centralidade do <::orpo e da sexualidade na teoria e pratica feminista. 

. . . 
. No contexto de aVallÇo dos .direitos de s3!lde das mulheres, nos encontramos com uma diversidade de 
situações em relaçl!o MS gjferentes pafses c regiôcs e também com diferentes. posições politicas, o que. nos 
coloca diante de uma complexidade de problemas que exigem uma c:liferenciaç!o..na dcfiniçlo de prioridades e 
estrategias. Reconhecer ·essas diferenças nos leva, portanto, a diversificar Í!.ções c lrabalhar no senticlo da· 
complementarieda~.le'\''l!II.<iQ;elt!~lltaas ince.rrel~ções de gcnero, classe, raÇa c etnia. · '· 
Na definí~o de, ~~gii!S,c~R.l.o.objeti~(),de fonalccer os direitos da saúde, as-.l)IIJ'ticipantes desse Encontro 
f9calí=n a. ~o·.~m.1be;xos:_(i):.~Q~ÇP!9s, slstfmlcos'·para >a saúde ·'da'·tnulher:·e :"US' direito$ 
rcprodutiv~;~ ,-~~!!,Í~h<i!)~prob~ ~e: prejwijcat)10, ·fum:iOJWDCIUO ~das:; politieas•'P'"'beaficimn
potencialm_en~e,.;is~}!tc;r~.{.iii)'.comrobWçõe$'positiv~que.'ocôrreramnoS-últimos ãilo$; (w) ·as.·~ 
que .as mulher~,~ . .usaq.~<M~I;-.ll:Q<!ifdO. u~,~- faZer !l,vançar a questlo dos -,direitos' ''da -saúde das 
mulheres. - ·- -

i) Obstáculos Sistêmicos 

o fundamentalisJno;, ~õ.f}lc~o .iraeilZido ern,polÍtl~ econOmica$ e ó mnda1nentaUsmo l'cllgioso-que busca .. 
reforçar bierarquias. de gen~. constiiU.#.'~. h~~-~ ~ores problemas sistemlt;o$ eom os .quais as 
mulheres se <=Oll!rontam cm rclaç!o ao$ seUs dircf!os áa 6:ea da satldé.- A globállzaç!o c:1oS sistema.<; 
p~utivos,.'fi~ceiros.c.A<!~ ~9Sil:~;l?<l~~~. ~e !~ ~~.~\ ~~. çri~ ~ca ~ · 
mmto.~ de nossos pa~1 ~;~condUZidO.· ~_,~!JC!I·.sev~~ ,n<!~ orçam~ (los, ~~.;dbli~ de ~,A 
proposta de recuperação de custos atrav6s élé taxas cobredas aos USUários como m~todO para fiilancillr o sctor 
.da saúde, reduiia o acesso ,aumentou a desigualdade DO.ace$$0 ao at~imento aos seniços de saúde. 'A 
crescente · rivatiza~O dó~""'$éi:yi 0s, o:~lillibto~étiiré:uicQiéiilá .. -~vá:,:" ·,Oâolw e'~'é a 
flllta de n~atiza o ... Ú~~-téí', · PúStos c.omo' a ;,;.r{cladé ~~' ' Ctios~· cUrêtói ... . çã ,(<I •. ,~. . . ' ,p.s. _.•. ' . ~~. ·.· . . . .... ~) , .. - •' .. - .... -. . . ... 
da globalização .. o co~clçtú-e~o.das t;onnas d.e ~ÇJo ~s· gover;nos: em múitos pafses 
abriu um leque. de nÓv~·~i'ó~t#iãs 'em.is4iÇ$o ·aos li,Dtigós problemas de ms~ibUii!ad~ p.ara·a ~.do 
gênero, inefiCiência e conuPçlo:Muito$ páfséSdo muildo Vivem· ~os. -dos-0\i' llisurrei~ çin seus 
territórios que são <llreta ou indirctamelite resulmdos de deSigualdades ~cas o:'SOciiris, ~ 'd!l'tãlti'dé' 
controle. da. '\'~da de anl).l!S..C dro~- ~$~ ~ ~ dcstrqlpdo a viela de mulhem e de crianças, a 'maioria das 
VÍÚillas e d<r:~ refugi~os.:tt<I.Omlp~!o PMrl,~ ó ~ ,i:orol4rio de Violencià ~IS .mulhere;.(mclui~dci 
terríveis práticas comó a'é11Ínlaçãei genrtal ae iítulheies) cOntinua inibad'-'el ejlode aié:ficái' exacerbada pela 
crise cconõmica, pOlitica e cultural. Esses slo alguns dos maiores problemas que contribuem jla:â a Crise.na 
saúde que as mulheres .~.hoje. 

Por outro la4o, os fí.mdamentallsmos religiosos têln tentZdo. mulat nossas eonquistàs:; CÔm o 'ObjetlVo . de 
empurrar as mulher-s pnra os !Imites dos controles patriarcais &obre nossos corpos, l'CptO:duÇllo, sexualidade e 
saúde.. · . . 
Além disso. especialmente nos F.stados Unidos, o podl;l' económico dominmtc no mundo hoje, os diswrsos 
neo-malrosianos estão rcssur:;indo ameaçando seriamente os ~os que as mulheres cocsegulram . nos 
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últimos anos abrindo o dcbntc público dos direitos repmdutivos e 5cxuaiS-·du m~ 'Essa$ opressões se 
reforçam mutuamente e constituem o dificil contexto no qual as mulheres estio: lutandO para obter uma melhor 
qualidade c acesso aos serviços de saúde, para ligu saúde com CCOllOmia o JU$tl~ social e para ganhar o 
controle sobre suas vidas e seus corpos, espbcialmente na e$fera da sexuaU~ e= reproduç!lo. 

ii) Problemas que prejudicárn ·o funcionamento das politicas potencialmente 
benéficas 

Um fator críitco limitador observado cm muitos países é a aus!ncla· da' ~va d~ j!nero na fonnulação de 
politicas públicas, partículannente no caso das politicas de saúde. Al6m disSo.. a particlp&Çao d!s mulheres 
permanece limitada ao nível do desenho das politicas. Até m- .IIOI'.MtÓI'es Oli<fe a. participação das 
mulheres é maior. ~í'.o houve uma tradução efetiva na transfonnaç!ô ·dll$· poUtlcils como 6 o <.aso da 
implememação de Cairo e Beijing. · · · · · 

Na maioria dos países o que acontece é uma pálida 'intcrprctaçlo· du:~J~ a.: ~iro e de Beijing: a 
implementação de modelos verticais, e renomeaçõcs de "saOde rcproduU~~, m~u de plane]amcnto 
famili~ pré'ex~tentes. :Em' alguns cenários, esse fato !C~_$~ dire~;~~.~ ~u próprias agencias . 
financiadoras. Em·outraS situarões, as politicas é.cordaifaS foram ~~~~~ implementadas. OS 
programa.~.não for.un.ampliados para todas ·as áreas ou regfeeii"~in 410, -~;·J'iôdásu mulheres~ Na 
maioria dos casos, ·ás mudanças .nas politicas ficaram apellliS no afvc,l di ~ ·lr~ se observou 
que as mulheres estão chegando ao cen~rÍO polftico eJCatamellte 110 !JlOI!ICfttQ,cáj ~ 0.~~ C O$ recUrsOS do 
Estado estão sendo enormemente redUZidos. FÜ!alr1lcntc uma enorme ~ ãiada pemslo .entre !IS leis que 
existem favoráveis às mulheres, os processos judiciais e a realidade cotidiaài. · · 

Apesar do Vaticano ter s.ofiido derrotas nas Conferênclas.~ái$~, a\ki~la-da·l~ja Católica ~os 
políticos 40 nível nacional está 1()':1$e de desap~ .~~tanto, em aJcu11 ,.,....!IUIÇlllmJ!OS as agenciaS 
das Nações. Unidas mantein parcérias .com escolas. cortserva<.f.oras; m~~ .~·elo Çotlo ·que promovem 
educação p~ men:iDÇ!! ~.Jll~# com 'd!l$Ígua)dade d~ ÍleeSSO OCO~: 

os governos, eni a!guiisCa5o~, ~o.~_aptcpriarid:õ do ~e do!~crf&do•·pe~ mulheres ape~as 
para a~ seus interesses s~. se preocupar com as reaiS necess!dadils cfu.JJl~ · . · 

O curto ~o. e ó f;mmi;lamen~Q.orientado para o ~ry~fO ~ ~ ·~ oip~jn~ ~ !fiUihcre.<: entretanto 
a substi?iír p ~f P.úb!iC:o .no áten~cnto à sallde. A dcmioraçlo, ~:~ ~~.estã aumentando a 
pressão s9bre as O'N'Gs ~o. intúit? qut; .~las ofereçam ICI'Yiços que ~··~ co,capaometor a .qualidaclc do 
atendimento que ~tas .P.odem,.of'erecer. Ao nfvel douerviç~s. um ~-~lo.6 o treinamento dos 
médicoS e profissionais de ~sle .qlle ~o enfatiza ~ =toque ~~ *' IC'\'IP. que ,as !Dlllh~ 

~ • ' • • • • ; • ' ' ' • ' '' • • - •'•_ - _.J-. .·:~- ; ~' ' .. ._. -. • ~ --· 

necessitam e querem te~.·. . 

Na área da pesqu~ o. ÓbStá~l~ .é. encontrado na a~ncia ou lbft~fjft_:~ci@S bidiCadores de sadde, 
principalmente na área ih saúde rcprç<!utiVa.J~mbo,.a ~.~~, ... ;JIO!'malrnen~ ·0:5 .dad~ 
di$poniveis não são deSagregados p<ir gênero. · · · · · · ·· ·· · · · ··· · · 

Finalmente, cm muitos países , é muito ditle!l monitotar ou ~ â ~DUI~ ~ pofftlças de!de j~ 
que não há mecanismos claros c transpucntes de avallaç!o. · ' ··' · · · · · · · · ' · 

iii) ContribuiçÕes Positiva.S 

As mulheres são cada vez mais reconhecidas como atores politlcos.slp~ uiaá· posslbilidl!de maior de 
mudanças na percepção e consciência degenero. As mull!em estio' cada Vez mais ôc:upaado espaços de 
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poder;estã<l participmdo mais de mecanismos para monitorar as políticas de saúde; os comitês de mortalidade 
materna estao sendo criados; e a midia está dando mais espaço para as questões da sa11de e dos direitos 
reprodutivos. 
O dialogo entre as organizações de pesquisa internacionais na áera .da saúde reprodmiva e as organizações de 
mulheres aumentou. AlianÇ!!S foram criadas entre as organizações de mulheres e mais importante ainda, os 
docu~entos ':cgociados estão sendo considerados instrumentos útejs para_pressionar políticos e legisladores e 
para mcremcntar as reivindicações das mulheres. A despeito dos contextos politicas adve:-sos, incluindo 
ditadurdS militares cm alguns pl!ÍSCS, as organizações de mulheres c~mscguiram avançar alguns passos na 
implemantação da Plataforma de 13eijing e do Plano de Açao do Cairo. Como resultado dos longos e duros 
anos de campanhas e construção de alianças pelos grupos de saúde da mulher, estamos hoje envolvidas em 

· diferentes nlveis cm formação c implementação de politicas e temos maior probabilidades de influenciar 
programas governamentais. 

Tendo que fazer face a poderosas forças de oposição. o movimento. de mulheres tem muito a ganhar cotn o 
incremento de diferentes estratégias e necessita também comrJir e fortalecer a solidariedade na luta pela 
melhoria da qualidade de vida das mulheres._ 

a) Transformando o Estado:e ContrÕland~ o Setor Privado 

Necessitamos abrir u'm debate sistemático· c consistente sei queremos desenvolver uma agenda politica para ô 
futuro. Conseguir ganhos· nos direitos de saúde das múlh~e$ e controle sobre n~ssa reprodução e se:ruaHda.~<; 
requer · ., 
que se focalize a transfo~_Çã? do Estado e_ o controle_ e regulamentação do funcionamento ao setor pr1vaao. 

* Manter o nível e qÚ~Úiade. do debate público cm relação a nossa snllde c direitos reprodutivos e sexuais_~
trabalhar por legiSlação e oun-aS"'refonnas inelu_indo a legali7~çl!o do aborto e nllo discriminação vis a vis a 
orientação sexual. 

• Criar mecariisnlós legais nacionais para a apliCação dos tratados internacionais referentes aos direitos ~ 
mulheres. 

•: Fazer ctitlcas cons!Sterttes e·· se opé>I:'"áYqualquer ' politica nacional e· internacional que tragam )mpactos 
negativo~ pâra' a Saúde é ôS ~fcitbs·~ "mÚlliéreS: . . . 

~ Manter ~ f,rCssãc,·· sÔbfe' os· fmanei~dos·e governoS no intuito de wegurar seu compromisso em relação aos 
direitos reprodutivos e ~exlíaiS"'rio contéXtó dá saúde da mulher, e fortalecer uma genuína prestação de contas . ~:· . 
entre polincas e programas. 

• Formular e implementarproiram'as de colaboração entre as organizações de mulheres para o monitoramento 
da implementação dàS recomêii"d~e5'í)olíticas do lCPD e da IV WCW. 

• Incrementar e Ampliar o esta~lecimento de mecanimos particlpatórlos no caso do desenho, monitoramento 
e avaliação das polfticas em todos os niveis: · 

• Avaliar o funcionamento e o impacto das estruturas governamentais voltadas para as questões das mulheres 
como os Conselhos de D~itos das Mulheres. · · 

• Pressionar os governos e as agencias bilaterais e multilaterais para integrar melhor os programas de mv
!\lOS c os de direitos reprodutivos. 
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• Fazer uma campanha para uma legislação de trabalho cferiva e sua implementação nas áreas da/saúde 
ocupacional das mulheres assim como os benefícios relacionados com a maternidade e a reprodução. 

* Intervir no desenho das pollticas edocacionais com o objetivo de eliminar os predominant~s preconceitos de 
gcnero e incrementar uma educação para a•i::idadania; atenção especbl deve ser dada ao treinanlento dos 
professores primários para uma sensibilizaçã6'.de gênero e educação sexual. 

• Intensificar a promoção de trcimi.m.ento e sensibilização para os profissionais de saúde, e influenciar no 
cun·iculo par~ n capacitação no pré-servi<,-"0 dos mécficos e dos profissionais de saúde. , · . 

• Iniciar c sugerir estratégias para controlar e regulamentar o setor pri.vado e fazer um chamamento para a sua 
responsabilidade em relação aos direitos reprodmivos e sexuais no amplo contexto da saúde das mulheres. 

• Trabalhar para a redução do orçamento militar e o encaminhamento cesses recursos .financeiros para 
políticas sociais. 

• TrabaUlar pela moratória da divida ~:eterna dos países pobres c contra os programas de :tjust~ estrurural 
. ' 

* ·rr;,balhar em relação a uma clara separação entre a Igreja e as dcmai~ religiõ~rdp ~(ado: 

b) Avaliar as conquistas conseguidas 

• Apesar <ie ser po~itivo que us~almente mulhereS estejam envolvidaS em .dífere~ics .n~veis pe. tomados de 
decisão, nós precisamos avaliar seu desensolvimento e os efeiros no movimento de mulheres. · · ·· · · · 

* É urgente nos próximos 3 anos, identificar, avaliar c dar visibilidade os passos .• ; c_onquistàdos ·pelas 
· organizações de mulheres, nas diferentes regiõeS, para implementar o Programa dê 'Açâo do ICPD e a 

Plataforma da IV WCW. 

• Identificar e avaliar as experiênciaS em políticas P.úblicas. negativas c positivas afim de ser\tir de referência 
num ação futura. 

c) Fortalecendo o ~ovimento de Mulheres 

Com a rapidez das mudanças políticas, econonucas ·e do meio ·ambiente cultural 'qUe• .enfhmtamos 
quotidianamente, uma das prioridades mais impOrtanteS é fortii.J~C::: a éapacióade do movimento de mulheres 
na área da saúde para enfrentar os próximos desafios. Necessitamos cóilstrulr hovaidormas de·sólidariedade 
no intuito de valorizar e aprender das riquezas dos diversos contextos e estrat6gias. · · 

* Avaliar as experiências e estratégias desenvolvidas pelo movimento de mulheres no passado recente no 
intuito de ideÍitijicar as conqwstas e os erros, aquilo que nos une e aquilo que nos separa. É fuliclaniêntal ·o 
reconhecimento '(I ;iS diferenças básicas para a constrUção da equidade entre mulheres. · · 

. '• ' ' '~-- '. . ' . 

• Fazer avançar as relviruücaÇlies pcilitiças · ~ ,0l'ganizações de .lnulliê~f ~pe~ialiiiéilté pàr.;_~ ·.;fut\!ras 
gerações. Particular atenção para incrementar nosso conhccimentà vi$"a viS o'órçárllento gÓvemaméntat. . ... ' 

* Incentivar a criação de Redes e apoiar as redes de sadde da ~ulher já eXIstenteS:~ 

* Democratizar a informação e tr-.msformar nosso discurso assim como procurar. amplas l!udiências âttavés de 
nossos próprios movimentos. · · . · 

* As definições políticas devem ser adequadamente traduzidas para dar apoio aos nlveis de trabalho dos 
grupos dos setores populares. 



Março 1997 ANAIS DO SENADO FEDERAL 

* Incrementar a c:apacltaçAo na Jnlernct.emre as nrJiheres com o objeth-o de fortalecer o trabalho em rede e a 
solidariedade. ·· · · · 

• Duas campanhas ~~-~ sido sugeridas: uma campanha' internacional contra a mutilação genital 
feminina; a segunda, uma JJIOb!llzaçlQ para a D«laração do Ano Internacional da Saúde da Mulher. 

d) Construindo_e Çosturan.4o Alianças 

• Há um fone rcconhec:iuiesrt~<dnre diversos grupo$ de que as mulhere.'i trabalhando sozinhas dificilmente 
~nseguiraó atingir SCII$_ Ob~. Enm:taQto, precisamos ser cuidadosas na construção e negociaçãO de 
ahanças e coaliz&s c.om ·owos·sccores. · · 
* Sensibilizar ouetas organi%:1ções de mulheres para a importância da saúde das mulheres e dos direitos 
reprodutivos c sexuais · 

• Estabelecer relações (ortes crim·as,mulh~ p:!tlame:narcs e todas aquelas que estão cm lugares de decisão 
política. 

* Trat>alh~ mais de ~·e t'o;mular agendas conjuntas com . as organizaçõ~s . !! .. Redes. c!~ Pú:~itos Humanos 
afim de consolidar um súpone po!ftico para ti questão dos direltós rcproàuiivos e sexua1s. 

• Consolidar e ampli~~.i!!'f!:l~~ _lmtr~ ó movimento. de :nulheres e.a com;miôade ac.::dêmica no ;in~ito de 
conseguir um fone :.i~pl!Çf~~~'-~$qwsas, na capacuaçao, 1)11 coleta d(; dados e no desenvo!vJmento de 
illdicadores reladó!llldos com a.,.ú(Je. 

' .. ' .. . -~ 

* Trabalhar para $cn~lbíli~·ià.~osn~de de ·profissionais da saúde, especialmente os gilleco-obstetras, a 
enfermeira e as partcitas; ·· 

• Alcançar, scns~ilipt e::én.~~~'a'~j4?'!en.s,.mu!beres e homens nos aspectos rcfenentes a seus direitos e 
suasaúde. ·· 

Referente Espê~ificamenie ·à:Midia 
·. - .··.~~~ . 

• As organlzaçiles ·de· ~Ibera :~ ittc;rementar . cada vez mais o .uso da m!dia e encontrar maneiras 
eriathu para inttoduzjf; ~ ~ ,;.~·~sas. téúl!ti~· no debate Púl?llcq:lssó .sigiiífica faZtt ·esfórços para 
ini\lenciar as m~:.aa uii4tá.. ~um ~aiogo que pemüta a sensibiliZ:aÇao dos profiSSionaiS da midia. .. -'. . . . ~··'. -· . . " 

Tecnologia 

• Fortalecer o d~ '~ ·~:~ê ·.de ·~sadorcs de contraceptivos para que essas pesquisas e o 
descnvolvUnémo da ~~~-J!io~onidos 4c perto, assim c:Omo tarnbén(os iinpa6tos dos pio_c:essos. 
de ~rivatizaçià na tiêá ~, ~.~ lçGes sejam tomadas no tempo devido: · · · · · · · · ... · · · · · 

. . . 

·• Monitorar o p~.d.~~-~ci!~s sej~ eles desenVolvidos pelo setor públlçç ou privado. . . . ' . . . . - ~ . ' . '' ' . 

• Trabalhar para amfllbt. b~~ pua o desenvolvimento de novos contraceptivos, para que se focalize não 
só os métodos mas~~ re1M5o sexual, ó prazer sexual e os perigos da transmissao do HIV_. . 

• 1"oruarpdbliw c mabll'-~ cotrtra os testes clhlicos que .são realizados por grupos privados que 
não estão submetidos a ,rqras;de.rcpJaçto das pesquisas. 
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* Considerar a possibilidade de constrUir consórcios e redes de pesquisa feministas.· 

• Fortal~~r o dia!ogo através. do movimento de se.úde da mulher e sua capacidade de enfocar o tema dos 
contracepnvos pengosos e danmhos. · - · 

.. Trabalhar contra a supcr-medíca!ização da saúde e do corpo da mulher 

• fazer uma campanha contra o excessivo uso e abuso da estcre!ização . 

.Aborto: 

Abono ilegal " sem segurança continua ;~:é hoje com~· urr:~ das r.r.aior~ c~u~a$.f~_§i?no p,am. a saúde JJsica ·e 
mental óas mulheres. As estratégias de aborto vis:as pcio movimento de muLI-Jcres devem ser c<Jnsideradas 
não apenas como um problema de saúde ou legal mas como uma :e:m~tica de gênel·o e de jÜsÍiç:i social. 

• Aprender da história e da e:-;pcriênda de países que passanni ;,1-eio processo de legaii7.aÇão do aborto: •. 

• Compartir infonnação sobt:e as estratégias anti~?ono :1p 'irítuiio"dê contrapcri op~S"íÇào á -~16. 

* Promo,·er a capacitaçãO de parteiras para a realiZação de. um :abono segur<:J · 

• Educar mulheres na regulaçao de técnicas mens1ruais 

* Ter depoimentos publico~ no nl\•cJ dos se tores populares -cp:no por' exemplo: ··fut:rj,Ve um abon::O -\legal~'. 

HIV/AIDS 

As condições sociais c aS relações de g~nero que constituém o m~io Mtbi~nte pandêmico do HIV são os 
mesmo que afetam os. direitos sexuais e reprodutivos em geraL Portanto, é essenci!J! ,trabalhllr para a 
ampliaÇão<! wriiaproximação mais zcnsivel de-&fuero ao !p,V,dp,que "acont~~,Jl9T.IA~~JtE n.a.s politi~t 
programas. 

4 trabalhar para a legislaçl!Ó.:IlÍ!;kdis~inaw~~-nas }-~~ tÔ)c~viços d~ ~i~~; ~fojSineritôs, abrigos, _o 
direítodefazcrsexocodireitode.ferrühos. -· ·- ~·- · · ·· _ .. , "··- -. -.... · · -~ .. ~-· .. ·· '""'" ,,,_,., · ·· · ·'·· 

" Integrar o cmihecimÍmto em HIV/1\.IDS quando se ensin~ru as mulheres sobre ~cu corpo e como negociar 
sexo seguro 

• Pressionar pela ·prevenção dé STD afim de reduzir a vulnerabilidade â infeçâo por HIV. 

4 A$ mulh~res deve~ -~r e.ncor.<~j~d~. a vcrifi~-~ :çc;>r;d!~~)~t~s" e :de $e~~:pârtêiros ~m'-rcla:ção ao, HIV 
quando elcis.desêjam'ier filh_os~· ... c'. . ... . .. _, ,_.,.-.o ',,>" 

• Grupos que trabalham co~ mulheres a AIOS c os grupos que trabalham eom as temáticas da Sllllde das 
mulheres devem tntat de en~ontrar póritos iomúns"é trabalhai páiii ganhar foi'íàféc1mento c só!id3tiedade nos 
próximos 3 anos. · ·- · ·· ·· · · · ·· · · 

* COilSttUÍt' pontes com os grupos de homens que tre.balham com mv: 
• fm:entivar o acesso aos serviços para HIV positivo de mulheres qUandb proeutarn· os· seivfços de saúde em 
geral · · _. .. · -·-'.- · · 
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4 :>!oniwrar a <listribuiç~o de medicamentos contra a A!DS para assegurar seu acesso 

• Trabalhar para asse1,'1.!rar que os proce.~sos de pesquisa sejam feitos eticamente. 

• 1\·!onitorar os medicam<:ntos que se tornam disponíveis e seus custos. 

Saúde q.o Trabalho 

No contexto da globalização. deve ser dada especial atenção aos impactos da llexibilização dos relações de 
tr;~ba!ho sobre a saúde das mulheres.A crescente perda dos bencticios sociais. a precariedade cada vez maior 
das condições de trabalho c a dupla jornada, o assedio sexual c a.~ difcren11:s f~·rma.~ de contrOle no mundo dos 
trabalho tem afctado a qualidade de vida e a saúde das mulheres. 

• Mobilizar os sindicatos com vistas a equidade de gen'cro. á saúde das mulheres e às questões de seus 
direitos. 

~ Dar visibilidàde ao impacto das condições trabalhistas sobre a saúde das mulheres in;:luindo os efeitos 
nocivos do trabalho doméstico. · · 

Violência-de Genero · -• 

* A violência de genero dc~e ser reconhecida como uma questão de: sal1de publica com efeitos negativos na. 
saúde fisica e mental no bem estar das mulheres. ·· 

• E urgemé que se fuçmn·=pêsquisas pãra identificar e avaliar os impactos negativos 'di violência de genero na 
saúde das mulheres. Os resultados das pesquisas devem ser disseminados e diwlgados. 

• Os profisSi~nais de saúde devem ser sensibilizados e eapacltacios no íliagnÓstico ela violência doméstica nos 
sistemas de saúCÍc pública. : . · ·· · · · 

~ D~em ser creados 'mecanismos 'legais e mecanismos '!ntemac'íonà!S: de 'direitos -hU111allOS devem ser 
fortalecidos a nivel nacional no intuito de prevw e eliminar a violencia de genero. 

Referente as Recome~<htÇões para à Proxima Re\inil!o da I~ 

•Elaborar e dissClllÜlar. a história deSte Ericonti'ci, '5ublinl:tando ·os dcb~~'1iiiiiS".bilp&fant~;~~·•ê$trate&as · 
delineadas c impactos no concernente ã tnmformaç!o positiva cbs saúde aas:~ulhcrés'e' seu.S''cÍii-eitos 
reprodutivos e sexuais • 

• DeflllÍr os critérios de participação que rnvorecem a presença <le ativlstas rcconbecidas e encoraJar o 
envolvimento de outros setoes e de mulheres · ... · · · · 
jovens. 

* .Desenhar metodologias participativas que encorajem e favoreçam os processos de participação das 
mulheres. 
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A SRA. PRESIDENTE (Junia Marise)- Na for
ma do Regimento, a Mesa determina a publicação, 
na íntegra, do pronunciamento de V. EJ<!!. 

Concedo a palavra ao nobre Senador José Al
ves. (Pausa) 

Concedo a palavra ao nobre SenadÓr Eduardo 
Suplicy, que dispõe de 20 minutos para o seu pro
nunciamento. 

O SR. EDUARDO SUPUCY (PT-SP. Pronun
cia o seguinte·discurso. Sem revisão do orador.)
Sr" Presidente, Sr"s e Srs. Senadores, ontem, o Pre
sidente da República, na cerimônia de posse do 
Conselho Consultivo do Programa Comunidade Soli
dária, fez pronunciamento que teve repercussão, so
bretudo em virtude da introdução de nova palavra no 
vocabulário brasileiro. Não que ela exista no Auré
lio, mas, como o Presidente a usou, talvez venha a 
fazer P.arte dos novos dicionários· da língua portu-
guesa. · 

Passo a ler o parágrafo conclusiv~.,dito ontem 
pelo Presidente: · 

"E para concluir, e digÓ issO é opinião 
de todos, na área da Fazenda também, não 
será através do mercado que isso se resol
ve, será através dessa soma de esforços 
que se edificam, aí sim, a partir de bases só
lidas do mercado, mas que tem de ser muito 
mais do que só o mercado,. e só quem não 
tem nada na cabeça é que fica repetindo 
que o governo só se preocupa com o merca
do, que -é neoliberal •. Eu já disse isso uma 
vez, isso é neobobismo~ 

Ora, o que será •neobobisll10"? Aqui está a ex
-plicação do Presidentê Fernando Henrique; que está 
se referindo àqueles que criticam" o Governo por le
var adiante uma política qualificada de neoliberal. 

A palavra neoliberal tambén{nãÓ éstá no Aur~;· 
lio e nos dicionários modernos ·da língúà portugue:· 
sa Eu mesmo tenho algumas restrições ao sentido 
da palavra, tão utilizada por pessoas no espectro po
lítico, na esquerda. Já ouvi, por exemplo; 'líderes dos 
mais diversos Partidos, do cimtro'à''escji:.iêrda, criti" 
carem o que seria a política neolibérãl; já oUvi o Pre
sidente Fidel Castro, de Cuba, e outros Uderes in
ternacionais criticarem o que seria a· política neolibe
ral, mas tenho algumas· dúvidas · sobre o sentido 
completo dessa palavra. De alguma forma, poderia 
significar que política neoliberal é aquela levada 
adiant& por quem avalia que os instrumentos de 
mercado seriam suficientes para resolver toda a pro-
blemática de desenvolvimento socioeconômico de ___ _ 
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um país. Mas essa palavra, de fato, tem que ser 
analisada criticamente. 

Primeiro, se alguém quiser se referir ao libera
lismo no sentido da língua e da tradição anglo-saxô
nicas, precisa levar em conta que a palavra liberal, 
em inglês, tem o sentfdo justàmen1e- do que signifi
caria progressista. Nos Estados Unidos, os que são 
qualificados como liberais são, sobretudo, os demo
cratas mais avançados, que se contrapõem aos re
publicanos mais conservadores. 

Então, o que é exatamente o neoliberalismo? 
Seria alguma forma de se qualificar o sentido de 
uma política econômica? Muito mais do que estar
mos falando em neoliberalismo ou em •neobobis
mo•, seria próprio irmos ao cerne da política econó
mica e de seus resultados. · 

. Será que os resultados nos campos económico 
. e social do Governo de Fernando Henrique Cardoso 
podem ser considerados como muito adequados? 

. Seráque.os resultados decorrentes da coordenação 
'-Qe esforços do Conselho da Comunidade Solidária 
pooem realmente ser considerados como satisfató
rios? Pois, por melhor que sejam as intenções da 
Senhora Primeira-Dama, Ruth Cardoso, por mais 

' meritórios que sejam · os programas abraçados e 
coordenados pelo Conselho da Comunidade Solidá
ria, estes, até agora, não conseguiram reverter a na

.: tureza do sistema socioeconômico de desenvolvi
·. menta excludente que caracteriza a economia brasi
leira. E· podemos utilizar os próprios dados do IBGE 

"-.para constatar que o Brasil continua sendo um dos 
;"éampeões mundiais da desigualdade socioeconômi-

ca.· 
Aqui tenho este quadro demonstrativo da desi

.: gualdade da renda no Brasil, no qual organizei a 
· evolução da participação na renda dos 1 O% mais po
bres, dos 10% mais ricos e, depois, dos 10"k mais ri
cos em relação aos 40% mais pobres no Brasil. Gosta
ria de assinalar que, acompanhando alguns desses 

; dados, podemos observar. que sua evolução é clara
··mente no sentido de ainda termcis, no Brasil, uma si
. 'tuação de alta eonC:entração da renda e da riqueza. 

Em 1986, ano i:lo Plano Cruiado,~a'relação da 
:-participação na renda dos .1 O% mais ricos, com res
. peito à participação na renda dos 40% mais pobres, 
era de 4,8%, ou seja, a parcela dos 1 O"k mais ricos 

. era 4,8 vezes .maior do que a dos 40% mais pobres. 
. Nos. ~os seguintes, a renda -concentrou-se 

mais ainda. O referido indicador alcançou 6,1% em 
1990; 6,5% em 1993 e chegou ao máximo de 7,2% 
em 1994. Bem, o que aconteceu nos últimos dois 
anos será algo tão brilhante assim? 
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Os efeitos do Plano Real se fizeram sentir, so
bretudo em 1995, quando o indicador caiu significati
vamente de 7,2%, em 1994, para 6,4, em 1995. Mas 
voltou a aumentar, ainda que moderadamente, em 
1996, situando-se no nívef de 6,5%. Portanto, os ín
dices para 1995 e 1996 são praticamente iguais aos 
de 1993, e o índice de 1996, repetindo, de 6,5%,-é 
pio~ do que t:~::os os resultados observados no Bra
sil entre 1985 e 1992. 

A desperL ::r, Plano Real. a distribuição da 
renda em 1995 arnda era pior do que em 1990, ano 
marcado por uma hiperinflação aberta, no primeiro 
trimestre, e pela recessão provocada pelo Plano 
Collor, no segundo e terceiro trimestres. 

Portanto, será possível o Presidente Fernando 
Henrique Cardoso avaliar seu plano como adequa
do, positivo? Poderá Sua Excelência estar tão entu
siasmado com a situação socioeconômica brasileira, 
a ponto de :estar criticando· aqueles que ··avaliam 
como inadequados os seus esforços para :melhorar 
a' distribuição da renda? 

Vejamos alguns trechos do pronunciamento do 
Presidente Fernando Henrique Cardoso: 

"Todos os nossos _programas são de 
cunho universalista no Governo. Evidente
mente, um programa piloto .não . ·pode }~er 
universalista. É .. uma .área,.até porque.há 
áreas onde há problemas emergentes; qúe 
têm que ser enfrentados. É natural que as
sim seja, mas a orientação da política social 
tem que ser de cunho universal: ~ucação, 
saúde, habitação, sáneamento, renda míryi-
ma, assistência sociaL~.. · 

Sua Excelênci: ..• JI • .:: •.. -~-::>se o Programa 
de Garantia de Renda ~- ·ima fosse já dE( caráter 
universaL 

· Diz o Presidente: 

· . •b Governo está gastando . mais , na 
área de Cesta básica. Dobramos o número 
de cestas básicas;.de.3,5 milhões eu.creio, 
para 7 milhões_, éllgÓ ·ass!r:n:,' 

Disse o Presidente que está gastando menos 
com cesta básica, mas distribúindo um maior núme
rodelas. 

Aqui, há um aspecto importante que gostaría
mos de analisar com os responsáveis pelo Governo, 
com os seus Ministros, com o Presidente Fernando 
Henrique Cardoso, a fim de sabermos se realmente 
a sistemática de distribuição de cestas básicas é a 
mais racional. 

.)j. expressei, inúmeras vezes, a minha opiniã_o 
.. ae-qlle a distribuição de cestas básicas - que justa

mente no ano de 1996 ganhou um grand.e impulso, 
mais precisamente nos meses de julho, agosto, se
tembro; outubro, às vésperas das eleJçõe_~ e_ em no
vêrrib-ro, durante o seguiiâo turno das mesmas-=11~0 
e a torma de se coneeder maior grau de cidadania. 

É preciso que passemos a adotar critérios mais 
racionais de ataque à miséria e pobreza. 

Diz o Presidente: 

'Mas não há dúvida nenhuma de que, 
nessas áreas que mencionei, o Governo vai, 
não é que vai gastar mais, vai oferecer cres
centemente mais à sociedade, porque o 
País tem consciência das suas deficiências, 
que são gritantes na área social, e, portanto 
- estou de pleno acordo -, queiramos ou 
não, e nós queremos, o País ex(ge um es
forço maior na reforma agrária, na educa-

. ção, na educação de· base, na questão da 
extensão da merenda escolar,· na queStão 

.de livros escolares; na melhoria do atendi
-. melito .i:fa . tõJTriàÇão dq professorado. Exige 

.mais no seu elemen~o ~sico,' erri água, etc. • 

Sobre isso não tenho discordância. 
Aí o Presidente faz menção ao projeto de ren

. da.,mínima nos seguinte termos: 

~Quando a Ruth .:_ o Presidente está se 
referindo.à Primeira-Dama- disse aqui que 
a comunidade discutiu reforma agrária, dis
'ci.rtiu renda mínima, é para isso mesmo, é 
para criticar. Renda mínima, nós temos um 
grande programa .de renda mínima que é o 
programa na Secretaria de Assistência:So
cial, na Previdência Social, onde nós esta

.. mos atendendo quantas pessoas, Ministro? 
- Acho que ele ·estava consultando algum 
Ministro - Centenas de milhares. Um milhão 
e meio.de pes~, quer dizer: o. que signifí· 
ca dar .uma renda mínima àqueles que não 

· contribuíram,". mas têm ·direito a renda. mfni
ina porque têm de sobreviver. Isso já existe 
no Br.;iSiL Freqüentemente eu vejo a discus
sãq::.precisamo~_criar .u.m,:p~ograrna_};le._,tef.l
.da-.mínima., Mas; meu .. Deus, já existe,,,e 
existem outros, nos municípios, juntando a 
essa idéia, a idéia de incentivo educacional, 
que é muito importante e tem de continuar e 
tem de difundir. • · 

> .:· :ora, Sr. Preside~te, Senador Levy Dias, V. Exll 
já· sabia que existe em todo o Brasil, com caráter 
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praticamente universal, o projeto de garantia de ren
da mínima? "Mas, meu Deus, já existe", diz o Presi
dente. 

Vamos por partes. Parece que o Presidente 
pelo menos abraçou a idéia do programa de. renda 
mínima, e quero aqui cumprimentá-lo; Sua .Excelên
cia coloca como algo extremamente positivo, que 
merece constar'· de seu pronunciamento, como já 
existente. Menciona também que há um. milhão e 
meio de pessoas que estão sendo beneficiàdas com 
o referido projeto de renda mínima. Ora, penso que 
o Presidente exagerou. O demonstrativo do quantita
tivo dos programas de benefício aos idosos e às 
pessoas portadoras de deficiência, beneficiárias da 
renda mensal vitalícia e do benefício de prestação 
continuada no mês de janeiro de 1997, segundo os 
dados do Ministério da Previdência e da Secretaria 
de Assistência Social é um pouco mais modesto do 
que o anunciado ontem pelo Presidente. · · . 

Em janeiro de 1995, os benefício::; de pre~a
ção continuada foram de 45.523; renda mensal vita
lícia, 264.975; totalizando 310.498. Pessoas porta
doras de deficiência e inválidas com benefício de 
prestação continuada, 339.630 mais 447.~ com 
renda mensal vitalícia. Total, 767.984. Então, Idosos 
mais pessoas portadoras de deficiência e inválidos, 
isso totaliza 1.097.592. Portadores de deficiência e 
idosos pertencentesãlammas carentes com uma re
muneração média menor do que um quarto de salá
rio mínimo têm direito a receber um salário mínimo e 
já chegam a 1.097, · . 

Obviamente, iss.Q é um passo. Mas ó que te
mos aqui propugnada;4iando defendemOs o direito 
de todas as pessoas ein partilharem minimamente 
da riqueza nacional é justamente prover-se de forma 
universal, como, aliás, aceita o Presidente, de que 
todos os programas educacionais .de saúde, progra
mas que visem garantir a cidadania, devem ser uni
versais. Isso pregamos há tempos •. Conquistamos, 
certa vez, o voto do próprio Presidente. Se o Presi
dente já abraçou a idéia no sentido de. considerá-la 
positiva, é preciso que Sua Excelência, de forma in
teligente e à altura de seu extraordinário conheci
mento e inteligência, venha reconhecer que ainda 
não temos um programa universal de direito à renda 
mínima, e que eSse projeto éstá ainda por ser apre
ciado e votado na Câmara dos Deputados. Está 
agora no Senado Federal, · uma vez que, naquela 
Casa, aprovou-se um projeto modesto, resultante do 
projeto do Deputado Nelson Marchézan, que ganhou 
um substitutivo do Deputado Osvaldo Biolchi, do 
PTB do Rio Grande do Sul, levando em conta proje
tas bolsa-escola, do Deputado Chico Vigilante, e o 
de Renda Mínima, do Deputado Pedro Wilson e dos 
Deputados Federais do PT do Distrito Federal e de 

Goiás, que, no Senado Federal, encontrarão não 
apenas o histórico do projeto áqui discutido em 
1991, mas ainda as contribuições de Senadores 
como a do Senador José Roberto Arruda, que pro
põe a criação da bolsa-escola, e a do Senador Ney 
Suassuna, que propõe o projeto de garantia de ren
da mínima relacionado à educação e outras proposi
turas. Aliás, o Senador Lúcio Alcântara está estu
dando a formulação da melhor proposta. 

Orá, Sr. Presidente, é preciso que o Presidente 
Fernando Henrique Cardoso esteja com a consciên
cia clará de que até agora a política económica de
senvolvida por seu Governo não conseguiu mudares
truturalmente a péssima distribuição da renda e da ri
queza O programa de reforma agrária ainda é insufi
ciente e está sendo realizado num ritmo aquém do ne
cessário para transformar a estrutura· fundiária tão in
tensamente desigual como a que presenciamos. 

.Mais do que o. projeto de garantia de renda mí
. nima, faz-se necessário também estimular e levar 
em conta as iniciativas como a do crédito popular, a 

'(lo estímulo às cooperativas, formas cooperativas d~ 
produção que faz com que as pessoas possam parti· 
lhar melhor o usufruto .. da riqueza em nossa Nação. 

Muito obrigado, Sr. Presidente. 
.Concluí o meu pronunciamento pontualmente, 

conforme o relógio indica .. 

Durante o .discurso do Sr. Eduardo Su
. plicy, a Sra. Júnia Marise, 2 11 Vice-Presiden

te, deixa a cadeira da presidência, que é 
· ocupada pelo Sr. Levy Dias. 

O SR. PRESIDENTE (Levy Dias) - Foi V. EJ<ll 
extremamente pontual. 

Concedo a palavra ao nobre Senador Casildo 
Maldaner. 

.. O. SR. CASILDO MALDANER (PMDB-SC. 
Pronuncia o seguinte discurso.) - Sr. Presidente, 
SI% e Srs. Senadores, na tarde de hoje, analisarei 
um tema que. ontem esteve em evidência na cidade 
de Joinville;Santa Catarina, que considero de funda
mental importância para o Brasil. Trata-se de um 
convênio celebrado entre a Prefeitura municipal. do 
Estado e o Centro de Desenvolvimento Biotecnológi-
co de. Joinville. : ., •... · 

. Dentre as muitas deficiências do nosso sistema 
de saúde, nos tem saltado aos olhos as clamorosas 
falhas aleançadas por nossa medicina preventiva. 
Sem falarmos na falta de investimentos em sanea
mentos e em programas competentes de nutrição 
para as populações mais carentes, nos.sas cam_pa
nhas nacionais de vacinação, Sr. Presidente, tem, 
salvo raros exemplos, logrados total fracasso. 
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Como se não bastasse nosso povo peregrinar 
com suas doenças pelos serviços públicos de saú
de, sem encontrar alívio eficaz para seus males e 
suas dores, estamos agora perdendo .nossa capaci
dade de evitar preventivamente muitos desses ma
les. Por duas vezes nos últimos oito meses, expuse
mos nossas crianças a sérios riscos, durante as últi
mas tentativas de empreendermos campanhas de va
cinação contra difteria, coqueluche e tétano, usando
se vacinas do tipo DPT importadas de outros países. 

Um dos grandes males que nos ameaçam é a 
evolução dos casos de hepatite B em nosso País. 
Hoje, um mal considerado endémico em várias re
giões brasileiras, a hepatite B avança impiedosa
mente sobre nós, sem que se consiga levar a cabo 
um programa eficaz de vacinação.: 

Através de concorrências internacionais ' que 
nem sempre se completam - a última realizada pela 
Fundação Nacional de Saúde em novembro .de 1995 
foi revogada-, o Brasil tem perdido milhões·e•milhõ
es de dólares em divisas ao adquirir este produto de 
países como Bélgica, Suíça, França· e outros; Esse 
estado de dependência externa, Sr. Presidente, 
deve-se ao fato de não termos ainda conquistado a 
única tecnologia recomendada pela Organização · 
Mundial de Saúde para produção dessa vacina e de 
outros imune-biológicos, ou seja, a Engenharia Ge
nética Recombinante. 

Porém, Sr. Presidente, chegou:.me às ·mãos um 
conjunto de doc:Umentos que creio n_os fará enxergar . 

-alguma luz.no fim deste:túnet. Estes documentos, já -
formalmente enviados aos· Ministérios da Saúde, da 
Ciência e Tecnologia e da Indústria ·e 'do Comércio; 
criam a oportunidade nunca antes havida de, sem cus
tos e sem endividamentos, ingressarmos no 'fechado 
clube dos países detentores dessa tecnologia ::· 

A proposta que tive a oportunidade de examll 
nar detidamente, Sr:' Presidente :..:·e· qual conclamo 
esta Casa a não permitir que a Nação a desperdice .: 
, garante a total conquista tecnológica· para· que se 
possa produzir no Brasil, através de engenharia ge
nética recombinante, a vacina contra hepatite B;·que 
tanto neces5itamos, e também o· medicamento·one:o:o 
lógico de uso contínuo denominado lnterferon Alfa. ·~: 

Para se ter uma idéià do que isso ·representa, 
nossas necessidades atuais desses dois produtos 
exigirãc,, caso não se aproveite a oportunidade que 
ora se apresenta; evasão de divisas superiores a 
100 milhões de dólares ao ano durante, no mínimo, 
os próximos cinco anos. 

Por ser a transferidora da tecnologia uma em
presa de nacionalidade argentina, este projeto ainda 

encontra o confortável ambiente do Mercósul para 
se materializar em prazo efetivamente reéorde. 

Pela previsão de nossos parceiros, dentro de 
seis meses, a contar da efetivação do acordo, a 
nova fábrica entrará em operação com a capacidade 
inicial de produzir dez milhões de doses de vacina ao 
ano. Como garantia de nossa total soberania em todas 
as etapas, caberá ao Centro de DesenvoMmento Bio
tecnológico do Governo do Estado de Santa Catarina, 
localizado em Joinville, abrigar fisicamente a nova 
planta bem como coordenar todo o gerenciamento téc
nico, científico e operacional do projeto. 

O Sr. Bernardo Cabral - Permite-me V. E~ 
um aparte? 

O SR. CASILDO MALDANER - Pois não. Se-
nadcir Bernardo Cabral, coin muita hónía. ' . 

·o· Sr. Bernardo cabral -'Senador ·CaSildo 
Maldaner, à hotícià qúé v.· ExA ·traz a este plenário 
QUI?,. ao .!<abo de ·~eis m~ses,. pelo .. meno~. 'aproXima: 
âairiente~':téremcis essà prOdução de .1.0 milhoe5'de 

--ifacina.S ,ao ano, é' claro que com a re'sporisabilid?~e 
ae 'quem foi Governador, de quem sentiu na i>ele o 
drama que assola aqueles que necessitam da vaci
na,em SE!IJ Estado, e é um problema nacional, pusei 

· interrompê-lo ·-apenas .para · cumprimentá-lo.• :Não 
queria, com o meu silêncio, de~_Lde registrar aqui 
um assunto desta natureza, que merece· o apoio do 
Senado Federal. · 

O SR. CASILDO MALDANER- É' com inuit8 
honra, eminente Senador Bernardo Cabral, que re
eol~o o aparte de V. E~,:que s6v~engrandecere 
dar respaldo, sem dúvida. alguma, ao tema que .inte:
ressa, coi:Jio diz V. ~ •. não só a uma parte doBra-. 
sil, mas a todos nós, a tcidos'brasileiros.' · 

. ··• .. Registro, neste final do meu pronunciamento, o 
. que os jorrÜüs de hoje do mêú Estado noticiam •.. .DÍ-
zem .o seguinte: · · 

"A'defesa e os intereSsés maiores ·do 
·_nosso povo recorneridam aos Ministérios, di
.. retainente ligados à mátéria. ein disCflssão' e 
:aqui 'citàdos, à Ürgente tramitação de~' 
projeto, sob pel']a ,de. o ver. transformado .em 

'lamentável e histórica Perda.~. 
· Por isso, Sr. Presidente, Sr's e Srs. Senado

res, ao trazer este caso ao plenário, um tema que já 
é do· conhecimento. do Ministério da Saúde,· do Mi
nistério de Ciência e Tecnologia e também do Minis
~ério. de Industria e Comércio, quero fazer um registro 
do que ontem ocorreu eM Joinville, Santa Catarina: 

•o Centro de Desenvolvimento Biotec
nológico (CDB), a Prefeitura de Joinville, o 
laboratório argentino Pablo Cassará e a Tu-
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cano Comércio, Exportação e Importação, 
representante da empresa alemã Rhein no 
Brasil, assinaram ontem protocolo de inten
ções que vai transformar o CDS na primeira 
instituição brasileira a fabricar a vacina con
tra a hepatite B, a partir de 1998- quiçá an
tes ainda -. O acordo prevê a criação de 
uma joint venture para a transferência da 
tecnologia e a construção de duas novas 
unidades no centro, a segunda voltada à 
produção futura do lnterferon AHa 

( ... ) A produção inicial da vacina contra 
a hepatite B deverá ser de 1 O milhões de 
doses por ano, cerca de um terço do consu
mo no Brasil. A fabricação vai gerar um fatu
ramento de US$20 milhões anuais" 

Vejam bem, temos nos países subdesenvolvi
dos, na América Latina, apenas Cuba com essas 
condições de prçduzir, e depois dos países subde
senvolvidos é a lndia; ninguém mais tem. E através 
dessa empresa alemã, essa Cassará, da Argentina, 
que já tem o direito dessa tecnologia, poderemos fa
bricar a vacina:. E assinou-se ontem, no Centro de 
Biotecnologia de Joinville, Sr. Presidente, esse con
vênio. E é possível, já antes de um ano, já para o 
ano que vem, produzirmos a vacina contra a hepati
te B no Brasil. . 

Por isso, ·o hoje prefeito de Joinville, que parti
cipou desse convênio ontem, e que era Ministro da 
Ciência e Tecnologia no Governo José Sarney, Luiz 
Henrique da Silveira, participando corno prefeito, firmou 
esse convênio ontem no Centro de Tecnologia que exis
te lã em Joinville. Isso vai ser urna conquista fantástica! 

Estamos importando, por ano, da Suíça, da 
Bélgica e de um outro país cerca de US$100 milhõ
es; uma evasão de US$100 milhões por ano! Tere
mos condições·de fabricar no Brasil. 

Faço um apelo da tribuna do Senado, na tarde 
de hoje, no sentido de que o Ministério da Saúde, o 
da Ciência e Tecnologia e o da Indústria e Comércio 
dêem atenção, coloquem seus técnicos para partici
par, junto ao Centro de Biotecnologia de Joinville, 

· que estã em função desse convênio. · •· . '· · 

Trata-se não só de urna ajuda ao Governo, mas 
· aos. biasileirós, para termos, :cada. vez mais, inde
pendêlicia num campo tão sofisticado,' tão importante. 

Como esse fato ocorreu ontem, em Santa Ca-
tarina, gostaria 'de fazer esse registro •. · · 

Já que é do conhecimento desses três Ministé
rios- Saúde, Ciência e Tecnologia e Indústria eCo
mércio - faço esse para que nos incorporemos nes
sa caminhada, para conquistarmos cada vez mais 
independência num campo tão importante. 

Eram as considerações que gostaria de fazer 
neste plenário do Senado. 

Muito obrigado. 

Durante o discurso do Sr. Casildo Mal
daner, o Sr. Levy Dias deixa a cadeira da 
presidência, que é ocupada pelo Sr. Ney 
Suassuna. 

O SR. PRESIDENTE (Ney Suassuna) - Com a 
palavra o nobre Senador Humberto Lucena.· 

V. Ex!' dispõe de até vinte minutos para o seu 
pronunciamento. 

O SR. HUMBERTO LUCENA (PMDS:.PB. Pro
nuncia o seguinte discurso.) - Sr. Presidente, Sr's e 
Srs. Senadores, dentro de poucos dias espero ocu
par a tribuna do Senado para me deter mais apro
fundadamente na proposta de emenda constitucio
nal que tramita na Câmara dos Deputados e trata da 
reforma administrativa, a qual tem como Relator o 
nobre Deputado Moreira Franco. . 

Desde logo, entretanto, desejo fazer algumas 
considerações sobre esse terna que deve, dentro de 

\ poucos dias, tornar conta do Plenário, não apenas 
da Câmara dos Deputados, mas também do Senado 
Federal. Não se pode negar a necessidade imperio
sa da implantação de urna reforma administrativa no 
País. Mas quero chamar a atenção para o fato de 
que essa reforma tem que .ser de cunho nitidamente 
racional. Em primeiro lugar, ela deve voltar-se para a 
reestruturação da organização do Estado, já qu_e ti
vemos, em vários governos anteriores, algumas ten
tativas de reforma administrativa que terminaram por 
extinguir ministérios e outros órgãos da administra.:· 
ção indireta, sem urna justificativa mais plausfvel. 

Refiro-me, por exemplo, à extinção do antigo 
Ministério do Interior e, posteriormente, Ministério de 
Desenvolvimento Regional, que era um setor do Go
verno Federal voltado, todo ele, para uma polftica de 
integração, uma vez que não podemos negar que, 
apesar de todos os esforços dos governos que se 

. sucedem na República, a distância entre as Regiões 
brasileiras ainda é muito grande, notadamente no 

. que se refere às mais pobres, comO. o Norte e ó Nor- . 
deste, que ficaril realmente muito a dever em relação 

· ao Centro-Oeste, ao Sudeste e mesmO ao Sudoeste. 
Lembro-me bem, Sr. Presidente, Sr's. e Srs. 

Senadores, do Governo Juscelino Kubitschek de Oli
. veira, que foi, sem dúvida, urna das fases portento
. sas dá vida nacional. O ilustre mineiro tem hoje um 
-lugar de destaque na história como um dos nossos 
maiores estadistas não apenas do ponto de vista·po
lítico, democrata sincerq que o era, conciliador por 
excelência, mas também como executivo, como ad
ministrador. Não fora ele e não teríamos, como sa
bemos, conquistado o lugar tão importante no cená-
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rio internacional, o que só aconteceu após· a execu
ção do seu célebre Programa de Metas Governa
mentais, do qual Brasília foi a meta-síntese, que 
constituiu, por assim dizer, a própria· redescoberta 
do Brasil ou, melhor dizendo, a ocupação do Planal
to Central, para que, aqu~ pudéssemos fundar uma 
nova civilização, a civilização do cerrado, voltada 
para o engrandecimento do nosso País. 

. Pois bem, Sr. Presidente, Srªs e Srs. Senado-
res, foi grà.ças a Juscelino Kubitschek de Oliveira 
que tivemos, 'no Brasil, uma política de integração 

·regional das mais importantes, de vez que coube a 
S. Exª não apenas a criação da Sudene, mas tam
bém da Sudam, as duas principais agências de de
senvolvimento regional, para fazer crescer cada vez 
mais o Nordeste e a Amazônia, graças à instituição 
do chamado incentivo fiscal, 'que trouxe recursos de
duzidos do Imposto de Renda para o custeio dos 

· projetas agrícolas, agropecuários, industriais . e 
à.groindustriais nas Regiões Nórdeste e Amazónica. 

· • · Posteriormente, Sr: Presidente, o que ·acohte
··ceu? Não sei por que os ·governas que~se sucede
, ram começaram a achar que o Ministério do Interior, 
· .. que era o órgão éncariegado justamente não só de 

planejar, mas de executar ~ política do desenvolvi· 
mento regional, deveria. ser.·primeiro reformulado. 
Criou-se, então,· o Ministério do Desenvolvimento 

' Regional, do 'quàl foi titular ci ex-Ministro Aluízio Al
·ves, ·no Governo Itamar Frani::o. Posteriormente, ti
iremos a sua éxtinção pura e simples, sob o argu
mento de que o Ministério do· Desenvolvimenió ·Re-

.. gional - MiniStério do Interior e depois do Desenvol
vimento Regional·- era um antro de corrupção, onde 
'náci se fazia senão fisiologisnio." ·· · ·· · ·-

.Isso é, Sr. Presidente, ·Srªs e Srs. Senadores, 
um verdadeiro absurdo. Se nos deixannos levar por ar
.gumentos ~.natureza, praticamente não haveria ne
-~hum ministério !}este Pafs, pqrque qualquer ministério 
. está sujeito às forças do mal e.às forças do bem •.. 

o importante é ter, à frente de cada uiri, ho
mens de responsabilidade, homens éompetentes e 
probos, como ·dizia Tancredo Neves ao ser eleito 
Presidente da República, para 'conduzir a CCÍisa :pú-
blica ao seu verdadeiro destino. · 

O Sr. Ney Suassuna - Permite-me V. EJcll um 
@arte? 

. O SR. HUMBERTO LUCENA ...: Ouço V. ExA 
comprazer. 

O sr. Ney Suassuna- Senador Humberto Lu
cena, V. Exª traz à análise um assunto de suma im
portância, principalmente para o Nordeste. Se não ti
vermos um plano estratégico que busque diminuir 
essas diferenças regionais, cada vez mais teremos o 
distanciamento da economia de uma Região que já 
é sofrida pelo clima, onde ocorreu, por gerações e 
gerações, um empobrecimento que levou a popula
ção a perder o seu status, tendo hoje problemas sé-

rios. Mãs, como bem disse V. EX", não é só isso. É 
preciso que se reforme toda a máquiná; e que se 
faça isso através da reforma fiscal, da reforma admi
nistrativa, da reforma da Previdência, mas sem dei
xar de olhar, como bem coloca V. Exª, para as áreas 
mais sofridas, porque não há um todo forte se há 
uma parte fraca. E essa parte )ioje existe: Norte, 
Nordeste e Centro-Oeste não têm o status do res· 
tante do Sul e Sudeste. Mas é m~ito'pior a situação 
do Nordeste, onde vive quase um terço da popula
ção do País, que, dia a dia, se-diStancia mais dores
tante do País. E o que é pior: no ·caso específico da 
Paraíba, em relação aó índice do' i:lesenvolvimento 
humano, obtido pelo PNUD, estamos em último lu
gar. É preciso que sé crie e que se reformule para 
que possamos ter, pelo menos; .uma homogeneida
de de tratamento· daqueles que,· perante a lei, são 
iguais. Muito obrigado. · · · ~ · · . 

O SR. HUMBERTO. LUCENA- Eu que lhe 
agiàdeço, nobre ·Senador Ney Suassuna, pela sua 
participação no debate.· 
.. · ··Devo· acrescentar que; j)àrà :piórar a situãÇão, 

"depois ·da extinÇão .oo· MinistériO de· lntegração:F:te
giónàl; criou-se no País a Seeretària do Desenvolvi
mento Regional, ·que é um órgão sui generis. Su

: bordinado ao· Sr: >Ministro . do: Planejamento, ·,tem 
- como' titular alguém' que; por·í;er "coincidentemente 

Secretário ExecUtivo da Cãma:ra·de Desenvolvimen-
to,: passou a ter, por decisão do Senhor Presidente 
·da República, ó· status também de Ministro, "para 

· efeitci somente de percepção dé 'vencimentos e ou
tras vantagens inerentes ao cargo. O que equivale 
dizer que, hoje, terrios como Secretário do Desen

. ·· voMrriento Regional um Ministr'ci·que é subordinado 
a oútro Ministro, o: Ministro do· Planejamento, o que, 
pór si SÓ,. é algo esdrúxulo. 

E essa Secretaria de Assuntos Regionais· que., 
nô momento, está entregue às boas mãos de um pa- · 
raibano da categoria do Dr. Fernando Catão,- ex-Se
cretário de Planejamento do Go~emo Ronaldo Cunha 
uma, está inteiramente esvaziada Basta dizer que, 
para o exen:fcio dá 1997, não. havia sequer uma do.~

·ção··Oiçamentária para fazer face. às d~,,que 
ocorressem no setór de defesa civil. Isto é, verbas in
dispensáveis para soCorro das calàmidades públicaS. 

· .. · ·. Foi g~s à. um ~~ho.~tue e~!u!'l~;?- i!-!n-
to ·com o Mmrstro Antõnro Kandrr e um grupo de"'par
larnentares, entre os quais me incluí- qué consegui
mos abrir espaço ho Orçamento Federal para um re
curso da ordem de R$60 milhões, que é ó que 'eXiste 
para ser deStinado à Defesa Civil em todo 'o Pafs. 

· Agora mesmo tivemos·. uma calamidade no'·· Acre, 
· uma enchente pavorosa, que chamou à atenÇão·ae 

todo o Pafs com centenas, senão milhares,:de vfti
mas, e o Governo Federal teve que se prevalecer da 
egição de uma mt;!diçtª prqvisQriª pªr.a abrir um cré
dito extraordinário, porque a Secretaria de Assuntos 
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Regionais não dispunha dos recursos indispensá
veis sequer para os primeiros socorros. 

A Sr! Júnia Marise - Permite-me V. Ex" um 
aparte? 

O SR. HUMBERTO LUCENA - Ouço V. Ex" 
com muito prazer. 

A Sr! Júnia Marise - Nobre Senador Humber
to Lucena, V. Exª. faz uma abordagem realista de um 
problema que consideramos grave. Espero que as 
palavras de V. Ex" ecoem diretamente nas hostes do 
Governo. V. Exª~ que sempre fez a defesa intransi
gente do Nordeste e, particularmente, do seu Esta
do, está colocando o dedo na ferida de um problema 
que é, há séculos, considerado ·grave, principalmen
te na área social no que tange à questão do Nordes
te. Em seu pronunciamento, V. Ex" lembrou o sau
doso Presidente Júscelino Kubitschek, que, ciente, 
sensível, determinado, com vontade política, perce
bendo as desigualdades sociais no nosso País - en
tre o Nordeste,. Sul e Sudeste ~·.acabou por criar a 
Sudene, para que ela fosse .a alavanca, a .força, o 
anteparo, a âncora do desenvolvimento económico ·e 
social do Nordeste .P.ara a reduçao dessa grande de
sigualdade. E, .neste momento, em que .o ~aís vê 
crescer progressivamente a pobreza, a miséria, . a 
fome e as dificuldades, que transformaram o proble
ma social em uma grande chagl!. .social, nos'defrori
tamos com o esv!'l,Ziamento de um órgão da.-Admi
nistração Federal, criado com o .o.bjetivo de. reduzir e . 
estancar esses problemas, principalmente na área 
da defesa civil, que é exatamente o problema ~mer
gencial por que pa~sam hoje vários Estados brasilei
ros. V. EJCl! lembrou o episódio do Acre. ~ecente
mente, 176 Municípios de Minas Gerais foram atingi
dos pelas chuvas do início do ano e ficaram inteira
mente alagados. O Presidente da República, sob o 
clamor da opinião-pública e: dà .Bancada .mineira -
Senadores e Deputados Federais que lá estiveram 
no Palácio do Planalto :no sentido: de reivindicar. so
corro àqueles Municípios e àquela populaçãÇ),flage
lada, um total de 40 mil pessoas inteiramente abav
donadas, sem mQradia, desabrigadas, porque·per
deram tudo o que tinham -, valeu-:Se novamente de 
uma medida provisória, no valor de .R$9 milhões, 
para socorrer aqueles Municípios. O fato é que famí
lias desalojadas continuam nas escolas, nas cre
ches, nos centros sociais e nas. entidades comunitá
rias, .e os prefeitos continuam à ·reclamar das dificul-

. dades, sem saber como resolver o problema, com o 
reassentamento e a construção das moradias, por
que não têm recursos. A informação que eles nos 
passam é de que ainda não viram a cor de um cen
tavo sequer. Portanto, Senador, cumprimento V. EJ<!I, 
dizendo mais uma vez que a sua fala precisa ter eco 
nas hostes do Governo Federal, precisa atravessar 
o Senado e chegar ao Palácio do Planalto, para aler
tar o Presidente da República. Será que, mesmo 

com uma Secretaria._de Desenvolvimento Regional, 
toda vez que ocorrer uma calamidade pública no 
País o Presidente da República terá que se valer de 
uma medida provisória, porque a Secretaria não dis
põe de recursos suficientes para atender a nossa 
população? Cumprimento V. Ex" e espero que as 
palavras de V. Ex" tenham eco. 

O SR. HUMBERTO LUCENA- Grato a V. Ex", 
nobre Senadora Júnia Marise. Devo dizer que espe
ro e confio que o Senhor Presidente da República -
que, ainda agora, esteve no Nordeste, mais particu
larmente na Paraíba e. no Rio Grande do Norte, e 
sentiu de perto os problemas da Região - reavalie a 
situação dessa Secretaria de Assuntos Regionais. 
Se, por acaso, não vier a admitir a restauração çlo 
Ministério de Integração Regional, ou melhor, do In
terior- o que seria o ideal, como sempre foi a nossa 
tradição-, que, pelo.inenos, faça com que essa Se
cretaria, cujo titular tem status de .Ministro, seja .~u
bordinada diretamente a Sua Excelência, .. como 
ocorreu no Govemo.Feinando Collor •• · E, ao mesmo 
tempo, coloque na eStrutura dessa Secretaria alguns 

·,~órgãos regionais que são da maiodmportância para 
ó desenvolvimento da Região Nordeste e da região 
Amazônica. Sem isso,' não vejo por que continuar a 
existir a·Secretaria de Assuntos Regionais. Seria.rJlé

. lhor extingui-la também. Sabe V. Ex" que quando falo 
sobre este assunto não é porque está lá um paraibano 
como seu titular, mas pela importânéia que ela .tem, 
sqqretudo no que tange à defesa civil, à prestação de 
socorro às vítimas de .caJamidades públicas. Não. (xr 
demos. ficar numa situação como. essa, à mercê .da 
abertura de créditos extraordinários. 

Vou concluir, Sr.~Presidente, dizenCio a V. ÊxÂe 
ao Senado que, opo.rtunamente, voltarei a me pro
nunciar sobre este assunto mais.·abálizadamente. 
Também pretendo abordar, com ·mais ampUtude;:a 
reforma administrativa; · notadamerite no que tange 
às ameaças que pairam sobre os direitos dos serVi-
dores públicos. · · · · · 

. Entendo que podemos fazer a ·reforma admi
nistrativa, mas não podemos, de maneira alguma, 
contribuir para atingir direitos adquiridos e expéG· 
tativas de direitos. Aliás, esse sempre foi o com
promisso do Senhor Presidente Fernando Herirl
que Cardoso, desde o momento em· que Sua Ex
celência anunciou à Nação não só a rE1forrna admi
nistrativa, mas também a reforma da . Previdência 
Social. · 

· Era o que tinha a dizer. 

Durante o discurso do Sr. Humberto 
Lucena, o Sr. Ney Suassuna deixa a cadeira 
da presidência, que é ocupada pelo Sr. An
tonio Carlos Maaalhães. Presidente. 
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O SR. PRESIDENTE (Antonio Carlos Magalhães) 
- Pergunto à Senadora Júnia Marise se, após o 
aparte, ainda deseja usar da palavra. 

A SRA. JÚNIA MARISE - Obrigada pela con
sulta, Sr. Presidente. Estou inscrita e gostaria de fa
zer uso da palavra. 

O SR. PRESIDENTE (Antonio Carlos Magalhães) 
-Com a palavra V. Ex-!. 

A SRA; JÚNIA MARISE (Bioco/PDT-MG. Pro
nuncia o seguinte discurso. Sem revisão da orado
ra.) -Sr. Presidente, Srªs e Srs. Senadores, a nossa 
intervenção nesta tribuna se faz exatame·nte no mo
mento em que estamos diante de uma situação que 
se caracteriza, no mínimo, por extraordinária. 

O Senado Federal está, rieste momento, apre
ciando - já há parecer favorável da Comissão de 
Constituição, Justiça e Cidadania- um projeto de re
solução que apresentamos e. 'que visa· submeter·. o 
edital de privatização da Companhia 'Vale ·do : Rid, 
Doce à apreciação-desta Casa: 

' · O projeto de resolução, Sr. Presidente; Sr" e 
Si'S. Senadores; está exatamente dentro daS prerro- · 
gativas constitucionais desta Casa. Ele não expres
sa nenhuma posição, apenas ,procura_ trazer ,para. 9. 
Senado Federal, e para avaliação e estudo:; qe .l~ 
dos os Senadores, o conjunto .elas informações, .dos 
procedimentos e das práticas _a,dotadas pela consf,ll
toria que foi contratada pelo BNDES, a Merryll 
Lynch, para a.elaboração do· edital de privatização 
da Companhia Vale do Rio Doce 

· ': Queremos ter certeza dé que o próprio Gover- · 
nó, apesar da :su.a determinaçãó; pretendê' ijaf- tràns~ 
p'arência a todos esses procedimentos, para á sóCie~· · 
dade e para ·a opinião pública, para que riãc) paire . 
dúvida alguma ·de nenhum ato .lesivo· aos ii-rteressés 
nacionais, principalmente no que tange a ·uma. em
presa do porte da Companhia Vale do Rio Doee.'• ·· · ·· 

Sempre tenho formulado uma opinião que me 
deixa, diante dessas questões;·extremamente à.von
tade. Nunca· me incluí entre aqueles que, de uma 
forma ou de outra, consideram que não se pode pri
vatizar nada. Ao contrário, algumas empresas esta
tais que, no ·passado, serviram de cabides de em~ 
prego, que não tiveram um bom gerenciamento; que 
não deram lucrativid<tde e nem rentabilidade ao Es
tado - que tem como prioridade e como finalidade 
principalmente garantir o desenvolvimento econômi-· 
co e social do nosso País -, certamente não podem 
ficar nas mãos do Estado nem continuar como em
presas estatais. 

Mas empresas estatais como a Companhia 
Vale do Rio Doce não se incluem nesta lista. A Vale 

do Rio Doce preenche, acima de tudo, um dos pon
tos, um dos requisitos que consideramos fundamen
tais da própria Constituição. 

Quais são os pontos que a Constituição define 
como fundamentais para a composição de um Esta
do verdadeiramente democrático? A cidadania do 
seu povo, por exemplo, e, principalmente, o resguar
do do papel da União·e do subsolo brasileiro. 

Temos hoje uin país como o .Cf1ile que oferece 
um grande exemplo de programa de privatização; lá, 
eles privatizaram -até mesmo a previdência pública. 
Mas resguardaram·uma empresa estatal como a Co
delco;que é exatamente a emprésà ·que tem a finali
dade de resguardar o subsolo,- principalmente atra
vés das usinas de cobre. 

· . É por isso, $( PresidentE'i/(jóê temos viVido 
nestá.casaum pfdcesso de .debate :sobre o nosso 
p~oje1<Hfe resaluÇâà.:que é üro;P..Pj~~o do Senado 
da.~ep_ública: C~: ti. flÓ.s, Sen.a~~~~,que aqui-~~ 
tamos ·el!'litos pelq _P;Qvp,-defendeç «;15"j_qteresses .nacio
·~s,- mas, acima.de.tudo, resgu,a!daJ:.as nossas res
ponsabilid<ldes' ·e,:::princit)almente, ,cumprir o que. ·a 
Constituição determina E cabe ao Senado da Repúbli
ca, apoiado na Constituição, o exainê.dessa matéria 

Falou•se ·aqi.Ji1'sér'rl nenhuma: con·sistência ·cia 
pr91Jabilidade. da. incànstitucionaliÇiade deSte p~jeto 
de··resolução: E -e~ o-que· quérerrids ·à!Jordar neste 
mon1ent?.. àté 'põl"9\l~. 9 próprici- senador Josaj>hat 
Marinho;. :no momento. da vota~~: Çio requerimento 
d': ur~~~cia, encar:tJiQhoiJ à. Me~.~ :s.eu voto, pÔr es- · 
crito,_qrzendo qu~-9-apeiava porque ele estava em-
basado na Constituição -do País. · 

_.,.·E .é apoiiida .na,-Çonstituição que estamos aqui 
defendendo a aprovação desse:projeto, exatamente 
eom ·o•objetivo.de'criar. mecanismos para que ~.Se
nado Federal póssa:..::-·e ar estão~s'termos do art. 49 
da ConStituição' Federal- exercer a fisealizaçãi:i'e o 
controle dos ato5 dó COnselho Náciànàl de Desestá
tizà.ção; que 'é õrgãci'diretameirte subOrdinado .ao 
Presidente· da República, especialmente. no r:jui:i se 
reté~. aos atas' de plivátização dii:Vale dÕ Rio Dóce~ 

. Diz o art..;37; Íf1Ciso XIX,.da Constituição Federal: . . . ' . . ' -

, XIX :::..'soi'rierite r>or lei·e5Pecífica· póêlê-: 
· rão ser criada$ érnpresa pública, sociedade 
··de 'economia: mista, ·autarquia ou fundação 
·pública; 

. ~ . :··. ' 

Pois bem, Sr, Presidente, Srªs e Srs. Senado
res, esse dispositivo trata exatamente. de entes que 
não podem se confundir. As autarquias são entes admi
nistrativos com personalidade jurfdica de direito público 
interno, autônomas, destinadas à realização de ativida
des públicas que integram a Administração Federal. 
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Logo, a exploração de atividade económica 
pelo Poder Público, que somente poderá acontecer 
mediante a criação de empresas públicas ou socie
dades de economia mista, por lei específica aprova
da pelo Poder Legislativo, dependerá sempre de 
consenso do Congresso Nacional. 

A função do Poder Legislativo, e aqui está exa
tamente o que dispõe a Constituição, no que diz res
peito à exploração de atividades econômicas pelo 
Estado, é tão significativa que, mesmo após a cria
ção de uma estatal por lei específica, ainda depen
derá de autorização. legislativa não só a criação de 
subsidiárias e estatais como também a participação 
de qualquer delas .em empresa privada, conforme 
dispõe o inciso XX do art. 37 da Constituição: 

XX - depende de autorização legislativa, em 
cada caso, a criação de subsidiárias das entidades 
mencionadas no InCiso anterior, assim comó a parti
cipação de qualquer delas em eiT)presa privada; · 

A análise desses dois dispositivos constitucio
nais citados, isto·é; os incisos XIX e XX do art. 37, 
levam à conclusão de que o legislador-constituinte 
ressalvou para o Poder legislativo a prerrogativa de 
avaliar e autorizar a-interferência da atividade estatal 
na nossa economia. 

. Quero ainda, .Sr. Presidente, pontuar aqui so
bre a legalidade e ·a constitucionalidade do Projeto 
de Resolução nº 104/96. 

Que projeto ~ esse? É exatamente o projeto 
que submete ao Senado Federal, para que este pos
sa analisar, possa· se aprofundar e ter acesso .a to
das as informações que deram origem àquelas cen
to e tantas páginas elàboradas pela Consultora Mer
ryl lynch. para o edital de privatização e alienáÇão 
da Companhia Vale do Rio Doce. · · ' 

Esse projeto -não apresenta ·óbices de natureza 
jurídica e nem constitucional. Está embasado no art. 
49 - que já citamos aqui -, inciso X da Constituição 
Federal, que estabelece a competência exclusiva do 
Congresso Nacional, qualquer uma das suas Casas, 
por meio de ação direta, para "fiscalizar e controlar 
os atas do Poder Executivo, incluídos os da adminis
tração indireta. • · 

No mérito, como bem disse o Relator, na Co
missão de Constituição, Justiça e ·Cidadania, Sena
dor Roberto Requião, o projeto mostra-se bastante 
oportuno, dada a importância da Companhia Vale do 
Rio Doce para a nossa economia e o desenvoMmento 
de Unidades da Federação, cuja representação no 
âmbito federal está afeta ao Senado da República. A 
ação fiscalizadora desta Casa será fortalecida com a 
implementação de dispositivos cautelares que assegu
rem a completa transparência dessa ·operação envol
vendo os atas de desestatização da empresa 

. A -competência exclusiva do Congresso Nacio
nal, prevista no art. 49, inciso X da Constituição Fe
deral, para fiscalizar e controlar os atas do Poder 

Executivo, está inscrita dentre os dispositivos consti
tucionais que asseguram a eficácia da tradicional 
teoria da independência e harmonia dos Poderes -
está aí; é o art. 22 da nossa Carta Magna -, o que se 
concretiza através do efetivo controle dos atos de 
um Poder pelo outro. 

Por esse dispositivo legislativo, o representante 
do povo tem assegurado, constitucionalmente, o po
der de limitar, por mecanismos de controle e fiscali
zação, a atuação do Executivo. Os que argumentam 
ou que poderiam vir a argumentar a inconstitucionali
dade desse projeto de resolução, o fazem sob o argu
mento de que o projeto, por condicionar a prática de 
um ato administrativo do Executivo à prévia ratificação 
do Legislativo, poderia ferir o princípio da autonomia 
dos Poderes. Mas a competência prevista nó art. 49, 
inciso X, da Constituição Federal, diz ·respeito aos atas 
já consumados pelo ExecutiVo, que a Medida Provisó
ria n2 1.481/42, de 24 de outubro de 1996, prinçipal
mente na parte que altera o art. 12·da lei 8.031, de 12 
de abril de 1990, já prevê os elementos que deverão 
constar dos editais de alienação das empresas. · 

'·. ·• Esse argumento, todavia, não tem como pros
perar, especialmente se considerarmos a importân
cia política da iniciativa. Mas, independentemente 
disso, a tese da inconstitucionalidade do projeto de 
resolução sobre aquele argumento é rebatida ·me
diante a construção ' interpretativa do alcance da 
competência fiscalizadora e controladora do Con
gresso sobre os atos do Executivo. · 

Em se tratando do Programa de Desestatiza
ção, não se cogita no nosso projeto de resolução da 
fiscalização e controle de um único e isolaqo ato 
praticadõ pelo Executivo, ou seja, a mera publicàção 
do edital de alienação, mas, sim, o. uso da compe
tência exclusiva, constitucionalmente atribuída ao 
Poder Legislativo ~. portanto, ao Senado Federai, 
sobre uma sucessão de atos, os quais se iniciaram 
na prática com inclusão de ·determinadas estatais 
nesse referido programa. · 

De acordo com·o Projeto de Resolução n2 104, 
ter-se-ia então o controle e a fiscalização principal
mente do ato do edital de privatização da Vale do 
Rio Doce, já em andamento, e portanto imprescindí
veis à realização da alienação desta estatal. 

Ademais, Sr. Presidente, Sf.'s e Srs. Senado
res, no caso de controle.de atos em andamento, no
tadamente de atos dÓ ExecutivO, passíveis de gerar 
grande repercussão política e econômica, como é o 
caso ,da venda da Vale, a fiscalização e o controle 
deste Congresso, na forma prevista no art. 49, inciso 
X, da Constituição Federal, ao tempo em que estão 
sendo praticados, tem como objetivo exatamente a 
manutenção e o fortalecimento do princípio constitu
cional do equilíbrio entre os Poderes. 
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Mais do que isso, Sr. Presidente, com todas 
essas argumentações embasadas na . Constituição 
Federal, certamente não precisaríamos aprofundar 
tanto na análise da nossa Constituição para fazer 
aqui a defesa da aprovação de um projeto de resolu
ção, que visa unicamente trazer para o Senado Fe
deral todos os procedimentos e todas as informaçõ
es que deram ·.origem ao estudo de alienação da 
Companhia Vale do Rio Doce. 

Mais do· que isso. Temos em mãos, por exem
plo, estudo reàlizado pela Comissão Externa da Câma
ra dos Deputados por eminentes professores, técnicos 
responsáveis, de grande credibilidade pública, principal
mente da Universidade Federal do Rio de Janeiro, que 
fizeram alguns questionamentos por intermédio deste 
relatório, até hoje não respondidos pelo BNDES. 

Por exemplo: a sala de informações, organiza
da pelo Conselho de Desestatização, é chamada 
DataRoom; lá se encontram .ceroa de 100 mil docu
mentos sobre diversos aspectos dos negócios reali
zados pela Companhia Vale do Rio Doce, especial
mente os relatórios definitivos, produzidos pelas em7 
presas de consultaria contratadas,pelo BNDES para 
avaliar, modelar, organizar, realizar todas as ações 
necessárias à desestatização da Vale do Rio Doce. 

Sr. Presidente, consideramos . informação Jm:
portante - que. trago ao. Senado da República e a 
toda a sociedade brasileira -.o fato de o acesso.a 
essa sala de informações estar restrito aos interes
sados habilitados, assim considerados os que de
monstrem possuir disponibilidade de fundos equiva
lentes a R$500 milhões, para que possam realizar o 
depósito como forma de ingresso e que assumam o 
compromisso de ·COnfidência . e de não-negociação 
das ações da .Vale do Rio Doce. . . 

Depreende-se ainda deste relatório que duas 
consultarias .foram contratadas pelo BNDES: uma 
para prestação do serviço 'M e ol!fra para prestação 
do serviço ·s·. A contratada para prestação do servi
ço •s• foi exatamente a Consultora Merril Lynch, es
colhida pelo BNDES para elaboração do edital de 
privatização da Vale do Rio Doce. Porque o BNDES 
escolheu exatamente a Consultora Merril Lynch? • .. · · 

Neste relatório, há algumas questões que pre
cisam vir a público, para que não possa o .Governo 
praticar atos lesivos contra os interesses nacionais. 

O relatório definitivo da associação que prestou 
o serviço 'B" contém argumentos contrários à de
séstatização;· somado aos documentos disponíveis 
na sala de informaçõ.es, ele contradiz os argumentos 
que servem de base para o procesSo de privatização 
da Vale do Rio Doce. · · · · · · · · "· 

Portanto, Sr. Presidente; Srs. Senadores, mui
tas informações, questões e dúvidas se levantam 
por parte de técnicos, de lideranças de todo o País 
e, principalmente, daqueles que estão tendo a opor
tunidade de avaliar esse ou aquele documento. Nin-

guém pôde ainda ter acesso a todos os· relatórios 
elaborado~ por essa~ consultarias p~ra Jer ª tranqüi
lidade de debater, com consciência, a questão da 
alienação da Vale do Rio Doce. 

Basta dizer, Sr. Presidente, que, no edital de 
privatização, foram inclufdas as jazidas de urânio de 
Carajás. Ora, a Constituição é muito clara. Aliás, no 
passado, a nossa Carta Magna foi rasgada muitas 
vezes e se transformou em verdadeira colcha de re
talhos; será que querem agora rasgar a Constituição 
outorgada em 1988? 

A Constituição é muito clara: somente a União 
pode pesquisar a exploração desse mineral. É prer
rogativa da União. Por que é prerrogativa da União 
pesquisar a E!xtração, prospecção e refino do nosso 
subsolo? Porque isso significa a soberania do nosso 
País e significa..acima de tudo, o patrimônio que-ali 
está A todo momento, Sr. Presidente, o Brasil e o 
mundo são surpreendidos com.as boas notícias dos 
resultados das prospecções que vêm sendo realiza
das ao longo dos ·anos pelos técnicos da Companhia 
Vale do Rio Doce. . . . . • · 

- '\,,,., Sr. Presidente,·,srs •. Senador:es, ·hoje se fala 
muito em uma questão que .tem sido por várias vezes 
repetida Esses que se opõem à privatização da Com
panhia Vale .do Rio .Doce estão assumindo uma posb.Jra 
ultrapassada; estão. vivendo do .<fiSctJrso do passado e 
querem, mais uma vez, continuar falando do passado."'· 

~· ·' Sr. Presidente, considero-me uma política jo
vem, de idéias novas. Sinto-me em processo . de 
avanço para a conquista de melhores condições .de 
vida para nosso povo. E é com esse discurso novo 
e, principalmente, com a análise ponto a ponto des
sa questão que me detenho, às vezeS até de· madru
gada, na leitura de alguns relatórios; todavia; sem 
nunca ter acesso aos dad~ confidenciais que estão 
na sala de informações e nos arquivos do BNDES e 
do Programa de Desestatização.. . . . .. · , .... ·. ·' 

Quando discutimos e levantamos a primeira 
voz, .fomos acompanhadas por brilhantes e devota~ 
dos defensores do. interesse público de nosso País, 
Senadores e 'Deputados Federais, no grande movi
mento parlamentar contra a privatização da Vale do 
Rio Doce.:.Esse movimento. não pode ser considera
do apenas um movimento das esquertlas do .nosso 
Pars ou um movimento ideológico. Ao contrário, Sr. 
Presiden~e. o . movimento a favor da :Vale do Rio 
Doce é suprapartidário; subscreveram-no Senadores 
e Deputados Federais de todos os partidos, inclusive . 
do partido do Presidente da República. . 

São. essas vozes que estamos ouvindo pelo 
País, quais sejam: a do Presidente da OAB, do grande 
Jornalista Barbosa Lima Sobrinho; do ex-Vtce-Presi
·dente·d~1Fíepóblicã AUie!iBOO ciiaves; dCiei-Presi<fen-· 
te Itamar Franco, q(Je p~tizou vá.rill!> ell1Jresas esta
tais, mas é contra, como sempre o foi contra, a privati
zação da Companhia Vale do Rio Doce etc. 
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É por isso que queremos, Sr. Presidente, neste 
instante, já com ~!i campainhas anunciando que o 
meu tempo está acabado, fazer um apelo a todos os 
Senadores, um apelo de çidadã, uma apelo de brasi
leira que acredita que ainda podemos ter algum so
nho. Não foi apenas o sonho de liberdade que nos 
deu coragem e determinação para lutar pela redemo
cratização do. País, -mas também o sonho de estarmos 
em um País que. pode manter uma empresa do porte 
da CompanhiàVale do Rio Doce c6mo referência de 
uma nação que; ·impúlsionada P<>rseus trabalhadores, 
alavancou o deseÍivolvimento ecànõmico e social. 

Há quinze dias foi anunciado.que a. Companhia 
Vale do Rio Doce deu um lucro de R$660 milhões; 
tal informação foi divulgada· não· só no· Brasil inteiro, 
mas também no· exterior, pelos grandes velcülo5 de 
imprensa da Argentiriá, da Esi>ariha. da Itália, da Fran
ça, dos Estados Unidos. Segt.iridÔ'essas .. pubr~eações, 

· a Companhia Vàle dÔ Rio o~. ·iiiaior minerád_ot"? i:ià 
Brasil e do mundo,-~ sendo coloeaéla.à vénda pelo 
Presidente Fernando Henrique Cardoso · ''. . ,.,. 

· Sr ... Presidente, para concluir; ·quero ·fazer um 
pequeno registro~ fJe acordo coni o· edital de privati
zação da Companhia Vale do Rio 'Doce, o valor· da 
Companhia está sehdo fixado·em 10 bilhões (:)300 

. milhões de reais: .Pois bem, apenas R$2 bilhões se
rão contabilizados;·s~rão escriturc\dos .- se .f?.l privati
zação ocorrer - como ·resultàdo dà .venda da Comp'a~ 
nhia Vale do RiÔ Doce_ Repito: apenas R$2 bilh~ 

. _c;le reais serão esêr:iturados ,eJepre~ntarãq .<uesul-
taclo dessa venda.. · · · ·· ·· 

· ;.. Fica a nossa pergunta:' ;vãlé à pena V'endér ó 
· subSÔio deste Pàís,' uin património "da" extensão da 
Companhia Vale do Rio Doce;· pelabagatela·<le R$2 
bilhõés, que seria :o resuttadd.-dâ'verida cr'éditado 

·aos cofres da UhiãQ? O que se.rãfeiio:con{ó:(flnhei
ro? Vai-se abater a dívida eXterna do· nosso" Pa:ís? 
Essa. importância n~o· daria para· Pagar sequer dois 
meses da dívida externa ,dO .. IX>S$0· Paí!?, Sr, PreSi-
dente, Srs. Senadores .. · · 

· É por isso que sempre quéàboidamos questões 
como ·essa. com nossa emoção de éiaadã; ·tentamos 
fazer Çom que o Governo e até mesmo àqueles qúe 
estão hoje· determinados, como ·o Presidente "do 
BNDES, não passem para .a história como os gran
des. autores da venda da empresa Vale do Rio Doce, 
o maior patrimônio nacional. Serâ possível_ que a histó
ria vai reservar um capftulo lamentável ao: currículo de 
Fernando Henrique Cardoso como o . Presidente da 
República que entregou a Vale do Rio Doce para em
presas que já sabemos não serão única e exclusiva-

mente nacionais, mas terão atrás de si grandes con
glomerados de empresas nacionais e estrangeiras? 

Com a Vale do Rio Doce vai junto a história 
deste País, que construiu com seu trabalho, com 
seu sacrifício, a maior mineradora do mundo. 

Sr. Presidente, era o que eu tinha a dizer. (Mui
to bem!) 

Durante o discurso do Sr. Júnia Mari
se, o Sr. Antonio Carlos Magalhães, Presi
dente, deixa a cadeira da presidência, que é 
ocupada pelo Sr. Guilherme Palmeira. 

Durante o discurso do Sr. Júnia Mari
se, o Sr. Guilherme Palmeira deixa a cadeira 
da presidênéia;.que é ocupada pelo Sr. José 
Alves. · .•• : ... 

· O SR. PRESIDENTE (José Alves) - Concede;> 
à palavra: ao senaciotAdemir Andrade. s. ExA dis-
~ çle .20 minutos. . · 

'.; :, . O SR. ADEMIR ANDRADE (Bioco-PA. Pro
·nuncia·o ~uinte discurso. Sem· revisão do orador.) 
- Sr. Presidente, Srªs e Srs. Senadores; o Brasil é 
realmente um País de contrastes espantosos •.. 

+• 't,'Se'por um lado.'a ·supersafra.de aproXimada
. mente '8J!..IDilhões de (cmeladas de grãos sugere um 
saldo altamente positivo na atividade agrícola, che

. gancJO até mesmo á:Provocar um verdadeiro caos 
· nos. sistemas de transporte e armazenamento,.' a 
. exemplo dos recentes congestionamentos provoca
:.dos.por c@'!inhões graneleiros, que em muitos ,ca
. sos chegaram a estender-se por quilômetros nas ·es-
tradas que levam ao .. Porto de Paranaguâ-PR;. por 
outro lado;>se verifica·o descaso e ·a-irresponsabili
dade de setores do Poder Público quánto ao· apóio 

, para pequenos produtores rurais. 
-'r '·:--Melhor exemplo çf~sse contrastê se·observà na 
'crise·que se instalou nas órgãos de ~ensão rurat 
-espalhados por todo este. País. Não é diferente•·no 
· Estado·do Pará, onde se anuncia a situação ae·in
solvência e désmantelamento da Emater local. · ' · 
· ··~ · Sen'iter recursos para saldar dfvidas trabalhis
taS que chegam à..R$27.milhões, relatiVas somente 

• ao'dissfdio'dos anos de 1990 e 1991; compondo um 
total . de · perdas saláiiais que se aproicimarn · de 

· 365%, e que podem ·chegar a R$150 milhões se 
conSiderados os dissfdios dos anos .posteriores, a 

·Empresa de ·Assistência Técnica e . Extensão Rural 
do Pará (Emater-PA) está em vias de ser desativada 
pelo Governo Estadual, fazendo-se perceber, mais 
uma vez, a ótica medíocre do atual Governo para 
com as questões de interesse social do Estado. É 



-----------~-~--~-~-~-~-~-~~~~~~~~~~~~~~~~----------------------------------------------------------

Marçol997 ANAIS DO SENADO FEDERAL _ 367 

muito mais fácil simplesmente extinguir ou privatizar operacionô.lizãâo:nx)r-meio da Emater em cada Es-
um órgão público que apresenta problemas, na ver- tado. O objetivo fundamental era qualificar a ativida-
dade gerados pelo próprio Poder Executivo, do que de agrícola, como forma de estabelecer padrões de 
investir em seu redimensionamento, buscando alter- melhoria das condições de vida dos pequenos pro-
nativas de solução para os problemas. - dutores rurais e, com isso, alavancar o desenvolvi-

Não se pode deixar de ponderar, inclusive, que a mento das zonas rurais do País. 

ameaça de extinção que paira sobre a empresa não Em 1986, mediante um processo até hoje 
deixa de ser até mesmo uma afronta às decisões da questionável, que levou à descaracterização dos 
Justiça do Trabalho, pelo menos no que respeita à dí- serviços de assistência técnica ao produtor rural, 
vida de R$27-milhões relativa ao dissídio 90/91, cujo efetivou-se a extinção da Embrater, muito embora o 
processo já tramitou em todas as instâncias trabalhis- Governo Federal continuasse a repassar recursos 
tas e se encontra em fase final de execução. para que os Estados mantivessem a estrutura de 

Para falar com palavras mais claras, sr. Presi- cada Emater, situação essa que perdurou até 1990, 
dente, 0 Governo do Estado do Pará não repassou quando o Governo Collor promoveu o corte definitivo 
os aumentos salariais a que tinham direito os funcio- nos repasses, obrigando os Estados a arcarem com 
nários da Emater nos seus dissídios coletivos, desde a totalidade das despesas e investimentos. 
1990. Eles foram obrigados a recorrer à Justiça do As verbas, Sr. Presidente, até então repassa-
Trabalho, ganharam a primeira das questões, que foi das pelo Governo Federal, mal davam para pagar as 
o dissídio de 91/92, de R$27 milhões, e um reajuste despesas administrativas do órgão, afastando-se 
salariai de 365%. O Governo não respeitou a lei e qualquer possibilidade de investimentos tais como 
agora, para não fazer cumprir o que a lei determina, aquisição de equipamentos, programas de capacita-
ameaça simplesmente fechar a Emater para não pa- ção de recursos humanos e medidas outras impres-
gar aos seus funcionários o que lhes está devendo. cindíveis para a ação do órgão junto aos produtores 

É bem verdade que a estrutura da Emater!PA rurais. 
vem-se deteriorando ao longo dos anos, fruto da ir- O corte dos repasses em 1990 agravou a crise, 
responsabilidade de sucessivos governos, que nun- à qual vieram somar-se as várias ações trabalhistas 
ca demonstraram grande preocupação com a sorte movida~ pela representação sindical dos trabalhado-
. daquele organismo. Muito pelo contrário, em alguns res no setor agrícola (STAFPA), em decorrência das 
casos, a ação extensionista, de significativo apelo e perdas salariais verificadas entre os anos de 1991 a 
inseryão popular, já que o trabalho é desenvolvido de 1996. Tais ações começaram a se acumular sem 
forma didático-pedagógica junto aos pequenos produ- que os Governos Estaduais, inclusive o atual, envi-
tores rurais e suas entidades organizativas espalhados dassem o menor esforço para compor os débitos de-
por todo o interior do Estàdo tem servido, isto sim, las decorrentes, numa irresponsabilidade tamanha 
como palanque de discursos demagógicos e ações de que permitiu a expressiva soma de aproximadamen-
puro fisiologismo, a exemplo do que ocorreu no início ., te R$27 milhões em dívidas trabalhistas referentes 

. do atual governo, quando a empresa recebeu uma fro- · somente aos anos de 1990 e 1991, mas que podem 
ta de aproximadamente 60 novos veículos comprados chegar à soma de R$150 milhões, se consideradas 
ainda .com saldo de projetos financiados pelo Bird, as demais ações que se encontram em tramitação • 
. sendo a operação, no entanto, amplamente divulgada É de causar indignação constatar que a saiu-
como de iniciativ~ do Governo que se iniciava ção pensada pelo Governador paraense conduza à 

Para entendermos, ainda que superficialmente, simples extinção do órgão, prejudicando assim não 
a crise atual, é necessário reportarmo-nos .à trajetó- só os funcionários e técnicos que ali trabalham, face 
ria da extensão rural em nosso País. Criada ainda às inúmeras difiCUldades que certamente terão que 
no Governo do Presidente General Castello Branco, enfrentar para fazer valer os seus direitos já reco-

. a estrutura da assistência técnica e extensão rural nhecidos pela própria Justiça do Trabalho, mas prin-

. preconizava uma ação conjunta dos Governos Fede- cipalmente, uma legião inumerável de produtores ru-
ral e Estaduais, com a locação de 80% de recursos rais, para quem o acompanhamento e assistência 
financeiros advindos da esfera federal, administra- dos técnicos da Emater é a única garantia de um mi-
dos pela Embrater (Empresa Brasileira de Assistên- nimo de eficiência em suas atividades no campo. Há 
cia Técnica e Extensão Rural), e 20% dos recursos que se questionar, por exemplo,. o -destino que 
sob as responsabilidades dos Governos Estaduais aguarda os pequenos produtores rurais do Pará, cu-
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jos projetes de financiamento do FNO e FNO Espe
cial imprescindem da orientação dos técnicos da 
Emater-PA e são, inclusive, exigências do Banco da 
Amazônia, desde a elaboração dos mesmos até o 
acompanhamento para a correta aplicação dos re
cursos obtidos, conforme acordos firmados, envol
vendo o BASA, ;a Emater e a Federação dos Traba
lhadores da Agricultura do Pará. Situação essa que 
nos permite citar outra também absurda, ilustrativa 
do desrespeito· .. para com a questão da assistência 
técnica e da extensão rural. Para os projetes do 
FNO e FNO Especial, o BASA cobra uma taxa sobre 
o valor do financiamento liberado, a título de admi
nistração do Fundo; enquanto a Emater não é remu
nerada com um único centavo por todo o seu traba
lho de elaboração e acompanhamento técnico dos 
projetes. Penso que nos cabe refletir como ficarão 
esses trabalhadores rurais caso a Emater seja sim
plesmente desativada, como pretende o Governador 
do Estado. Terão eles condições financeiras para 
contratar técnicos .·do 5etor privado, se os financia~ 
mentos obtidos mal dão parà cObrir as despesas da 
própria atividade agrícola? Chega a ser absurda a 
política de recursos humanos que hoje é implemen
tada na Emater-PA. Só para citar alguns exemplos, 
um técnico agrícola, com forrnaçã9_recnica de nível 

· médio, em início de carreira, ganha um salário de 
R$170,00, ao passo que um engenheiro agrônomo, 
com pós-doutorado, no último nível da carreira, não 
chega a ganhar mais do que R$796,00. Esse é o 

_ maior Salário de um funcionário da Efuater, ·no Esta
do do Pará; que tem 800 funcionários no seu qua
dro. O maior salário é R$796,00. 

É por isso que eles ganharam a . questão na 
Justiça do Trabalho, uma questão que vem sendo 
levantada desde 1990: sete anos tramitando na Jus
tiça, e agora ganharam em todas as instãrícias.: O 
Governo é obrigado a pagá-los e, em vez disso; o 
Governo quer extinguir a Emater para não cumprir· 
com o' seu dever. · . . · · · . ·. . _ 

Em que pese a esses disparates,· a preocupa~ 
ção maior dos servidores não se resume simples
mente. a conquistar as perdas salariais qüe se vêrri 
acumulando por anos a fio. Mais que isso: a posição 
dos servidores é a de defender com intransigência a 
revitalização do órgão, dado o alcance social de 
sUas atividades. Esse foi o compromisso extemado 
por uma comissão de representantes dos servido
res, com quem estive reunido ·no último final de se
mana, em Belém. Mostraram-se dispostos, inclusive, 
a negociar com o Governo do Estado no sentido de 
que 50"/o ~dos recursos que lhes são devidos sejam 

aplicados na reestruturação do órgão, além de ou
tras propostas de negociação que estão S13ndo estu
dadas pelos servidores, inclusive do parcelamento 
do pagamento que o Estado deve fazer ao órgão. 
Eles chegam a propor que esse pagamento seja fei
to ao longo de cinco anos, em 60 meses, para facili
tar o cumprimento do que determina a Justiça do 
Trabalho. 

Isso tudo, ·no entanto, parece não sensibilizar 
minimamente o governo estadual, que tem se recu
sado até mesmo a debater o assunto com os servi
dores, recebendo-os, por intermédio de assessorias, 
unicamente para dizer que não tem como pagar os 
montantes já calculados pela Justiça do Trabalho. 

Esta situação é realmente preocupante na me
dida em que a desativação da Emater!PA implica sé
ria ameaça aos projetas desenvolvidos por aquele 
órgão, apesar de toda sorte de dificuldades ali verifi-
cadas. · · · 

~ '·· ·Assim, estarão comprometidos projetôs como 
'Procera- Programa de Crédito Especial para Refor
ma Agrária; PED - Programa de Extensão Descen
tralizada; Pronaf - Programa Nacional de Agricultura 
Familiar; Pagre :-:- Programa de Atendimento às Co
munidades Agrícolas (viabilizado com recursos es
peciais, repassados pelo Govemo"Federal por inter
médio da· Sudam); e ainda o Prodat ~.Programa de 
Desenvolvimento Agropecuário da Transamazônica. 
Projetas esses que, no conjunto, atendem a 132 mil 
produtores em cerca de 110 municípios.doPará, nú
mero esse cuja perspectiva é de. que alcance 200 
mil produtores até 1999, o que poderia _gerar Uf!!a 
renda anual de aproximadamente R$2 bilhões,. se 
considerarmos um volume médio de produção em 
tomo de R$10 mil por produtor/ano: ' 
, . O. Governo não le~a em conta. esses dados 
parà i,nvestirna Emater. Ao que tudo indica, o Poder 
Executivo .,estadual, parece ter mesmo .uma .certa 
aversão ao~s órgãós .de apoio ao setor agrícola . no 
Pa·iá, :p"ri"nCipalmente aqueles cujas ações estão vol
tadas pára as necessidades dos pequenos e médios 
agricultores. Assim ocorreu com a Copagro ~ Co~, 
panhia Agropecuária do. Pará ~ •. extinta há alguns 
arios, da mesmá forma .como se. teme que ocorra 
agorá com a Emater. Até hoje os servidores da Co
pagro lutam p.ara fai:er vaie r os seus direitos. 

Nós e o nosso Partido, que temos uma tradição 
de. luta política em favor dos interesses do homem 
do campo, que temos tentado durante toda a nossa 
vida pública contribuir para a organização e o forta
lecimento dos trabalhadores rurais e de suas entida
des representativas, não poderíamos nos calar ante 



~----------------

Março 1997 ANAIS DO SENADO FEDERAL 369 

a ameaça de extinção que paira sobre um órgão de 
fundamental importância para a economia do nosso 
Estado, como é o caso da Emater!PA, cuja desativa
ção poderá gerar uma crise social sem precedentes, 
agravando ainda mais os problemas fundiários que 
notabilizam, de forma tão negativa e desastrosa, o 
Estado do Pará. 

Apelo, portanto, para o bom-senso do Gover
nador Almir Gabriel, no sentido de que busque, com 
sua equipe, urra alternativa de solução para a crise 
que vive a Emater/PA; que se disponha, pelo me
nos, a viabilizar negociações com os servidores que 
têm uma pauta de propostas, acima até mesmo dos 
interesses pessoais de cada um, visando a revitalizar o 
órgão, reconhecendo sua importância como mecanis
mo de reformulação da base produtiva do Estado, tão 
ardorosamente propalada pelo atual Governo. · 

Eu apoio a luta em favor dos interesses daque
le órgão e, especialmente, em defesa dos interesses 
dos pequenos produtores rurais do meu Estado· e 
dos próprios funcionários daquela empresa estatal, 
que certamente serão atingidos caso se materialize 
essa medida abominável que sugere a simples ex
tinção do órgão. 

Eu queria, Sr. Presidente, fazer uma referência 
ao discurso do Presidente Fernando Henrique Car
doso, que'-alingiu a todos nós, a Nação brasileira, a 
OAB, a CNBB, a ABI e os partidos políticos que lhe 
fazem oposição, ao dizer que todos falamos sobre 
"neobobismo•, porque ele diz não ser neoliberal. 
Mas enfraquece o Estado, dando continuidade exá
tamente ao iJ'ábalho de Femàrído Collor de Mello· 
desmantela o aparelho estatál, dizendo que está in: 
teressado em assumir para si as obrigações do Es
tado no que se refere à saúde, educação e seguran
ça pública. E não vemos absolutamente nenhuma 
ação em segurança pública. O sistema penitenciário 
brasileiro está um caos, e não hã nenhuma iniciativa 
do Governo Fernando Henrique para resolver tama
nho problema. No setor de educação, percebemos, 
cada vez mais, o enfraquecimento das nossas uni
versidades e a privatização do ensino. O setor de 
saúde é uma verdadeira vergonha. O ex-Ministro 
Adib Jatene c<infessou; aqui mesmo neste plenário;· 
que 90% dos recursos do Sistema Unico de Saúde 
estão indo para o setor privado da saúde. São pagos 
por serviços prestados a hospitais; a clínicas e a la
boratórios particulares. Esse é o papel do Fernando 
Henrique Cardoso.- O setor de apoio à agricultura 
está completamente sucateado. A Embrater foi ex
tinta. A Embrapa está sem condições de desenvol
ver projetos. Os poucos órgãos que ainda existem, 

como a· Emater, são ameaçados de extinção, e os 
seus quadros são usados para os grupos económi
cos poderosos no nosso Estado. 

A Embrapa, Sr. Presidente, no Estado do Pará, 
como não tem recurso para custeio - só o tem para 
pagar aos funcionários, porque o Governo Federal 
realiza o pagamento diretamente -, coloca os seus 
técnicos, os seus cientistas, os estudiosos do desen
volvimento da nossa produção agrícola a serviço 
dos megaprojetos que se implantam na nossa re
gião. Esses megaprojetoi;i recebem essa mão-de
obra que não lhes custa nada - o custo se resuma 
apenas à passagem e à manutenção desses técni
cos nos locais dos projetes -, e não se faz absoluta
mente nada para ajudar o pequeno trabalhador rural 
ou para viabilizar esse tão famoso programa-de 
apoio à família de trabalhadores.rurais, que não sai 
do papel ou da conversa, que não se realiza, porque 
os órgãos que poderiam trabalharpara que se con
cretizasse enfrentam o mesmo problema da Emater 
do Estado do Pará. ; ·. ;,· • 

Portanto, quero rebater aqui a:s afirmações do 
Presideri'e Fernando Henrique Cardoso. Ele é, de 
fato, um neoliberal, um fascista; fascista não um fal
so, porque está usarido algo que·não é vertiadeiro. 
O.s~u Partido, ci Partido da Social Democracia Bra
sileira, de socialdemderacià não 'tem absolutamente 
nada, . porque següe às regras estabelecidas pelo 
Parti~p da Frente Liberal. Este, sim, tem ideologica
mente a definição-por uma polftica neoliberal, uma 
política de enfraquecimento do Estado brasileiro, e 
essa é a política de Fernando Henrique Cardoso, a 
política do PFL e não a política do PSDB. O que·'quis 
dizer, usei mal a palavra, é que o PSDB é uma farsa 
no Brasil, o PSDB passa um título e não desenvolve 
o seu programa de governo. Ele é uma verdadeira 
farsa; uma enganação, porque a. socialdemocracia 
,não luta para enfraquecer o Estado. A socialdeino
cracia ·tem o Estado forte para intervir para que 'as 
injustiças não aconteçam, como ocorrem na nossa 
Nação, e o Sr. Fernando Henrique Cardoso usa fal
samente o nome de social- democrata. De socialde
mocrata, ele não tem absolutamente nada. Aliás, 
quando assumiu o Governo, ele disse: "esqueçam 
tudo .o que escrevi até hoje". Esse tem sido, infeliz
mente, o comportamento dos militantes do Partido 
da Social Democràcia Brasileira. · 

Da mesma forma como Fernando Henrique 
Cardoso disse isso, reafirma o Governador do Esta
do do Pará, Almir Gabriel: "esqueçam tudo o que es
crevi, esqueçam tudo o que falei, esqueçam tudo o 
que pensei, pois agora estou no Governo, e a forma 
de agir, lamentavelmente, é outra". O próprio Almir 
Gabriel, que escreveu artiqos criticando a privatiza-
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ção da Companhia Vale do Rio Doce, hoje se cala, 
se omite, aceita a privatização da Vale. 

Portanto, o Sr. Fernando Henrique Cardoso é 
um farsante, não um fascista, porque usa de um par
tido, de um programa político, mas não cumpre com 
o que estabelece esse programa político na condu
ção de seu Governo. 

Muito obrigado. 
O SR. PRESIDENTE (José Alves) - Concedo 

a palavra à Senadora Marina Silva (Pausa) 
O Sr. Senador Roberto Freire enviou discurso 

à Mesa, para ser publicado na forma do disposto no 
ar!. 203 do Regimento Interno. 

S. Ex" será atendido. 
O SR. ROBERTO FREIRE (PPS-PE) - Sr. 

Presidente, Srl's. e Srs. Senadores, há alguns anos 
atrás, quando militávamos no velho Partido Comu
nista Brasileiro, uma contenda política sempre era 
colocada em cima da mesa: quem eram os verda
deiros herdeiros do partido criado por Astrogildo Pe
reira, em 1922? Esta disputa rendeu discursos, arti
gos, pesquisas de conteúdo histórico e muita inimi-
zade. _ 

Hoje, tal discussão não tem mais qualquer sen
tido. Nenhum grupo específico ou liderança de es
querda pode se arrogar em herdeiro exclusivo da
quele movimento. Na verdade, o PCB, que na ori
gem se denominava de Partido Comunista do Brasil, 
está na raiz da tradição socialista brasileira, em to
das as suas vertentes. Se mergulharmos em sua 
história vamos perceber que da grande e generosa 
fonte pecebista nasceram tanto as tendências de . 
conteúdo democrático quanto as que reafirmam urna 
concepção de política e de estado autoritária 

O Partido Popular Socialista, constituído a par
tir do X Congresso do PCB, significando ao mesmo 
tempo ruptura e continuidade, assume com orgulho 
ser um dos herdeiros dessa bela página da história 
brasileira lançamos mão de suas melhores tradiçõ
es democráticas e julgamos que temos legitimidade, 
juntamente com outras forças e lideranças de es
querda, partidárias ou não, para manter hasteada 
em todo o Brasil a bandeira do socialismo. 

O velho PCB foi um dos protagonistas mais im
portantes da história brasileira deste século, em que 
pese todas as tentativas, à direita e à esquerda, em 
desmerecê-lo. Foi vanguarda , responsabilizou-se 
pelo aparecimento de toda uma geração de jornalis
tas criada nas redações da imprensa popular quan
do por aqui nem escola de comunicação existia, 
montou e incentivou uma forte cultura editorial (Edi
tora Vrtória, Civilização Brasileira, entre outras), in
temalizou no Brasil centenas de publicações e clás
sicos que vão das ciências sociais e médicas à lite
ratura. Acompanhou e fomentou a modernização do 

Brasil e a inserção dos trabalhadores no cenário po
lítico nacional. 

Poucas pessoas fazem esta relação, mas sem
pre é bom lembrar que o PCB, embora fruto do mo
vimento comunista surgido da revolução bolchevique 
de 1917, nasceu, entre nós, no mesmo ano da se
mana de arte modema, ou seja, em um momento 
em que a palavra de ordem era revolucionar as 
idéias e os costumes. 

Quem se despreocupa com a preservação des
sa memória e, de forma açodada, imagina - pela di
mensão e importância das lutas operárias da década 
de 70 - que a esquerda foi iniciada nas greves do 
ABC, não está preparado para dirigir o Brasil no sé
culo XXI. 

Os povos costumam ter seus heróis. Nós brasi
leiros temos muitos. e. nessa galeria a esquerda ins
creve: Luis Carlos Prestes, Gregório Bezerra, , Davi 
Capistrano, Wladimir Herzog, Pomar, Ângelo Arroio, 
Carlos Marighela, · M~ Alves, só para citar alguns 
neste século. E se os temos é porque tivemos o PCB. 

·, Razão tem o poeta Ferreira Goulart quando em 
versos diz: 

O PCB não se tomou o maior partido 
do Ocidente 

nem meSmo do Brasil 
Mas quem contar a história de nosso 
povo e seus heróis · · 
tem que falar dele. 
Ou estará mentindo. · ~ , 

. . 
O SR. PRESIDENTE (José Alves) - Nada .,atg~ 

havendo a tratar, a Presidência vai encenar os trabalhos. 
Está encerrada a sessão. 

(Levanta-se a sessão ãs 17h10min.) 

AGENDA CUMPRIDA PELO PRESIDENTE 
ANTONIO CARLOS MAGALHÃES 

25-3-97 
Terça-feira 

11h00- Senhor Jorge Gerdau Johannpeter e diri
gentes da Ação Empresarial 

11 h30 - Parlamentares da Comissão de Comércio 
da Câmara dos Deputados dos Estados Unidos 
da América 

12h00 -Senadora Benedita da Silva, acompanhada 
dos dirigentes do grupo Olodum 

12h30- Senhor Emílio Odebrecht 

14h30 - Sessão Plenária do Senado Federal 
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Ata da 27ª Sessão Não Deliberativa, 
em 26 de março de 1997 

3ª Sessão Legislativa Ordinária da 50ª Legislatura 

,. Presidência da Sra.: Júnia Marise, dos Srs. Eduardo Suplicy e 
José Fogaça e da Sra. Marina Silva · 

. ,. 

{Inicia-se a sessão às 14h30min) 

A SRA. PRESIDENTE (Júnía Marise) - Decla
ro aberta a sessão. 

Sob a proteção de Deus, iniciamos nossos trabalhos. 
O Sr. 12 Secretário em exercício, Senador Lú

cio Alcântara, procederá à leitura do Expediente. 

É lido o seguinte. 

EXPEDIENTE .: 
AVISO 

DE MINISTRO DE ESTADO 

Nº 65/97, de 20 do· corrente mês, do Ministro 
de Estado de Minas e Energia, solicitando a prorro-: 
gação do prazo por mais .30 dias para o atendimento 
ao Requerimento n" 89, de 1997, de informações, do 
Senador Emandes Amorim. 

A solicitação do Ministro foi encami
nhada ao requerente. 

OFÍCIO~ . . . -· -
DO PRIMEIRO SECRETÁRIO 

DA CÂMARA DOS DEPUTADOS ' 
N~ 45197, de ·:z!;· .do ·~irent~; ~íiuÍnicando 

que aquela Casa detenninou o arquivainento, em 
virtude de prejudicialidade, 'dó Projàto de" Lei dó 
Senado n~ 139, de 1993 (n~·-4;614194/naquela 
Casa}, de autoria do Senador Hydekel Freitas, que 
considera crime o porte de anna dê fogo nas condi
ções que especifica e dá outras providências. + -, , .... 

A SRA. PRESIDENTE:(Júnia Marise) -,.,O Ex
pediente lido vai à publicação. 

-;-;~ A SRA.· PRESIDENTE :(Júnia .Marise) ·.,-: Sobre 
a mesa, ofícios que serão lidos pelo Sr. 1" Secretário . 
em exercício, Senador Lúcio Alcântara. 

São lidos os seguintes 

OF/GABINº207 

Brasília, 26de março de 1997. 

Senhor Presidente, 
Comunico a Vossa Excelência a indicação do 

Deputado Pinheiro Landim, na qualidade de Titu-

lar, e dos Deputados José Priante e De Velasco, na 
qualidade de Suplente, para integrarem a Comissão 
destinada a examinar e emitir parecer sobre a Medi-

-aa!Jrovisóiiã 1.-!)~()"':37, de f3de março de 1997, em 
minha substituição, e dos Deputados José Luiz C!e
rot e Confúcio Moura, respectivamente. 

Por oportuno, renovo a Vossa Excelência pro
testos de consideração e apreço. - Deputado Ged
del Vieira Uma - Líder do Bloco PMDBIPSD/PSL 

OF/GAB!Nº208 

. ' Brasíli~ 26 de março de 1.997 .. 

Senhor Presidente, 
Corriunico a Vossa Excelência a indicação dos 

Deputado$ Edinho Bez e Pedro !rujo, para integrarem;" 
na qualidade de Trtular, a Comissão Mista destinada a 
emitir parecer sobre a Medida Provisória n2 1.537-36, 
de 13 de março de 1997, e, na qualidade de Suplente, 
os Deputados Pedro Novais e Sílvio Pessoa, em mi· 
nha substituição e dos Deputados Eliseu Padilha, José 
Luiz Clerot e Confúcio Moura, respectivamente. · 

Na oportt.inidade renovo a Vossa Excelência prO: · 
testos de consideração e apreço. - Deputado Geddel .: 
Vieira Uma- Líder do Bloco PMDBIPSD/PSL ' . 

OF/GABfi!Nl! 243 

Brasília, 21 d~ março de 1997. 

Senhor Presidente, 
_ . Comunico a Vossa~ a indicação do Depu-. 

tado José Luiz Clero! para integrar, na quafidade dé T"du- . 
lar, a Comissão Mista destinada a examinar e emitir pare: 
cer sobre a Meâlda Provisória rP 1.550-37, de 13 de março 
de 1997, em substituição ao Deputado Eliseu Padilha. . , , __ 

. ·Por oportuno, rénovo a Vossa Excelência-pro.:·· 
testos de consideração e apreço. - Deputado Gecl- · 
dei Vieira Uma, Líder do Bloco PMDBIPSD/PSL. 

OF/GAB/IfN2 249 

Brasília, 26 de março de 1997. 

Senhor Presidente, 
Comunico a Vossa Excelência a indicação dos 

Deputados Gonzaga Mota e Dejandir Dalpasquale, 
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para integrarem, na qualidade de Titular, a Comis
são Mista destinada a examinar e emitir parecer so
bre a Medida Provisória nº 1.53D-37, e, na qualidade 
de suplente, os Deputados Djalma de Almeida César 
e Barbosa Neto, em minha substituição, e dos Depu
tados Eliseu Padilha, José Luiz Clero! e Confúcio 
Moura, respectivamente. 

Na oportUnidade, renovo a Vossa Excelência 
protestos de consideração e apreço. - Deputado Ged
del Vieira Umà,. Líder do Bloco PMDBIPSDIPSL 

OF/GAB/1/Nº 250 

Brasília, 26 de março de 199{. 

Senhor Presidente, 
Comunico a Vossa Excelência a indicação dos 

Deputados Edinho Bez e Gonzaga Mota, para inte
grarem, na qualidade de Titular, a . .Comissão. Mista 
destinada a emitir parecer sobre a Medida.l?rovisória ·' 
nº 1.556-8, de 14 de março de :{997, e na qualidade:~ 
de Suplente, os Deputados Ricardo Riqu~}l Paulo . 
Ritzel, em minha substituição e dos Depútadós Eli- · 
seu Padilha, José Luiz Clerot e Confúcio Moura, res-
pectivamente. . 

Na oportunidade renovo a Vossa Excelência pro
testos de consideração e apreço; """ Deputado Geddel ~ 
Vieira Uma, Líder do Bloco PMDB/PSDIPSL, .. 

,.,:.A SRA. PRESIDENTE (Júni<i Mansef:~s.ofí-. 
cios lidos vão à publicação e serão..feitas. as $ubsti, 
tuições solicitadas. . . . . 

A SRA. PRESIDENTE {Júnia Marise) -:-A ~re-, ... 
sidência comunica ao Plenário que .. deteimiri®~ Se:- . 
cretariâ-Geral da MeSà que procedésse à ... récOnSti~ 
tuição do processado do Projeto.dé,Resolução n~. 
28 de 1996 nos termos do art. 267.do Regimento 

r r ' ' . ~· . . " 

Interno. . ... , . 
A·SRA. PRESIDENTE (Júnia Marise) '-'0 Se-· 

nhor Presidente da República .enviou ao Congresso 
Nacional a Medida Provisória 'nº 1.549-28,_adotada 
em 14 de março de 1.997, pubiidi~~ !léi.di~. 1_7~e re
publicada !}()_dia 19 do niesmó'iftêfef ~f\<? •. '·C1lle: ~?i~~,., 
põe sobre a organiZf!ção,daPr~~idê~~~.-~~-nepubh: . 
ca e dos Ministérios, e da outras proVIdenCias : 

De acordo corn.as indicações-das liderànças ... e :· 
nos terrrios dÕs §§ 4º e 5º'do àrf;22 dífR~Õiu~o n!Í··o 
1/89-CN fica assim constituída ã Comissão Mista in
cumbida' de emitir pareéer sobre a maté'nã: 

Titulares 

José Bianco 
Waldeck Omelas 

SENADORES 

Suplentes 

PFL 

Francelina Pereira 
Joel de Hollanda 

Março 1997 

PMDB. 

Jáder Barbalho 
Nabor Júnior 

Gerson Camata 
2.Carlos Bezerra 

PSDB 

Artur da Távola Teotonio Vilela Rlho 

Bloco Oposição (PT/PDT/PSBIPPS) 

José Eduardo Outra 

Valmir Campelo 

Sebastião Rocha 

PTB 

Emília Fernandes 

DEPUTADOS 

Titulares Suplentes 

PFL 

Mendonça Rlho Maurício Najar 
Vilmar Rocha Alexandre Ceranto 

Bloco (PMDBiPSDIPSL) 

. Gonzaga Mota 
Genésio Bem~ino. 

lvandro Cunha Lima 
Pedro Yves · .· 

PSDB 

Roberto Santos · Franco Montoro 

Bloco (PTIPDT/PC do B) :. 

José Machado Neiva Moreira 

.PMN 

Basco Frarlça · .. 
De acordo com a Resolução n2 1, de 1989-CN, 

fica estabelecido o seguinte calendário para a trami-
tação da matéria:, .. . .. . . . . . . 

Dia 26-3-97- designação da Comissão Mista 
Dia 31-3:97:... instalação da Comissão Mista 
Até 24-3-97 _;_prazo para recebimento de emen-

das e para a Coinissão Mista emitir o parecer sobr~ a. 
admissibilidade, 
· Até 2-4-97.:::-·prazo final da .Comissão Mista C.'~:,; · 

Até 17-4-97 -·prazo no Congresso· Nacional ~:>-< .. 
.,,_::: Será feita a devida·cõnninicàçãó à Câmara dos 

Deputados. . . . 
,,,,_,,,,A SRA; PRESIDENTE (Júnia Marise)- Passa• 

Sé à lista de Oradores inscritos; 
Concedo a palavra' à nobre Senadora Benedíta 

da Silva. {Pausa.) 
Concedo a palavra ao nobre Senador Ney 

Suassuna. {Pausa.) . · 
::eoncedo a palàvra ·ao nobre Senador Casildo 

Maldaner (Pausa.) 
Concedo a palavra ao nobre Senador Eduardo 

Suplicy. (Pausa.) 
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Concedo a palavra ao nobre· Senador Humber
to Lucena. (Pausa.} 

Concedo a palavra ao nobre Senador Ademir 
Andrade. (Pausa.} 

Concedo a palavra ao nobre Senador Guilher
me Palmeira. (Pausa.} 

Concedo a.palavra à nobre Senadora Marina 
Silva. (Pausa.} · 

Concedo ·a palavra ao nobre Senador Lúcio Ai-
cântara. "~· 

O SR. LÚCIO ALCÂNTARA (PSDB-CE. Pro
nuncia o seguinte discurso.} - Srª Presidente, Srs. 
Senadores, repetidas vezes vim à tribuna para tratar 
de um tema que merece a consideração e a reflexão 
de todos os que se interessam pelo desenvolvimen
to do Brasil, qual seja às desigualdades regionais. 

Venho mais uma vez levantar minha voz para, 
desta tribuna, pedir que esse tema penetre nos cora
ções e mentes de todos os brasileiros, principalmen
te daqueles a quem compete formular, implementar 
e direcionar ações e programas que tomem meno
res as diferenças entre as regiões""deste País-Conti
nente. 

Este é um assunto que deve colocar o Brasil 
em estado de alerta permanente, pois se· afeta a 
mim como representante que ·sou de um Estado da 
parte pobre da Nação, afeta igualmente a todos os 
brasileiros, na medida em que "desigualdades muito 
grandes corroem a integridade nacional", como bem 
expressou a pesquisadora do lpea, Lena Lavinas. . 

· · O tema, Sr. Presidente, não é novo. E também 
não é exclusivo do Brasil. Se volto a ele com insis
tência, é porque me preocupo com as conseqüên
cias da brutal desigualdade ·regional que entrava, 
sem perdão, o nosso deseovolvimento harmónico e 
constitui obstáculo sério para a própria unidade na
cional. 

· Recentemente, reportei-me desta tribuna a ma
téria publicada pelo jornal Gazeta Mercantii, de 7 ~e 
janeiro de 1997, que divulgava dados econômicos e 
!lociais de um estudo da Confederação Nacional da 
Indústria- CNI- sobre as cincos regiões brasileiras. 
Lembro-me de ter mencionado o fato de o Sudeste 
ter sido a única região, no período de 1985 a 1995; a 
evidenciar crescimento do Produto Interno Bruto -
PIB. Todas as demais regiões assistiram a um de
créscimo da sua economia 

Não foi diferente o resuHado de outra pesquisa 
importante, o relatório anual do Programa das Naçõ
es Unidas para o Desenvolvimento, PNUD, cujos da
dos também suscitaram um pronunciamento que fiz 
no plenário desta Casa, em meados do ano de 

1996. Essª pesquisa, de abrangência nacional~ bus
cou definir o Índice de Desenvolvimento Humano -
IDH, para descrever a situação de bem-estar social 
da população brasileira como um todo e dos Esta
dos em particular. Pois bem: coube ao Nordeste a 
pior marca no que se refere à porcentagem da popu
Jaçao Situada abaixo da linha de pobreza: pratica
mente metade da população nordestina encontra-se 
em situação de pobreza, não dispondo de renda su
ficiente para adquirir os mais elementares bens ne
cessánõsà-,iiaa cotidiana. 

Em entrevistas à Veja, a pesquisadora Lena 
Lavinas afirma estar o Brasil •atravessando uma 
fase em que as desigualdades sociais estão recru
descendo". Segundo ela, "depois de quase quatro 
décadas em que a distância entre os Estados ricos e 
os Estados periféricos vinha encolhendo ainda que_ 
lentamente•. 

É preocupante observar que os anos 90 nos 
trazem a tendência de aumento das desigualdades 
entre os Estados brasileiros, principalmente no éori
texto atual, em que se verificam as coincidências de 
um movimento de abertura da economia do Brasil, 
maior retração do Estado na área dos investimentos 
públicos, ·maior recuo na regulação da economia, 
uma forte reestruturação do setor produtivo e o au
mento da concorrência entre Estados e regiões para 
angariar investimentos privados. 

A·tendência de desigualdade entre os Estados, 
no tocante à renda per capita, está evidenciada 
num trabalho da professora Lena Lavinas, Diretora 
de Pesquisa do IPEA, em colaboração com outros 
pesquisadores, entitulado "Desigualdades Regionais 
e a Retomada do Crescimento num Quadro de Inte
gração Econômica". O que observou a· pesquisa 
quanto à evolução dos PIBs estaduais, numa déca
da marcada pela instabilidade. econômica e pelo 
crescimento nacional praticamente nulo? Observou 

. que,·a partir de 1990, notadamente a partir de 1992, 
ampliaram-se, tendencialmente, os desequilíbrios re
gionais. Chegamos a 1994 com um norma desequilí
brio de renda per capita. Brasília detém o maior PIB 
per capita, num valor cinco vezes maior que aquele 
registrado para o-s cinco Estados "inais pobres· da Fe~ 
deração, a saber: Tocantins, Mrtranhão, Piauí, Cea
rá e Rio Grande do Norte. 

Numa outra análise, tomando as i11formações 
disponíveis sobre os PIBs nominais estaduais, o es
tudo revelou, para uma década de crescimento prati
camente nulo, em que o PIB nacional cresceu ape
nas 17%, um aumento da concentração de renda re
gional, mas sempre nas mãos dos mesmos Estados 
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mais ricos. Vejamos os dados: em 1985, os sete Es
tados brasileiros mais ricos, a saber: São Paulo, Rio 
de Janeiro, Minas Gerais, Rio Grande do Sul, Para
ná, Bahia e Santa Catarina, detinham doisterçosda_ 
riqueza produzida no País; em 1994, o percentual 
subiu para 77,3%. 

Ao lado dos grandes diferenciais de renda inte
restaduais, permanecem indicadores não menos im
portantes, como os que dizem respeito à educação, 
por exemplo .. .A mesma pesquisa acima referida 
aponta o grau de escolaridade médio da população 
c:om mais de 15 anos de idade no patamar de 5,4 
anos de estudo. Ou seja, essa população, que deve
ria ter tido oito anos de escolaridade, fica_ limitada-a 
pouco mais que um curso primário completo, o que 
é insuficiente para enfrentar mudanças tecnológicas 
estruturais no mercado de trabalho. 

Com relação às taxas de analfabetismo, diz a 
pesquisa, "as melhoras alcançadas estão longe de 
anunciar sua bre.ve erradicação". O quadro revelado 
nos Estados menos desenvolvidos é grave, Sr" Pre
sidente. "No Nordeste, persiste um percentual eleva
do de pessoas que não sabem ler nem escrever. No 
entanto, os maiores diferenciais na proporção .de 
analfabetos se encontram-se entre as áreas urbanas 
e rurais. Sobre esse asJ}ecto,. a pesquisa avança 
uma explicação, que reproduzo: 

"A ausência de uma espacialização 
das políticas sociais, que contemple priorita
riamente as regiões mais desfavorecidas c:jo 

.. ponto de vista dos indicadores sociais;· e o 
avanço do processo de descentralização fis
cal, consubstanciado pela Constituição de 
1988, delegando a estados e municípios no
vas competências na formulação, execução 
e acompanhamento das políticas sociais an
tes nas mãos do. governo federal explicam 
em parte a lentidão com que se reduzem·os 
diferenciais espaciais de. bem-estar inter-re
gionalmente. ~ 

Destaco mais um parágrafo do estudo referido 
e reproduzindo-o aqui, cómo mais iJm dado para o 
qual temos de olhar, ao refletirmos sebré"os impac
tos da descentralização no quadro de nossas desi- . 
gualdades regionais. · · · · · 

·o gasto social per capita para funçõ
es como saúde e saneamento, educação e 
cultura, habitação e urbanismo aumenta 
mais rapidamente nos estados mais ricos do 
que nos Estados mais pobres da Federação, 
embora esses tenham sido muito mais aq(Ji-_ 

nhoados do que aqueles com o aumento 
das transferências correntes p'ropféíado pela 
Constituição. O problema · nâo se resume 

_unicamente no volume de recursos, mas 
compreende também a sua alocaÇao~ O que 
se observa é que mesmo quando se obtém 
a ampliação da capacidade de autofinancia
mento de Esfaaose I'Vlünicípios com base 
na elevação de sua arrecadação própria e, 
paralelamente, aumentam-se as transferên
cias da União para outros níveis de governo, 
redistribuindo assim meios e, portanto: no
vas condições para enfréritar desafios no 
plano local, nem por isso está assegurada a 
descentralização. Embora a autonomia de 
Estados e Municípios para orçar, gerir, gas
tar e acompanhar despesas seja preceito 
constitucioõ_aT no Brasil, pouêos parecem de 

· fato preparados para enfrentar esse proble-.. ma·: . ·. 
•. Muito mais· poderia eu dizer, Sr. Presidente,· so-
'bre a questão das desigualdades regionais em nos
so País, assunto que está no núcleo das minhas 
preocupações constantes. Mas vou-me aproximando 
do final .. deste pronunciamento, que, com certeza, 
não. será o último que farei sobre tal matéria ... · . .-7,, 
. É preciso dízêr, ainda, que não é apenas o 
Brasil que enfrenta o problema dos desequilíbrios in
ternos. Nem são apenas os países subdesenvolvi
dos que têm. de enfrentá-lo. Muitos países desenvol
vidos, por. exemplq,·,como a Itália, . principalmente 
aqueles que dispõem~ de grande extensão territorial, 
sofrem com as desiguais de condições de seu terri
tório, em que regiões mais prósperas ~ contraPõem 
a outras 111arcadas pela .pobreza e pela _carência.de 
tudo. 

Nós, no Brasil, já nos acostumamos a diviçlir 
nosso território por um eixo horizontal, distinguindo a 
"parte de baixo",- rica .e desenvolvida, :da ."parte .9e 
cima•, pobre e subdesenvolvida. É a._geopolítica.do 
homem a se sobrepor à geografia da natureza!. Essa 
situação não pode continuar. 

·-Temos de ;arregimentar nossas .forças,- todas, 
se· necessário for, .para reverter essa·injusta desi
gualdade. Devemos buscar um novo ciclo de· desen-

--volvimento económico que dê chance ao Norte e ao 
Nordeste de se integrarem ao cenário de globaliza
ção regional e mundial, que parece irreversíveL O 
Brasil deve estabelecer compromissos fortes com a 
equalização de políticas em âmbito interno, sob 
pena de, se não o fizer, colocar em risco a própria 
Unidade Nacional. 



Março 1997 ANAIS DO SENADO FEDERAL 375 

Muito obrigado. 
A SRA. PRESIDENTE (Júnia Marise) - Pros

seguindo a lista de oradores inscritos,concedo a_!)él
lavra ao nobre Senador José Eduardo Outra por ces
são da nobre Senadora Júnia Marise. 

O SR. JOSÉ EDUARDO OUTRA (Bloco-SE. 
Pronuncia o seguJnte discurso. Sem revisão do ora
dor.) - Srª Presidente, Srs. Senadores, volta e meia, 
vemos manifestações por parte do Governo, do Pre
sidente da República, de Ministros, enfim, de setores 
do primeiro escalão dizendo que a Oposição não 
tem propostas, que a Oposição só pensa em criticar, 
não pensa em formular alternativas, não pensa em 
formular contribuições para melhorar o Brasil. E é 
até possível se dizer isto a partir da prática que o 
Governo vem fazendo de assumir propostas feitas 
pela Oposição, sem dar o necessário crédito a essas 
propostas. 

Recentemente, se não me engano, o Deputado 
Cunha Bueno estava acusando o Ministro Antônio 
Kandir de plágio, por ter se apropriado de um Proje
to do Deputado que estava em tramitação na Câma
ra e apresentado já agora sob a chancela do Gover- · 
no. Eu vi uma matéria no Jornal do Brasil, de se
gunda-feira, que me surpreendeu. O título da maté
ria é: 

"Governo quer mudar as regras para 
quebra do sigilo bancário". 

Diz a matéria: ·. · · 
•o governo · quer aproveitar que as 

atenções do Congresso Nacional estão vol
tadas para a CP! dos Precatórios· e para o 
processo administrativo . de · sonegação de 
impostos contra o ex-presidente Fernando 
Collor de Melo para ampliar o regulamento 
da quebra do sigilo bancário e, com isso, 
evitar o uso de contas. correntes para a lava
gem de dinheiro. Através de projeto de lei, o 
governo vai propor que a Receita Federal 
passe a ter acesso aos dados bancários dos 
correntistas para melhor combater a sone
gação fiscal. A idéia é obíigar. os bancos pú~ 

· blicos e privados a informar ao .Ba.ncO Cen
tral e à Receita Federal tóda:á movimenta~ 
ção bancária aCima de.deterrilinado valor
ainda a ser definido - ou movimentações 
freqüentes de grandes valores.• · 

Mais adiante, diz o texto:: .. .. . 

"Na próxima quinta-feira, dia 27, o se-· 
cretário da Receita Federal, Everardo Ma
ciel, realiza a última rodada de discussões 
internas para elaboração do projeto de lei, a 

ser encaminhado ào Congresso. Na.donal 
até o fim de-abrii. Pelo projeto; os bancos 
são obrigados a informar ao Banco Central, 
e este à Receita Federal, toda a movimenta-

- ção bancária de contas correntes acima de 
determinado valor. De posse das informaçõ
es, a Receita Federal abre um processo de 
fiscalização para acompanhar as transações 
bancárias do correntista. • 

Continua a matéria, inclusive afirmando que 
"esse processo de informações bancárias já vem 
sendo utilizado nos Estados Unidos e em outros paí
ses há alguns anos." 

O primeiro projeto por mim apresentado nesta 
Casa, no dia 16 de fevereiro de 1995, diz, em seu 
art. 1º: 

• As instituições finaf1Ceiras, as so_cie
dades corretoras e distribuidoras de titulqs e· 
valores mobiliários,. as sociedades de invesc. 
timentos e arrendamento mercantil, --as boi-· 

\ .. sas de valores, de mercadorias, de futuros, 
e instituições assemelhadas e seus associa
dos fornecerão, mensalmente, à Secretaria 
da Receita Federal, informações relativas a 
operações finaneeiras superiores a ·20.000 
UFIRs, efetuadas no período pelos usuários 
dos respectivo~ ·serviçOs." · - · 

Ou seja, o projeto .é exatamente igual a esse 
que o Governo agora diz que vai apresentar. 

. ·• · Quero informar' a:.esta Casa qúe tive umá au-' 
diência com o Dr. Everardo Maciel no dia 24 de ou-· 
tubro de 1995. O mel.i projeto já havia sido aprovado 
na Comissão de.Assuntos·Econômicos desta Casa; 
entreguei uma cópia do mesmo ·ao Dr. Everardo Ma- . 
ciel, para ouvir a sua opinião e solicitar o apoio da 
Receita Federal à tramitação, com a necessária bre
vidade, deste projeto no Senado da República. 

No dia 24 de"outubro·de 1995,'o Dr. Everardo 
Maciel disse, textualmente, que concordava com o 
projeto, entendendo que esse era o caminho que ·o. 
Brasil deveria trilhar, tendo registrado - como tam
bém eu o fizera na justifiCativa do meu projeto ...;. ql.ie 
já existe esse tipo de dispositivo nós Estados Uni-
dos. Inclusive, o meu projeto era mais light do que· ó · 
determinado pela legislação desse país, porque es
tabelecia um limite de 20.000 UFIRs, o que, à épo-· 
ca, significava algo em tomo de R$13 mil- hoje, um 
pouco mais de R$14 mil-, quando nos Estados Uni
dos esse limite é de US$10 mil. Se considerarmos a 
renda per capita dos brasileiros em comparação 
com a dos Estados Unidos, veremos que nesse país 
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esse dispositivo é aind~cmaito-mais rigoroso do que, _ 
o projeto que estávamos apresentando. 

O Dr. Everardo Maciel disse que concordava 
com o projeto e que iria analisá-lo de forma detalha
da; inclusive, prometeu enviar-me sugestões no sen
tido de aperfeiçoá-lo quando o projeto viesse ao Ple
nário. Passou-se um ano e meio e não houve ne
nhuma manifeste3.ção por parte do Secretário da Re
ceita Federal. 

Agora, vemos que o Governo pensa em apre
sentar um prójeto exatamente igual àquele que já 
havíamos apresentado. Se o Governo realmente ti
vesse interesse em aprovar um projeto semelhante, 
o mais lógico seria aproveitar esse projeto que já se 
encontra aqui, tendo sido aprovado pelo Comissão 
de Assuntos Econômicos. Depois, houve um reque
rimento para que fosse submetido à Comissão de 
Constituição, Justiça e Cidadania; posteriormente, 
foi apensado a um outro projeto de natureza seme
lhante, do Senador Lúcio Alcântara, voltou para a 
Comissão de Assuntos Econômicos e já está, há al
guns meses, para ser relatado pelo Senador Sérgio 
Machado, Líder do PSDB nesta Casa, Partido do 
Presidente da República. 

Ou seja, talvez estejamos vendo;· mais uma 
vez, o Executivo reforçando a sua opinião de que o 
Congresso não faz nada, não legisla, não produz; e, 
junto a isso. as afirmações de que a Oposição não 
propõe, de que os partidos de esquerda não têm 
proposta. É muito mais cômodo para eles apropria-. 
rem-se de proj~os da Oposição_ como. §.€_ fossem 
idéias originais do Governo Federal, para reforçar 
esse discurso de que apenas o Governo se preocu~· 
pa em aperfeiçoar a legislação, de que apenas o 
Governo está preocupado com lavagem de dinheiro •. 
com a sonegação fiscal, com os laranjas, com a des-
pesa das contas fantasmas. · · 

Na justificativa do meu projeto eu registrava, in
clusive, que o mesmo havia sido, originariamente, 
apresentado na Câmara dos Deputados pelo então 
Deputado José Dirceu, atuai.Presidente Nacional do 
Partido dos Trabalhadores. Terminada a legislatura 
passada e não estando mais o Deputado José Dir-,; 
ceu no exercício do seu mandato, o projeto foi arqui7 , 

vado na Câmara dos Deputados. Em função disso, 
aqui reapresentei-o, com algumas modificações, in
clusive tendo feito referência, na justificativa, à exis- · 
tência desse projeto anterior, do Deputado José Dir-
ceu. 

Agora, o Secretário da Receita Federal irá 
apresentar o projeto, e é bom que o faça. Porém, o 
mais lógico seria - até em respeito a esta Casa; aos 

parlamentares, a um parlamentar de OposiÇão que 
apresentou um projeto com o ·qual o Dr. Everardo 
Maciel concorda -, inclusive, por uma questão de 
tempo, que houvesse_um apoiamento por parte das 
Lideranças do Governo e do próprio Dr. Everardo 
Maciel a esse projeto que está pronto para ser vota-
do por esta Casa. _ 

Não tenho a mínima dúvida de que, até sob 
aqiJela lógica de que o que vem da Oposição não 
merece ser aprovado, parlamentares da base gover
nista pudessem votar contra o meu projeto - mas 
depois votariam à favor do projeto do Governo, que 
é exatamente igual. 

Sr-' Presidente, Srªs e Srs. Senadores, são es
ses aspectos que demonstram o pouco respeito que 
o Executivo tem pelo Legislativo e,· particularmente, 
por parlamentares da Oposição. 

Espero, indepEmaentemente ·da discussão so
bre paternidade do projeto, que o Governo o envie e 
que o mesrnó venha· a ter a tramitação rápida que 
merece. De qualquer forma, essa é uma questão im-

. porlante na lufa que vem sendo desenvolvida neste 
País, desde a CPI do Collor, passando pela CPI do 
Orçamento e, aflora, nesta CPI dos Precatórios, 
contra a lavagem de dinheiro, a sonegação fiscal, a 
continuada existência de laranjas e contas fantas-
mas. · · 

Desejo apena$· registrarque, por.mais que o 
Governo diga que o· projeto é dele, .o: prójeto não é 
dele, porque houve pessoas que pensaram nisso 
antes do Executivo. · · 
. Muito obrigado. 

Durante o discurso do Sr. José Eduar
do Dutra, a Sra. Júnia Marise, 2ª Vice Presi
dente, deixa a cadeira da presidência, que é 
ocupada pelo Sr. Eduardo Suplicy. • 

·O SR. PRESIDENTE {Eduardo SujiiÍcy) - Con
cedo a palavra à'iiobre.Senadora Júriia Marise, que 

- dispõe de 20 minutos: 
A ·SRA. JÚNIA. MARISE" {Bioi::o/PDT~MG. Pro

nuncia o seguinte diSCurSo .. Sem. revisão da orado
ra.) - Sr. Presidente, Srªs e Srs. Senadores, apesar 
das manifeStações de· úf~ríismo por_parte dÓ Gover
no cóm relàção à politiCá êconômica deSte País, em 
que as vozes rêprêsentàtlvas· do. Govemó têm sem
pre expressado, até eom' urria certa empolgação, a 
queda da inflação no Brasil, o aumento da produção 
e a estabilidade econômic:a atingida, certamente, es
ses mesmôs::porta-vozes do Governo, e até o Presi
dente da República, não têm as informações estatís
ticas que demonstram, claramente, que apesar da 
estabilidade econômica, apesar da queda da infla-
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ção, temos, hoje, um país que convive com o suca
teamento do setor produtivo nacional. Uma verda
deira quebradeira tomou conta das empresas nacio
nais, e os resultados de todas essas mazelas estão 
atingindo especialmente a vida dos trabalhadores. 

Quero trazer, para conhecimento da Casa e 
das autoridades governamentais, o levantamento e 
as estatísticas que foram divulgadas nesta semana 
pelos principais jornais do meu Estado, Mina~ Ge-
rais. •· 

Só na região metropolitana de Beio Horizonte, 
o desemprego já atinge 197 mil pessoas, uma esta
tística alarmante, que demonstra o grau de cresci
mento da taxa de desemprego. E qual a conseqüên
cia do desemprego? É a marginalidade, que muitas 
vezes resulta na delinqüência Estamos vendo esse 
processo se agravar a cada dia, causando, sem dú
vida alguma, o aumento da violência no nosso País. 

Mas o mais grave i exatamente ·o resuHado 
desse processo, porque o trabalhador,"pai de famí
lia, desempregado, sem· salário; sem co'ndiÇõéS de 
comprar o alimento para sustentar a 'sua família, 
está hoje desesperado,· perambulando pelas 'ruas. 
Muitos estão buscando a. economia infónnal, ós bis
cates, virando· camelôs, proéurando ·a süa' :sobrevi
vência a qualquer preço, eicatamente para não· c:air 
no desespero da marginalidade e ·,da. déiinqüênda. 
Esses dados mostram· que trabÍ:Íihadores :·na 'faiíca 
etária de quarenta anos são os mais atingidos:: 

Essa pesquisa não foL feita ou apresentada 
aleatoriamente, mas divulgada pela Fundação -JOão 
Pinheiro, órgão do Governo do Estado qÜe. está 
sempre monitorando os diversos setores da socieida
de, nas áreas de emprego, custo de ·vida e na_s de
mais áreas cjue atingem a ·nossa Sociedade. 

Esses dados mo:>\rain, -ai~cià, que~ taxa• de 
desemprego na grande 81-Í subiu para. ;i i',B".k.~ 
pois de ter ficado em 10,7%,. em dezembrÓ •. ,Com 
isso, a população desempregada ~u.jl. ~r de 
197 mil pessoas: dezessete mil pessoas perderam o 
emprego só no mês de janeiro deste,ano~ Na. c;Spi
tal, o índice de desemprego subiu de .~.~~,_em de
zembro, para 11% em janeiro_ Entre asJaiXas.etá
rias, a mais prejudicada foi a de 40.anos. 

O nível de ocupação na indústria.caiu:5,1%, 
com perda de treze mil vagas; na construção. civil, 
foram criados apenas mil postos de trabalho. O.des
taque ficou por conta do comércio, com â ciiação de 
dez mil postos. 

O segmento de serviços foi o mais afetado com 
a alta da taxa de desemprego em janeiro. 

O jornal O Estado de Minas, ccrr .>s dados di~ 
vulgados pela Fundação João Pinheiro, /revela que 
essa taxa de desemprego pode resultar no ajuste 
dos estoques e diminuição do quadro de pessoal 
das empresas, principalmente a partir das festas de 
Natal, no final do ano. 

Estamos constatando, mais uma vez, que essa 
realidade está atingindo toda a sociedade. Os dados 
demonstram que temos. hoje, dez milhões de traba
lhadores na economia informal do nosso País. Isso 
ocorre em todos os Estados, principalmente em São 
Paulo e Minas Gerais. A situação tende a se agravar 
a cada dia, exatamente porque as empresas, sem 
condições de continuarem sobrevivendo em razão 
das altas taxas de juros, estão preferindo fechar 
suas pOrtas, muitas vezes buscandó a concordata e 
a falência: · · · • · · •· · ' - - · 

. Por isso, voltamos a ~lertar o Governo, princi-
palment~ a ârea ecoriômicii·e··o· Ministério do.Tiaba-

• lho. Certairi"Emté, esses dados ·êstão na: mesa nq Mi
'nistro Paulo Paiva. E, maisuina'vez;~ycitm··as· j)er
. gunta5 qué sempre fazemos _neste plenário:"quáisas 
providências? O qúe pretende fazer o Goveriio para 
re(juzir o· desemprego· em nosso País?. Ataca( de 

· frente o problema da fome, da miséria e da pobri;!ia. 
com a implantação de programás que pos5'am redu-
zi-los? · · ·· -· · · 

. Nesses últimos dias, como· aqui bé-m retratou .o 
·Senador José Eduardo Outra, o PresidEmte da Repú
blica tem. posado de. crítico da,OposiçãO.. po~ ~ 
tem cóloeado,. freqüentemente,. o dedo' na. f~iiaa 
Será. que apenas nós, da Oposição,' temos _q com-

. promisso. de defender os interesses do .nàssci povo, 
de olhar por aqueles ·que estão hoje deSempregàdcis 
e por milhares e milhares de fal!lílié!-s prasileiras que 
~tãÇ! 'vivendo na mais absoluta miséria? 

j, Oposição te111 tido,,ã preocupa~o_-pe~~
; te,_quotidíana, <i~. def~nder e~e segmento dapQ~ 
: sociedade,.:mal! .. :po~ que não o Govemg, 'Prir!cipàl
-.rn~Emte o _Governo, que foi eleito _pelo polfO pregando 
mudanças, pregando a melhoria na_área da saúde, 

. pregando-a melhoria, na área_da educàção, prgr.re
tendo programas de construção de casa própri~ ~p 

• aumento do emprego no nosso País. Não estamos 
vendo nada disso! Na verdade; constatarnós; mais 
~unia vez, que essas palavras e ~~ prorr:tê~ 
continuam sendo reiteradas, mas ficam apena~ J!~ 
palavras. Não estamos vendo nem constatando ne
nhum programa, nenhum projeto govemarrierital que 
possa olhar pelas 35 milhões de crianças que estão 
nas ruas do nosso País inteiramente abandonadas, 
expostas à marginalidade e à delinqüência; não es-
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tamos vendo nenhum programa de aumento de em- ., 
prego. Ao contrário. As estatísticas mostram o au
mento do desemprego no País. Também não esta
mos vendo nenhuma atitude prática desse Governo 
para combater o analfabetismo. O Ministério da Edu
cação reconhece que temos hoje dez milhões de 
crianças fora da escola. Essas .crianças poderão, 
num futuro muito próximo, somar-se ao contingente 
de adultos analfabetos do nosso País - número que 
alcança trinta milhões. 

É triste vermos essas críticas mais uma vez se 
perderem. Elas se perdem, porque vão de encontro 
a propostas vazias, perdem-se porque essas pro
postas não têm a confiança e a credibilidade do 
povo. 

Não basta apenas, Sr. Presidente, Srs. Sena
dores, a estabilidade económica e a queda da infla
ção. Aliás, isso é algo que todos desejamos e quere
mos; queremos que a estabilidade continue no nos
so País, a fim de não retomarmos àquela cultura in
flacionária do passado com uma inflação acima de 
70%. Mas, além disso, queremos que esse Governo, 
que tantas promessas fez na sua campanha e no 
seu programa, possa, ainda neste período, resolver 
problemas cruciais que atormentam o nosso povo, 
para que possamos promover uma melhor distribui-
. ção da renda nacional. · · 
· Quantas coisas temos visto? Quantas situaçõ-
. es críticas estamos assistindo por todo o País? São 
as situações provocadas pelas chuvas; são as situa
ções provocadas pelo desespero. Mas são, a~ima 
de tudo, as situações que demonstram a fragilidade 
de um Governo que não atentou ainda para esse 
grave problema social do nosso País. Por isso, mais 
uma vez faço um apelo ao Governo Federal, de- · 
monstrando que, só na região metropolitana de Belo 
Horizonte, o desemprega, já alcança praticamente 
200 mil trabalhadores que perderam os seus empre-

' gos e que certamente estão em situação difícil para a 
sobrevivência de sua família Que esse Governo mê<flte 

·e reflita a respeito dessa situação; para que o País pOs
sa retomar o seu desenvoMmento econômico e· social, 
baseado, acima de tudo, na cidadania do nosso povo, 
para que ele possa, sim, participar do nosso desenvolVi
mento com o seu emprego, com um Salário digno e em 
condições de dar sobrevivência à sua tamnia Só assim 
teremos a distribuição da renda nacional e o equilib~ 
social que todos desejamos para o nosso Pais. 

Era o que tinha a dizer, Sr. Presidente. 

O Sr. Eduardo Suplicy deixa a cadeira 
da presidência, que é ocupada pela Sra. Jú
nia Marise, 2ª Vice-Presidente. 

A SRA. PRES.IDENTE (Júnia Marise) ...:: Voltan
do à lista de orado~:_esjnscritos, con_c::edo a palavra à 
Senadora Benedita da Silva. (Pausa) 

Concedo a palavra ao Senador Ney Suassuna. 
__ _{PausaJ 

Concedo a palavra ao Senador Casildo Malda
ner. (Pausa.) 

Concedo a palavra ao Senador Eduardo Suplicy. 
O SR. EDUARDO SUPLICY (PT-SP. Pronun

cia o seguinte discurso.) - Srª Presidente, Srªs e 
Srs. Senadores, o Governo anunciou ontem restriçõ
es ao financiamento de importações nas operações 
de prazo inferior a um ano, excluídas as importações 
de petróleo e as de menor valor. Trata-se de medi
das que procuram fazer facea-umproolemã-que já 
vinha se manifestando de forma clara !lá muito tem
po: o estímulo indevidoàsimportações decorrentes 
das maiores facilidades .de obtenção de crédito :em 
moeda estrangeira, yin.c~la!=Io à importação.: 

. - . A expansão exagerada das iiT)portações, e .o 
:_crescimento P,rE)OOjpa.nte,, do déficit 6_?mercial}:1~~ein 
'ser explicados rião só pela valorização camb•~ _e 
pela abertura dà economiâ, mas também pela maior 
atratividade; em teimes de custo e prazo, dos fiJJ"!fl
ciamentos à imPortàção-' cóm as altas taxas dejl!rc:>s 
e os prazos" mais ap~rtadofnas o!iE!râÇõ_es den~mi
nadas em. moeda nacional, OS agentes ~O[Ig[ll\ÇOS 
estavam sendo .estimulados a impartar,·nO ca~~~e 
muitos produtos, rriesmo_que ás condiÇões de p~ço 
e qualidade do prodÚtor nacional fo~sem competiti-
vas. 

As medidas de ontem "revelam um recoliheçi
mento, por parte ·d(). Governo, da imPQrtânci~ cres
cente do desequilíbrio comercial e do ·balanço êle pa
gamentos em contá" corr~nte. _!:mbora:· alguns dire,to
res do Bancó Cimtràl continuem tentando negar a 

•relevância do probh~iná;'réCorrendo"às vezesa argu
. mentos destituídos· dé fundámentação_ técnica;o·Go
vemo demonstra ·por eSs.es ato$ que nã() está ifi.dife

. rente aos·riscos na·área·e>ctemà. Nem poderia es.tar. 
·Os dados'recentes mostrãin uni agravamento s"ubs-
tancial da posição 'extemá do País, · · ·· · ·· 

·'· ·Essas!nledidas não são, entretant~,. sufipi.~n,t(;!S 
-para tranqOÍI!zar-.~os :q~â!íto,,.à" evolução das 'co~t~s 
externas brasileiras. Ontem mesmo; o Banco Central 

. dos EstadOS' Unidos resolveu,: nela primeira vez des
de o início-de ·1995;aumentar a taxa de juros de cur
to prazo nesse país:·Ninguém pode desconhecer o 
que isso. representa para o Brasil, país ~ue apóia a 
sua estratébia macroeconômica, de modo exagera
do, na disponibilidade de capitais extemós. Se o au
mento decidido ontem for seguido de novos aumen-
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tos ao longo dos próximos meses, a situação brási
leira pode se complicar substancialmente. Aumenta
rá a despesa com os juros da dívida externa e have
rá maior dificuldade· de atrair os capitais externos re
queridos para financiar os desequilíbrios do balanço 
de pagamentos em conta corrente. 

Mesmo que não aconteça uma contração 
abrupta da oferta de capitais externos para o Brasil, 
uma tendência de aumento nos juros dos Estados 
Unidos, combinada com juros baixos no Japão, na 
Alemanha e em outros centros financeiros interna
cionais, poderá levar a uma continuação da tendên
cia recente de valorização do dólar nos mercados in
ternacionais de câmbio. Como o real está ancorado 
no dólar, isso levaria a um indesejado agravamento 
da valorização do Real em relação ao iene, ao mar
co alemão e às moedas européias e asiáticas vincu
ladas a essas moedas, aprofundando uma tendência 
que já vem sendo observada nos últimos meses. 

Essas tendências internacionais contribuem 
para reduzir aínda mais a competitividade internacio
nal do Brasil. A já excessiva apreciação do real em 
relação ao dólar está sendo agravada por uma apre
ciação do real em relação a outras moedas muito re
levantes para o comércio ·exterior brasileiro. Mais 
uma razão para redobrar esforços no sentido de pro
mover as exportações e evitar uma expansão exa
gerada das importações. 

Muito obrigado. 

A SRA. PRESIDENTE (Júnia Marise)- Conce
do a palavra ao nobre· Senador·Humberto Lucena.-
(Pausa.) · · 

Concedo a. palavra ao nobre Senador Ademir 
Andrade. · · 

v. Ex!! dispõe de 20 minutos. . 
O SR. ADEMIR ANDRADE (Bioco\PSB-PA. 

Pronuncia o seguinte discurso. Sem revisão do ora
dor.) - Sri! Presidente, Sri!s e Srs. Senadores, voHo a 
um tema já bastante discutido ·nesta Casa. Normal
mente há repercussão quando fazemos denúncias 
extremamente graves sobre o que acontece em nos
so País. 

O discurso que fiz aqui na semana pasSáda, 
exatamente na quinta-feira, sobre as barbaridades 
que estavam sendo cometidas contra os garimpeiros 
de Serra Pelada pela Companhia Vale do Rio Doce 
e pelo Governo do Estado do Pará, fez com que al
gumas das medidas que deveriam ser tomadas con
tra os garimpeiros fossem modificadas e o Governo 
decidiu religar a energia em Serra Pelada e chamou 
algumas lideranças para discutir a questão. 

Em Belém, reuniram-se o Governador .do Esta-
do do Pará, Almir Gabriel, o representante da Com
panhia Vale do Rio Doce, David de Araújo Leal, o. _ 

· Sr. Osmar Ribeiro da Silva,- Prefeito de Curionópolis, 
e o Presidente da Câmara Municipal de Curionópo
lis. É impressionante que esses senhores- e o Pre
feito de Curionópolis foi eleito por nós, com a nossa 
ajuda, com o nosso apoio, com o apoio dos gari(Tl
peiros de Serra Pelada - tenham se reunido em Be
lém e chegado a um acordo com a Companhia Vale 
do Rio Doee, que envolve essencialmente a vida dos 
garimpeiros de Serra Pelada, sem que os ienba con
suHado. Ninguém foi ouvido, nenhum garimpeiro foi 
escutado e decidiram algumas coisas que são ver
dadeiros absurdos. 

O documento que fecha a proposta - gostaria 
que fosse inserido nos Anais do Senado - diz o se
guinte: 

•eon~idera~do a premissa· de que ;a 
CVRD não óespenderá recursos para o des
monte doo· chamados "barracos novos• ··
são as ca5as que foram construídas de dois 
.anos para cá; - · 

"Considerando que a CVRD subente.ri
de a retirada destes como condição para a 
retomada das negocia.s:§..es" - e retomada 
das negociações significa indenizar o res
tante dos garimpeiros das suas casas para 
que eles, definitivamente, saiam de Serra 
Pelada; · 
. · . "Considerando a p~sta do prefeito e 

dos vereadores de Curionópolis de que as 
ações de desativação dos "barracos novos• 
e a. indenização e desativação dos qarraqos 
velhos podem acontecer de forma paralela, 
nos termos a seguir apresentados, propõe: . 

1) Criar uma. comissão com repre
sentantes da Prefeitura Municipal de Curio
nópolis, do Poder Legislativo do Estado do 
Pará; das igrejas, dos garimpeiros, do Exe-
cutivo Estadual e da CVRD; · 

A comissão.terá como objetivos: 
1) Acompanhar os estudos referentes 

ao cadastro original feito pela CVRD Cóm o 
objetivo de avaliá-lo, compará-lo com a rela
ção dos. já indenizados e definir os verdadei-
ros clientes da indenização; · ·· . · 

2) Definir os critérios para a avaliação 
das benfeitorias; 

3) Criar mecanismos, com a CVRD, 
para garantir a lisura do processo de indeni
zação; 
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4) Apresentar o planejamento da ope
ração de deslocamento dos garimpeiros de 
Serra Pelada para as cidades deoCurionópo
lis, Eldorado dos Carajás, Parauapebas e 
também para a Ferrovia" - e, colocados nas 
ferrovias, só Deus sabe aonde irão parar es
ses garimpeiros. 

'5) Sugerir procedimentos que garan
tam a fiscalização do processo migratório 
que vem ocorrendo em Serra Pelada;" 

E olhem o absurdo da proposta: 
"6) Criar instrumentos que impeçam 

outras construções, com o objetivo específi
co de receberem privilégios". 

Ora, quem vai determinar se outra construção tem 
ou não .o objetivo específico de receber privilégios? 

Serra Pelada é um distrito legalmente constituí
do; a Cooperativa dos Garimpeiros tem poderes ab
solutos para dar a quem quiser qualquer terreno 
para que nele possa construir. Como é que essas 
pessoas podem agora se arvorar no direito de deci
dir sobre o destino daquela gente? . . . 

E eles estabelecem um prazo de. 90 dias para 
o encerramento da desmobilização dos garimpeiros 
de Serra Pelada. · · 

É impressionante _a capacidade dessa empresa 
de comprar pessoas! E impressionante a capacida
de dessa empresa de, buscando o seu objetivo, 
atender ao interesse do Presidente da República de 
privatizá-la a qualquer custo, fazer o que ele está fa
zendo! E como ela não pode reunir-se com os ga

. rimpeiros, reúne-se com .. Jideranças políticas, cor
. rompendo-as; convencendO:.as e submetendo-as às 
suas determinações e desejos. . : . . 

. Lamento profundamente-que o prefeito de Cu-
rionópolis esteja a participar desse acordo e a con
cordar com ele. Os garimpeiros ·de Seria Pelada não 
foram ouvidos, nem cheirados, · nem escutados. 
Como se decide sobre' o 'destino dos outros sem 
lhes dar oportunidade de ·.dizer''o que ·pensam e o 
que querem fazer de suas próprias vidas? É um ver
dadeiro absurdo o que estamos a assistir! ;.. 

Eles não querem sair de. fá .. E é evidente que 
esse acordo, feito pelo Governador do Estado, que 
deve estar contrariado. com .as denúncias que fiz 
contra ele neste Senado da-República, agora tenta, 
atendendo aos interesses da Vale do Rio Doce, dar 
alguma solução para o próblemà. Eles não vão en
contrar solução, porque na hora em que chegarem 
com essas propostas às bases, lá eril Serra Pelada, 
vão encontrar resistência. 

Entendo ser um verdadeiro crime ó'que o Go
verno Almir Gabriel e o Governo Fernando Henrique 
Cardoso estão fazendo com essa gente. Serra Pelada 
deveria ser tombada como património histórico da Na-

'ção brasileira. Serra Pelada representa uma· fase da 
nossa História. São dezessete anos de existência! 
Há pessoas que estão lá há dezessete anos. Esse 
garimpo representou uma mudança na economia do 
sul do nosso Estado._O Brasil inteiro sabe o que foi e o 
que é Serra Pelada, que é conhecida no mundo inteiro. 

A forma excepcional como se deu a exploração 
daquela riqueza mineral é uma coisa que deveria ser 
preservada para o resto da vida. O que a Vale do 
Rio Doce deveria fazer era indenizar esses garim
peiros, criando, à margem do Projeto Serra Leste, o 
projeto de matriz social que ela, quando não estava 
protegida pelas Forças Armadas e pela Polícia Mili
tar do Estado do Pará, falava que faria. O tal projeto 
de matriz urbanizaria Serra Pelada; criaria, em volta de 
Serra Pelada, uma espécie de colónia agrícola; daria 
emprego no Projeto ·Serra Leste aos garimpeiros ·-tte 
Serra Pelada; pagaria aos garimpeiros royaHies. pela 

·exploração dessa quantidade imensa de ouro quejá lá 
e~1ste, e que, segundo anunciou Fernando· Henrique, 
~o .150 toneladas ~.entretanto, já $e fala hoje em 450 

. toneladas exclusivamente naquela reserva.- ... , .... -· 
, · .• Se a Vale do Rio Doce; .se o Govemo'b'l-à.siiéiro 
'tivesse o mínimo de deCência; o mínimo"dê coerên
cia, o mínimo ·de respeito pelo cidadão humano; o 

. que ele deveria fazer era isso. ·- · · ··~v 
Os garimpeiros estão pedindo 10% de'royal

ties sobre a produÇão do ouro: É um pedido justo, 
um pedido até pequeno, muito aquém de seus direi
tos. Mas a Vale não quer nem ouvir falar em-direito 
minerário para garimpeiro. Ela quer simplesmente 
banir da face do território.do .Estado do Pará o distri-
to legalmente construído de Serra Pelada· . 

Creio que nós àinda haveremos~e ver :es5a 
novela por muito tempo. Esses homens têm uma' for-

. ça impressionante. Perseguidos, .massacrados, eles 
resistem. Eu, às vezes, me pergunto como resistem 
tanto. Mas eles resistem! E o Governo não vai con
seguir, com esse acordo, extinguir Serra Pelado do 

, mapa dó Estado ·do Para. 
Esses cidadãos não aceitarão o que foi combina

do entre o Governador Afmir ·Gabriel, a direção da 
Companhia Vale. do Rio: Doce e os garimpeiros. de Ser

,.ra Pelada . .Tenho certeza de que haverá resistência: a 
essa proposta, mas creio que, por mais que passe. o 
tempo, alguma solução que faça justiça ainda poderá 
vir. Quem .sabe até depois da privatização da Compa
nhia Vale do Rio Doce!... Porque até iá; tenho certeza, 

-não conseguirão tirar esses homens daquela áreá~ '·'' 
· : Quero · homenàgear essas · i:>ess-oas: pela sua 

coragem,.· pela sua bravura, pela .·sua. resistência, 
pela sua indignação e pela sua revolta:· É assim que 
se constrói este País. · · ·· · · · .. ·· 

Dito isso, Sr. Presidente, mais uma ·vez quero 
lamentar também a posição das Lideranças que res
paldam o Governo no Congresso Nacional. Tais Li-
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deranças já declaram que estão cedendo à pressão 
da bancada parlamentar do Congresso Nacional. 
Estes, além do salário de Senador ou de Deputado 
Federal, percebendo, portanto, R$8 mil, acumulam 
duas ou três aposentadorias do serviço público. 
Essa bancada é formada de 149 parlamentares. 
Portanto, como alguns estão angariando salários 
que chegam a R$28 mil por mês, resistem a votar a 
reforma administrativa, que estabelece um teta má
ximo de salário de R$1 0.800,00 mensais. 

A base governista, os parlamentares que dão 
sustentação ao Governo Fernando Henrique Cardo
so, os Líderes do PMDB, do PSDB, doPFL, já mani
festaram posição favorável em ceder às pressões 
desses parlamentares; não só desses parlamenta
res, mas de autoridades ligadas ao Judiciário, que 
também gozam dessas mordomias e não admitem 
um limite, um teto salarial de R$10.800,00 por mês. 

A Sr' Marina Silva - Permite-me V. Exª um 
aparte? 

O SR. ADEMIR ANDRADE- Ouço V. Exª com 
prazer. 

A Sr' Marina Silva- V. Exª está tratando do 
acúmulo de aposentadorias. Está tramitando, nesta 
Casa, um projeto de minha autoria que acaba com a 
duplicidade - e no caso, aí, alguns chegam a ter 
mais de duas aposentadorias -em todas as esferas. 
Sei o quanto é a drenagem dos recursos públicos 
para esse tipo de aposentadoria. Existem várias 
pessoas que percebem como senadores, como ex
governadores, como ex uma série de coisas. Para 
mim, o correto é que essas pessoas façam uma op
ção por uma forma de remuneração e que não se 
permita esse tipo de manobra para aumentar as re
ceitas individuais e subtrair as receitas públicas para 
os investimentos necessários na saúde, na educa
ção, naquilo que é fundamental para o País. Meu 
projeto está sendo relatado pelo Senador Roberto 
Requião, que tem se empenhado nessa questão. 
Lamentavelmente, também o projeto, tratando desse 
ponto específico, não consegue tramitar, não sei em 
função do quê. Mas, além da reforma administrativa
que institui o teto, que V. Exª se referiu, de R$10 mil, 
como o salário mais elevado para o serviço público, 
também tramita nesta Casa um projeto que acaba 
com o acúmulo de aposentadorias. Ou seja, aquele 
que estiver recebendo algum tipo de remuneração 
pela função pública terá que optar, necessariamen
te, por umas das formas de remuneração. Concordo 
inteiramente com V. Exª, que se constitui um prejuí
zo para a Nação e até mesmo uma situação desa
gradável a situação atual. Tive a oportunidade de 
participar de um debate em que estava o Ministro da 
Previdência, no meu Estado, e S. Ex" falava exala
mente do quanto o Estado brasileiro vem sendo dre-

nado nas suas finanças em função dessas mano
bras e como as aposentadorias indevidas - porque 
eu as considero indevidas - têm contribuído muito 
para isso. Obrigada. 

O SR. ADEMIR ANDRADE - Agradeço, Sena
dora Marina Silva. Quero ver agora onde vamos en
contrar a decência do Governo, porque o seu papel, 
neste momento, seria informar à opinião pública bra
sileira a razão dess~ ~bsurda]esistência; somar-se 
a todos aqueles que compreendem a necessidade 
de se estabelecer esse limite; ganhar a opinião pú
blica e forçar esses parlamentares, esses ministros, 
desembargadores de tribunais do Poder Judiciário 
neste País a recuarem da sua posição e apoiarem 
essa reforma administrativa. 

O que vemos no Brasil é um verdadeiro desca
labro. O Brasil é um país que está errado sob todos 
os aspectos, a começar pelas diferenças salariais 
que aqui existem. É inacreditável que tenhamos 
essa diferença como uma questão legal. Dez mil e 
oitocentos reais signifiCé!_m pra.tic_amente cem vezes 
o salário mínimo de-R$ff2,00.-Em qualquer país eu
ropeu a diferença maior que existe dentro da política 
salarial é de um para dez. Em nenhum país europeu 
um funcionário público ganha dez vezes mais do 
que o outro, 4inda que ele seja o presidente da Re
pública ou o primeiro-ministro. Existem países onde 
o nível de formação, o nível cultural do povo é tama
nho que a justiça social chega a ser muito forte, como 
a Suécia, onde a diferença salarial maior que existe é 
de um para três; um primeiro-ministro da Suécia ganha 
três vezes o que ganha aquela pessoa que apanha o 
lixo nas ruas daquele país. Aqui, no nosso, são cem 
vezes mais, cem salários mínimos, e ainda há aqueles 

- que são contra esse tipo de limitação. É um verdadeiro 
absurdo aceitar esse tipo de coisa. 

Espero que o Governo não ceda a isso, embo
ra já percebamos claramente que as lideranças polí
ticas que lhe dão sustentação já estão buscando 
uma alternativa para ceder a essa pressão de minis
tros dos tribunais de justiça do País e de parlamen
tares que gozam aposentadorias especiais, soman
do salários astronômicos, pagos com recursos ad
vindos dos impostos que a Nação brasileira paga. 

Era esta a minha manifestação, esperando que 
o Governo tenha a decência de resistir na sua posi
ção, mantendo o limite máximo de R$1 0.800,00 para 
os salários. 

Muito obrigado. 

DOCUMENTO A QUE SE REFERE O 
SR. ADEM/R ANDRADE EM SEU PRO
NUNCIAMENTO: 
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Proposta para a retomada das negociações 
entre a Companhia Vale do Rio Doce 

e os garimpeiros remanescentes de Serra Pelada 
O prde!ro do mun..icip:o de: Cur:.:mópolis ();mar Ribeiro d~ :)ilv;;.. '" 

d~pur2d;;. ~stadujj .\íari.2 AI·~·cs dos ~~_!__[95. v _ _ç~Qf~á~_Tlil:!J1J~ __ QQ__G~·e_mo __ C_0 
E::tado do Par:i. Emar1Uel G. lvfaros, o r<:presemame d2 Companhí2. Vale do R1o 
Doce en1 Be!én1 David de A .. r:aújo Leal, e o~ vereadores du muni....::í~iv d~ 
Curionópolis. reunido,; no dia 20 de m;;u-ço de J 997 no auditório da Secre:ana 
fsradu:l! de Cien..:ia. Tecnologia e ,'vfeio .'\mb!ence, acordara.-n em ap;-esemar a 
seguinte proposta ao governador do Esrado do Pará Almir Gabriel e ao 
presidente da CVRD Francisco Schertíno a seguinte proposra para o 
encaminhame:Ho da retomada das negociaçàes com vista á soíuç~ü do 
problema dos garimpeiros em Serra Pelada: 

Considerando a premissa de que a CVRD não dispenderá recursos p~a 
o dcsmon!e dos cha,-nados "barracos novos'; · 

Cvn.;i..3erSJ.'1ctO que a C'iF..l) subent~nde a retirada destes con1o condição·_· 
para a reromada das negociações;-

Considerimdo a proposta tlo prefeito e dos vereadores de CUriónópolís de 
que as ações de desatívação dos··,-barracos novos, e a indenizaÇão e desari.::ação 
dos barracos velhos podem acontecer de·fonna paraleia "nos "termos a seguir 
apresentados, propõe: . . 

1) Criar uma comissão .com representantes da .Prefeitura Municipal de 
Curionópolís, do Poder Legislativo do Estado do Pará, das Igrej~ 

1 
dos 

Garimpeiros, do E'(ecutivo Estadual e da CVRD; 
A comissão terá como objetivos: 

. l) Acompanhar os ~studos referentes· ao· cadastro original íeiro pela 
CVRD com o objetivo ·cte avaliá-lo, compará-lo com a relação. dos já 

·- i._qdenizados. e defmir"os verdadeiros clientes da indenizaçào; "'" 
2) De!lrür os cr;i!érios para a avaliação das benteüori3.-5. 
3) Criar meca..-tismos, com a CVRD, para guantir a llsur?- ao processo· 

ée i.ndenização; ··--·- · · · .·· - r} .. ) &-~e-ü .... ~.s 

4) Apresentar o planejanÚ:nto da operação de -deslocamemo{Je Serr_á 
Peíada para as cidades de CLLionõpolis. Eidomdo dos Car~ías:l'arauapeb;< e. 
t:m~b<:!m parn a ferrovia; · 

:5) Sugerir 'proÚdimentos que guram2rn · a ·fiscalização do· ·processo 
migratório que vem ocorrendo em Serra Pelada; 

6) Criar ms!rllmentos que impeçam outras construções. com obJenvo 
especí!íco de receberem privilégios;· 

7) Criu insuumenros para desmobilizar e retirar aquelas pessoas que mto 
siio clic.:mes da indenizado. '? 

· 8} Estabelece; o·' prazq de 90 dias {30!06!97) pua encerramento d3 
desmobilização dos garimpeiros de Sem; Pelada. 

Março 1997 
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Durante o discurso do Sr. Ademir An
drade, a Sra Júnia Marise, 2~ Vice-Presiden
te, deixa ·a cadeira da presidência, que é 
ocupada pelo Sr. Eduardo Suplicy. 

O SR. PRESIDENTE (Eduardo Suplicy) - Con
cedo a palavra à nobre Senadora Marina Silva. 

V. Ex" dispõe de 20 minutos para o seu pro-
nunciamento. . · 

A SRA. MARINA SILVA ·(É!Ioco/PT-AC. Pro
nuncia o seguinte discurso. Sem revisão da orado
ra.) - Sr. Presidente, Srªs e Srs. Senadores, estive 
hoje, pela manhã, e ontem também, a convite do 
Professor Floriano Pastore Júnior, no Centro de Tec
nologia AHemativa e Produção de Borracha Natural 
da UnB, do Laboratório de Tecnologia Química da 
Universidade Federal de Bras ma. · 

Fiquei muito animada quando foram apresenta
dos os resultados das atividades daquele laboratório 
por um dos seus maiores entusiastas e articulado- · 
res, o Profe5sor Roriano. Ontem, estavam presentes 
os representantes do lbama e o Reitor da Universi- . 
dade de Brasma; hoje, o trabalho continuou com a··· 
presença do representante do Dr. Seixas Lourenço, · 
da Secretaria da Amazônia Legal, do Conselho Na
cional de Seringueiros e do representante da Funa- · 
fu~ . _, -~ . 

Trata-se de _umá pesqÜÍ5a finaíiciada com re
cursos da ITTO, cujo principal objetivo é a identifica· 
ção de atividades sustentáveis na Amazônia. Ele se 
reporta a recursos não madeireiros, porque, de acorc 
do com a sua concepçãQ,'j!iinda há muito a percorrer 
no sentido de se provar que .. a exploração de madei
ra pode vir a ser considerada sustentável. 

O que mais me ·impressionou, Sr. Presidente, 
foram os estudos que estão sendo feitos com recur- · 
sos naturais, como é o caso da semente da andiro
ba, de onde se extrai um óleo que pode ser utilizado 
em inúmeras atividades, sendo a principal delas a 
cosmética. Eles estão procurando melhorar a tecno
logia da fabricação de sabonetes, para uso em gran~ 
de escala, em função das propriedades medicinais 
do óleo da andiroba. 

Outra pesquisa que vem sendo . realizada é 
pom a. semente do cumaru, em que estão conse
guindo fazer a separação de uma substância cha- . 
mada cumarina, um dos maiores absorvedores de 
perfumes, há cem anos explorado no Brasil e muito 
bem utilizado na Europa, onde há um processo so
fisticado de exploração dessa substância. A Univer
sidade de Brasília está conseguindo, através de um 
processo simplificado, com tecnologia rudimentar, a 
separação dessa substância e na sua forma natural, 

o que lhe daria o caráter altamente sustentável e, ao 
mesmo tempo, com seu aspecto. ecológico e am
biental, como um produto verde. 

Outras atividades também estão sendo realiza
das com o leite da sucuuba, ou sucuba como é co
nhecido no Acre, cujos resultados no tratamento de 
úlcera também constituem um sucesso. Encontra-se 
em fase de refinamento do produto, mas o retomo 
do ponto de vista clínico já é bastante satisfatório 
para que a pesquisa continue a identificar as pro
priedades medicinais do leite da sucuuba. 

Agora o que me interessou sobre~a~~eira, Sr. 
Presidente, é a tecnologia que estão empregando 
para a fabricação da borracha natural da Amazônia, 
em que utilizam um ácido, que também está sendo 
produzido no Brasil, onde conseguem colocar as 
mesmas substâncias que são postas na borracha, 
através do processo rudimentar de defumação - não 
sei dissecar as propriedades químicas como um 
todo desse ácido, uma delas, fundamental para que 
as mantas de borracha natural não venham a ter 
qualquer tipo de decomposição por fungo, é exata

. mente o alcatrão. A fumaça faz essa proteção na 
parte externa da lâmína de borracha, enquanto que, 
pelo processo de coagulação com essa substância 
química, não se tem uma proteção apenas superfi
cial, mas no todo da película1Jroduzida. 

Estou aqui com uma pequena amostra que já 
foi testada no laboratório de qualidade da Pirelli e 
identificada como sendo uma das melhores, não dei
xando nada a desejar em relação à borracha produ-

. zida pela Malásia ou qualquer outro país produtor de 
borracha. 

O processo é muito simples. Basta que se 
construa um pequeno galpão, no qual se aevem ins
tituir algumas calandras - pequenos moedores, 

·· · como máquinas de fazer macarrão -, sendo uma lisa 
e a outra dentada, para que o produto seja estriado 
a fim de que possa secar com mais velocidade e 
perder a quantidade de água necessária, até que fi
que apenas a borracha natural. Com essa tecnologia 
simples, embora apárentemente rudimentar, temos 
um produto em condições de competir com a borra
cha da Malásia. 

Rquei muito interessada e, por isso, sugeri ao 
Presidente do Conselho Nacional de Seringueiros, 
Sr. Atanagildo Gatão, ao representante da Secreta
ria da Amazônia Legal e a algumas pessoas do lba
ma que também estiveram nessa audiência, que fi
zéssemos uma reunião de trabalho na qual a UnS 
poderia passar o resultado desses estudos para as 
instituições do governo responsáveis pela apresen-
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tação de uma política de apoio a borracha natural. A 
intenção seria apresentar subsídios ao Presidente 
da República no seu compromisso assumido de 
apoiar e bancar os custos ambientais da Amazônia. 
Aliás, nem diria que são custos ambientais, porque 
parece um peso, chamaria investimentos ambientais 
para a Amazônia. E, nesse caso, estaríamos come
çando essa parte de incentivo já com outras técnicas 
que não mais a do processo de defumação, do cer
nambi verde .prensado, da bola fumada ou apenas 
da folha fumâda, técnicas que eram ensinadas pela 
antiga Sudhevea. 

Seria um processo mais rápido, menos traba
lhoso e com melhor qualidade. Para que esse pro
cesso possa vir a dar certo, basta que haja uma coo
pera:tiva e um suporte do Governo, que seria o finan
ciamento inicial - o Presidente já se comprometeu a 
oferecer o que chamamos de "kit colocação".· Ao in
vés de utilizarmos as velhos tecnologias; estaríamos 
investindo nunia que é ·mais eficiente. 

Sugeri ainda ao · Senador Ademir · Andrade, 
como Relator da Comissão da Amazônia, que está 
estudando uma proposta de desenvolvimento pára a 
Região, que convide o Professor Floriano a vir à Co
missão relatar todas as pesquisas que vem realizan
do com os recursos naturais da Amazônia;· visando 
um retomo econômicõSêm causar nenhum tipo de 
dano ao meio ambiente.· Sugestão prontamente 
aceita pela Comissão.' 

Quero parabenizar o Laboratório de Tecnologia 
·Química·da·Univérsidad~Jte Brasília ·e dizer que as 
populações extrativistas contam com esse :suporte 
tecnológico. 

Inúmeras têm sido as cóntiibuições· oferecidas 
por cientistas que têm preocupação corri ci ineio am
biente, com os seringueiros: ·com os índios. Tivemos 
a grande contribuição da professora Mary Allegretti, 

· que sistematizou a proposta de reservas eXtrativis
tas, e temos outras tantas que podem ser implemen
tadas; basta que o Governo brasileiro as transfonne 
em políticas públicas de desenvolvimento da Ama
zônia, que, com certeza, estará dando uma grande 
contribuição. 

Faço questão de res5altar' que, nos estudos· fei
tos pelo laboratório, foi feito um gráfico do desempe
nho de cada governo com relação ao extrativismo, 
ou seja, à circulação de moeda nas matas da Ama
zônia. E, lamentavelmente, no gráfieo, o pior de to
dos está sendo o do Presidente Fernando Henrique 
Cardoso, com uma produção de, no máximo, 5 mil 
toneladas de borracha, quando já tivemos produção 
-<'! até 40 mil toneladas. 

Acredito que com a proposta, ·assumida pelo 
Presidente, de financiar os custos ambientais da 

· Amaiônia,-Sua Excelência pode sair da situação de 
último nessa escala para se tomar o primeiro Presi
dente a assumir que a Amazônia, como a Saúde, 
como a Educação, precisa de suporte financeiro -
que não considero um custo, não considero um 
peso, considero um investimento em meio ambiente. 

Para mim, o. Brasil não tem outra alternativa de 
competição corri os países do Primeiro Mund0. A 
nossa chance de nos tomannos um país de possibi
lidades emergente$, no futuro, sãci os nossos recur
sos naturais, que, bem pensados, pensados estrate
gicamente, podem nos colocar na posição· de potên
cia, porque é exatamente esse o nosso forte. ·. · 

O Brasil tem a maior diversidade do· mÚndo. 
Fico estarrecida quando vejo nossos· recu~os "natu

. rais sendo pirateÇI.dos por laboratórios inesciupulo
sos e o Brasil·não tem nenhum instrumento o.e ·con
trole, não é feita nenhuma partilha de benefício e·as 

" nossas populaçõ~s continuam pobres. 
\ . A revista Veja infonna que um laboratório~está 
faturando US$25 milhões por ano, apenas utilizando 
o suor de um sapo que era utilizado pelos índios da 

-•Amazônia Um outro está faturando semelhante 
quantia utilizando uma planta Chamada pedra-ur:ne

·caá, que está sendo usada no tratamento do; diabé
tes. 

· E nós, brasileiros, não esta.mos dando o devido 
suporte para as atividades dos nos80s cientistas, a 

_,fim de que as. respostas também possam ser dadas 
pelo Brasil e o retomo dessas pesquisas possa ser 
útil_ para sanear os problemas sociais que temos .na 
Amazônia, que afetam uma população de 17 milhõ
es de habitantes. · 

Durante o discurso da Sra. Marina ,Sil
va, o Sr. Eduardo Suplicy deixa a cadeira da 
presidência, ·que é ocupada pelo Sr. José 

··.·Fogaça.-

. O SR:' PRESIDENTE (José Fogaça) - Coiici=!
do a palavra ao Senador Humberto Lucena. 
: · O SR.' HUMBERTO LUCENA (PMDB-PB. Pro

-nUncia o'sêguii'iteaise"u'r'so.)..:: Sr. Presidente,'Sr!!s e 
Srs. Senadores, desejo abordar ·um tema que;'vez 
por outra,· é objeto de pronunciamento meu nesta 
Casa.· · 

Refiro-me à momentosa questão· dos serVido
res públicos civis da União, que vêm sendo tratados, 
há dois arios;a'pão e·água, enquanto todas' as cate
gorias de trabalhadores do setor privado, têm 'data 
base e, portanto, o reajuste dos seus salários de 
acol'do com a inflação, ainda que baixa - e devemos 
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saudar sempre a queda vertiginosa da inflação no 
Brasil, pois sabemos que a inflação sempre foi uma 
grande aliada dos ricos e a pior inimiga dos pobres. 

A prova maior disso é justamente o êxito do 
Plano Real no que tange ao aumento do poder aqui
sitivo da maioria de nossa população urbana e rural. 
Ao tempo que trabalhadores que ganham salário mí
nimo, às vezes ilienos do que um salário mínimo no 
País, porque.existe isso no Brasil, infelizmente, o 
chamado subeil:lprego, notadamente nas áreas esta
duais e municipais, tiveram aumentado o seu poâer 
aquisitivo. Muitos que neste País não "contavam in
clusive com condições financeiras para comer, para 
melhorar a sua alimentação e a de sua família, para 
não falar na melhoria do vestuário o mais simples 
possível, de repente, com o real; conseguiram mu
dar a sua qualidade de vida. 

É bem verdade que há um segmento da socie
dade que está muito sacrificado eom·o real, acha
mada classe média, à qual julgo pertencer. Na ver
dade, ela está pagando um tributo. muito alto pela 
política de combate à inflação: Mias alguém tem que 
perder nessa batalha pela 'valorização da nossa 
moeda, que vinha aviltada há tanto tempo. Não era 
mais possível continuarmos a·conviver com uma in
flação de 40, 50, 70% ao mês: 

De qualquer maneira,· Sr. ··Presidente, Sr% ·e 
Srs. Senadores, não se pode negar que ainda há um 

· resíduo inflacionário que, no· ano passado;· foi de 
cerca de 30% ao ano e este ano deve ser de, -no 
máximo, 10$, ·pelas .. estimativas da "área econômiça 
doGovemo. ·· · 

Se fizermos uma avaliação· dos· dois últimos 
anos, 1996 e 1997, chegaremos rapidamente à con
clusão de que os servidores públicos federais, que, 
tradicionalmente, tinham o 12 de janeiro como a sua 
data-base, não tiveram os seus salários reajustados, 
sob dois argumentos: primeiro;. de que não havia 
data-base para o servidor público ..., e, infelizmente, o -
Supremo Tribunal Federal chegou a essa conclusão, 
para espanto geral da Nação; porque até o côstume, 
a praxe do reajuste em dia 1º de Janeiro já dava ao 
servidor público o direito", se a lei não desse, ao rea
juste na data-base; segundo:·"Cié que ooo'havia recur
sos suficientes no Tesouro Nacional· pãra· .atender a 
essa demanda, isto é, atender ao pagamento do rea
juste dos servidores públicos civis, porque isso iria de
sequilibrar as contas públicas, aumentar o déficit do 
Tesouro e, por conseguinte, pôr em risco a estabiliza
ção econômica do País e, portanto, o Plano Real. 

Sr. Presidente, o segundo argumento também 
não pode prevalecer, até porque, se fosse verdadei-

ro, quantas e quantas empresas do setor .privado, 
sobretudo pequenas e médias, não teriam - como 
não têm - condições de arcar com o reajuste da re
muneração dos seus empregados nas datas-bases 
respectivas. Entretanto, essas empresas são obriga
das, pela lei, a conced§r o reajustE) periódico. 

Temos uma política, no Brasil, de dois pesos e 
duas medidas. Os que trabalham para a administra
ção direta da União, e, por via de conseqüência, dos 
Estados e dos Municípios, ficam com os seus salá
rios inteiramente congelados. Não se pode negar 
que a inflação tem sido pouca, mas ela existe, nota
damente, no setor de serviços onde é difícil haver uma 
fiscalização. E mesmo nos demais setores, com exce
ção daqueles relacionados com a cesta básica, já se 
nota um certo aumehto-ae preços que coloca em dese
quilíbrio a situação financeira daqueles que vivem de sa
lário. De outra parte, não se pode negar, também, que o 
assalariado, seja ele do setor privado ou do setor púbfi
co; tem, conforme o seu ganho, um desconto mensal do 
Imposto de Renda na fonte, o que representa mais uma 

· Crlficuldade para que ele atravesse a sua situação finan
ceira durante o P.1ê5 e durante o ano. 

.. Portant(),' Sr. Presidente, Sr!s e Srs. Senado-
. res, eu acredito que o Governo deveria fazer uma 
reflexão mais profunda quanto a isso, não digo que 
desse um reajuste. grande atrservidor público .civil 
mas, pelo menos, um reajuste condigno que fosse 
ao encontro da justiça social, que procurasse guar
dar as mesmas proporções daqueles reajustes que 
~são· dados, nas suas <respectiwas datas-base, aos 
:empregados da empre~ privada~ .. 

Por outro lado, eu quero lembrar, também, que 
.na própria administração pública, no que se refere 
. ao setor da administração indireta, há reajustes pe
riódicos. E por quê?. Porque são dados nas datas
'base de cada categona, de vez que cada categoria 

. tem um sindicato, sobretudo algumas categorias que 

.. são ·mais fortes como a dos petroleiros, a dos ban
,..queiros, a cios eletricitários, a dos securitários etc; 
essas, sim, é que têm como exercer poder de barga-

' nha perante o Poder Público, podendo, inclusive, pa-
ralisar atividades, mesmo que sejam essenciais à 
vida do País, como foi o caso de recentes greves na 
área da Petrobrás, por exemplo, mas o fato é que 
sempre conseguem o reajuste dos seus salários. 

. · . · Ocupo hoje esta tribuna, durante esta Semana 
Santa, para fazer essa avaliação, e pedir ao Presi
dente da República, Dr. Fernando Henrique Cardo
so, ao Sr. Ministro da Fazenda, Dr. Pedro Malan, ao 
Sr. Ministro da Administração, Dr. Bresser Perei~a;, 
para que sintam a dificuldade em que se encontram 
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' os servidores públicos civis federais e não os penali
zem mais, não os transformem, como vem sendo 
feito, ao longo de tantos anos neste País, em verda
deiros bodes expiatórios. 

E não se diga, Sr. Presidente, que os Senado
res e Deputados não podem e não devem falar nes
se assunto, pprque os seus subsídios são vincula
dos aos reajustes dos servidores públicos civis da 
União. Não e por aí. Nós podemos até mudar de cri=-
tério para efeito de reajuste dos nossos subsídios. O 
que não podêinos é calar diante dessa injustiça que 
aí está, agora mais agravada ainda no momento em 
que uma proposta de emenda constitucional, que 
prevê a reforma administrativa do País, tentava, o 
que não conseguiu, acabar com a estabilidade mas, 
pelo menos, anuncia e quer o endosso do Congres
so Nacional à demissão em massa de servidores pú
blicos, sob o argumento de ineficiência e redução 
dos seus quadros, quando não se coloca que isso 
deva ser feito na forma da lei, porque não se pode 
demitir sem um critério devidamente preestabeleci
do. 

Se queremos demitir, atingir servidores está
veis, já existe no Estatuto do Servidor Civil da União 
o caminho, que é o inquérito administrativo para 
apurar o grau de responsabilidade, de ineficiência, 
seja o que for do servidor, para efeito de dispensá-lo 
adequadamente do serviço público. · ~-

Ao terminar estas palavras, Srª Presidente, 'de
sejo apenas chamar a atenção para um aspecto óa 

··reforma administrativa que foi aqui levantado; quan
do eu entrava nesta Casa, pelo Senador Ademir'An
drade com o apoio de V. Ex", Senadora Marina Silva e 
de outros Senadores, que é justamente· o da fixação de 
um feto para pagamento do servidor público no Brasil. 

Na verdade, não é de hoje que se.fala noiicha
mados marajás. Não se pode, realmente; apláudir 
essa acumulação indevida de pensões·'é'.de aposen
tadorias, que, muitas vezes, montam ·a. dezei)OVe, 
vinte mil reais por mês. Esses proventos, num País 
como o nosso, que passa por uma situação de tanta 

. dificuldade financeira, quàndo o serviço público está 
engessado justamente em .face dessa política de ar-
rocho salarial, não podemos defender.. · ·· 

Se há quem ache que o teto de R$10,8 mil é 
· pequeno, que se aumente para R$12 mil, más, ja
mais pode deixar de haver um "teto. Penso que o 
Congresso Nacional deve aprovar esse ponto da re
forma administrativa, que é altamente salutàr, sobre
tudo ético, e deve prevalecer neste momento em 
que tentamos perante a opinião pública restabelecer 
o prestígio do Congresso Nacional. 

Era o que eu tinha a dizer, Srª Preside~te. 

Durante o discurso do Sr. Humberto 
Lucena, o Sr. José Fogaça deixa a cadeira 
da presidência, que é ocupada pela Sra. 
Marina Silva . 

A SRA. PRESIDENTE (Marina Silva) - Conce
do a palavra ao ncibreSenado·r Jose Fogaça. 

·· O SR. JOSÉ FOGAÇA (PMDB-RS. Pronuncia 
o seguinte discurso. Sem revisão do orador.) - Srª 
Presidente, Srªs e Srs. Senadores, o Senador Hum
berto Lucena acaba de fazer menção às dificuldades 
vividas pelo funcionalismo público brasileiro que há 
muito tempo não recebe o seu reajuste. 

Nós estamos. aqui, no Senado e na Câmara 
dos Deputados, vivendo um momento que é particu
larmente importante na análise dessas questões re
lativas ao problema dos salários, das· aposentadorias 
e da situação jurídica dos servidores públicos; Nós, 
principalmente, estamos tratando em princípio' do con-

. junto do interesse dos trabalhadores brasileiros.· -~· · 
> ' Quando o Senador Humberto Lucena fazia-alu

são às dificuldades vividas por funcionários que não 
vêem reajuste há tanto 'tempo, S. Ex!! estava se refe
rindo, evidente!Jlente, àqueles qtie recebem, baixos 
salários. Seguramente, um funcionário que" reéeba 
um salário de R$1 0.800,00, poderá, ainda que tenha 
sofrido uma pequena redução do seu poder aquisiti
vo, ao longo desses dois últimos anos, ainda viver 
com o mesmo padrão econômico que vivia há dois 
anos. Redução de poder aquisitivo não é, necessa
riamente, ·queda do padrão econômico de vida: Mui

. tas vezes, as perdas que a inflaçãó traz ao salário 
são medidas, igualmente, no Brasil, para os baixos e 
para os altos salários. ' · 

. , . . Na hora d~ fazer a defesa cios 'reajuste$, .aPon
, ,ta-se para os .salários mais minguados, mais humil

des, mais insignificantes. Mas na hora de apliéarem
se concretamente os. reajustes, os altos salários; os 
mais privilegiados incorporam,· numa proporção ex-

. tremamente injusta, vantagens supostamente iguais. 
Quando se dá um reajuste de 20% a quem recebe 

· RS120,00, isso. não pode, ·em · hipótese nenhuma, 
-ser ~mpàr'adó com o reajuste que se dá a quem re
. cabe RS1 0.{)()(),00 per rriês~ É profundamente injus
ta essa propbrção porque, na medida. em que um 

. tem o acréscimo. de pouco mais de R$20 no .seu 'sa
lário, .o outro tem o acréscimo de R$2 ·mil. Essa é, 

. portanto, uma das explicações e esse é um dos pon
tos fundamentais que, de ceita forma, tem justifica
do, no Brasil, o aprofundamento das injustiças. 

Há uma grande massa de servidores que rece
bem salários extremamente razoáveis, quando não, 
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muito baixos. Diria que isso compreende um univer
so de 80% a 95% dos servidores públicos brasilei
ros; são salários extremamente razoáveis e adequa
dos a sua função, quando não, salários muito bai
xos. No entanto, essa parcela majoritária não corres
ponde, na mesma proporção, ao custo da folha de 
pagamento do Estado. O peso maior, a porcenta
gem maior, incide sobre os altos salários. 

Estou dizendo tudo isso, Srª Presidente, Sena
doréi Marina Silva, porque estamos debatendo neste 
momento, no Cçmgresso Nacional, dois pontos im
portantíssimos: a reforma da Previdência, que aqui 
está nas mãos do sóbrio e honesto Senador Beni 
Veras - honesto inclusive do ponto de vista intelec
tual, o que nem sempre é uma característica do ho
mem público-, e a reforma administrativa, que se en
contra em votação na Câmara dos Deputados. E há 
quem não esteja aceitando o .teto de R$10.800,00. 
Portanto, como salário máximo para.alguém receber 
no conjunto do que recebe dos cofres públicos •. :,,•·, · '" 

Creio, Srª Presidente, Srªs e Srs. Senadores, 
que há, neste momento, a necessidade. ·de se fazer 
uma profunda reflexão sobre isso,. talvez muito mais 
profunda do que a avaliação sumária e superficial se 
R$10.800,00 são realmente um.ganho'elevado·ou 
se esses reais constituem um ganho abaixo daquilo 
que deveria ser·o teto, ·o máximo,- o limite maior do 
setor público brasileiro. A discussão_ não está;. creio, 

• nesse valor por si só, porque ele é um valor arbitrá
rio; se disséssemos que seriam 'R$11 ~200,00 ou 
R$9.000,00 ou R$7.800,00, na verdade; isso :se 

.constituiria numa discussão inútil, porque o proble
ma não é o valor recebido; o problema é sabermos 
conceitualmente o que é a aposentadoria,.- para que.. 
ela serve, como deve ser encarada, vista, considera-

.. da É uma questão basicamente conceituai. ·-·- ~,,:., 
Parece-me que se formou, ao; longo dos anos, 

num passado recente- e falo de ap!:!nas algumas déca
das neste País -, uma cultura, uma cOOcepção de que a 
aposentadoria é um prêmio; e, comci_um prêmio. Para ·o 

· cidadão, ela deve levar em conta, ao preriliá-lo; á. impor
tância dos cargos, das funções que ele exerceu."·:': ';,'" 

· Creio que essa concepção precisa ser ·revista. 
A aposentadoria não é um prêmio.-Mas, para ela ser 
considerada um prêmio, não há nenhuma dúvida 
que um cidadão, por exemplo, precisaria ser Gover
nador de um Estado, servidor público .d~ .-uma)nsti-

. tuição estatal, professor de uma universidad~ e pro

. motor público ou juiz de Direito,,.exercendo, essas 
quatro funções; aí esse cidadão tem um passado al
tamente meritório a serviço do interesse público •... : 

Posso registrar o caso de homens da dimen
são pública e da respeitabilidade de urri André Fran
co Montoro, cuja vida irretocável, cuja carreira políti
ca absolutamente elogiável não merece nenhum repa
ro de nossa parte. Se tivéssemos que premiar os servi
ços que ele prestou à Nação, não resta dúvida de que 

ele deveria receber diversos salários, vários. proven
tos que recebe de aposentado e como homem em 
atividade na função pública, e acumular, sobrepor 
um ao outro; porque, se é um prêmio, ele o merece. 

Mas a aposentadoria não é um prêmio. A apo
sentadoria é uma g!3-rantia social que tem todo cida
dão, indiscriminadamente, ao prestar um determina
do serviço por um certo tempo. É a garantia de que, 
nos anos posteriores à sua atividade, nos anos de 
inatividade, ele não terá perdas drásticas do seu pa
drão econômico de vida, o que não significa que ele 
manterá o mesmo poder aquisitivo; mas deve ter a 
garantia de preservar as condições mínimas e bási
cas de dignidade que a vida ativa lhe assegurou. 

Considerando isso, é inaceitável o acúmulo de 
·aposentadorias oriundas do Estado,. dos .cofres pú
-:blicos, porque o acúmulo de aposentadorias, quando 
; se dá de modo a ultrapassar limites como este teto 
c:que está sendo debatido;· ou seja, de •R$1 0.800,00, 
··esse· ganho, .esse salário, esse .-provento,. essa apo
··sentadoria, está passando em muito aquilo que· seria 
tazoável considerar como um elemento de prese!Va

. ção das condições mínimas ·e do padrão econômico 

. básico vivido durante toda a vida por aquele servidor. 
~-É isto. que 9 Estado tem que lhe garantir. que ele man
_tenha o seu padrão econômico, e _não premiá-lo. com 
.acúmulos que ultrapassem os limites do razoável.+:.;.; 

Quero aqui dizer que fiz menção ao Deputado, 
._Senador e,:Govemador André franco Montoro por
·. que, se tivéssemos que premiar alguémnq Brasil,-.se 
. .-tiyéss·er:nos que premiar .alguém pelos ,serviços. que 
. prestou ao País, ele, segurament~. !>e não é c:> número 
_,um, na idade que hoje tem, está,.entre os. primejros ci
.. dadãos brasileiros a ITIEirecer esse prêmiÇ>, se prêmio 
houvesse no Brasil. Mas aposentadoria.não é prêmio, 

.. é _garantia $(>Cial,. e, COilJO tal, ela_ terri teto, Jimite e pa
~rõéS ,de râZoabilidade aceitáveis sim; . . 
..• _- ~No Brasil,- ,nãó' sei _por que "r#ão~.Seriádora 
Marina Silvá, ·sénador'Humberto Lucená, Srªs é'Sis. 

:'senadores, seinpre se~_entendeu que. o serVidor _pú
' blico;. assim· cõinó' o' trabalhador em"geral,'déveria 
;,ser estimoláéioca perseguir·á aposentadoria~ Ansiàr 
'pela aposéntadoiia; para que ela ·chegue logo, ·trans
··tormou-se ·numa espéçi'ª de realidade ·dó·Brasil,lisso 
é da realidade nacionaL: 

,,_ :···:: A aposentadoria significa uma .me.l.hora -de pa
tamar, um .aumento de poder aquisitivo,-.uma el~va

,ção: dq padrão econômico. Portanto, . todo . seryidor 
. ou todo trabalhador ambiciona se aposentar, e a am
biÇão de 'se aposentar n~o é por.que a aposentad()rla 

,vai'dar-lhe"'a ociosidade, porque não conheço nin
guém que persiga a ociosidade. Persegue-se a apo-
sentadoria no Brasil, por se considerar que ela é um 
prêmio, portanto. uma elevacão de categoria econô-
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mica. Que me desculpem aqueles que pensam dife·
rente, mas isso não é razoável. 

Nos países que querem ser produtivos, desen
volvidos, a aposentadoria tem de ser garantida como 
um direito fundamental, inalienável, intocável do tra
balhador, mas nunca: um estímulo. Ao contrário, 
deve haver um mínimo de desestimulo à aposenta
doria, para que o trabalhador tenha vantagem, sim, 
em permanecer trabalhando; é preciso que haja van
tagem, ganho em permanecer em atividade. 

Parece que este é o conceito mais razoáveL 
Ao saber que vai para casa, que vai para os seus 
anos de ociosidade, o trabalhador deve saber que o 
seu padrão econômico - a casa que tem, o meio de 

· transporte que usa- não será alterado. Mas, evidente
mente, se não será alterado, também não poderá ser 
melhorado, porque, senão, há uma busca da aposen
tadoria, um anseio, uma ambição pela aposentadoria 

Pergunto se, eticamente falando, é adequado 
ao país estimular seus trabalhadores a se aposenta
rem? Economicamente falando é adequado um país 
estimular seus trabalhadores a se aposentarem? 

Há uma confusão, há uma distorção que, me 
desculpem, précisa ser aqui desfeita, precisa ser re
composta. O trabalhador deve ter na aposentadoria 
a certeza de uma garantia, de uma retaguarda, de 
uma sustentação de que não precisa temer pelo seu 
Muro, que pode investir na atividade em que se en
contra e buscar aí excelência porque ·ele sabe que 
essa atividade vai lhe garantir que o padrão econômico 
que tem não será decomposto, não será desfeito. 

Mas esse trabalhador precisa, todavia, de algu
ma forma ver a aposentadoria como algo que não 
lhe agrade, como algo do qual queira fugir não-só do 
ponto de vista da ociosidade, que ninguém quer ter, 
que ni~guém gosta, mas também do ponto de vista 
do acúmulo dos ganhos que esse trabalhador rece
be nos seus proventos. · 

Creio que a refomia· administrativa e a da Pre
vidência podem mudar a nossa cultura, podem virar 
de cabeça para baixo uma série de distorções e de 
erros que até aqui praticamos e podem ser, talvez, 
muito melhores e mais promissoras quanto ao futuro 
do que têm sido hoje esses elementos. 

Enquanto, de um lado, há um trabalhador que 
prevê que, ao final de sua vida, receberá apenas 
três salários mínimos como fonte de sustento, há ou
tros que, por uma razão meramente formal da lei, 
garantem mais de R$20 mil por acúmulo de aposen
tadorias. Essa distorção tem como origem, sobretu
do, a idéia de que a aposentadoria é um prêmio que 
as elites se conferem pelo padrão de seus níveis de 
serviço. Se alguém foi governador, professor univer
sitário, servidor do Poder Legislativo e, ao final, apo
senta-se, esta pessoa tem, no valor que recebe ao 
final do mês, um prêmio pelo alto grau, pelo elevado 
valor dos serviços que prestou, porque é ilm"fJrerflio 

pela quálidade e·pelo'nível dos serviços que prestou 
ao País, afinal de contas foi um governador de Esta
do, foi presidente de um Poder Legislativo. de uma 
Assembléia ou de uma Câmara de.Vereadores, foi 
professor de uma universidade. 

Aposentadoria não é prêmio, pois se assim o 
for, terá que haver acumulação. Mas s,e aposentado
ria é apenas uma garantia social, o que esse cida
dão deve ter é a certeza de que, indo para a ociosi
dade, para a inatividade, não terá fru~trados, alque
brados os padrões econômicos que mantinha até 
aqui condignamente. 

Se Conceituarmos a questão da_apo$entadoria 
desta forma;-veremos cfue o-teto de R$10 mil-e 800, 
9 mil, 11 mil ou até 14 mil é uma questão secundá
ria, uma questã~ .menor. É evidente que o teto de 
R$1 o mil e 800 já é bastante elevado mesmo para pa
drões de Primeiro Mundo. Mesmo nos Estados Unidos 
ou em países europeus, R$10 mil e 800, traduzidos 
em dólares, já é uma-percepção bastante elevada.-. ·•":, ·. 

Quero deixar esta reflexão porque creio que, no 
momento, não .há espaçci para um debate de fato • .Tal 

',debate ainda está.em seus rudimentos, está. engali
nhando, está começando. A opinião pública ·e a Im
prensa estão polarizadas com a CPI dos Precatórios, e 
isso tem razão de ser, tem lógica Mas cj1egará a hora 
erh que o Senado F~rál não poderá fugir do debate, 
não poderá fugir dessa cónceituação elementar.· 

Sr" Presidente, S~. e Srs •. Senadores,· quero 
para mim o que .quero para o5 demais servidores, 
quero para mim o que quero para os demais cidadã
os: quero a aposentadoria como garantia de que não 
vou sofrer uma ruptura profunda, uma quebra drásti
ca dos padrões económiCos que,·na vida ativa, con
segui assegurar. Não quero a aposentadoria como 
um prêmio por ter sido 20 ou 30 anos parlamentar, por 
ter sido professor.· Não; quero a aposentadoria apenas 
de uma fonte, dentro dos limites e do teto que consiga 
razoavelmente assegurar os padrões que na atividade 

, consegui para mim e, para minha tamma.. . · 
· Creio que esta é a base racional de nossa aná-

lise e talve1; seja um parâmetro para reflexão nos 
próximos dias que se seguem. 

Muito obrigado, Sr" Presidente. •· ' · 

A Sra. Marina Silvá deiXa a cadeira da 
presidência, que.:é. ocupada pelo Sr. José 
Fogaça 

O SR. PRESIDENTE (José FogaÇa) .:_ Conce
do a palavra à Senadora Marina Silva, para uma co
municação inadiável. • · 

A SRA. MARINA .SILVA (Bioco/PT-AC. Para 
uma comunicação inadiável. Sem revisão da orado
ra.)- Sr. Presidente, Srs. Senadores, serei breve. 

O que me traz à tribuna para esta comunicação 
inadiável é a exoneracão do Suoerintendente do lN-
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CRA do Estado do Acre, que ocorreu em função do 
trabalho que ele vinha realizando. 

Não quero aqui entrar no mérito com relação a 
essa briga por cargos, até porque não faço parte da 
Bancada de sustentação ao Governo, mas faço par
te da Bancada de sustentação daquilo que é pratica
do com decência e com respeito pelo dinheiro públi
co. Até que se prove o contrário, o Superintendente 
do INCRA, Sr. Raimundo de Araújo Lima, vinha reali
zando um trabalho digno à frente daquela Superinten
dência Existem inúmeras denúncias, feitas pelo Sindi
cato dos Servidores do INCRA, pelo Sindicato e pela 
Federação de Trabalhadores Rurais e por entidades 
não governamentais que tinham trabalho em pan;eria 
com o INCRA do Estado do Acre no sentido de que a 
exoneração do Superintendente se deu em função de o 
mesmo ter "batido de frente", como eles ã12em, com ten
tativas de corrupção em obras superfaturadas no IN
CRA do meu Estado. Foi cancelada a licitação porque a 
eflllresa vencedora teria apresentado projeto superfatu
rado. A partir daí, após articulação com alguns políticos, 
foi exonerado o Superintendente do INCRA Tal exone
ração, Sr. Presidente, tem lambém como pano de fundo 
a compra de patrulhas mecanizadas, pois no entendi
mento daquela Superintendência era mais lucrativo 
para o interesse público, em vez de contratar serviços, 
que o INCRA tivesse essas patrulhas, a fim de que, 
em parceria com as prefeituras, pudessem fazer o tra
balho de recuperação de ramais. 

Lamento as razões da exoneração. Se porven
tura fosse apenas uma troca de nomes por motivos 
políticos, eu não viria a esta tribuna referir-me ao 
caso, mas tenho aqui - não sou eu que estou dizen- . 
do - farta documentação '-'faço questão que conste 
do meu pronunciamento, porque não daria tempo 
para ler tud9 ·, segundo a qual a exoneração ocor
reu em decorrência do zelo que o Superintendente 
tinha pela sua função e pelo interesse público. No 
Estado do Acre, durante o período em que o Sr. Rai
mundo de Araújo, que pertence ao PMDB, dirigiu o 
INCRA não houve problemas com nenhum tipo de 
organização sindical, porque ele vinha realmente 
fazendo um trabalho com abertura democrática; 
com discussão e, como disse anteriormente, até 
que se prove o contrário, com zelo pela coisa pú-
blica. · · 

· Hoje· no Acre os funcionários· estão em greve. 
Há verdadeira mobilização de entidades sindicais da 
zona rural que querem, no mínimo, .que o Ministério 
da Reforma Agrária e o INCRA nacional esclareçam 
por que cedeu a esse tipo de pressão; o·que, do 
meu ponto de vista, é lamentável. Tentei falar com o 
Dr. Raul Jungmann, mas não consegui, pais S. EJcl! 
está viajando. Penso que, ao tomar conhecimento 
dessa documentação, o Governo terá de reavaliar 
as razões dessa exoneração, porque não fazê-lo se
ria por demais vergonhoso. 

Tenho aqui um abaixo-assinado da Federação 
dos Trabalhadores Rurais do Acre, do Conselho Na
cional de Seringueiro~._:da CEl.ntral Única dos Traba
lhadores, do Centro dos Trabalhadores da Amazô
nia, da Comissão Pró-Índio, do Sindicato dos Traba
lhadores no Serviço Público Federal do Acre, do Cen
tro de Defesa de Direitos Humanos, que é da Diocese, 
do Centro de Defesa dos Direitos Humanos em Edu
cação Popular, da Rede Acreana de Mulheres, da 
Cooperativa Agroextrativista dos Trabalhadores Rurais 
de Sena Madureira, da Fundação SOS Amazônica, do 
PESACRE e do Grupo de Apoio aos Trabalhadores na 
Área Rural. Poderíamos aqui continuar lendo uma sé
rie de outras entidades, mas não o farei para ser bre
ve. Sr. Presidente, todas essas entidades estão fazen
do denúncias de que a exoneração ocorreu por pres
sões em função de alguém, imbuído da função públi
ca, evitar que o dinheiro público fosse drenado, de for
ma irresponsável e criminosa,·para empreiteiras. · 
· ·' :·· · Quero aqui apenas registrar a minha estranhe2.1t-, s. 
·· .. :, Antes de fazer qualquer julgamento, estou· en" 
~ando, por .ofício, a documentação que dá cionta 
dessa denúncia que estou fazendo,·a fim de·que as 
autoridades federais; o PreSidente· do INCRA;"· o Mi" 
nistro da Reforma Agrária e o Presidente da Repú~ 
blica, tomem conhecimento dos fatos. 

Lamento que interesses paroquiais venhani".i:í 
interÍerir tio processo de reforma agrária e 'de _à"çã6' 
na questão agrária, que estavam dando certo.. · 

Pela primeira vez, poderá haver um acampa-· · 
mento às avessas no Estado do Acre. Em vários luga
res deste País, os trabalhadores acampam para que o 
Superintendente~ seja _exoneradO. No· Acre haveíá úri;l 
acampamento para que ele permaneça. oú para que~· 
no mínimo; sé eselaréçam os motivos ·da sua exonera-· 
ção, que, segundo essa docÚmentação; ocorreu em 
virtude do zelo do Superintendente pelo dinheiropúbli: 
co. Lamento que isso aconteça no Governo do P~i" 
dénte Fernando Henrique Cardoso, ainda.mais quando 
há uma pessoa no Ministério da Reforma Agrária.com 
o compromisso que tem o Ministro Raul Jungmann. 

Concluindo; s~."-"Pr~sidente, não quero, ·aqúi, ta= 
zer nenhum julgamento de valor, mas apenas enca~ 
mintiar ()S .:~oq~mentos qut;! chegaram .. ~sjni~h~; 
mãos,. pelos sir)dicatos, por alguns parla,mentare~ a 
quem esse acontecimento também está causando 
estranheza, para que tenhamos os esclarecimentos 
e, af, sim, podermos nos manifestar baseados em 
uma apuração mais contundente e menos apressa• 
da sobre o aconteceu no Estado do Acre. · 

DOCUMENTO A QUE SER REFERE 
A SENADORA MARINA SILVA EM SEU 
DISCURSO: 
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r MINISTERIO EXTRAORDINÁRIO DE POLÍTICA FUN()[ÁRIA 
~; 1TUT0 NACION;'L DE COLONIZAÇÃO E REFORMA AGRÁRIA· INCRA 

,SliPERINTENDENCIA REGIONAL DO INCRA NO ACRE -SR.I4/AC 

RELATÓRIO DE ATIVIDADES DA SR.l4/AC- 1996 

DEZE.\1BRO/% 

• JdllnSTÉRIO EXTRAORDiliÁRIO DE POÚTICA. FOliDIÁ.RIA 
DlS'ITIVI'O liACIONAL DE COLONIZA.ÇÁO E .REFORMA AGR.ÚUA. ~ DlCRA 

st1PERIN'TSDÊlrCfA. REGIQXAJ,DO INCRA 11'0 AClm- 8R.14/AC 

RELATÓRIO DE ATIVIDADES DA SR..l4/ AC - 1996 

DEZEMBR0/96 

APRESENTAÇÃO I 

O Relatório (:m tela tem como objetivo apresentar as diversas 

atividades desenvolvídas pela Superintendéncia Regional do INCRA no .Acre no 

ano"de 1996. 
Elas foram organizadas em grandes grupos. dando-se Cnfase 

para as Açõc:s Fundiãria:s e de Assentanlento, a Parceria !nstituc:ionaJ e o 

Programa de Redução de CUstos. 
Todas as atitri.dades foram desenvolvidas en;t articulação com 

a sociedade civíl organizada por intermédio do Fõrwn Estadt.tal de Reforma 

Agrária. iostãncia deliberativa. que conta com a. partidpaçào dos trabalhadores 

através de suas organitações. 

A Parceria Institucional e o Programa de Redução de Custos 

criaram condições reais de ampliação das ações nos assentamentos, sein que 

para isso fosse necessârio maior aparte de recursos orçamentários e 

financeiros. 

A experiéncia apresentada pelo Acre, que tem conseguido 

reduzir em até 90% o custo de infra--estrUtura, é o caminho mais viãvel para o 

desenvolvimento e a emancipação dos Proj~tos, resgatando a credibilidade 

institucional e a cidadania do assentado. 

Para o sucesso da Reforma Agrária. brasileira, e preciso: 

reduzir custos, intensificar parcerias e promover o diálogo e o entendimento 

com a sociedade. 

SUMÁRIO 

RAIMUNDO DE ARAÚJO LIMA 

SUPERINTENDENTE REGIONAL 

pg 

AprelleJltaçáo ···-···--·--·-······--···-·-···-···---··--·-··-· 02 

Almdi- ---,-·----·-·-·-·-·---··----·- OS 

INTRODUÇÃO 

O Relatlirio de Atividades da SR.l4/AC procur..t retratar de 

forma' sucinta as principais ações desenvolvidâs no campo da AçAo Fundiâria, 

Assent:imêiltõ;-Ricursos HurâãnôS e lnfra-Estnlfura fisica pelo INCRA,. no 

ãiliblfu -ao-EStã.dO-OOACie, nõ sno·-<fe-tm. 
Apenas para efeito de apresentação metodológica e melhor 

entendic:l.ento dividimos o corpo principal do rciatório em ~ partes, que, no 

entanto, mantem entre si um perfeito sincronismo. 
I - Ação Fundiâria ·: Onde Procurou-se retratar todos os dados 

e números relativos a imóveis em proc:e5SO de regularização visando a 

formação de estoques de t:ena destinados A Refonna Agrária; 

__ D ~ Ação qç ~~to_ - $te~ QS c;Utdos sobre Projetes 

n~S· e antigos· Com enraSe pam as áreas ·desapropriadas,· em fase de 

aquisição, familias assentadas, créclltos concedidos, enfim, toda g;a.lila de 

inf~ pertinentes 'ao assentamento. '" · ~ 

m "Ação de Suporte A Refol'llUl Agrãri.a - expressa o resultado 
de ações desenvolvidas pelos setores meios da SR/14, voltadas para permitir 

que as atividadc:s fins pudessem ~os objctivos estabelecidos; e 
IV ~ Anc:xos - onde estio agrupadas tJlbelas, relações e 

informações complcmc~tareS não menos inlpor1:antes ao n:sultado "final do 

relatório. 
Ressalte-se que tudo o que foi planejado e executado teVe 

como m<:ta. fmal promover um perfeito ajuste entre o binómio terra-homem, o 

que, em pane, foi alcançado. 
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AÇÕES 

FUNDIÁRIAS 
As Açóes Fundiârias foram dcsenwolvidas com o intuito de 

solucionar os problemas pela posse da terra, e ao mesmo tempo, ampliar o 

estoque no Estado. Nesse sentido, os dados abaixo demonstram a politica 

empreendida pela SR 14/ AC visando a consecução desses objetivos. 

PROCESSOS EJd: A!IÁLISE EM EIRABÍLIA AGUARDARDO DECRETO 

Proce..., Imln>el 

00025/96 Espmhara 

00912/96 EspUlhara 

1.176/96 Orion 

llw:dcipio 

Bujari 

,Bujari 

Aacllmdia 

6.622-

2.000 

16.494 

SUBTOTAL -··--·····--··---·-··-·-·------~ 25.116 

PROCESSOS COM DECRET'O 

llunlcipio 

221/96 Ser. Tocantins 1.000 

'222/96 Ser. Tocantins ' Porto Acre 1.880 

223/96 Ser. Tocantins Porto Acre 5.000 
224/96 Ser. Tocantins Porto Acre 2:SOO 

SUBTOTAL ·-··---···--·-··--···-----·-- 16..380 

PROCESSOS DECRETADOS COM AVALIAÇÃO 

llunicipio 

722/93 $e... B. Esperança Tarauacâ 12.883 

990/93 Ser. Paraíso Rio Branco 18.300 

SUBTOTAL ···-·······-·-····-·-··········-~~-····~••••••~··-··•• 31.1.83 

PROCESSOS DECRETADOS COII LAJ(ÇAMEHTOS DE TDA 'S 

Proceao Im.SV.l 

248/94 Ser. 'Iliun!o. Plãcido de Castro 11.965. 

584/94 Ser. Bom Destino Porto Acre 28.686. 

592/94 Ser. Boa Ãgui . Rio-Branco . 4.067 

Sti'BTOTAL. •• - .................... - ... - .... --..... -···-····-··-· 44.718 

PROCESSOS DECRETADOS COM JMISSÃO DE POSSE 

193/94 

819/96 

Ser. Benfu:a 

Faz.Canmy 

llualdplo 

Feijó 

Bujari 

5.380 

8.053 

IMÓVEIS VISTORIADoS PARA COMPRA 

Imóvel Mu.nicipio Área(haJ 

1.575/96 Alcoobrâs Capixaba 11.231 

SU'BTOTAL ············-····--··-···--······-·----···~····--···-· 11.231 

ÁREAS ARRECADADAS 

~ lmó~ Municipio lu.a(hal 

5e7f78 GlebaApui Rocirigues Alves 12.350 
015{87 Gleba Samaúma Sena Madureira 6.870 
092/88 Gleba Havai Rodrigues Alves 34.000 
056/93 G. Paraná dos Mouras R Alves 22.500 
722{93 Gleba B. Esperança Tarauacã 4.000 
130/94 Gleba S. Salvador Ta.rauacá 3.850 

SUB:ToTAL ··••······-----··-·····--···--····-·-···-········ 83.570 

126/95 

127/95 

M. Gerais 

M. Gerais 

Porto Walter 

Pono Walter 

8.300 

100 

----u19796 -GleOO-Tfuil::iãúba Mãncio Lima 11.700 

SUBTOTAL. .......... ·-····-···--·--·-···--·····--···········----20.100 

AÇÕES 

DE 

ASSENTAMENTO·· 
Tendo como meta principal assentar 2.500 .r~ilias em 1?96. 

a área de Assentamento desenvolveu ações que penrutu'am cumpnr o 
programa. A criação de 10 novos Projetas e a busca de .~s para a 
implementação de infra-estrutura nosjã existentes foram intClauvas .salutares 
para o sucesso obtido. 

PROJETOS DE ASsENTAMENTO CRIADOS 

-PROOETO 

PABaixa Verde 
PA $AO Gabriel 
PAAmõnia 
PA Tracuá 
PAiueatan 
PA Nova Cintra 
PA Rio Azul 
PA Envira __ _ 
PA.Amena 
PA -~-DOmingoS----

Rio Branco 
Capixaba 
Mal. Thaumaturgo 
Cruzciro Do Sul 
Rodrigues Alves 
Rodrigues Alves 
Mãncio Lima 
Feijó 
Feijó 
Mâncio Lima 

.ÁREA(h.a) CAP • .U~ 

5.000 179 
8.869 161 

26.000 260 
5.029 110 

873 41 
1.345 57 
6.800 97 
5.380 250 
1.900 19 

685 26 

61.881 1.200 



Março 1997 ANAIS DO SENADO FEDERAL 

DEMARCAÇÕES TOPOGRÁFICAS REALIZADAS 

PRo.rETO ESPECIFICAÇÁO tmm. QUAN': 

PA Baixa Verde Parcela Pw=la !65 

PA São Gabriel p~ Pa=la !.63 
Gleba Samaúrca Perimet:'O Km 130 

Gleba Riozinho 
C loba Oriente 
PA Nazarê 
PA Tracuâ 
Gleba Rio Char!dless 
PA Colibri 
PA S. J. Balanccio 

Perimc:tro 
P<rim«n> 
p~ 

Parecia 
Perimetro 
Parcela 
Lat. Lotes 

Km 
Km 
p~ 

Parecia 

Pn=la 
Km 

PROJETOS OE ASSENTAUENTO CRIADOS EM 98 

i 
··;-~--

Ulll,... r..Tr:K-::1t·'i.•.:. . ' •• 

Nr'·:r,lnt:.:l~hl'•J. 

ÁREAS DESTINADAS A CRIAçAO DE PROJETaS EM 1997 

IMÓVEL ÁRE&(hAI ES"miA-TlVA LOCALIZAÇAo 
ASSENTAME!ITO 

Seringal Tocantins 16.380 327 Porto Acre 
Ser. Bom Destino (Caquctã) 28.686 .300 ·Porto.AJ::re 
Ser. Boa Agua 4.067 202 Rio Branco 
Ser'I'riunfo 11.965 200 Plâc. De Castro 
Ser. Par.aiso 18.300 366 · "õoBmnco 
Ser. Boa &perança. 12.918 250 1»muacá 
Ser. Espinhara 8.622 177 Bujari 
Se<. c.uwy (Extrntivi=o) 8.053 35 Bujari 

SCBTOTAL ·······-····-·- . 10f;.991 1.85': 

ÁREAS EM PROCESSO DE DESAPROPRIAÇÃO 

IMÓVEL 

Seringal Orion 
Gleba Maco.u:i 
stJBTOTAL. ••••• -------

ARE& lha 
16.494 
13.000 
29.494 

móVEL ÁRE&Iha) 

Alcoobrãs I 1.000 
SUB'l'OTAL ·····••u••·····-- 11.000 

l49.48S 

..,...,.. ............... 
234 -
162 
396 

2.803 

I 

.t • • .·,i· __ _. :.~J.lJII~U • tt_t~) 
l ~~~l:~l. 1'~!~1.'1",11~;:;~ !I_\>::1L(4~. 

I!I"~Uftl'"'ll.U. 

tot·~l~ f~'JI.'r.l 

~E!:.'.!.\."'6 

·-e-~·.'1:1 .. 1(11< 

NÚMÉRO DE FAIÚLIAS ASSENTADAS 

Pll<J,IlOfO t.oCAIIZfi~D ÁREA (![a) 

PC Pedm Peixoto ""'"""""""" 317'.588 

PC Soa..,..,..,.. Sa:la J&ad.Uicinl 275.646 
PCQuixad< .......... 76.447 
PCHum:aiti .......... 63.86! 
PCs..tlta I.wia Cnud:o Do Sul 69.700 

P.AS.J. Do~CôO -~ 18.919 
PA St- An~ Do Peixoto 

_ ... 
14.893 

PAc.do Rio Branco 11~56 

PA Figueira RioBranéo 25.937 
PACummu ...,.,.,... 6.lm 
PA.8e%úica 'Rio Branco 5-127 
PAColibri ··RioBnneo "1.356 

- PA F.vo De JMI • Sena l&dureinl 11.405 
·PA~ -Kanoell.hbalo 7.154 

PA Now Deati:no .,.,.,.,. 27.749 

PA Sio G-.briel CopiDl>o. 8Jl69 

PA Baixa. Verde RioBianeo 5-000 
'PA~cia ..... .,.,..,., 26.000 
PA- Cruldrv Do SUl 5.029 
PANovaCintm, Rodziguea~ . !.345 
PAiucatan Rodti.pl.a Alft:s 873 

P?.Sio~ - Rodrigu.ea.Alvn 27.698 
PA,...,.. :' ·Rodrisun /tlvea 5.47-4 

PA Vi'tllAlegre RioBnac:o 997 
PAEnW. .,.,.,.,. 5.31!0 

PAAmena Feijó 1.900 
PA Rio Azul WocioLima 6.800 
PA Sio Domingos JNbeio Lima 685 

PAE Rioz:inlw SeDa Madureira ...... 
P.AEPorto Ric:c Epita.:ioLlndi& 7.530 
PAE Santa. Quiteria Bfuileia 44.205 
P.AE Chico Mendes Epitaciollndja 24.898 

TOTAL •.•.•••••••••••••• ........................ 1.141.714 

393 

ISO 
50 

!30 
102 

38 
189 

F.ud!.wl 
ASSE1ITADA!I 

293 
29 
20 ,. 
92 
!88 
164 
106 
52 
14 

156 . 

8": 
.. 56: 

10 ... 
66 

~151' 

177..: 
·212 . 
!10 
47 
32 
43 

• 
2 

242 
!9 
35 
26 
34 
18 
S3 
59 

2.545 
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PROJETO 
PA Santo Antonio do Peixoto 
PA São Joao do Balanceio 
PACumanJ. 
PCHumaitá 
PC Pedro Peixoto 
PA Novo Destino 
PCQuixadá 
PAPavâo 
PASáo Pedro 
PAColibri 
PA Favo de Mel 

. PA Benfica 
PC Santa Luzia 
PAAmõnia 
PA Figueira 
PA Carão 
PAE Porto Dias 
PAE"=>a=o 
PAE Perto Ric:o 
PAE Santa. Quitéria 
PAE Chico Mendes 

FOMENTO 

N" FAMILIAs 
J69 
224 

6 
14 

lSl 
38 

4 
3 

19 
30 
28 

120 
72 

156 
107 
102 
51 

lOS 
20 

145 
45 

VALOR (R$) 
101.400,00 
134.400,00 

---4.440,00 
10.360,00 

111.740,00 
22.800.00 

2.960,00 
2.220,00 

14.060,00 
22.200.00 
20.720,00 
88.800,00 
53.280,00 

115.440,00 
64.200,00 
61.200,00 
34.200,00 
63.000,00 
12.000,00 
87.000,00 
27.000,00 

S U BT O T At. ·--··---·-··--- 1.6u;: . 1.DS3.520,00 

HAIIlTAÇÁO 

PROJ.I!:TO 
PA Santo Antonio o Peixoto 
PA São Joao do Balanceio 
PACUmaru 
PANovoDestino • 
PA Figueira 
PA Canio 
S U lJ TO TA. L·-···-·-·----··-

l<"FAMÍLIAS 
83 

'83 
60 
47 

259 
123 

""" 
.l TOTAL •••.•••••••••••••••••••••••••••• 3.~93' 

CRÉDlTO DE PRODUÇÃO-PR O C E R A 

PROJETO PROJ. APROV. VALOR PROJ. APROV. 

CEPRC :..RS :. IU:IA ,: .. , 
PC~Peixoto 101 520.502,95 70 

PC Huznait6. os .38.038,50 os 
PC.Ro:dençio ·.:- 4."973".60 

PAFigueir:a 27 -~25.599,98 17 

PAV"IoSta~· 5 24.BSS,40 5 

PACu.maru 4.785.30 '· . PABcllDCil. • 03.986,50 

PA EWxa Verde 6S 316.375,38 33 

PA S. J. do Batanodo 6 30.47s,16 

PA Espinhara ........ 784,40 

PCS&nt&.I..wiA 25 ~,125.960,00 l9 

PC """"" 
42 =174.716,00 

PANI&Z&f6 II !73.476,00 ll 

PC Bóa EapeninÇII 16 .• 79 .. 413,00 

PA FAVO de Mel 22 •.•. 1!>1.447,00 

PA Novo Destino 19 

PA SiO Peàro 34 :• '•139..338,00 ... 
TOTAL----- = . 1.78&730,17 "'" 

AUMENTAÇÃO I FAIIJUAS BGlEFICtAOAS 

VALOR (R$) 
149.<400,00 
149.400,00 
108.000.00 

84.600,00 
582.200,00 
246.000,00 

1.2-55.400.00 

VALOR. 
R$ 

227.236.110 

. 7-266.00 

3.569,20 

45.522,20 

22.506,40 

124.168 ,58 

• 40 

.so 

00 73.476,: 

.so --55.767 

139.338. 

'19•.249 

., ... 
""" C'"' 

00 ... 
l 
I 

I 

FOMENTO I FAMiUAS BENEFICiADAS 

HA.BITAf;AOJFAIIiUAS BelB"ICIADAS 

./ 
I 
; 

INFRA-ESTRUTURA 

; 
\ 
I 

IBWiill 
1•'"'11 

~I 
! 

Nesta atividade, dois fatores merecem .:ser destacados: o 
primeiro são as patccrlaS laritó 110 àãlbitóUiStifuCionS! QUanto da ·cori:ninidade 

_ ~_ru;n_~_o __ segundo, que é consequéncia imediata do primeiro, foi .a 
redução de custos na dinãmica de abertura e recuperação de estradas vicinai:s 
sem prejui%0 da qualidade dos trabalhos. . 

Implantação de 23,5 Km 
R$., PROJETO FIGUEIRA de estrnda (Obra licitada). .. . . 

Pn:ço médiO por ((m/ R$ ·,· . 
25.69_7.89 .•. 603.900,54 

:;:u:ae~ 
... 

R$ 
DE!<ACRE).Pn:ço/((m R$ 

PROJETO PEDRO PEIXOTO 
704,61 ........................... .••• 458.000,00 
Reforma de prédios 

. administrativos. ............. •.••• 139.571,26 
Recuperação de ruas na 

.. sede ......... ----··--····--··-· ···-· 27.730,00 
.... 

Recuperação de 200 l(m 

PROJETO QUIXADA de estrada (ParCeria R$ 

DERACRE). l'n:ço/Km R$ 
930.00. ' ...... • ..... 186.00000 

tmplantaçào de 30 Km de 
estrada (ParCeria R$ 

PROJETOBENFlCA 
DERACRE). Pn:ço/((m R$ 
4.000,00 .......................... .. .. -120.000,00 
Construção de duas 
escolas cm alvenaria. com 
ã:rea de 85,26 m~ cada .... ... 33.202,.32 -
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Recuperação de I 20 Km de R$ 
PROJETO SANTA LUZIA estrada (Parceria ___ _ 

DERACRE) •••••.•••.••.•••••••..•••••.• 131.294_,15 

,. .,. 

A recuper.tç:áo de a-am.aia na 
UA Santa Luzia. (foto) exigiu 
do INCRA açóeiS na .entido 
de: envolver toda a 
COIP.unidade de asacntadOG 
e entidades ICstaduais. O 
ruult:ado bi a n:eupenrç.lo 
de grande parte de :cWs 
antes int1:aíegâveis ao pn:ço 
médio de R$ 1.094.11 por 
ICm. 

~raça~"" ,;:: a~ R$ 

PROJETO SÃO PEDRO DERACRE). Pre<;fJ/Km R$ 
1.094,11 oo•ooooooo•OOOOOOOOOOOOOOOOOOoOOOO ~--·"S4A705,85 

PROJ. BAIXA VERDE 

I PROJ. S."· BAIANCEtO 

I FROJErO SÃO GABRIEL 

PROJETO HUMAITA 

PROJ. FAVO DE MEL 

SEDE SR.I4/AC 

ImplantaÇão de 20 Km de estiada 
(Pu=ia{DERACHEI. l'<e<;o/km RS R$ 
4.000.00 ·-··--------~.----· 80.000,00 

Construçlio de uma escola cm R$ .• , 
alvenaria ~ 85.26 m:r ------·----· • ____ 18.137 ,16 ~-

Construção de uma escola em . .; __ ,.:~' R$ .·.·c~ 
alvenaria com 85.26 m:r •.••••.•.•.• . •....• 16.601,16 

Recuperação de 200 Km de 
e:~trada (Parceria com o 
DERACREj. heço/Km R$ 

1.000.00 ··-································· 

Construção de duas escolas em 
alvenaria com ãrea de 85,26 m:~ 
cada ........................................ : 

Reforma de prédios .•••••••••••...•. 

R$ 

R$ 
... 33.202,32 

I TOTAL DE RECURSOS (R$) ......................................... 2.314.313,36 

PARCERIAS/CUSTO 

É importante observar que do programa de paro:rias 
conseguiu-se reduzir em 9()Q.k (noventa por cento) o custo de abertura e 
recuperação de ramais. 

Esta operação consiste na contrataçã.~ de mãquinas ·que 
chegam aos assentamentos através de acordos de cooperação técnica com 0 
De~nto de E:stradas e Rodagens do Acre - DERACRE efou .Prefeitums 
M~s. em articulação com as comunidades que, de forma org:ar#ada 
gerenaam toda operação. · : ... ' 

Cabe ao INCRA disponibilizar cambustfveis e equipru:lleotÕs, 
ao DERACRE efou Prefeitums. a responsabilidade t:&nica c ·:o 
acompanhamento diário. Já às comunidades, a al.iolentação dos operadores, a 
piç:arra {laterita), a mão-de-obm e a madeira para construção das pontes. · 

Os resultados obtidos fomm os mais satisfatÓrios possíveis, 
haja vista a participação efetiva das comunidades, a ampliação da capacidade 
de atendimento aos assentamentos, a valorização das obras pelos assentados e 
a =!ução de custos baixando de R$ 15.000,00 (quirue mil reaisl para R$ 
1.000,00 (hum mü reais} o preço médio por Km recuperado e de R$ 40.000,00 
(quarenta mil reais) para R$ 4.000,00 (quatro mil reaisl o preço médio por Km 
abertc. : .... 

Num .râpido c:xerdcio de ari~tf.ca, é: possivel provar, 
usando o preço histórico médio pago pelo INCRA, que os recursos utilliados 
para recuperar apenas 100 Km (cem quilómetros) de ramais são suficientes 
para adquirir uma patrulha mecanizada que terá capacidade para manter 
recuperados 300 Km/ano e ainda atuar na açudagc:m e na mecaniz:açâo 
agricola. 

Portanto, quando aimnamos que a Reforma Agrária s6 terá 
êxito se reduz_irmos custos e intensificarmos parcerias, é porque, na prática, 
estamos exerotando e comprovando esta tese. -

PROJETO LUMIAR 

Em fase de implantação, suas atividades estão voltadas para 
assessorar tecnicamente a gestão da organização da produção e da 

comercialização nos assentamentos de Reforma Agrária, tendo em vista a 

implementação de um processo de aprendizagem coletivo das comunidades 

assentadas, na busca do desenvolvimento sustentado e da melhoria da 

qualidade de vida. 

ÁREA DE ATUAÇÃ.O DO PROJETO LUMIAR NA 1• FASE 

PROJETO 

PA Baixa Verde 
PA São Gabriel 

-- PA Figueira 
PACarno 
PA São Pedro 
PA São J. do Balanceio 
PA $tO. Ant. do Peixoto 
PA Favo de Mel 
PAE St". Quit<ria 
TOTAL----

ft"'FAIÚUASA 
SEREK 

BENEFICIADAS 
165 
163 
348 
263 
351 
264 
212 

·180 
. 207 

2.153 

LOCALIZAÇÃO 

Rio Branco 
capixaba 
Rio Branco 
Rio Branco 
Rodrigues Alves 

· Acrelândia 
AcreiOnclia 
Seca Madurcim 
BrasilBa 

fço~ DE sUPORTE AI 
fREFORMA:AGRÃRIA I 

·· As refonnas e ampliações dos espaços ilSicos, o 
reaparelhamento de Setores complementares e o investimento na capacitação 
de .. recwws humanos_, fo_rant,.~prescindiveis para que a SR.l4/AC 
desenvolvesse de 'forina mais' OUSQ~ suas funções ey com isso, resgatasse -sua 
credibilidade juntO à comunidadeTOCâ1. 

RECURSOS HUMANOS 

Os 384 servidores que compõem a lotação da regional foram 
peças fundamentais para que a S.rtl4/AC obtivesse edto em suas investidas 

'no ano de 96. 
Independente de l:::ategori8. funcional, nivel de escolaridade, 

área de atuaçiD ou qualquei:_ oqtrç,fatot", -~' indls&ltamente, se engajaram 
no sentido de dar uma resposta ~~. ~ ·anseios da aociedade por uma 
oerdadeúa Reforma Agrária. 

Instituição e servidor constituíram uma parceria 
comprometida com a busca de soluções para a questão agrãrla. Por p8rte do 
primeiro, coube melhorar as condições ambientais de trabalho e propor ações 
sérias-c t:ral1.:ipal'en. Já aos servidores, agem com a consciência formada de 
que a motivação não estã t'eSUillida somente no !atar salàrio, fio:ru reservado o 
papel de agente implementador das ações do órgão. E o fizeram com dignidade 
e competencia. 

Podemos . afirmar, 5CIIl medo de c:n-ar, que a mMia de 
produtividade alcançada pelos servidores, nos ültimos tres anos, superou em 
até: 10 .. ezes a. média consegUida nos anos anteriores. 

Inaugurada hã mais de vinte anos, a SR.l4/AC e algumas 
Unidades Avançadas estavam com suas Instalações completamente 
sucateadas e absoletas. Foi preciso açõcs enérgicas da direção local para 
-revencr- este- quadro--que~-sem: âúVida; influenciava negativamente no 
rendimento do corpo técnico. 

Assim, o investimento maciço no reaparelhamento dos setores 
. a~v~ _da co!!lp~ d~ E~~- e·m~-e~~s_egl:ti.f!~~E'_!•_a_ ~~ção_ ~~-~e . 

das dependencias fisicas internas e externas e a adoção de proceS§O_? 
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fundamentados nas têcnícas de reengenharia aliada a um esrudo conciliador 
de espaço{atividades/tempo e custos, foram medidas que contribuíram para 
resgatar a dignidade do servidor e d.inamizar as ações bãsicas de Reforma 
Agrária. 

Hoje a SR.l4/AC está de cam •nova e os servidores, 
conscientes do papel que devem desenvolver em prol dO homem do campo. 

TREINAMENTO E CAPACITAÇAo 

O JNCR.f.,/AC n:alizol.l no ano de i996 cerca de 69 eventos de 
treinamento e ca:pacitaçã.o de servidores, envolVeridO uma clientela de 845 
pa.rticipantes,·com custos·orçados em tomo de RS '63.200,00. A média de 
parti!=ipação chegou a 12,24 pessoas por evento e os custos, a R$ 915,00. Em 
relação aos anos anteriores, o quadro que se apresêritá é o seguinte: 

~ 1993- foram realiz:ados 03 eventos 
- 1994- foram :realizados 13 eventos 
- 1995 - foram realizados 64 eventos 
- 1996- foram realizados 69 eventos. 

Os treinamentos de 1996, segundo' as suas Camctc:risticas e 
objetivos, podem ser mais bem agrupados em: 

- A.çõe3 de suporte à -kirormáticá -~2S C:veotos · 
, - Ações de desenvolvimento gerencial- os eventos 

- Ações de suporte à Reforma Agrária ;.13 eventos 
- Apoio às ãreas ~ldn_linisti'ativas ~ ~ eventos 

As parcerias fomm tundamentai:s. para: o. , sucesso das 
atividades e tivl::nua como contrapartida a redução de custos. Dentre as 
parcerias que trabalhanun com a SR. 14/AC. tio .campo de treinamento de 
rec:ursos humanos, podem ser destacadas as n:aiiz:a.das com a seguintes 
instituições: ESAD, TRE, SINDSEP, DFC, CUI', DFAARA. EMA:P, FUN!J, FAO, 
UFAC, SENAC, RECA,. SEPLAN, SENA! e Prcfeitura.Municip.al de Rio Braiico-. 

O ponto alto das atividades ficou por conta da realização do 
Semfnirlo Reforma Apúia • Asserteme.atO. Eztratfrist&s: A RN.IJdade. 
Ataal, no periodo de · 26 a 28.03, contando· com a p:esença. do • enta.o· 
Presidente do INCRA, Raul David do Vslle JlinioP:-- ··· · '··· .. 

. Outro fato que merece ser destacado é que, no campo da 
informãtica. a SR ministrou treinamento nas Unidades Avançadas Humaitá e 
Boca do Acre • pam servidores do INCRA lotados nos munidpios de Lábrea. 
Benjamim Constant., Apui, Borba,. Huraait:á. e Boca do Acre. no Amazonas. Em 
Rio Branco, para os servidores da FUNAI, DFAARA e Projeto RECA. Isso s6 foi 
possivel porque a Divisão de Recursos Humanos investiu no preparo de. 
instrutores pam atua:r no Centro de "n'einamento-4eJn(ormática. Atualme:nte, 
a SR.l4 conta com OS instrutores { Servidores:::s:bi Quadro de Pessoal_do 
INCRA}, 03 a mais que no ano de 1995. -- - · -

TRBNAIIENTO E CAPACTrAÇÃO 

AQUISIÇÃO DE PATRULHAS MECANIZADAS E VIATURAS 

Visando criar as condições ideais para d. 

-emancipação dos Projetas existentes, alguns com ãté 18 artes, 

foram adquiridos, com recursos do orçamento, atravês de 
remanejamento, seis patrulhas mecanizadas. Elas atuarão na 

_r:e_c.up_e.tação__da_Illalha viária e servirão para desenvolver a 
piscicultura e a mecanização dos assentamentos, assegurando o 
escoamento da produção e ampliando a geração de emprego e 
renda. 

DISCRIMINAÇAO 

Trator de Esteira 
Motoniveladora 

QUANTIDADE 

06 

VLR. UNITÁRIO VLR. TOTAL 

!MI=~- (R$1 
179.000,00 1.074.000,00 

Pá Carregadeira 
Caminhão Basculante 
Caminhão I Apoio 
Jeep 
TOTAJ., ••••••••••••••••••••• 

06 
06 
10 
03 
10--

156.690,00 940.140,00 
88.000,00 528.000,00 
86.061,00 860.610,00 
44.587,00 133.761,00 
31.500,00 315.000,00 

3.8SLS11?00 

OBRAS EXECUTADAS 

LOCALIZAÇÃO ESPECJFICAÇÁO 

UA Humaitá Reforma postos de saúde e policial 

VALOR(R$1 

39.645,41 

334.308,56 

!55.452,48 

171.592,00 

. ...35.027,00 

UA P. Peixoto Construção de 16 pontes e 64 buciros 

PA Pavão Const. 1 posto saúde e 1 escola 

Construção de 21 pontes 
·· Reforma' prédio. Cadastro/Fundiário 

UAS. Luzia 
Sede

'TOTAL-~-.. --~::··-·-~-----~-----·.""":---:- ... _636.02~~ 

~~~SiçA.O DE EQUIPÂMENToS DE mFORHÁ.TICA 

&SPECIFICAÇÃO QUANTIX>ADE VALOR" (R$ 
~, Notebook 

"H:ub':s 
~sde".rede 

Micro pen~ com Çd_-room 

Wcro pentium 
Impressora.jato de tiilta 

.. Impre:ssorajato de .'ti?ta. 
Servidor de arquívo 

Rack 
Estabil.i%ador de 1 leva 

Estabilizador de 3 kva 

Estabilizador de 10 kva 

Estabilizador de 7 kva 

Nobreak de 2 kva 

7 

3:5_ 

7 

15 

5 

2 

1 

. .1 
1 

2 

2 

3 

1 

6.797,00 

. 20.134,93 

- ~&QQ,QQ 

31.913,00 

-."54.900,00. 

4.225,00 

5.712,00 

2l.98o,oo· 

2.8so;oo · 

132,50 

1.874,60 

·7.900,00 

10.950,00 

3.790,00 

I'15.9S9,03 

DEMONSTRATIVO DE RECURSOS APLicADOS 

"""'-"=..,..,.,.,.. """""""" RZCUl'OOO 

"""""""' Jll'LICADOS 

. Sist. Proc. Dados :' '141.704,00 . 140.661,68 

Cr6ditD p/ Implantação 1-9133.240,00 1.983.240,00 

.Assist. Jur. Sind.. Rurais 20.000,00 20.o00,00 

Manut. e Atualiz. Cad.. Rural ·~, . 45.800,00 45.206,06 

EspeC. · e Apeifeiçoamcnt<> 110.558,93 105.313,11 

Assist. Finan. p/Manut. Ensino 66.000,00 51.340,38 

~.Cone. Vale'Ir.mspor,te. 115.097,87 . 104.280,72 

. Auxilio Refeição .. 71.669,80 .. 39.808,80 

: QuaJid. · Prod. no Setor Pub. Fed .. 18.567,12 17.760,45. 

lden. ~-.Úteis NeceSsãria.s 570.597,SÓ 537:185,95 

Assist. Pré-Escolar 134.634,00 118.941.45 

Manut. dos Serv. Adm. Geral 11.867.924,80 11.673.609,65 

·Adm. de Projetas 373.420,26 3,57.633,67 . 

.;..OI)isc_..~,-~~-.Q~T~ 2.373,68 1.080,00 

Demarcação Topogrâílca 60.242,00 51.482,53 

Imp. e Const. de Proj./ Ac 8.936.925,40 8.661.194,64 

Enc. Inat. e Pensionistas 557.804,37 554.197,61 

T-0 'tA I. ...... ·-·•··~·:-··~·········~·-..-.• ,....,_ 2!$._01f? .. _ss~."r.i .. :Z.i.~936,'1Q 

"'"" 
APLICAÇÁO 

99,26 

100,00 

100,00 

98,70. 

95,26 

77,79 

90,60 

. ·ss.S:<' 
95,66. 

94,l~f 
88,34 

98,36. 

95,77 

45,50-

85,46 

96,91 

99,35 

97 •. 5~ 
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PATRULHA MECANIZADA 

1. Composição 
2. Custo de Aquisição 
3 • .11antagens e Coeficientes têcnícos 
4. Produção e Produtividade 
S. Gestão · 

1. COMPOSIÇÃO 

Uma patrulha mecanizada se compõe dos seguintes 
equipamentos: 

02 tratoces de esteira · ~." 
02 roJos compactador 
01 motoniveladora 
01 pá carregadeira 
04 caminhões basculhante 
01 caminhão de apoio 

:Z.CUSTO DE AQUISIÇÃO DE 01 PATRUUlA MECANIZADA 

EQUIPAMENTOS QUANTIDADE VALOR 
UNITÁRIO 

VALOR 
TOTAL I 

Tratar de esteira 02 179.000 3Se.oo;:l 
Rolo compactador 02 83.800 167.600 
Motoniveladora 01 156.000 156.000 
Pá carregad~ira 01 88.000 88.000 
Caminhões basculhante 04 86.061 344.244 
Caminhão de apelo 01 44.587 44.587 

TOTAL 1.158.431 

Fornm cansidorados os custos da última licitação · 
·eal:zada nesta Superintcnd~ncia, conforme Concorrência Pública n002/96. 

3. VANTAGENS E COEFICIENTES TÉCNICOS 

3.1-VANTAGENS 

Plane;, mente com a patrult1a mecanizada disponível, o 
planejamento nas operações de abertura e recuperação de ramais será elaborado 
com antecedência sem nenhum risco qUanto a execução das atividades 
programadas. 

Cronograma - o cronograma Fi::i•.=o de exeaJÇão das metas será 
elaborado levando-se em consideração },!,::: condições dimáticas focais, 
possibilitando a execução das atividOOes programadas, evitando o eterno 
problema ocasionado pelo atraso na li~o dos recursos. 

Custos - a redução de custos é uma reaÚdade comprovada. No caso 

do Al:;re, a abertura de ~s que custa R$ .1'10.000,00 (Quarenta Mil reais) por 

Km. caiu para RS 4.000,00 (Quatro Mil reais), enquanto que a recupemção, cakâ 

de R$ 15.000,00 (Quinze ~ii reais)/Km para R$ 1.000,00 (Hum Mil reais)Km, 

apresentando uma redução em tomo de 90%. 

Parceria - Os dados obtidos pela Supetlnlendência do Acre, 

demonstram que a partldpação das Prefeituras e comtridades, tem sido o rator 

mais importante na estratégia de gestao compartilhada e reduçao de custos. 

Geração de. ~o e Renda - de aooo:So com as peculiaridade$ 

locais. mais dois programas serão impfon191"11ados através das patru!has: 

mecanizadas com Objetivo ~e: elevar a produy7io e produtividade. e çantribuif com 

Q aumento da renda ranulíar, através da pisdcuitura e tneeanização agrícola. 
'·.· 

3.2 - VIABIUDADE ECONÓMICA 

Para adquirir uma paln.dha mecanizado CX~mpleta, é necessário 

~R$ 1.158.431,00 (Hum Milhão, CenJo e Cioqúenla Mil, Qualro=entos e 

Trinta e Um Reais). 

o preço de abertura' de ramais (implantação) é do R$ ~0.000,00/Krn, 
loi'Jo, fica comprovado que os recursos nccc""..sârios para adquirir uma patrulha 

completa, permitiria apenas a ~lantaçAo do ~.96Km, ou seja: 

ill!i. '431 00 = 28,96 

40.600.00 

Com relação a recuperaçáo de ramais, o pceço d~ R$ 15.000,00 

{Quinze Mil Reaís)lkm, pecmitiria apenas a recuperação de 77km. ou seja: 

1.158.431 oo o;;Z"L 
15.000.00 

Segt.<ldo dado> oblldos nas .operaç6es de """""' através de 

maqumas alugadas para um perlodo de OG(ools) meses, ~ a cegulnte 

Conclusão: 

-.cada pab"Uiha tem ~de: · 
~antacão de ramais - 100f{m · 

• recuperação de ramais ~ 200Km 

É importante observar que se licitados e executados por empresas 

particulares, esta operação custaria ao INCRA RS 7.000.000.00 (Sete Milhões de 

Reais). 

Aléin das atividãdeS de 'Unj::it3ntãçáo e·-rea:iperaÇáõ-.-dé ramSis; as 

patrulhas aluarão na mecanização agrlcola e açudaqem. através dos 

flflanciamentos do PROCERA, FNO e PRONAF, que alimenl~o o Fundo de 

Manutenção dos Equipamentos. 
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S. GESTÃO 

O processo de gestão inicia-se c.:om a criação do Conselho Agrário 

Municipal, constituído por representanles do INCRA, Estado, Prefeituras e 

Trat-afhos Rurais, •.--:m competência Para pl:snej'Dr, acompanhar e avaliar todos as 

atividaOes desenvolvidas nos Assentamentos com as pa!rulhas mecaniza®s. 

O ~elho será responsável pcl3 aiação e gestão do Fundo de 

manutenção dos equipamentos, prov,e!1lenlr-s dos financiamentos agrícolas 

através do PROCERA, FNO e PRONAF. 

Enelentfssimo Senhor 
Fera•udo Henrique Cardoso 

Brasilta. 24 de m:m;o de 1997. 

Presidc-ote da República Ftderati,·a do Brasil 

, Senhor Presiderue, 

Tenho a honra de cumprimentar Vossa Excelência c · 
venho reiterar o meu proa:sto contra a danissào·do Sr. ·Raimtmdo de Araújo 
Lima da Superintendência Regional do lncra no Acre, baseado em graves 
infoa:nações que me for:am repassadas, as quais atentarn contra a seriedade e 
transparência que devem nortear o serviço público. · ~ · .. ~ :. .. .. 

· · · -- ·eons~am dessas infOimaçllcs, -seÍlhàÚ'r<si&:mõ;-que 
o Sr. RaimUildo de Araújo Lima, indicado no cargo pela bancada do P.MDB do 
Esudo, foi demitido porque ,.,;. se coofronll!do c<>m alguns de seus 
indicadores no ano passado ao éancclar uma licitaÇão no valor de USS S 
milhões e rcmanejar os recursos,\ destinados à abertura c conselvaç:ão de 
rmnais, para a compra de patrulhas mecanizadas. a serem gerenciadas com a 
participação das prefeituras e colonos dos projetas de. assentamento. · 

Com .essa decisão, Senhor Presid~mç, o ex· 
supttintendente do rncra ter:.! contrariado os intereSSeS de algumas cmpreiteitas 
locais, c:spec:ialmente és vin • .lladas aos seus .indicadon:s pOliticos. 

Com vistas a provar que o Sr. Raimundo de Araújo 
Lima .. iDha exercendo. com competência e probidade, um excelente trnbalho 
em favor da politica ogniria do meu Estado do Acre, informo a Vossa 
E.welência que o a-superitUendeote conseguiu reduzir para meoos de USS 1 
mil o custo de tecupc:ração Jos ramais, que as empreitciras não realizam por 
menos de USS lS mil. Além disso, conseguiu ~ai....ar em caca. de 90"/o o custo 

do quilõme:ro de aberrura de r.unais, que passou dos USS 40 mil cobrados 
pelas empreiteiras para apenas US 4 m ii. 

O remanejamento dos US$ 5 milhões possibilirou ii 
Superintrendência do lncra 110 Ar::re comprar·cinco pauulhas mecanizadas. cada 
uma formada por dois ttatores de esteira. motoniveladora, pâ carregadeira. dois 
rolos compacradotes, quatn> caminhões caçamba e um caminhão de apoio. Os 

· eq1lÍJ>"'lleDtOS dessas cinc<> patrulhas me<aniz.adas; Sonho< Presidente, b!m 
capacidade para. em um ano. abrir SOO .quilõmelros de ramais e recuperar 
outtos I mil quilômetrris, ao passo que, se: o Incra conttaraSSe uma empreiteira, 
esses USS 5 milhões seriam suficientes para pogar a ab<ttu.ra de apenas 125 . 
quilómetros de ramais. 

PresrO essas informações ernbuído do majs elevado 
espírito público e reitero a rniDha incompreensão pelo afastamento do cargo do 
Sr. Raimurulo de Araújo Lima, que precisa ser melhor csclan:cido para a 
opinião pública do Aae. . · · ·~ 

Atenc1osam~ 

CARTA AO EX-SOPERtNTEN"IliNTE DO INCRA NO 

ACRE: " Raillluncdq___AraÚio d.e L~". 

senhor Raimundo Araújo de Lima, nós, vereadores dO município º--~ tHo 
BrAnco, infra-a~sinados, vimos manifestar a nossll irrestrita soli -
dat'iedade. 

E: latente no seio do povo acreano senhor ex-super.intendente, o sen· 

tirnento de revolta e indignação pela sua substituição; pessoas que 

não eram nem beneficiadas cora os s~rviços da instituição que v. Sz. 
dirigia, nos procuram para raaê.ifestar os seus sentimentos. 

o reco!'lhecimento pelo seu Trabalho perpassa todas correntes poli -
ticas. 

No Brasil~ .explodem conflitos fundiil:ios, resultando em assassinatos 
coletivos, aumentando esta chag.a que é o problema da terra no nosso 
pais. No Acre, sua gestão teve como marca destacada a mediação ·dos 
conflitos e serviu como espelho para as demais superintendencias Co 
Brasil. Foi um -TrabalhO Piofic:UC-,- é t.B.n-tõ;: que ho-je as entidades ci

vis, de trabalhadores, de produtores rurais, a entidade. representa
tiva dos .servidores do INCRA, representações politicas, personali -
dades, se 1;-evant'am pâra defender a.'s'ua pé:cill4nência 'frente a insti -
tuiç.ão :resPorl~ivel pela 'REFORMA 'AGRARIA NO ACRE., 

S difieil"ho~é:'no\Br~si~1 ~&~nliof'~~:.stipe:rin::endent~#: ~ns pÚblicos 

serem sub~~i~~ido~· d8 :'ca:r9~s e .a' popu:taç~o.~e, .levan:t;_ar para defen -
der a sUà7':~ê~~i~;~~is':ttm .. ~~i.;í.~ia~o: HinistrO~·s.ão substitt:!

dos ~d:..~<:amente,' altOs .executivos de'·e:sb.taia ··br.asileiras,~·e não 
h.S. sequer· Wna··-~nifestação ·por· pa:;:te da sa"ciedade. 
o Clamo~:·~'o: C~··e··da· .cidade ·_pela .'súa pel:.nan~n-ei.a~ .. e .:a· deiaonStraçio 

de ieco~e~~nt;O.~ ~P:ei.~ ~.:·:tn~;-eSse ~là 'Continuidade dO.:; seu 
trabalho e' de"$'aa· 'l!(zuipe; :so· iri@spondveis poderiam -estar interessa

dos n4 interruPção'·des.te trabalho. levado .a cabo pela superintendê::cia 

do INC~ .!_1~:~ ~~~~~ 
Podes-~t"é~P:eti~ãr·:Sen~or ·-e.x-supe~~tendente ~ . 
Fui puriid~:~'r:.~s"i~~-~·-t;~·~lhanc;o' :~i:retame~te? 
Punido·,~~tar .aÇi:ndo ~~ competencia? . '. 
Punido~~Po~·:fr:~ão deixar\ o .aparelho·da.P.EFOru-iA AGRARI:A no Acre·· ·vira: 

~ ,. •· ~ : '· . . . :, 
inst.rumen'to' de e;squei~U~s? 
senh0r:;ex~~~~i~te·~e~fe 6• ~UC':o:estã _em· plena mutação#·· o nosso p_ais, 
as nossas instituiçôes, o.s nossos c~~cidad.ãos. Mais cedo ou' mais 

tarCe, ser!,. c;"s:;ad_o_~;l~ .. ~~o. o passapo~e doS que protlOVel!l. os im.;:-e
dirner:t~s .a~!_abalho, que se constitui em verdade~ros crimes e.~ 

les.a·p4tria. 

Não esmoreça senhor ex:-superintendente: ~ Acre e o Brasil precisam 

de pessoas coma sen'hor :· 
A história tem wna marcha implac.ivel, .amanhã ou depois ela acertará. 

as contas· ·cotn os que est.io em débito consigo. 

N.âo se conhece carrascos~ tiranos, que c.ão tiveratn que, acertar as 

cont4s com a hiStória. 

Saudaçôes politicas. 

. . 
l_"""\,~· :.'li_\..C'!,. 

_..,· .. 
;:· .~ Jo •' -: • ':;:···· • 

_.,·-'i ,,..----.< 

·.·.~ ·...:.. ·.· .... ·~ .... : :.- ·. l· .::-.: ~----

G~J..-1 C~D.,e~-·· :.·, 
. \ "'-S-.,---

... .,::-4 ,/-)/11•6-::~;,,.,. ~ .. ( ..... 
· b n~-,.:,: r- Y'>=" 1'C7---,C~ . 
.-: .. ; -. . .. .... ·-: ._./ .. 

" ov f-l CA !~'>(! Bd 
'R'l.:J "b!<-0'('[ ç:) -.4c 
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Bra"ilm. ~-I de março de 1997 

E:tmo. Sr. 
Raul Belens Jungmano Pinto 
Ministro Extraordinário da Reforma Agrária 
Brasilia- DF 

Sr. Minístro, 

Tenho a honra de cwnprimentar V. Exda. e 
apresentar meu proteS'tb contra a demissão do Sr. RaimUJ"'do de AraUjo Uma 
da Superintendência Regional do incra no Acre, baseado em graves 
informações que me foram repassadas, as quais atentam contra a ~riedade e 
transparêncía que devem nortear o serviço pUblico. 

Constam dessas informações que o Sr. Raimundo d~ 
Araújo Uma,. icdicado no cargo pcla bancada do PMDB do meu Estado. foJ 
demitido porque teria se confrontado com alguns de seus indicadores no ano 
passado ao cancelar uma licitação no vaJor de US$ .5 milhcks e remanejar os 
recursos, destinados a abertura e conservação de ramrus, para a compra de 
p$U.lhas mecanízadas, a serem gerenciadas com a participação d3s prefeitlJI"aS 
e colonos dos projetes de assemamento. 

Com essa decisão, Sr. Minis1r0, o ex~superintendente 
do Inaa teria comrariado o· in~ de algumas empreiteiras locais, 
especialmente as vinculadas ao:· ·::us indicadores potiticos. 

Com ,,tStaS a provar qui! o Sr. Raimundo de . .:\.raújo 
Lima vich.a exercendo, com competência e probidade:. um excelente trabalho 
em favor da politica agrária do meu Estado do Acre, infOrmo a V, Excia. que o 
ex-superintendente conseguiu reduzír para menos de USS 1 mil o custo d~ 
recuperação dos ramats, que as empreiteiras não reaJil2Ill por menos de USS 
I 5 mit Alem disso., conseguiu baixar .:m cerca de: 90% o custo du quilômetro 
de: abertura de ramais, que passou dos US$ -lO mi! cobrados peras emprc:iteiras 
para apenas U$ ..J miL 

O rem:mejamc:nto dos US$ 5 nulliõe; possibilitou à 
Superintendr!ncia do incra no Acre comprar cinco patrulhas m(!(anizadas. cada 
uma formada por áõiS""rratores de esteir.\. wna motoniveladora. pã carregad!!!Lra. 
dois rolos compactadores, quatro caminhões caçamba e um caminhão de apo1o. 
Os equipamentos dessas -cinco patrulhas mecanizadas, Sr. Ministro, têm 
capacidade para em um ano, abrir SOO quilómetros de ramais e recuperar 
outtos I mil qui!ômetros, ao passo que, se o lncra contrataSse wna empre1teira. 
es..c:c::s US$ 5 milhões seriam sufic1en~ para pag:Jr a ab~ura de apenas 125. 
quilómetros de rama..is:"P "' 

' ' · · · ·.~-bo essas informações embuido do mais ele\'ado 
espírito público, principalmente pelo fato do sr. Rai,mundo de A.raújo Lima não 
pertencer ao meu partido, e apresento a V.Excia. a minha incompreensão pelo 
seu afastamento do cargu. qua precisa ser IJ,lelhor esclarecido para a opinião 
pública do Acre. 

Rzo Branco-AC. 21 de março de 1997 

Companheiros representantes. 

Os Servidores do INCRA no Estado do Aae, repuál3m e 
não ~itam veementemente, a atitude do Senador Aaviano Melo que de forma 
autontáría, contra inclusive a maioria do seu partido, resolveu exonerar o 
Supenntendente de AraUjo Lima. 

O Estado do Acre, leia-se, Sindicatos, ONGs e 
Instituições afins â reforma Agrária e principalmente os parceleiros de Proíetos de 
Assentamento. são testemunhas do incontestável trabalho que foi desenvolvido e 
que de forma bnlhante colocou a nossa instituição entre as mais dinâmicas de 
todo o BrasiL 

Como jâ dissemos em carta ao Sr. Mmistro Raul Jugmann. 
• O tNCRA ctesce na proporção da competência e esforço de quem comanda·. 

Lamentavelmente, a ingerência politica no INCRA/AC, tem 
falado mars alto do que os interesses mars urgentes da Sociedade, para a qual 
prestamos serviços. 

Sclidtamos apoio dessa confederação no sentido de fazer 
gestões junto ao St. Ministro e Presidente do INCRA. para que esse quadro seJa 
revertido e o Superioter:_dente Raimundo de Araújo Lima. Retome o cargo que 
tanto nos engrandece e estimula ao trabalho. 

Atencios:amente, 

f.;.~:{J.A) ..,-o_---'--0 
l BATISTA DE MENEZES 

R SIDENTE ASSINCRAIAC 

A CONFEDERAÇÃO NACIONAL DAS ASSfNCRA-CNASI 
BRASILIA-OF 

-Se Raimundo Lima não for reintegrado ao INCRA, o 
governo federal mostrará mais uma vez que nfio quer fazer 
reforma agrária no Brãsil 

O governo de Fernando lfe~uique Cardoso tem alardeado cm todos os cauws que é a favor da 
I""C'fomm agrária no Brasil. FIIC alnca as iniciativas do Movimento dos Sem· Terra. acusando-o de 
~-iolência, interesses políticos. entre outras coisas, procurando desacreditar publicamente o 
Movinlento Na verdade. sem o MST. nem existiria discussão pUblica sobre reforma agrâria 1t0 País 
--- - ~ifOifSU~OdOSOVC:rno federal para n1o "ivançãr-ni""rei!Wi~OcfêUmaveraãdeira refom1a 
agrária é o da falta de .verbas Sem et~tru no mérito de que hi recursos disponíveis para sah·ar 
banqueiros falidos e pagar a dívida externa. .será que os poucos recursos existentes para a refomu 
asr.íria est3o scr.do aplicados corretamente? 

A rc«nte demissio de Raimundo de AraUjo Uma da superintendência du INCRA 110 Acre 
n10slr'a- Que eSta- não i Umã pri:oCupaÇ!Cdo gõ\lemo FHC. Muito menos i uma rolitica da atual 
administração do INCR~ como deixa bem claro o seu presidente Nestor Fettec, homem de confiança 
de Fernando Heruique Cardoso, ao fuer essa demiss!o. 

A g.est:!o de Raimundo Lima rrente a superintendincia do INCRA-Acre é reconhecida por 
todas as entidades. cujos representantes assinam este documento. como unl e:cemplo a ser seguido 
pelo INCRA cOrno um todo. no que diz respeito a probidade .administrativa e da maior panicipaçio 
-das entidades dos trabalhadores rurais nas suas decisões. Em sua gestlo, roi criado. o Conselho 
Estadual de Rerorma Agrária. com a participação de entidades dos trabalhadores rurais. E o Conselho 
que define a politica de rerorma agrária no estado do Acre. Tambêm em sua gestão. foram 
desapropriadas 61.881 hectares de letra para fins de assentamento 

E verdade que Raimundo Uma foi indicado pdo senador do PMDB acreano Flaviano Melo 
M.as. mesmo assim. ele cornrariou irnetesscs escusas da familia do senador. lnt~s que, quase 

sempre, di!apidam os recu~s!~~~1~ '-+; . . . . . . 
~ O que detenninou o p da et+riiNio de Razn1undo Lima da supe{lntendencl.a fo1 1:' 

cancelamento da licitaçlo de cinco milhões de dólares. O dinheiro seria usado para ll .abertura e 
consen:aç!o derantais., benef!Ci3ndo assim asempreiteiras loais. Principalmen(e a Slu1~p Engenltaria. 
cujo proprietário é Ricardo Melo. primo do senador peemedebista. Flaviano Melo (E bom lembrar 
que Flaviano eragovemadordo Aae no periodo em que se deu a maior vio!Cncia no campo aaeano 
Foi no seu governo que foi awssinato o lider sindical Chico Mendes). • 

lm~ de fazer o jogO das cmprciteiras. Raimundo comprou patrulhas mecanizadas. As~m. o 
Conselho Estadual de Refomta Agrinia gercnciaria a abenura de ranlais a custo muito mais bail!;O 

Nes:;e sentido, tCm sido fedas experiências em vários municlpios. Em mutirões realizados pelas 
prefeituras. uabalhzdores rurais e INCRA. o custo da abertura de rnrnais foi reduzido de quarenta 
mil para seis mil dólares o quilêmetro. A conservaçlo dos rantais foi reduzida de qt1Í11ze mil para 

=quatro mil dólares. Com as patrulhas mec.anizad.JS. o custo baixaria ainda nlaiS AICm disso. a 
n~nctcnç!o seria pemtanc:nte e mais bini1a .iinifa. -- - -

O moti,·o pdo qtt2l ~deu • den1issllo de ~imundo Lima é uma ~tfront.:t .:to pol'O acn:~nzo. 
f: Ulll.l' ,·itMia de políticos qu(",como FIA\'Í:mo Melo. privath:aut o EsiAdo 1':1r:t o bcnefido de 
suAs ra111ilias, a(n~vés das rn=-is dinrsRs numtiras Mas. principalmente, é uma demonstração 
clara da politica que AIC aplica no campo brasileiro: derende os interesses dos grandes latifundiârio~. 
dos ~rileiros e dJ.s en1prci1eir.as. atacando os que lutam pela "rorrna agníri:1 e de~nitindo os que 
pr(ICUfam :aplicar bem os parcos rceursos· <jue o govemo des:;n;a para esse fim 

Os representanles kgais das entidades que abaixo assinan1 e:.:igcm do governo federal a 
reimcgraçãc• imediata de Raímundo Lima na superintendência. do tNCRA do Acre e o fim d.1 inserência 
rt•lilico-rartidâria no órgão. A pf"rntAnfnda de Rainumdo Uma rrr-ute • sup("riuu·nd~ucia do 
INCRA E umA ganmlb. de que- os l\"anços- conquistados prossigam. A sua s~bstituição, nes-srs 
lt'rmos,lndrprndeulcdo nome dcque_nl venb:t subsUtui-lo, siuali:r.a110 sC'ulldo in'"<'I'SO do que-

,·i•ÍhR sendo rc-ilo ahE t'llli\o Jlt'la rtfo;;~;; agrãria 1to A(re_ 
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r~o Dn'I!ICO·Acrc:, 21 de lllllr~o de 1997. 
,;,_"() ~ o( ,.,;:>~·· !. /I.J ..:<; .t:;;f ~1- "' 
FETACRE -Fcd.:r.açlio dós Tr~b lhadon:!:r Ruuis do Acn: 

CNS- Conselho Nac:i~n.1l dos &ringucire~s- J\lk~:~ ho-fD .:L.. Ar. · 
CUT-Acre • Ccntn.l Uniu dos Traba!Jurdores "Y t~ ~ 
CTA- Centro dos Trnb:1ib11don:s da Amazónia ,L-.--;{...,f!Y - -

C~I- Co111i=lo Pró-Índio- Jetq dVLJ.J olo.__ :s .e.u :.__ 

SINDSEP- Sindiatlo dos lhtbnllutdores 110 S~i-viÇÕ-~IJiic:Õ Fedc-n~l do A(:-n;,\tJ.:"-' F~~ 
o !:,;:\1J:>... 

CDOU-0 ·Centro de Oc:fCSll dos. Direitos llumuos dJt Diocese 

coiiEP- c.l&fii\iô; oQsítdf.,,M,.,&f, M~i.'Íf;io'~õpu1tf 
R~c:A~~t{~1~c~t~I,?~IC:~S ~ 
Coopcla~Y~fubaJh.adores Rurais de: Scmt MadunirA 

SOSAm»õnô•"J"f':~c;ff j . 

Março 1997 

PESACRE :A,,,.. ("'I~ lt líff_.__Y) 
Grupo dt TC"ntro de Olh na Coisa . ~ 

Exoneração provoca 
greve no· Incra· 

A çxonéração do superin
téndenté estadual do 

Incra no Estado. Raimundo 
Amújo Uma, ·o "Sabonete·:._ 
prc1\·ocou uma explosão d<:! re
,·olta entre os servidores do 
órgão. Eles disseram não ter 
nada contra o professor Josué 
Fernandes, ma~ sim contraa 
forma com qué Sabonete foi 
exonerado. 

:-.ia tarde ele ontem. cerca 
de 55'i< dos funcionários já 
ha,-iam paralisado os serviços. 
A decisão havia sido tomada· 
no dia anterior em assembléia 
geral Jos funcionários. 

A setYiJora do !nem e mem
bro da Associação dos servido
res Jo órgão. Nicete Kador Ro
cha. re,·dnu qu,; n movim,;mo é 
ha,ic·amente para marcar posi-

ção dian.tt:! da intromissão d~ 
política no trabalho técn.ico. 
·· '.'A tw,sa i menção é reYer

k a exonéração. mas isso di
fic·ilmente .será conseo-uido" e. , • 

aJmi tiu _:-\ i..:_e.te, EI.Lguramiu_ 
quo: o moYirnento deve::rJ. criar 
corpo na próxima semana. 

·quando de,·erão c9ntar com o 
apoioJe políticos. 0_.1\;Gs_e pro-
dutores. · 

Ela frisuu que não há nada 
contra u professor Josué. até 
por que não o conhece. "O pro

. blema são· estas intrumissõ<:s 
de p<:ssoas descompromis
sadas que atrapalham o traba
lho. Este tipo de atitude ditato
rial desestimula os que querem 
realizar um bom trabalho". de
sabafou. 

.Nicete'destaci:Ju .que não· 
vão Cfesistíi- i:.la luta. mas afir-. 

. mau que éles iêm consciência 
, de que, o cargo nã~·,Yitalício: 

.. Mas nós sabem~~também 
__ qué Sab~net~ estiJsa ~ealizan
-9.2. t1111 trabalho excelente a 
frente do Incra". 

A exoneração de Sabonete 
foi ii.ssin'ada pelo presidente do 

_.Incr..t. Nestor Fetter. Segundo 
infonnações de Brasília. a de
missão não teria sido autoriza
da pelo ministro da Agricultu-. 
ra O\l pelo ministro d<; Ref()r
Ina A .. grúria. 

Os boatos dão coma de que 
a demiSsãot'oi pedida pelos<.!
nador Fla,·iano !v!~lo. Para o 
lugar de Sabone_tefoi nomea
do professor Josué Fernandes: 
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NOTA-DE REPÚDIO 

Os servidores do Incra no Estado do Acre, repu- tos de assentamento, são testemunhas do incon
diam e não acêltam,-veemenfementeaa1Jttide do testavel trabalho que to1 desenvolvido e que de 
senador Flaviano Melo, que de forma autoritária, forma brilhante colocou a nossa instituição entre 
contra inclusive ~ vontade da maioria do seu_ paTc as mais dinâmicas detõdo-o--Brasi[ · 
tido, resolveu exonerar o superintendente Nos entnstec~-bast~nte-,rrú~s. nos fortaie(.;ea 
Raimundo de Ataújo Uma. O Estado do Acre, leia- continuar na luta péla reforma agrária e pôr mais 
se, sindicatos, ONGs e instituições afins à reforma -Justiça sociã! no nosso paTs- . 
agrária e principalmente os parcelelros dos proje- Por que, senador? 

O pr(sidenrc do l1Kra, Ncslor Fc!lcr. 
t1wncruu Olllem o superinrentknlc no 
Acre, Raimundo oc Araújo Lima, cuja 
s<>ljo esiJI'J servmdo de parãmcuo pa
'"" Jlttaç;io tlo ôrg~o cmalvd n<tciunal. 
lll.itt·~do (l<'la hancJdJ do PMDIJ JcrcJ
nn. l<;úmunt1o Li1113 confront<IU·5C ~um 
o 'enador 1-lavi;tno .Melo (PI>-lD!J) no 
ano pass:~Jo, ao canccbr uma !Jci1aç:hl 
deUS$ S milhões~ reman~jar os rccur
>us - Jcstinados ~ ahcnura c consetva
<;:•L' de rama1s- p:~ra compra de patru
lh~s mecanizadas·, gerenciJdJs com a 

. r)rtÍC<plÇãO das prcfcitur;<S C cofvnOS 
· tlo; proJ"los de asscnló\menlo. 

C um~ de<isiio, o C.'dUpcrintcnucn· 
:c Ju Incra;~ indispôs com os mteres-scs --

Confronto con1 
senador afastn 
chefe do Incra 

das émprtiltir:lS locais, c~r«i:~lrncrue ~ 
. [,lump Engcnh~ria. pcncnccniC" Ri-· 
caJJo Melo; 1" imo tio '-Cnadiu ~"•ca<H•. 
Raimundo Lim:~ con<:c::uiurcnu7ir p.1rn 
111cnns Jc 11$ I mil n cu·óln <lc rcc:up,·ro. 
ç:\u Oll~ J'llffiilÍS, que ó\S cmrrciiCÍIJ511:.o 
'''"'""m ror mrnos de USS 15 mil. I) 

' ~U.S(ú dJ aUctlUa.t dr: l~uu.tis ·(·lu~ .a~ t:lll· 
l'rcso~; CúSII!III~Ill cut.r"r US$ ·lO mtlpur 
..:;,Ja qullõmctro-· ~ofrcu um rrtlu\·5o de 
•;()~~. O lní"rJ plr.~ou 3 :1brir rJm.1i~; .t\l 
cu,ln ,1., llS~ 4 n•il. 

Com ~ panicipaçjo da romunida
ift e .1:1«; prt•frirur:l't rHl pl.1nt.·jamctllo. 
•.'\C'<.'u~JitJ t: .1\'aiÍ~I\"~O. O ':t~Stll'r.:dntt:ll• 

-~~~~~---~~~~~b~_~j~l _r_~-~p:1IJu JcntrfJ c.l(J 
~1Ltlt~(CIIO da n\!(\·uura A?f;\n.t p.tr.l 

, ... -~i)rir às pres:>õt::s de St"US corrcligio
n.1rit~~ p•)I ~t·is mt:~~:s. FtJÍ <vus't;tt:tdu 

qur na Jhrnur:\ c ron~C'f\".1t;51J "k 1.1· 
ltl."!t'\ <1 fC'IIlHmid~td._, ill\'c."~IJll /lt;:US <JUC ;t 

~ UJ·~· r m(.;.' nd~:n(' 1:\ J ... , I n~.:ra 110 AczL. 

A Agênçia JD "'llüu CJuvir n.ll.lfde 
J.; ou1cm :1 vcn5ü di) ~cn.ttlur Fl:ll'i:lno 
!.!elo. A jorn.\];siJ Dilw:. T.tvrt<n, :<>
S.!!:~Or.'\ di! imprcn~:i rlr.t g.1Uiuc-té. ln· 
lt_HOIOU que u c:cn:tdnr n.i.) p~Jdcti~ :,c 
nl.slli(~')l:tr ;t'rc•.p,~irn potqur; c~tl\'.t J..: 
Hudn f'•'\t'::'\ IIIH;\ .t\ld;.:u\;.t lo.~'IU U i"';:,i• 
de me Fernando li c nrique ;unt•nucuk 
Lllllll) ptdtilo d~ Ril.l nr,tnCC\ hL1wi_ 
Sc'I[~IO ti'Ml)l!,l. 

Internet · ' · .. · ·- · · .. :: ·_·, 

Mudança no Incra 
Dt!Vt:' estar sendo puh!h.:ado hojl!. no 

Diario Oficial da União. o dccr~.•to de 
t!xoncração do superintende-me rcgmal Jo 
Incra. Raimundo Araújo Lima. o Raimundo 
Sabonete. 

Apcs.;lr do grande respeito que desfruta 
cm meio aos scmre:s rurais (agricutton:~ c 
r.!ntid:.H..!c::'s li'.!adas ao homem do ~arnpo' c 

• m~.·:-;rnodl!nt~o do Incr:l. Ruimt:ndo Sahoncte 

vinha sendo vítima de urna perseguição 
polítiQ sem trégua nos últimos meses. 

O motivo da queda 
A pcr~eg:uiç:lo ;,to (nntcm à noiti.!'J ··c:-.· 

s.upcintcndcntc"' do Incra ·coml!'çou no ano 
passado, quando o órgão recebeu uma grande 
soma de recursos para investir na abertura. 
recuperação c melhoramento de ramal$ c 
estradas vi c! na_is dos projctos <.1~ 

·'"~l·nt:unt:ntP 

:-.ia épo-.:a. ldl'am li..:naJo:-. :-.<..:1'\ i.,:\):<. d.: 
urdc::m de R$ 6 rn1lhões. c a emprcs;.1 Slamp 
queria vencer a licitação a qualquer custo. 

Raimundo Suhonete fez o que era lú:ao 
c certo. Ao invé:; clc compactuar ~.·om 
c"$"qu(.~ma:- -c corr.;\Ufr t"IS-:-;c::rv11fOS ~ok umü 
çmpn:11c1ra. usou o cJmhcim r1a cmnpra Llt: 
uma pJtrulha mccant;;ada para n Incra. uma 
vez_ que os scrv1..;os Qe recurt.·r~~'c·ão c 
rnanut~nção dt! ran1ais são pcmlafl..:nl!.::-. nt>S 
prujtos Jclministrados pelo ürg~·to . 
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A ira do Flaviano 
A~l não satisfaza os mtcn:sses da 

Slamp. Raimund<.l Sabonete teria trpmb~Qo 
de lrl.'nh.: •.:nm o senador Flav1<.mo M<::lo. 
devtJn a supostn ligação Jo senador a 
cmprcucJra. 

Ct•nw Raimum.h1 Sahon_clc ~ra bem 
t:om:c.:iEU:.~Joc..k:ntrodo lnCr..1 c nc• r-..1\nt.-.tCrin 
d Rcform:1 Agrciría. a artit.:ul::t~5o pcb :-ua 
dc!gühl tC:\'C que S!! dar por inlt:rmCJiu J~) 
Mimstro Extraordinári,u de Artkulaçô<!s 
Políticus. Lu1~ Carlos~Santos. qu!! t! do 
PMDB. 

ANAIS DO SENADO FEDERAL 

Lamentável 
Ê lamentâvc:t que. justamente numa 

árt!a em qui.! as ..:oisa:-. estavam send,) 
-c0r1JUliOa;-;-t:m-HfaiTift3~1:õfiJf1 li~.: aç t'~ .... 
com \l resraldu de todos ns :-.<.!l~1rcs 

c:nvolvidos.ns interesses de um ,grupt, !~li~.· 
nlaí::o ahCf. -se c-o-nfírrttãdU essa- JccJsãt\, i: 

- nlaí!lo Utna ffiaiiCliJ. na imagem do go' crn•, 
fl!dcral. que ~rdc muito cm credibilidade 
ao se Jd;~.ur levar pcln J.IUC há de pior na 
poiíti..:a. 

E o pior é u crilério para ~~ cs.:c,Jha dn 
próximo superimCi'fdcntc scr<i o n11: . ...:mo 

Março 1997 

utilit.aclo parJ. a dcmissãt> do Sahnnctc: .... 
inlluCncw polítit:a. 

Não sai calado 
:\ ulum~1 mfonna,:lll 4uc.: ..:hcg"''J .~ 

rC-tl;l>;iiú nntcilf~frli"it(c-uá cont;l d<! que. s~ 
\:Onfirmada sua cxc.mcrat;ão. RaununJu 
Araüjü Lima gai~lntc· que nüo vai :.ai r 
caladll. Ele vai contar à ímprcn~. c:om t11da 

rír..:juc:/;1 dcdct~lihc~. os moti\'o:.JX'il):o. qua1s 
algun:. pollt~t;os lhe queriam fora Ja 
Supcrint('nJCn~,:ia d,, lncra. 

lnterativas· · : :. · :··· .. · :,···.·· .. · : .·:.:_!::~-}~·· 
. -'. ·. ... . . ·''".;,::· 

* O mesmo institulo que. fez a 
pesquisa sobre a preferência do 
eleitorado para o Se11ado também fe::. 
para saber quem está mais cotado para 
o ~o\'enw. 

*O n•.mlrado de\'e ser publicado 
enrre se.\:ta e domingo próximos no 
Dicirio da Ama::óuia. 

Sugestões de títulos para apassí~el mudança I!" incra 

* Sahonete ''scorrega no cmzji·mzto reji·csco 
com Flal'imw 

,. Ao . .;aht.:rda trotiâu. sahmtc'!c' \,itu 
.:.: Salumetl! peita F!tn·iano l' é lawuio e . .;pwu,mdo 

do lnl'ra 

J AIO SAANCO·ACAE. SABAOO. 22 DE MAAÇ0.97 

Josué já tem proj( 
Mesmo assumindo a superintendênci? do órgão de forma rep• 

0
1111\"tlSUfJI!nni~I:J.!Iltl! 
J11 ln.:r..t. pmh::.:.Cir 
JosuC F~manr.k~. ~· 

\·clouc:mo.mtt~\·ise~c::o;c!u:.i\'3 

pô!T3A Tiibuna.qu3l a \'i !>5o 
quo: t~m do órgão. Ele~ btsOO· 
n:uhlr c crJ. o a.o:~ssor de co· 
mum~:IÇ;il.ld.ll'l~.3lémJcscr 

o:;.ccrct:iriop:r.:lldoPMDBno 
Est:ldo. 

Fk tc"l:dou que não tinhõl 
prcten!'ôc.~ :10 ~ar~o. que os 
pl:mo.~.waísc:om~:unum 

proJeto de di...:ulg:;lÇ5oda uni
\'ersid:tde. Ele ~oment(IU que 
.:onh~.:c o on:.:io..: ~u de ~u 
papel llistóri.:~. 

Durante os :1no:o 70 c 80. 
JOSUé p<:TC(IITCU I.Jt\"CrsciS prO• 
jcto:.dc :s.-....entamcnto. de onde 
produo:zu ,J,,·cr.-o:-. trab:tlhos re· 
l:ttii'O:o. .1 -.ttuação do!< 
parú'ktr<h "Eu 0:<11\ho.'.,;o n 
tn~·,,~.:-u r:~rd ht-t"nc<~<-luc ek 
f'<'~·m".r,_•ldC"Iu 

J, .. ~~;·,J,••:o~.:'•'lo,tti<""'"O:..i<• 

tc\-c{ctcm)um ÍnlfXIrt:llll<.'[l:l· . S9luno.Jo ..-k • ...: não 1\1ro:m 
pcl na atcnu:lÇãol dl,. ..-.•n1'!11<.., <ll.o.'íl:•'t.i:t-. o.'SiaS •'C.'>!lJiçi~:.a ,, •• 
históricos. principalnlo.'lll<." na t"om1a :t)l:r.íri:t não sà .:ompl:t:~ 
Am:winia..nlZn:cort~ ..... -u~ ~ nã .. , ;U.:On&: ao lin1:. que~ 
osgovmtaS:uuerior.:-snãn:ttu· dc:.tin:l. ' · 
aram comtm1C1lte no L.JU(.' .. h:t: Jo~ue cl1mcmou quo: toJil..: 
~pcito3n:formaagr:itia. r.tualqu .. "f ...;isto."m:l J..- r..-f•lr.n.a 

"So meu ponto o.J<..· \ i'>ta um:~ a_!:r:inJ.t.:m qu .. · .-..:r :Ki:.lpcaJ,, a 
rcforma.agráriatemtjuo."l..-\·ar rc;W..l e não f:uo.-r c-om qu.: 3 
consideraç:io a adapl:l1f:Ü1 do rc~ião se :W.apte ao :.ist.:ma 
homem oom a natur.:u. tendo exbten~. 

quetc:rtodaumainfrJ.<strutu• -se não buu\·er <::.13 
~de:apolo.quenoca..;o~prin· im-~:rJ..;ão homem. natur.:-za. 
dp:llmente de educação. :.:Wck lcv:m.W cm co.m.l JS p.anicu l:!· 
ec:sco:nneruo. não po;:ockn®f:ll· rid.:u;k~rcgion:ti~. ft:ioe:-o;b.tlr:io 
ta r ~m 3:&.'i..,ilolên.:ta tê.·ni· ~anh..,.:. )o()Ciaí-.o:otr.lb:t!IJU n::iu 
cae creditici.a-. so:i-.iju:-eifJC3do". alirmou. 

P.ar.a. .:k essas o:ondi1fo."M..~ "Eu pcnSQem uma ref<v.:n:a 
proporcion:~rão :10 homem a..:- agr.Sn:a:Kbpuda3realid:llk Ja 
sentado as condiçõe~ de pro· Anuzónia.n.aqu:llapanic:,:t· 
duzircomqualidadeeemqu:m- 'ãod.l "CCeied:!dc .:hil ~r .i :·:.m
lidad.:.oque far.í<.:~m<jUC~v úam..:r.ul' .. n:-\dOO 
~ a fazer parte d:. .,,..,.l,.,!:tê<.'. Ek J1-.'>C' qu..- •.:11 ~...,trett.:~ "' 
mclhorJ.nc!C"I ;t-. prr.ipna-. .:<Hidt· I"CI:n;;·~· da ...xic;J.1.J<: ..:n 1i ~ •> 
çõc:> c!c \"id:t o: g.:ranJo:~ 11'-!U<' •"•r;!'.i•• ampliano.f,•.un..JJ.ol~·~::.: 
la~ ~1a1, E-.1:~.Jo. Jc :·.:: :, :r.·~·,·...:·..;,~,!''._.,, .. :.1• 
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Moção de repúdio à decisão de 
afastamento do superintendente 
do Incra do estado do Acre 

Cruzeiro do Sui-Ac, 20 de março de 1997 

N ós, líderes de en~i~ades repr~entantes dos trabalhadores ru
rais do Vale do Rio Juruá e entidades de apoio, vimos apresentar 

o nosso repúdio à d~cisão de afastamento do SI-. Raimundo de Araújo 
Lima, da superintendência do Incra em nosso Estado. Somos contra as 
decisões politiqueiras que só beneficiam a uma minoria. Sabemos que 
a influência do Senador_FJaviano Melo, foi importante para essa toma
da de decisão, pois o senador se sentiu prejudicado, juntamente com 
uma meia dúzia de empreiteiros que o apóiam, com a louvável atitude 
do Superintendente do Incra, na compra de patrulh~s mecanizadas 
para a abertura e conservação de ramais dos projetos deâssentamen
to. Os custos do Incra com ramais serão bruscamentereduzidos,ccmo 
.também os lu.::ros de algumas empreiteiras quesempres~ beneficia
rAm àsC~stasdo Incra. 

Moção de repúdio à decisão de 
afastamento do superintendente 
do Incra do estado do Acre 

Cruzeiro do Sui-Ac, 20 de março de 1997, 

N ós, lideres de entidades repr~entarifeS-dOSTriibalhadores ru-. 
rais do Vale do Rio Juruâ e entidades de apoio, vimos apresentar 

o nosso repúdio à decisão de afastamento do Sr. Rai!Jlundo de Araújo 
Lima, da superintendência do Incra em nosso Estado. Somos contra as 
dccisÕl.'S politiqueiras que só beneficiam a uma minoria. Sabemos que 
!l in nuência do Senador Flaviano Melõ, foi iinportante para essa tomá
da de decisão, pois o senador se sentiu prejudicado, juntamente com 
uma meia dúzia de empreiteiros que o apóiam, co~ a louvável atitude 

do Superintendente do Incra, na compra de patrulhas mecanizadas 
para a abertura e conservação de ramais dos projetos·de assentarncn· 
to. Os custos do Incra com ramais serão bruscamente reduzidos, como 
tum hém 9s lucros de algumas emprcitciras q!Je sempre se bcncficia
.+ai~S·do'Incra.:. 

="ãu pé1dcmos mais nccitar que decisões cm beneficio do po\'o dl' 
nosso Estado, sejam prejutlicatlas por polilicos quesô Pesam cm seus 
próprios interesses. 

APOIOÀCONTINUIDADEDOSRRAIMUNDODEARAÚJO 
·· LIMA NASUPERINTENDÊNC!A DO INCRA! ACRE 

Para nós, a continuidade do Sr. Raimundo de Araújo Lima, na 
Superintendência do Incra, é importantíssimo para que possamos dar 
continuidade à uma série de trabalhos que estamos desenvolvendo cm 
conjunto. O Incra em nosso Estado, nunca foi tão democrático c 
respeitador dos trabalhadores como é agora e isso, é fruto de um 
trabalho de quem realmCntc está preocupado com os trabalhadores c 
como o próprio Incra. 

Aceitar decisões como essa do Senador Flaviano Melo, é aceitar o 
retrocesso na história de luta pela Reforma Agrária no Acre e, é 
aceitar a continuidade de sua política q~e beneficia. apenas uma mino
ria. 

E:.igimos o retorno do Sr_ Raimundo de Araújo Lima, para que 
,possamos dar continuidade à nossa luta pela Reforma Agrária. 

MO(:ÁO m: REP(D!O .\ UEOS:\0 UE "'.\STA~H~"TO DO 
Sl.PFR.l:"•n l-'UENTE 00 f~CRA 00 J:ST.\00 110 A(."NJ·:. 

Flaviano diz que alagação é prioridade . . . 

O senador Flcn·iano Melo 
passou todo o dia de on

tem acompwzhando o prefeito 
J4auri Sérgio em audiências 
!'<'i·Js ministérios em Brasília. 
' Ol[/t!rme informou a asse5só
ria dele. 

Segundo a assessoria, ele 
saht· ~il.J nlo\·inJento gre1·is1a 

</11<~ es1ú sendo feito em dt:(e
sa do nome do ex-superinU!IZ
,/eniedo1ncra, Raimundo "Sa

'"""''" ·· de Araújo Lima, mas 

<fÍie 1zo mamemo as atenções 
;lo semulor esteio todas mlw

. das- para o apoio aos 
,.j7ageJados, 

'Ainda de acordo coni os as
. sessm~·s. ele teria dito que es
·ws alterações em cargas de 
éóilúmdo em órgiios gm'erlw-

. me mais são normais e corri
queiras_ Eles disseram que es
tas mudanças slio rotina d<'ll

tro do partido. 
Co1~(ornze os assessores o 

PMDB tem geme de qualida
_de e_qualijicada para assumir 
qualquer tipo de cargo 1w wl
_mirzistraçiio pública semprc• 
que necessário. 

O senad11r foi procurado 
para confirmar as l·er.w)es dos 
assessores uws mio foi locali
:ado. Segundo h(/ámwc6es 
ele estePe reunido com o mi
nistro das Comw1icaçiies S,'r· 
-gio Mota. 



404 -ANAIS.lliUENAOO FEDERAL Março 1997 

O SR. PRESIDENTE (José Fogaça) -A Presi
dência designa para a Ordem do Dia da sessão deli
berativa ordinária do dia 1º de abril, às 14 horas e 30 
minutos, os Requerimentos nºs 1.134, de 1996, e 
208, de 1997. 

O SR. PRESIDENTE (José Fogaça) - Nada 
mais havendo a tratar, a Presidência vai encerrar os 
trabalhos. 

Está encerrada a sessão. 

'(Levanta-se a sessão àS16h55min.) 

DISCURSO PRONUNCIADO PELO 
SR. HUMBERTO LUCENA NA SESSÃO DE 
25103/97, QUE SE REPUBLICA POR SOLI
CITAÇÃO DO PARLAMENTAR: 

O SR. HUMBERTO LUCENA (PMDB-PB. Pro
nuncia o seguinte discurso.) -Sr. Presidente, Srªs e. 
Srs. Senadores, dentro de poucos dias, preciso ocu
par a tribuna do Senado para me deter, mais apro
fundadamente, na proposta de emenda constitucio
nal que tramita na Câmara dos Deputados e trata da 
reforma administrativa, a qual tem, como Relator, o 
nobre Deputado Moreira Franco. 

Desde logo, entretanto, desejo· fazer algumas 
considerações sobre esse tema que deve, em pou
cos dias, tomar conta do Plenário, não apenas da 
Câmara dos Deputados, mas também do Senado 
Federal. Não se pode negar a necessidade imperio
sa da implantação de uma reforma administrativa no · 
País. Mas quero ·cliamar a atenção para o fato de 
que essa reforma tem que ser de cunho nitidamente 
racional. Em primeiro lugar, ela deve voltar-se para a 
reestruturação do Estado, já que tivemos, em vários 
governos anteriores, algumas .tentativas de reforma 
administrativa que terminaram por extinguir ministé~ 
rios e outros órgãos da administração indireta, sem 
uma justificativa plausível. · 

Refiro-me, por exemplo, à extinção do antigo 
Ministério do Interior e, posteriormente, do Ministério 
de Desenvolvimento Regional, que era um setor do 
Governo Federal voltado, todo ele, para uma política 
de integração, uma vez que não podemos negar 
que, apesar de todos os esforços dos governos que 
se sucedem na República, a distância entre as Re
giões brasileiras ainda é muito grande, notadamente 
no que se refere às mais pobres, como o Norte e o 
Nordeste, que ficam realmente muito a dever em re
lação ao Centro-oeste, ao Sudeste e mesmo ao Su
doeste. 

Lembro-me bem, Sr. Presidente, Srªs e Srs. 
Senadores, do Governo Juscelino Kubitschek de O li-

veira, que f~ sem dúvida, uma das fases portento
sas da vida nacional. O ilustre mineiro tem hoje um 
lugar de destaque na história como um dos nossos 
ma1ores estadistas, não apenas do ponto de vista 
politico, democrata sincero que o era, conciliador por 
excelência, mas também como executivo, como ad· 
ministradQr. Não fõra ele e não teríamos, como sa
bemos, cóiijUistaclo UITl lugar tã.o jmportante no ce
nario !ntemaâcmal, o que só aconteceu após a exe
cução do seu célebre Programa de Metas Governa
mentais, do qual Brasma foi a meta-síntese, que 
constituiu, por assim dizer, a própria redescoberta 
do Brasil ou, melhor dizendo, a ocupação do Planal
to Central, para que, aqui, pudéssemos fundar uma 
nova civilização, a civilização do cerrado, voltada 
para o eflgrandecimento do nosso País. 

Pois bem. Sr. Presidente, ·Srªs e Srs. Senado- . 
res, foi graças a Juscelino Kubitschek de Oliveira 
que tivef110!>, no Brasil, uma política de integração 
regional das mais destacadas, de vez que coube a 
S. Exª não apenas a criação da Sudene, mas tam
bém da SUdam, as duas principais agências de de
senvolviiTllilflto regional, visando crescer, cada vez 
mais, o Nonfeste e a Amazônia, graças à instituição 
do chamado incentivo fiscal, que trouxe recursos de
duzidos do Imposto de P.enda parei o custeio dos 
projetas . agrícolas e agropecuários, industriais ·e 
agroindustriais nas Regiões No -1este e Amazónica. · 

Posterionnente, Sr. Presidente, o que aconte.: 
· ceu? Não sei por que os governos que se sucede
ram começaram a achar que o Ministério do Interior, 
que era o órgão enCarregado justamente não só de 
planejar. mas também executar a política do desen
volvimen~ regional, deveria ser primeiro reformula
do. Criou-st.1 então, o Ministério do Desenvolvimento 

·· Regional, do'·qual foi titular o ex-Ministro Aluízio AI
vês, no Governo Itamar Franco. Depois, tivemos a 
sua extinçãcr·pura e simples, sob o argumento de 
que o Ministério do Interior, e mais adiante o Ministé
rio do De8eiWOlvirnepto -Regional, era.-uin antro de 
conup~o. oride não se fazia senão fisiologismo, o 
que é,· Sr; Presidente, Sr"s e Srs.- Senadores,· um 
verdadeiro 'absürtlo, !Joique se nos deixarmos levar 
por argumentos dessa natureza, praticamente .não 
haveria nenhum ministério neste País, porque qual
quer ministério está sujeito às forças do mal e às for
ças dobem. · 

· · · · O· imPortante é ter, à frente de cada um, ho
mens de responsabilidade, homens competentes e 

- probos, como dizia Tancredo Neves ao ser eleito 
Presidente da República,_para conduzir a coisa pú
blica ao seu verdádeiro destino. 
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O Sr. Ney Suassuna- Permite-me V. Exª um 
aparte? 

O SR. HUMBERTO LUCENA - Ouço V. Exª 
com prazer. 

O Sr. Ney Suassuna - Senador Humberto l..u
cena, V. Exª traz à análise um assunto de suma im
portância, principalmente para o Nordeste: Se não ti
vermos um plano estratégico que busque diminuir 
essas diferenças regionais, cada vez· mais· teremos o 
distanciamento da economia de uma Região que já 
é sofrida pelo Clima, onde ocorreu; por gerações e 
gerações, um empobrecimento qoe levou a popula
ção a perder o seu status, tendo hoje problemas sé
rios. Mas, como bem disse V. Exª, não é só isso. É 
preciso que se reforme toda a máquina;. e que se 
faça isso através da reforma fiscal, da reforma admi
nistrativa, da reforma da Previdência,·mas sem dei
xar de olhar, como bem coloca V. Exª~píira as áreas 
mais sofridas, porque não há ·urri todo: .forte se há 
uma parte fraca. E essa parte . hoje·,existe: Norte, 
Nordeste e Centro-Oeste não têm o $tus. do res
tante do Sul e Sudeste. Mas é:muito<piór a'situação 
do Nordeste, onde vive quase lJI11 terço da popula
ção do País, que, dia a dia, se distancia.mais do res
tante do País. E o que é pior: no··caso•.espe<:i'fico da 

. Paraíba, em relação ao índice do rlesenvolvimento 
humano, obtido pelo PNUD, estamos ·em--úHimo lu
gar. É pr~ciso que-se crie e que se··reformule para 
que possamos ter, pelo menos, umll, .homogeneida
de de tratamento daqueles que, perante a lei, são 
iguais. Muito obrigado. · · · · 

O SR. HUMBERTO LUCÊNA.,:.:;j:(J que lhe 
agradeço, nobre Senador Ney .. suasslltm., pela sua 
participação no debate. 

Devo acrescentar que, para.piO@.r,~. situação, 
depois da extinção do Ministério -de, Qe~rwolvimen
to Regional, criou-se no País a Secretaria de Assun
tos Regionais, que é om órgão sui generis, Sui?Ordi
nado ao Sr. Ministro do PlanejamElnto; t!'!m como ti
tular alguém que, por ser coincid~emente Secretá
rio Executivo da Câmara de Deseni!'Qivimento, pas
sou a ter, por decisão do Senhor .presidente da Re
pública, o status também de Ministro,. para efeito so-. 
mente de perêepção de vencimentos e putras vanta
gens inerentes ao cargo. O que equ_ivale dizer que, 
hoje, temos como Secretário de Assunt~ R_egionais 
um Ministro que é subordinado a outro .l\lli!listro, o 
Ministro do Planejamento, o que, por_si sp, é algo 
esdrúxulo. · · · 

E essa Secretaria de Assuntos Regionais que, 
no momento. está entr~gue às boas mãos de um pa
raibano da categoria do Dr. Fernando Catão, ex-Se

. cretário de Planejamento do. Governo Ronaido Cu
nha Lima, está inteiramente esvaziada. ·Basta dizer 
que, para o exercício de 1997, não havia sequer 

· uma dotação o~çamentária para fazer face às despe
sas que ocorressem no setor de defesa civil. Isto é, 
verbas indispensáveis para socorro às calamidades 
públicas. 

Foi graças a um trabalho que efetuamos - jun
to com o Ministro Antônio Kandir e um grupo de par
lamentares, entre os quais me incluí, que consegui
mos abrir espaço no Orçamento Federal recursos da 
ordem de R$60 milhões, que é o que existe para ser 
destinado à Defesa Civil em todo o País. Agora mes
mo tivemos uma calamidade no Acre, uma enchente 

· pavorosa, que chamou a atenção de todo o País 
com centenas, senão milhares, de ·vítimas, e o Go
verno Federal teve que se prevalecer da edição de 
uma Medida Provisória para abrir um crédito extraor
dinário, porque a Secretaria de Assuntos Regionais 
não dispunha dos recursos indispensáveis sequer 

'·para os primeiros socorros. 
\ A S~ Júnià Marise - Permite-me V. Exª um 
aparte? 

O S~. HUMBERTO LUCENA - Ouço V. Exª 
com muito prazer. 

• A ·s~ Júnia Marise - Nobre Senador Humber
to Lucena, V. Exª faz uma abordagem realista de um 
problema que consideramos grave. Espero que·. as 
palavras de V. Exª ecoem diretamente nas hostes do 
Governo. V. Exª, que sempre fez a defesa intransi
gente do NÕrdeste e,' particufcirmentê; do seu Esta
do, está colocando o dedo na ferida de um problema 
que é, há séculos, considerado grave, principalmen
te na área social no que tange à questão do Nordes
te. Em seu pronunciamento, V. Exª lembrou o sau-

, doso Presidente Juscelino Kubitsche~ que, ciente, 
sensível, determinado, com vontade política, perce
bendo as desigualdades sociais no nosso País - en
tre o'Nordeste, Sul e Sudeste -, acabou por criar a 
Sudene, para que ela fosse a alavanca, a força, o 
anteparo, a âncora do desenvolvimento económico e 
social do Nordeste para a redução dessa grande de
sigualdade: E, neste momento, em que o Pafs vê 
crescer prógressivamente a pobreza; a miséria, a 
fome e as dificuldades, que transformaram o proble-
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ma social em uma grande chaga social, nos defron
tamos com o esvaziamento de um órgão da Admi
nistração Federal, criado com o objetivo de reduzir e 
estancar esses problemas, principalmente ná· àrea· 
da defesa civil, que é exatamente o problema emer
genciaf por que passam hoje vários Estados brasilei
ros. V. Exª lembrou o episódio do Acre. Recente
mente, 176 Municípios de Minas Gerais foram atingi
dos pelas chuvas do início do ano e ficaram inteira
mente alagados. O .Presidente da República, sob o 
clamor da opinião pública e da Bancada mineira -
Senadores e Deputados Federais que lá estiveram 
no Palácio do Planalto no sentido de reivindicar so
corro àqueles Municípios e àquela população flage
lada, um total de 40 mil pessoas inteiramente aban
donadas, sem "moradia, desabrigadas, porque per
deram tudo o que tinham -, valeu-se novamente de 
uma medida provisória, no valor de R$9 milhões, 
para socorrer aqueles Municípios. O fato é que famí-

. fias desalojadas continuam nas escolas, nas cre
ches, nos centros sociais e nas entidades comunitá
rias, e os prefeitos continuam a reclamar das dificul
dades, sem saber como resolver o problema, com o 
reassentamento e a construção das moradias, por
que não têm recursos. A informação que eles nos 
passam é de que ainda não viram a cor de _um ~eo
tavo sequer. Portanto, Senador, cumprimento V. 
Exª, dizendo mais uma vez que a sua fala precisa 
ter eco nas hostes do Governo Federal, precisa 
atravessar o Senado e chegar ao Palácio do Pla
nalto, para alertar o Presidente da República. Será 
que, mesmo com uma Secretaria de Desenvolvi
mento Regional, toda vez que ocorrer uma calami
dade pública no País o Presidente da República 
terá que se valer de uma medida provisória, por
que a Secretaria não dispõe de recursos suficien
tes para atender a nossa população? Cumprimen-. 
to V. Exª e espero que as·palavras de V. El(l! te-
nham eco. · · 

O SR. HUMBERTO LUCENA -Grato a V. El(l!, 

nobre Senadora Júnia Marise. Devo dizer que espe
ro e confio que o Senhor-Presidente da República
que, ainda ago19-, esteve no Nordeste, mais particu
larmente na Paraíba e no Rio Grande do Norte, e 

sentiu de perto os problemas da Região - re~valie a 
situação dessa Secretaria de Assuntos Regionais. 
Se, por acaso, não vier a admitir a restauração do 
Ministério de Integração Regional, ou melhor, do In
terior- oque seria o ideal, como sempre foi a nossa 
tradíÇão -, que, j:Jeló menos, faça com que essa Se
cretaria, cujo titular tem status de Ministr:o, seja su
bordinada diretamente a Suà Excelência, como 
ocorreu no. Governo Fernando. Cofio r. E ao mesmo 
tempo, coloque na estrutura dessa Sec;;taria alguns 
órgãos regionais que sã,o da maior importância para 
o desenvolvimento da Região Nordeste e da região 
Am~l]ica_: Sem is~o,_!!ªO y~jQ por que continuar a 
existir a Secretaria de Assuntos Regionais. Seria 
melhor extingui-la também. · 

Sabe V. El(l! que quando falo sobre este· assun
to não é porque esteja fá um paraibano como seu ti
tular, mas pela relevância que ela tel)l, sobretudo no 
que tange à defesa civil, à prestação de socorro às 
vítimas de calamidades públicas. Não podemos ficar 
numa situação como essa, à mercê ela abertura de 
créditos extraordinários; 

Vou concluir, Sr. Presidente, dizendo a V. El(l! 
e ao Senado que, oportunamente, voltarei a me pro
nunciar sobre este assunto mais abalizadamente. 
Pretendo abordar, com mais amplitude, a reforma 
administrativa, notadamente no que tange 'às..amea
ças que pairam sobre os direitos dos servidores pú
blicos. 

Entendo que podemos fazer a reforma admi
nistrativa, mas não podemos, de maneira alguma, 
contribuir para atingir direitos adquiridos e expectati
vas de direitos. Aliás,_ esse sempre foi o compromis
~o-do- Senhor Presidente Fernando Henrique Cardo
so, desde o momento em que Sua Excelência anun
ciou à Nação não só a reforma administrativa, mas 
também a reforma da Previdência Social. 

Era o que tinha a dizer .. 
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Ata da 28ª Sessão Não Deliberativa 
em 31 de março de 1997 

3ª Sessão Legislativa Ordinária da 50ª Legislatura 

Presidência dos Srs. Antonio Carlos Magalhães, Ramez Tebet e Guilherme Palmeira. 

(Inicia-se a "Sessão às 14h 30 min) 

O SR. PRESIDENTE (Ramez Tebet)- Declaro 
aberta a sessão. 

Sob a proteção de Deus, iniciamos nossos tra
balhos. 

Sobre a mesa, Expediente que será lido pelo 
Sr. 12 Secretário em exercício Senador Gilvam · 
Borges. 

É lido o seguinte: 

EXPEDIENTE 

AVISO 

DE MINISTRO DE ESTADO 

N2 225/97, de 24 de março do corrente, do Mi
nistro de Estado da Fazenda, referente ao Requeri- · 
mento n2 93, de 1997, de informações, do Senador 
João Rocha. 

As informações foram remetidas, em 
cópia, ao requerente. 

O requerimento vai ao ArqUivo. 

Projetas recebidos da Câmara dos De
putados. 

PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO 
N2 29, DE 1997 . 

(N2 326196, na Câmara dos Deputados} ·· 

Aprova o ato que renova a conces
são outorgada à Rádio Londrina S.A. 
para explorar serviço de radiodifusão so
nora em onda média na cidade de Londri
na, Estado do Paraná. 

O Congresso Nacionai decreta: · 
Art. 12 Fica aprovadó o ato a que se refere o 

Decreto s/n2, de 22 de novembro de 1994, que reno
va, por dez anos, a partir de 12 de novembro de 
1993, a concessão outorgada à Rádio Londrina S.A. 
para explorar, sem direito de exclusividade, serviço 
de radiodifusão sonora em onda média na cidade de 
Londrina, Estado do Paraná. 

Art. 22 Este Decreto Legislativo entra em vigor 
na data de sua publicação. 

MENSAGEM N21.061, DE 1994 
(Do Poder Executivo) 

Senhores Membros do Congresso Nacional, 
Nos termos do art. 49, inciso XII, combinado 

com o§ 12 do art. 223, da Constituição Federal, sub
meto à apreciação de Vossas Excelências, acompa
nhado de Exposição de Motivos do Senhor Ministro 
de Estado das Comunicações, o ato ·constante do 
Decreto de 22 de novembro de'1.994, que "Renova a 
concessão outorgada à Rádio LÓndrina'S:A.; para 
explorar .serviço de radiodifusão "sonora em onda 
rriédia, na cidade de Londrina;Estado do Paraná". 

-··' Brasma, ·25 de novembro de '1994. -Itamar 
Franco. 

EXPOStç'Ã6DE MOTIVOS N2.181/Mc: DE 1s DE 
NOVEMBRO DE 1994, DO SENHOR MINIS
TRO DE ESTADO DAS COMUNICAÇÕES 

Excelentíssimo Senhor Presidente. da República, < 
Submeto à apreciação de Vossa Excelência o 

incluso Processo Administrativo n2 29740.000646193 
em que ·a Rádio· Londrina SA . concessionária do 
serviço de radiofusãÓ SÓnora em onda média na ci
dade de Londrina, Estado do Paraná, solicita reno
vação do prazo de vigência de . sua concessão por 
mais dez anos.· 

2. O pedido de renovação encontra-se devida
njente instruído de acordO com a legislação em vigor 
e a emissora está funcionando dentro das caracte
rísticas técnicas a ela atribuídas por este Ministério. 

3. Nos termos do§ 32,dq art. 223 da Constitui
ção, o ato de :renovação .. somente produzirá efeitos 
legais após deliberação do Congresso Nacional, 
para onde deverá ser remetido o Processo :Adminis
trativo pertinerite;·que· esta: àcómpanha 

Respeitosamente, - Djalma Bastos de Morais, 
Ministro de Estado_ das Comunicações. · · 

Decreto de 22 de novembro de 1994. .. . .. ' , ' 

. Renova a concessão outorgada a 
Rádio Londrina S.A. para explorar servi
ço de radiodifusão sonora em onda me
dia na cidade de Londrina, Estado do PS.: 
raná. 
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O Presidente da República, no uso das atribuiçõ
es que lhe conferem os arts. 34, inciso IV, e 223 da 
Constituição, e nos termos do art. 6º, inciso I, do De
creto nº 88.066 de 26 de janeiro de 1983, e tendo em 
vista o que consta do Processo nº 29740.000646193. 

DECRETA: 
Art. 1º Fica renovada, de acordo com o art. 33 

§ 3º da Lei n2 4.117 de 27 de agosto de 1962, por 
mais dez anos, a partir de 1 2 de novembro de 1993, 
a concessão deferida à Rádio Londrina S.A., renova
da pelo Decreto nº 88.579, de 2 de agósto de 1983, 
cujo prazo residual da outqrga foi mantido pelo De
creto de 1 o de maio de 1991, para executar sem di
reito de exclusividade, serviço de radiodifusão sono
ra e onda média na cidade de Londrina, Estado do 
Paraná. 

Parágrafo único. A execução do serviço de. ra-. 
diodifusão, cuja outorga é renovada por este Decre
to, reger-se-á pelo Código Brasileiro de Telecom.uni-. 
cações, leis subseqüenteS é seus regulamentos: 

Art. 2º Este ato somente produzirá efeitos .le- · 
gais após deliberação do. Congresso Nacional, nos 
termos do § 32 do art. 223 da Constituição. 

.. Art.. 32 Este Decreto entra em vigor na data de 
sua publicação: 

Brasília, 22 de-novembro de 1994; 1732 da ln
dependência e 106º da República-ITAMAR FRAN· 
CO -: Djalma Bastos de Morais~ · · 

LEG_ISLAÇÃO CITADA 

CONSTITUIÇÂÓ DA REPÚBLICA 
FEDERATIVA DO BRASIL 

TÍTULO IV 
Da Organização dos Poderes . 

CAPITuLO I 
Do Poder Legislativo 

................................................................ ~ .... _ ................................ '~ 
· SEÇÃOII 

Das Atribuições do Congresso Nacional 

•••••••••••••••••••••••••••••.~•••••••••u••••••••••••••••••••••,••••••••••••••••••••• 

XII - apreciar os atos de cóncessão e renova
ção de concessão de emissoras de rádio e televisão. 

TITULO VIII 
Da Ordem Social 

CAPÍTULO V 
Da Comunicação Social 

Art. 223. Compete ao Poder Executivo outorgar 
e renovar concessão, permissão e autorização para 
o serviço de radiodifusão sonora e de sons e ima
gens, observado o princípio da complementaridade 
dos sistemas privado público e estatal. 

§ 12 O Congresso Nacional apreciará o ato no 
prazo do art. 64, §§ 2º e 42 a contar do recebimento 
da mensagem. 

COMPOSIÇÃO ACIONÁRIA 

A requerente tem seus quadros societário e di
retive aprovados, respectivamente, pelo Decreto n2 

88.579, de 2 de agosto de 1983, com as seguintes 
composições: 

Acionistas Ações Valor Cr$ 
Raul Pedro Dai-Col 5.684.890 5.684.890 
cannem de Almeida Freitas 528.000 528.000 
Palmyra Dei Frate Dona 264.000 264.000 
Antonio Vendrani 105.600 105.600 

- --

Wanda Claro Dai-Col · · 16.485 16.485 
Raul Pedro Dai-Col Filho 205 205 
Pedro Dai-Col Neto 205 205 
João Carlos Dai-Col 205 205 

. • '···--.. 
João Schobiner Neto . 205 205 
Aberto Pansufin 205 205 

Total 6.600.000 6.600.000 

Dlretor Presidente: Raul PEfdro Dai-Col 
Diretora. Superintendente: Wanda Claro Dai-Col 

(À Comissão de Educação) 

... PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO 
N230, DE 1997 

. (Nº 327196, na Câmara dos Deputados) 

Aprova o· ato que renova a conces
são outorgada à Rádio Azul Celeste Uda • 

. para explorar serviço de radiOdifusão so
nora em onda média na cidade de Ameri~ 

.. Çana, Estado de São Paulo. 

O Congresso Nacional decreta: 
Art. 12 FICa aprovado o ato a que se refere o 

Decreto slnº, de 4 de novembro de 1994, que reno
va, por dez anos, a partir de 15 de setembro de 
1992, a concessão outorgada à Rádio Azul Celeste 
Ltda._ para explorar, sem direito de exclusividade, 
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serviço de radiodifusão sonora em onda média na ci
dade de Americana, Estado de São Paulo. 

Art. 22 Este decreto legislativo entra em vigor 
na data de sua publicação. 

MENSAGEM N2 974, DE 1994 
(Po Poder Executivo) 

Senhores Membros do Cqngressá Nacional, 
Nos termos do art. 49, inciso XII, combinado 

com o§ 1º do a'it. 223, da Constituição Federal, sub
meto à apreciação de Vossas Excelências, acompa
nhado de Exposição de Motivos do Senhor Ministro 
de Estado das Comunicações, o ato constante do 
Decreto de 4 de novembro de 1994, que "Renova a 
concessão outorgada à Rádio- Azul Celeste Ltda., 
para explorar serviço de radiodifusão sonora em 
onda média, na cidade de Americana, Estado de 
São Paulo". 

Brasília, 9 de noyembro de~;t~94._, cJtamar 
Franco. 

EXPOSIÇÃO DE MOTIVOS N2 154/MC, DE 21 DE 
OUTUBRO DE 1994, DO SENHOR MINISTRO 
DE ESTADO DAS COMUNICAÇÕES 

Excelentíssimo Senhor Presidente da República,. 
Submeto à apreciação de Vossa. Excelência o in-

cluso Processo Administrativo n2 29830.000466192;'" 
em que a Rádi9 A;z!ll Celeste Ltda.,. concessionária 
do serviço de radiodifusão sonora em onda média 
na cidade de Americana,_Estado_.de·São Paulo,-soli..:
cita renovação do prazo de vigência de:sya,conces,,_ 
são por mais dez anos. · 

2. o pedido de renovação encontra-se·devida-· 
mente instruído de acordo com a legislação em vigor 
e a emissora está funcionando dentro das· caracte
rísticas técnicas a ela atribuídas por este Ministério. 

3. Nos termos do § 32 do art. 223 da Constitui
ção, o ato de reflovação somente produzirá :efeitos . : 
legais após deliberação do . Congresso . Nacional, : 
para onde deverá ser remetido o processo adminis
trativo pertinente, que esta acompanha· 

Respeitosamente,--· Djalma Bastos de Mo-= 
rais, Ministro de Estado das:ComunicaçõEis; 

DECRETO DE 4 DE NOVEMBRO DE 1994 

Renova a concessão outorgada à 
Rádio Azul Celeste Ltda., para explorar : 
serviço de radiodifusão sonora em onda 
média, na cidade de Americana, Estado 
de São Paulo. 

O Presidente da República, no uso das àtriôuii;:õ
es que lhe conferem os arts. 84, inciso IV, e 223, da 
Constituição, e nos. termos do art. 6º, inciso I, do De
creto n2 88.066, de· ~6 de janeiro de 1983, e tendo em 
vista o que consta do Processo nº 29830.000466/92, 

DECRETA: 
Art. 12 Fica renovada, de acordo com o art. 33, 

§ 32, da Lei n2 4.117, de 27 de agosto de 1962, por 
mais dez anos, a partir de 15 de setembro de 1992, 
a concessão deferida à Rádio Azul Celeste Ltda. 
pelo Decreto n2 87.485, de 18 de agosto de 1982, 
sendo mantido o prazo residual da outorga pelo De
creto de 10 de maio de 1991, para executar, sem di
reito de exclusividade, serviço de radiodifusão sono
ra em onda média na cidade de Americana, Estado 
de São Paulo. 

, . .Parágrafo único. A e:XEfução do serViço de ra-. 
diodifusão, .. cUia.out~rga_é renovada·por este decre
tp, j·eger-se4 pelo cpctigo Brasileiro .de.T~;!lecomuni-

~ caÇoes, leis subseqiÍeiite5 ~ seus regulamentos:~ •.. : ~ 
'-, • Arí. 22 . Este ato somente produzirá efeitos le
gais àpós -deliberação do Congresso Nacional,. nos 
termos do § 32 do art. 223 da Constituição. 

Art. 32 Este decreto entra em vigor na data de 
stiá publicação. · · · · 

>Brasília, 4 de novembro de 1994; 1W.da Inde
pendência e 1 06º da República. - Itamar Franco, 
Djáhna Basto5 ~oràes;_ · 

LEGISLAÇÃO CITADA .. : 

CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA: 
. · FEDERATIVA DO BRASIL -

. - . 
TfTULOIV .. 

OrganiZação dos Poderes 

·cAPfTULOÍ 
Do Pi:lder Legislativo 

···-··~·····~····~···-·············_ ......... _ ....... ~ .................... ~ .. -.............. . 
SEÇÃO 11 

·· · -Das Atribuições do Congresso Nacional· 

Art:· 49~ É :da> competência: exclusiva do Con-'. 
gres5ó Nàcionàl:' · · 
............................................................................................ 

.. : 'XII- aprecilar~cs atos ·de concé5são e renova~. 
ção de concesSão de eritissóras de rádio e televisão; •; 
................................................................. , ......... ~.:·······~··· 

TfTULÓVUI 
Da Ordem Social 
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CAPÍTULO V 
Da Comunicação Social 

Art. 223. Compete ao Poder Executivo outorgar 
e renovar concessão, permissão e autorização para 
o serviço de radiodifusão sonora e de sons e ima
gens, observado o princípio da ·complementaridade 
dos sistemas privado, público e estatal. 

§ 12 O Cor19resso Nacional apreciará o ato no 
prazo do art. 64,-§§ 22 e 42, a contar do recebimento 
da mensagem. 

COMPOSIÇÃO ACIONÁRIA 

A requerente tem seus quadros, societário e di- · 
retivo aprovados, respectivamente, pela Portaria n2 
365 de 3-12-91 e 137 de 23-6-88, com a seguinte 
composição: .,~ ·· · ~. 

Cotista Cotas Valor Cr$ 

Paulo Henrique Brancatti 1280 1,28 

Paulo Brancatti '320 0,32 

Total 1600 1,60 

Cargos ··Nomes 

Sócio-Gerente Paulo Henrique Brancatti 
Sócio-Gerente Paulo Brancatti 

(À Comissão de Educação.) 

O SR. PRESIDENTE (Ramez Tebet)- O expe
diente lido vai à publicação. 

O SR. PRESIDENTE (Ramez Tebet)- Os Pro
jetes de Decreto Legislativo n% 29 e 30, de 1997, 
que acabam de ser lidos, tramitarão com prazo de
terminado de quarenta e cinco dias, nos termos dos 
arts. 223, § 12, e 64, § 12, da Constituição, combina- · 
dos com o art. 375 do Regimento Interno. 

De acordo com o art. 122, 11, ~b", do Regimen
to Interno, combinado com o art. 42 da Resolução n2 
37, de 1995, do Sen~do Federal, as matérias pode-·· 
rão receber emendas, pelo prazo de cinco dias úteis, . 
perante a Comissão de Educação. . 

O SR. PRESIDENTE (Ramez Tebet) -APresi" 
dência recebeu, do Banco Central do Brasil, o.Ofício. 
n2 728/97, de 26 de março último, através do qual 
encaminha ao Senado relação das operações de 
Antecipação de Receita Orçamentária (ARO) anali
sadas no mês de fevereiro de 1997. (Diversos n2 17, 
de 1997) 

Informa, ainda, que no referido período houve 
o indeferimento de uma operação da espécie. 

O expediente vai à Comissão de· Assuntos 
Econômieos. -

O SR. PRESIDENTE (Ramez Tebet)- O Se
nhor Presidente da República enviou ao Congresso 
Nacional a Medida Provisória n2 1.569, adotada em 
25 de março de 1997 e publicada no dia 26 do mes
mo mês e ano, que "estabelece multa em operaçôes 
de importação e dá outras providências•. 

De acordo com "as indic;;ções 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 

Húgó' Napoleão· 
- ECJison Lobão 

Jáder Barbalho 
Nabo r Júnior 

SENADORES 

Suplentes 

PFL 

Francelino· Pereira~ 
Gilberto Miranda · · 

-PMDB 

. Gerson Camata 
Carlos Bezerra 

-PSDB 

-Sérgio Machado . Osmar Dias 

Bloco Oposição (PTIPDTIPSB/PPS) 

:_.Jpsé Eduardo Outra _ _ : : Sebastião Rocha · 

PPB 

Epitácio Cafeteira 

Marioel Castro ·.- · 
Saulo· Queiroz 

Leomar Quintanilha 

DEPUTADOS 

SuplenteS 

PFL 

· · .Magno Barcelàr 
.Mussa Demes 

. . 

.. Bloco (PMDBIPSDIPSL) • 

Edison Andrino 
Confúcio Mourc 

João Magalhães 
Wilson Cignachi 

PSDB 

Aécio Neves Adroaldo Streck 

Bloco (PTIPDTIPC do 8) 

José Machado 

Fernando Gabeira 

Neiva Moreira 

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

Dia 31-3-97- designação da Comissão Mista 
Dia 12-4-97- instalação da Comissão Mista 
Até 31-3-97 - prazo para recebimento de emen

das e para a Comissão Mista emitir o parecer sobre a 
admissibilidade 

Até 9-4-!:17- prazo final da Comissão Mista 
Até 24-4-!97 - prazo no Congresso Nacional • 
O SR. PRESIDENTE (Ramez Tebet)- Há ora

dores inscritos. 
Concedo a palavra ao nobre Senador José Ro

berto Arruda, por 20 minutos. 
O SR. JOSÉ ROBERTO ARRUDA (PSDB-DF. 

Pronuncia o seguinte discurso. Sem revisão do ora
dor.) - Sr. Presidente, Sf!s e Srs. Senadores, neste 
últimO final de semana o jornal O GLOBO, do Rio' de 
Janeiro, apresentou Ufll<!. série de. repo.rta,g~qs,:ft.i:n 
que mostrava, até com certa crueldade,·. a qÜeStão 
da prostituição infantil, especificamente em Manaus. 

Mais cruel ainda do que a· matéria, não pela 
forma, mas pelo conteúdo, que sabemos. verídico, é 
o fato, Sr. Presidente, Srl's e Srs. Senadores,.de que 
matérias desse tipo, exibidas pela televisão ou colo
cadas amplamente em jornais, já não emocionam 
mais. Não emocionam exatamente porque todos sa
bemos que, em todas as grandes cidades brasilei
ras, infelizmente, a questão dos meninos e meninas 

_de rua, do menor ·abandoll,!ldo, .as conseqüênciaS 
disso, a prostituição infantil e a criminalidade, estão 
atingindo níveis insuportáveis em uma sociedade or
ganizada e, mais do que isso, repres'entam talVez o 
retrato mais nítido do esgarçamento do tecido social, 
decorrência das enormes desigualdades· entre as 
classes sociais brasileiras. 

É imperdoável, Sr. Presidente, que nós que fa
zemos vida pública, . que 'temos responsabilidades 
públicas com o País, que temos inandato eletivo; é 
absolutamente imperdoável que nós, Senadores, 
Deputados, não discutamos com a seriedade que o 
assunto merece, esse verdadeiro câncer social. O 
que foi mostrado pelo j~mal o Globo, o. que ocorre 
em Manaus, não é diferente 'êfci que oCorre em São 
Paulo, no centro do Rio de' Janeiro, em Brasffia, ca
pital do País, em Belo Horizonte e não é diferente do 
que ocorre em praticamente todas as cidades brasi
leiras, inclusive cidades de médio porte no interior 
do País e algumas capitais do Nordeste. · 

A questão da prostituição infantil, Sr. Presiden
te, que aterroriza, que emociona, que nos toca a 
consciência como cidadãos, é apenas um lado de 

uma moeda que tem dois lados ruins- do outro lado 
tem a criminalidade. Já não nos assustamos mais 
com fotos de meninos de doze, treze anos, com tarja 
nos olhos e revólver na mão. Já é comum nas gran
des cidades brasileiras, principalmente Rio e São 
Paulo, assaltos à mão armada em todas as esqui
nas, à luz do dia, praticados por meninos de doze; 
treze, quatorze anos. 

Agora a prostituição. Boates em Manaus bus
cam no interior ou nas periferias da cidade meninas 
de doze, treze, quatorze anos, com o corpo ainda 
em formação, com absoluta desinformação humana 
e educacional, sem lar, sem família, e pessoas ines
crupulosas vestem essas meninas para que elas fa
çam o jogo surdo da noite. 

Ora, nós que temos filhos, nós que temos famí
lia, nós que acreditamos que este País tem todas as 
condições para ser uma sociedade um pouco menos 
injusta, ·'não podemos ficar calados diante .. de_ .fato 

··que aterroriza a todos. 
\ · :Matérias como essa, quando são mostradas na 
televisão fora do Brasil, muitas vezes indignam os 
brasileiros. É comum que pessoas façam comentá
rios no sentido de que as televisões estrangeiras só 
mostram o lado ruim do Brasil. Claro que pode haver 
um certe-exagero e claro que coisas boas que este 
País tem não são mostradas. Mas vamos ser fran
cos. Será que estão mentindo? Será que não exis
tem neste País milhares de menores abandonados, 
milhares .Q~ menores que vivem nas ruas, embaixo 
das pontes,1famintos, sem escola. e sem esperança? 
Será que não existe neste .País·a criminalidade in
fantil? Será que é uma invenção da imprensa inter
nacional? Será que não existe a prostituição infantil 
nas .boates de Manaus e de toqo o País? Será que o 

,Jornal O Globo também inventou? É claro que não. 
.É preciso que o Congresso Nacional, com. o 

poder que . tem de legislar, com a responsabilidade 
que tem de discutir. os problemas mais sérios que 
afetam a sociedade brasileira, discuta ·O tema e o 
faça com mais profundidade. 

·· Recentemente, ·sr. Presidente, a Câmara dos 
Deputados aprovou um projeto de lei de autoria do 
Deputado Nelson Marchezan, que recebeu emendas 
de vários outros Deputados, tendo sido inclusive 
aglutinado a outras iniciativás.de projetas de lei na
quela. Casa. Este projeto estabelece o salário educa
ção ou a bolsa escola nos municípios médios e pe
quenos deste País. 

Ora, todos sabemos que a experiência da bol
sa-escola começou em Campinas cõmonosso que
rido Prefeito José Roberto de Magalhães Teixeira, 
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de saudosa memória, depois foi para Ribeirão Preto, 
agora está em Brasília e em mais de vinte cidades 
brasileiras. A bolsa- e:>_C:Olª tem __ lJ!lla_grande vanta
gem e um grave problema. A grande vantagem é 
que ela faz com que famílias carentes, que nã<>_tê_rn 
sustentação mínima, recebam o valor mínimo de 
meio salário mínimo por filho com idade entre 7 e 14 
anos matricula,do na rede pública e que tenha assi
duidade superior a 90%. 

A experiência dessas grandes cidades brasilei
ras que já têm o projeto da bolsa-escola é muito 
boa. Realmente, essas crianças foram para a rede 
pública, saíram das ruas, da criminalidade, da prosti
tuição. Muitas dessas famílias, a partir dessa bolsa 
pública, não só colocam séus filhos na escola como 
também, dentro de um determinado tempo, são in
seridas num contexto de trabalho e, portanto, ficam 
distanciadas desse auxílio do Estado. 

No entanto, traz um grave problema.··As famílias 
pobres do interior do País têm·na bolsa-eScola·:exata:
mente um vetor a mais a motivá-las à migração para 
os grandes centros, onde ela é justamente dada A mi
gração é um dos graves problemas do País. 

Na verdade, grande parte das famílias pobres, 
abaixo da linha da miséria, que estão nas periferias 
das grandes cidades ou que estão desabrigadas nas 
ruas das grandes cidades, são de famílias que vie
ram do interior do País, justamente das regiões mais 
pobres, dos burgos de miséria, como chamava o ex
Presidente Tancredo,Neves. São-famílias expulsas· 
ou pela seCa., ou pela falta de terra,:·ou pela·fattã:cfe· 
trabalho, que vão para os grandes centros·em·buséa: 
de uma vida melhor. 

Sr. Presidente, o projeto aprovado na Câmara 
dos Deputados anexou-se, no Senado Federal,"a um 
projeto de nossa autoria, o qual, também, já recebeu 
emendas de vários Senadores e juntou-se a: outros 
projetas como os dos Senadores Ney Suassuna- e 
Eduardo Suplicy. É uma matéria ·que visa exatarnente 
dar a bolsa-escola, erradicando com isso a miséria afr 

soluta, trazendo os filhos das famílias carentes·para a 
rede pública escolar. Só há uma diferença: a bolsa-es
cola, em primeiro lugar, só deve ser concedida em mu"
nicípios cuja população seja inferior a 50 mil habitan
tes. Por que isso? Porque os dados do IBGE demons
tram que 64% da miséria deste País está_ ju$taÔ1ente 
concentrada nos municípios com população ·inferior a. 
50 mil habitantes e no campo. Mas há algo mais: as fa~ 
milias miseráveis que vão para as periferias das gran
des cidades vieram do interior. 

Se o Estado brasileiro fizer o provimento mínimo 
de uma vida digna exatarnente onde a misériacampeia, 

onde as pessoas não têm condições mínima de vida 
digna, elas não precisarão migrar. Esse é um vetar 
ifnponante. -E'fufidãmênta:IQDelaçarn6s -uma: inver;,
são destas correntes migratórias brasileiras. 

Há uma segunaa:cai'âCfeflsfiCã:·õrato·ae que o 
_Governo Federal nem as prefeituras não dariam a: 
bolsa-escola sozinhos. Seria feita uma parceria, em 
que cada bolsa escola teria 50% de recursos de fe
derais e 50% de recursos municipais. Por que isso? 
Porque, feita a inscrição do município no projeto, em 
que o município terá de arca( com a metade das 
despesas, a fiscalização será muito mais rígida. Cla
ro, deve-se evitar que esse projeto não passe de um 
programa de assistência de renda mínima vinculado 
à educação para um programa assistericialista sem 
limites, o que, õoviamimte, o âescaracterizana. . . 

. Sr. Presidente,' ao ler matérias do jornal O GlO-
bo· e em toda.a imprensa.brasileira sobre a' prostitui

. çãojnfcmtil ·e .criminalidade; .julguei do meu dever _vir 
· a-:esta1nbuna:dizer:ao-Congresso 'Nacionàl qúe·e5se 
Pr9jeto de Renda Mínima vinculado à Bolsa Escola 
já tem um relatório definitivo do Senador Lúcio Al
cântara e deverá, já nesta semana .:.. ó Senador Él
cio Átvarés, Líder do Governo ·neSta · Casa, tem 
'acompanhado esta>inatéria -. ser apreciado naCo-
missão de Assuntos SoCiais, · · ·· 
· · . ·Não tenho ·dúvida de· que um projeto desse 
tipo, de abrangêriéiâ nacional, deve'ser aplicado nos 
grandes centros. $e as grandes cidades brasileim;s 
quisereiTl adotar a,bolsa-escp(a, ótimo, mas que o 

·façam éo.m: seus recursos; O .8ftado brasileiro, o Gô:
v.emo~Federal trataria de fazer um programa nas pe
quenas e médias cidades; basicamente no interior, 
onde a miséria corileça. Isso conteria as correntes 
·migratórias e ·as familias· poderiam criar seus filhos 
'êom 'um mfnirno de dignidade, sem ter que migiar 
pâra: a periferia dos grandes centros urbanos: Essa 
m~ida nãó 'é inovadora; não se está inventando 
naaá> Vinte e· duas cidades brasileiras jâ concedem 
~a: 6o1sa.:escola e "óbtiveram uma série de varitageris. 
A unicà desvantagem, comum a todas, foi a de fo
·ITlentar a migraçãoàsgra'ndes cidades. . _ · • 
-- -' Sr. Presidente/a -experiência está aí: Se os Cori
g~istas -por· meio desSe projeto de lei, eujo Relator 
é o Senador Lúcio Alcântara- a,presentassem, em de
finitivo, uma-Proposta de solução que possá unir Go
wrrio''Federi!l.Ei'muniCípiOs Para umà páréeria de re
CúrSôS;hàveiia á P<>S$ibilidade de, em prazo curto-:- e 
iSSO' e o importante< !etirarrn6s essas criànÇás ~ rua, 
da prostituição e da criminalidade. 

~. Esse benefício deveria: ser estendido a toda fa
mma brasileira, situada abaixo da linha mínima de 
mis~_ria_,_ que tivesse filhos entre 7 e 14 anos matricu-
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lados na rede pública. Cada filho teria um ganho de 
meio salário mínimo, que_seria pago metade pela 
União e metade pela prefeitura. Em primeiro lugar, 
isso custaria muito pouco. · 

Não tenho dúvida de que um programa assim, de 
abrangência nacional, será muito menos oneroso do 
que alguns programas assistencialistas que trouxeram 
uma experiência-ruim para o nosso País. Os custos 
estimados pelo Senador Lúcio Alcântara. Relator desta 
matéria, dão-nos conta de que se pode fazer um pro
grama desses, !em todo o País, com vinte e duas ve
zes menos recursos do que, por exemplo, o Programa 
de Renda Mínima, sempre levantado aqui no Senado 
Federal pelo Senador Eduardo Suplicy. 

Portanto, o programa: viável. Não tenho dúvi
das de que, investindo na educação, principalmente 
das famílias mais humildes, estaríamos desenhando 
um futuro melhor para a sociedade brasileira, esta
ríamos diminuindo as desigualdades e, mais do que 
isso, matando a fome daquelas famílias que não têm 
os filhos na escola porque passam fome em casa e, 
quando vão para a escola, não conseguem alcançar 
limites mínimos de aprendizado porque sentem 
fome. É a fome, é a falta -de alimentos, é a falta de 
condição de vida mínima digna que faz com que es
sas crianças sejam, infelizmente; ; encaminhadas 
para a prostituição e para a criminalidade; · .: · .· ·:· , , ·, :-

Penso que todos nós que temos responsabilida
des públicas não podemos ficar dlrbraços cruzados 
enquanto esse mapa da desigualdade, 'da injustiça, é 
colocado em todas as grandes cidades brasileiras. Há 
que se fazer alguma coisa, e muito rapidamente. · 
.. :. , Quero, desta tribuna, encare_Qer aos Srs. Se
nadores que· discutamos e votemos:~sse projeto a 
partir do relatório do Senador Lúcio Alcântara;· que 
traz inclusive modificações substanciais ao ·nosso 
projeto original - esse é um projeto que serve exa
tamente à discussão da matéria. Assim, a partir da 
discussão e aprovação desse projeto; poderemos 
oferecer ao Governo Federal, aos governos esta
duais, aos municípios e à _sociedade· brasileira 
uma proposta de solução para que, num curto es
paço de tempo, possamos· reverter o quadro cruel 
das desigualdades sociais, .. que leva crianças, me
ninos e meninas, às ruas, à prostituição e à crimi
nalidade. 

· Muito obrigado, sr. Presidente. 
O SR. PRESIDENTE (Ramez Teoot) :.:Conce

do a palavra ao nobre Senador Gilvam Borges: · 

O SR. GILVAM BORGES (PMDS.AP.Prónun
cia o seguinte disetirso. Sem revisão do orador.)~ 
Sr. Presidente, S~s e Srs.-Seriadores, com todo res~ 
peito que temos pela atuação parlamentar do nobre 
Senador José Roberto Arruda, o qual mantém posicio
namentos que merecem todo o nosso louvor e aplau
sos, eu gostaria de fazer algumas observações, não 

para contraditar, mas para divergir em alguns aspec
tos dessa tão falada e decantada bolsa-€Scola. 

Sr. Presidente, bolsa-escola, renda mínima são 
interesses de um sistema terrível que tenta a escra
vidão e a manutenção por intermédio de uma políti
ca paternalista, clientelista e, de uma certa forma, 
sem perspectivas. 

Imagine o exemplo da Capital Federal. O Go
vernador implementou essas idéias concedendo 
uma parcela mínima de benefícios à população ca
rente - a tal bolsa-escola. 

Sr. Presidente, enquanto não utilizarmos o dis
curso real que este País tanto necessita, teremos, 
sem sombra de dúvida, problemas seriíssimos, gra
víssimos, como o da prostituição e o dos menores 
abandonados. E aí dizemos: .uma bolsinha-escola. 
Por que não falamos da bolsa ao professor?. En
quanto tivermos uma péssima qualidade de ensino, 
uma péssima qualidade de oportunidades que _são 
dadas aos cidadãos 'dentro das escolas - porque a 
primeira .escola é. a família, Sr. Presidente -. não 
conseguirei compreender. -· . . . 
'· Fala-se na prostituição. De onde essas pes
soas vêm? Será que a solução não estaria na esco
la, Sr. Presidente, pagando salários justos aos pro
fessores, adotando uma disciplina com um programa 
sério, integrado, para, no Primeiro Grau ainda, na TA 
série, termos condições de começar a trabalhar a 
orientação da mulher e do homem, os· futuros cida
dãos, na responsabilidade da concepção? E não 
vejo ninguém discutindo por esse lado. "Não, dá urri 
litro de leite". "Dá uma bolsinha-escola". · · 

· :, . Vejo isso como demagogia, Sr. Presidente. Vejo 
isso como armas e instrumentos para se fazer política, 
para se passar por bom moço. "Não, para resolver os 
problemas sociais, vamos implementar esses progra
mas•. Não vamos eliminar miséria alguma, mas vamos 
estar mantendo a miséria Vejo as placas escritas: "Não 
dê esmola, dê cidadania". Ouan<;!ç .o Estado brasileiro 
der coilcftções e instrumentalizar os seus cidadãos, p0r 
intermédio· do conhecimento,· para que esses tenham 
responsabilidade na hora da procriação, na hora do 
amor, teremos como discipliná-los. Hoje, não temos 
como cobrar, ·como chamar um homem e uma mulher 
que colocaram duas,- três, quarenta, cinqüenta crianças 
no mundo, inesponsavelmente ou por falta de esclareci
mento, para dizer que eles serão os primeiros respOnsá
veis. Não temos como cobrar. Temos, primeiro, que lhes 
dar condições e instrumentos de conhecimento; :para 
que eles tenham dignidade, para crescer e avançar. '- :' 
--'" · Sr. Presidente, Sri'S e Srs: Senadores, consic!Er 

ro "bolsinha-escola" uma: demagogia.' Renda mínima 
é manter os miseráveis: Vamos reformular este País 
a partir do investimento maciço na educação. Assim, 
poderemos levantar e preparar o cidadão, instru
mentalizando-o com responsabilidade. Bolsinha-es
cola - perdoe-me o Governador do Distrito Federal e 
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alguns que estão encampando essa idéia - é a de
magogia-em vida. 

Sr. Presidente, as mulheres não têm a mínima 
sc>ndição de obter informações; morrem como moscas. 
E o problema da concepção, da geração, de onde vie
mos, de como estamos vindo. Dessa forma, colocamos 
a corrente, jogamos para baixo do tapete um problema 
gravíssimo, seriíssimo e não damos alternativas. 

Este é 6 País da demagogia. Temos de come
çar pela reformulação da educação, do comporta
mento, pela informação dos métodos que temos dis
poníveis, para que essas pessoas venham fortes. 

Fala-se, então, na proStituição, nos menores 
abandonados, de rua, na questão da mulher - somos 
também responsáveis, porque fazemos parte do. pro
cesso -, que é a geradora, que precisa de instrumen
tos, de informações; fala-se em como tudo isso se dá. 
Não há planejamento na origem; o problema é eduCa
cional, Sr. Presidente, Sr"s e Srs. SenadoreS: 

O Sr. José Roberto.Arnidà :~-Pe~ite~me.V. 
Ex" um aparte? 

O SR. GILVAM BORGES-:- Ouço V. EJC!, Se
nador José Roberto Arruda. 

O Sr. José Roberto Arruda- Senador Gilvam 
Borges, recolho as palavras de V. f:xll, sublinhadas 
por uma adjetivação forte como. resultado da indig
nação, que sei que y .. Ex" tem, com este perfil da so
ciedade brasileira, que é realmente injusto. Durante 
muitos anos, ouvimos economistas famosos, ·do 
mundo inteiro - no Brasil não era diferente -, dize
rem que primeiro era preciso crescer .o bolo, para 
depois reparti-lo. Ora, isso é muito bom de ser.falà
do dentro das cátedras; nas universidades, onde as 
pessoas almoçam bem, jantam, tomam café da ma
nhã, e, depois, dizer: •a economia vai crescer, o pais 
vai ter uma reforma do seu modelei de Estado, o ca" 
pita! privado vai investir nos setores produtivos, isso 
vai gerar riquezas, e o crescimento, que gera novos 
postos de emprego, ao longo dos anos, muda o per" 
fi I injusto da sociedade". Isso é verdade. E. todos nós 
esperamos que isso efetivamente-aconteça: Aliás, 
estamos todos, aqui no Congresso Nacional,- exala
mente discutindo e votando reformas constitucionais 
com o objetivo básico de afastar o aparelho do Esta
do da economia produtiva, para trazer. o capital pri-. 
vado para esses investimentos produtivos -para que 
se possa gerar mais empregos, para que o. País vol~ 
te a crescer sem voltar a inflação. Isso tudo é .ótimo. 
Mas a grande realidade é que, para ·a famma mais 
pobre, a família mais humilde, que hoje não tomou 
café da manhã, que não almoçou e que os .filhos, 
neste exato momento, enquanto estamos no Senado 
Federal, tiveram que sair às ruas para pedir esmo
las, ou as filhas vão sair à noite para a prostituição, 
ou os meninos de rua que vão para a criminalidade, 

é muito pouco dizer que daqui a alguns anos essa 
sociedade sérã mãis Jiisfa. CompreendÓ também a 
crítica que V. Ex" faz a programas paternalistas e 
assistencialistas. Entendo que o País tem que fugir 
disso e tem que aprender com essas experiências. 
Confesso inclusive, e talvez V. Ex" não tenha ouvido 
essa parte do meu pronunciamento, que, quando fa
lei das bolsas-escola de Ribeirão Preto, Campinas e 
Brasília, considero que elas têm um problema grave, 
pois motivam a migração dos grandes centros para 
cá Imagine V. Ex" uma família humilde do interior do 
Ceará, por exemplo, onde não há escolas, não há 
empregos, que fica sabendo que em Ribeirão Preto, 
Campinas e Brasília, além de escola garantida para 
os filhos, ela pode receber uma bolsa-escola com
plementar a sua renda. Claro que isso geraria migra
ção. Mas o projeto aprovado na Câmara dos Depu
tados e que está sendo discutido no Senado - onde 
o Senador Lúcio Alcântara é o Relator- inverte isso. 
Ele possibilita uma parceria entre a União e os Muni
cípios de forrna:a fugir do paternalismo· e do·a5sis
tencialismo barato,.·que :este' País não· aguenta·ver 
mais,, e propõe uma medida mais responsável em 
escala muito mais reduzida. Esse projeto atinge~
nas e tão-somente aquelas famílias que, além de es
tarem abaixo da linha mínima da miséria, ou seja, 
sem condições ·de sustentar sua famma, tenham fi
lhos em idade escolar, de 7 a 14 anos, matriculados 
na rede pública, com assiduidade mínima de 900k. 
Se tudo isso for satisfeito, essa família terá, por um 
período determinado, uma complementação de meio 
salário mínimo por criança. Qual a vantagem disso, 
Sr. Senador? Essas .famílias sairiam da miséria ab
soluta, pois teriam, pelo menos; comida para que as 
crianças pudessem obter ummínimo'de aprendiza
do. Mais do que isso: como essa bolsa-escola seria 
oferecida no interior do País, onde grassa a miséria 
e a fome, onde as desigualdades são mais gritantes, 
evitar-se-ia a· migração para as periferias das gran
des cidades na busca ·de uma vida melhor. Claro 
que esse tipo de programa teria' de substituir todos 
os outros, :inclusive o que está sendo feito, com al
gum· sucesso;·nas,carvoarias de Mato Grosso e·o 
que está· sendo feito com os meninos da área 'de· 
corte de cana no Nordeste. São experiências bem
sucedidas, que estão fazendo com que crianças, antes 
no trabalho forçado .ou, na periferia das grandes cida
des, na prostituição e 1!8. criminalidade, ·possam ser in
seridas no trabalho produtivo. Mas o mais importante 
de551:1 projeto . ~ . exatamente .· suscitar esta questão: 
Essa pode·não ser a fórmula ideal; vamos, portanto, 
busCá-la' para que Ticis5o5 irmãos brasileiros não ·fi
quem sem almoço, COIÍ1Õ estão hoje. Há, no entanto, 
que se fazer um registro: com o Plano Real houve uma 
transferência de renda importante. Antes, as estatísti
cas apontavam 32 milhões de brasileiros abaixo da li
nha da miséria; hoje, já apontam 16 milhões. Ou seja, 
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uma gama extensa de fammas carentes está poden
do comprar pelo menos a cesta bás_iça depois da es
tabilidade econômica e do fim da inflação galopante. 
Mas ainda há 16 milhões de brasileiros sem C<JI11ida 
em suas casas, sem emprego ou sem escola. Acho 
que esse problema merece ser discutido. 

O SR. GILVAM BORGES- Agradeço o aparte 
de V. Exª. Realmente, Senador José Roberto Arru
da, são iniciativas políticas que temam--amenizar o 
problema, com vistas a dar respostas à sociedade. É 
verdade. Nós, homens públicos, temos a responsa
bilidade de dar "respostas à sociedade. 

•o príncipe da demagogia", •o rei da bolsa-€s
cola" é o Governador Cristovam, que se aproveitou 
dessa idéia nascida aqui. 

No entanto, gostaria de chamar a atenção para 
que não se iludam aqueles que tentam a migração e 
que não tentem mudar para outro Estado brasileiro 
para ter direito à bolsa-€SCOia Isso é uma mentira! A 
bolsa-€SCOia é concedida a um percentual baixíssimo 
da população, cpm vistas_ à prof)?ganda m;!,míctia .. ·• c;;:. 
- _. ,Nobre Senador, devemos, discutir as .causas; 

não os efeitos. É inÚtil discutir Ós efeitos, ou seja, a 
prostituição,_ o· mimor abandonado, o desemprego. 
Não estamos trabalhando a teoria econômica que 
diz que temos que esperar o crescimen~o do bolo 
para poder dividi-lo. · . _ . _ 

Acredito _em um instrumento de mudança, de 
revelução neste País. Acredito _em um instrumento 
que permita fazer a revolução tão l)ecessária, tão 
desejada desde Karl Marx, de Engels, desde .1917, 
desde a ut9pia de que o socialismo e o comunismo 
seriam o Ede_n. Acredito na revolução pell:l educa': 
ção~ela .. in~t~men~lizaçãq • do )Wn;l.eJT,l,t,~ITL.çJUE! 
este, como instrumento, transforri1e;a; soa~ãde.-As: 
sim, um excelente pai de família ou uma excelente 
mãe de famma; um excelente profi_ssional poderá dar 
condições dignas de vida pa!a S!=J!JS filhc;>s. . _ _ • · _ . 

Mas não me venham com a demagogia de boi~ 
sa-€scola! Não me venham com_o exe!Jlplo do "prín
cipe da bolsa-€scola", o Sr. Cristovam Buarque, cujo 
objetivo é só marketing. . . . . . ... 

Dêem uma volta pela periferia Dêem uma. volti
nha pelas cidades-satélites. Gosto de andar em feiras. 
Ando nessas feiras todas: São Sebastião, Guará e ou~ 
tras. Adoro_ ir á feira, justamente para conversar com 
as pessoas simples e sentir as suas difiCuldades. -. _ . 

. Eles dizem que não éxiste nada disso,. que a 
bolsa-€scola atende a uma clientela bem pequena e 
que é um engodo do Governo. · · 
. Não venham,· portanto, me _dizer que 9 progra: 

ma BOlsa-Escola e essas ,iniciativas no_ ca,mpo vão 
~solver os graves problemas sociais que vive o Bra
sil. Não! É preciso, primeiro, implantar o Programa 
Bolsa-Prof~ssor. É preciso começar por qualificar o 
professor. E preciso começar por oferecer, já a partir 
da 7ª série, no banco da escola, na adolescência, 

para o homem e para a mulher, os primeiros escla
recimentos.-É preciso, âesde cedo,-esdarecer os ci
dadãos que ter filhos é uma opção; instruí-los nos di
versos métoâos arrticoncepeíonais; fevá-los a: refletir 
no que significa trazer um ser ao rriundo.- É como 
olho dágua; quando vem, vem aos montes. Atende
se a miCem um plano de marketin!:Ce-nqu-anto mi
lhões ficam "com água ha boca". 

E ainda tem gente que diz que este é o "País 
das Maravilhas•. Sim! Tem gente que, pela ignorãn
cia, faz a seguinte opção: vou me danar a ter filhos, 
porque vou receber bolsa-escola. Pode haver cida
dãos sem esclarecírrientos que contem com a bolsa~ 
escola. A demagogia de querer trabalhar efeitos ao 
invés das causas com o Programa de Renda Míni
ma, por exemplo, isso é história, Sr. Presidente, Sr'!s 
e Srs. Senadores. 

Apresentei um projeto nesta Casa, um projeto 
sério, que propõe que, desde a 7~ série, se comece 
o processo de educação, de esclarecimento da po
pulação, para que informação dê às pessoas o direi
to ao planejamento,familiar;--dê às mulheres-e aos 
·homens a oportunidade de começar, desde cedo, a 
refletir sobre a opção de procriar. Senão, vamos es
tar com as ruas cheias. 

Portan~O.-fazerdeinagogia, oferecer_ paliativos, 
trabalhar efeitos não resolve. A única solução, de 
médio prazo e de longo prazo, é educar a popula
ção, planejar um trabalho de mudança de mentalida
de dos cidadãos. Cidadãos esclarecidos, com certe
za, terão maior responsabilidade no momento de de
cidir procriar. E essa é uma decisão muito séria. 

_ Deixo aqui registrado para que ouça o "prínci-
pe da.bolsa-€scola',_o Governador Cristovam Buar
qu_e;-.doPT, que a l:!olsa:escola que ele criou é ape
nas um paliativo, é uma farsa Essa iniciativa pode 
ter alguma utilidade na Funabem, que já deve ter 
sido extinta, ou nas carvoarias. Mas utilizar bolsa-€s
cola para fazer midia e dizer que essa é uma alter
r;~ativa para o País é uma demagogia. 

Portanto, congratulo-me com o Ministro Paulo 
Renato, que tem tomado algumas iniciativas, e faço 
agora um apelo à S. _Ex!! e ao Presidente da República 
no sentido de que J)ossamos, juntos, trabalhar um pro
jeto amplo -já há uina iniciativa minha nesta Casa -
que traga investimentos maciços à educação e crie a 
bolsá-professor, para o melhoramento de salários, . e 
uma disciplina que informe e prepare o cidadão. Dessa 
forma, com certeza absoluta, os resultados poderão. 
ser, a médio e longo prazos, mais positivos. . . . 
. . ,· Era o quEi tinha a dizer, Sr. Presi~ente, Srªs .e 
~r$. Senadores. · 

Durante o discurso do Sr. Gilvam Bor
ges, o Sr. Ramez Tebet deixa a cadeira da 
presidência, que é ocupada pelo Sr. Antonio 
Carlos Magalhães, Presidente. 
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··o SR. PRESIDENTE (Antonio Cartas Magalhães) oporttmidades de inv~li.mef1tos cof!i_vistas à poten-
-- Com a palavra o Senador Guilherme Palmeira. cialidade económica e à provável expansão do Mer-

O SR. GUILJ-!ERME PALMEIRA (PFL - AL cosuL São mudanças que, incontestavelmente, con-
Pronuncia o seguinte discurso. Sem revisão do ora- tribuem, a longo prazo, para melhorar a simetria 
dor.) - Sr. Presidente, Srªs e Srs. Senadores, acaba- ecôiiómica de um País que concentra, em apenas 
mos de ouvir um pronunciamento da maior importân- duas regiões, mais de dois terços, especificamente 
cia, tratando enatamente de um dos temas que pre- 78•32%, da renda nacionaL 

Como os estudos- se referem a um prazo muito 
tendo abordar em meu pronunciamento. curto, de dois anos e meio, do processo de estabilização 

? Senador ~i~vam Borges_colocou ço~_ JTl!Jitª _ económic<?, os ganhos efetivos só agora começam a ser 
propnedade, assrm:·c~mo o_utro~ companherros, o matizados, por intermédio de novas contribuições e pes-
problema dos desnrvers_ regronars e o_. quªnto e_§te _____ quisas que, sem contestar os progressos que são evi-
tem contribuído para o avanço da miséria, do analfa- dentes, adicionam novos dados a essas transformaçõ-
betismo, das doenças, entre outros problemas estru- es. É o caso, por exemplo, da constatação feita no últi-
turais da maior gravidade. mo boletim da Consultora Macrométrica, segundo a qual 

Mas quero me reportar novamente, e mais es- os gan~s reais das dasses de menor renda, que estão 
pecificamente, ao Nordeste. Temos uma Comissão sendo 1ncorpor<~das ~o .mercado de trabalho, não se de-
dirigida, se não me engano, pelo Senador Beni V e- vem ~nas à es!àbd1dade da moeda, ~~ ~· em 
ras, cujo Relator é o Senador Waldeck Omelas, que su~ maJOr ~e, ao aumento real ?<> ~no m1n1mo, em 

t • - d · d d t - - l"d dois sucessrvos aumentos, depcl!S de julho de 1994. es a ouvrn o a socre a e, os ecnrcos e as 1 eran- Esta é també concl - do estudo do · · ·: • ·....-. 
l-ti- b" - d · d G , m, a usao econom1 ...... 

ças_ po 1 cas, ~ 1et1~an o aju ar o . o~emo co_m so- Marcelo Néri, do lpea, intitulado "EstabilizaÇãó; ·'salário 
luçoes que nao sejam apenas pal1atrvas, pors, do mínimo e redução recente da pobreza!". Divulgado em 
contrário, est~remos cada ~ez mais lo~ge da !ealida- outubro do ano passado, revela que 0 percentual dos 
de e do proJeto de crescrmento nac1onal. E sobre pobres, assim considerados os que têm renda per capi-
isso que vários companheiros nordestinos têm ater- ta de R$45,00, caiu de 34% par<~ 26%, em julho de 
tado. O que queremos é que tudo isso não se resu- 1994. Mostra ainda que, nos dois meses que o salário 
ma em alertas, mas, sim, que se tome realidade. mínimo foi aumentado, o-nível de pobreza caiu cerca de 

No decorrer do meu pronunciamento, meneio- 25%. Como esse nível de remuneração aplica-se majo-
no algumas medidas que estão sendo tomadas, mas ritariamente ao Nordeste, é nes!à Região que os ganhos 
que ainda são muito frágeis, não atingem aquilo que se tomam mais ostensivos. · 
imaginamos, que desejamos, aquilo que reclama Por outro lado, Sr. Presidente, constata-se que 
nosso povo sofrido do Nordeste brasileiro; não só na o processo de migração industrial, notadamente o 
formação de novas mentalidades, no desenvolvi- das indústrfas intensivas da mão-de .Obra, coiTlo 'é o 
menta de novos projetas, mas que o Governo e a caso dos setores têxtil e de calçados, não deco'rre 
sociedade, de uma maneira geral, estejam atentos, da busca de mercado de consumo emergente, mas, 
cooperando e colaborando realmente em busca de ao contrário, de vantagens comparativas em relação 
soluções que não são de agora, mas que se arras- a outras regiões, no que se refere à menor remune-
tam por· tempos e tempos. ração do fato r trabalho. Em outras palavras, não es-

Sr. Presidente, tenho acompanhado a divulgação tão se transferindo para o Nordeste em decorrência 
das pesquisas que, desde o advento do Plano Real, do aumento do poder aquisitivo de sua população, 
dão conta da melhoria da distribuição de renda no País mas, sim, em busca de mão-de-obra mais barata. 
e da incorporação ao mercado de consumo de uma Todos nós sabemos que as dificuldades que 
parcela significativa da população, graças, evidente, à impedem um maior equilíbrio na distribuição espa-
estabilidade da moeda. Com o mesmo interesse, cons- cial da renda, sobretudo a existência de recursos hu-
tato que a busca pelo aumento da eficiência no setor manos mais quálifieadõs, adequaâa infra-estrutura e 
industrial, decorrente da abertura económica e da con- proximidade dos mercados de consumo, além de fa-
corrência externa, está provocando, ainda que em pe- cilidades de intercâmbio comercial, como portos e 
quena escala, um processo migratório de alguns seta- aeroportos melhor equipados e mais eficientes, hão 
res produtivos para o Nordeste, estimulados pelos in- serão removidas a curto prazo e dependem de in~ 
centivos e isenções fiscais, que estão sendo agressi- vestimenta de longa maturação, como são os de na-
vamente oferecidos por alguns governos estaduais. tureza educacional e os necessários à melhoria dos 
Isso se dá paralelamente a um processo de descon- padrões de saúde. Também é inegável, Srs. Sena-
centração industrial que está levando algumas outras dores, nessas áreas, um progresso razoavelmente 
indústrias, ern especial do setor automotivo, a busca- visível, como é o-casóda diminuição da mortalidade 
rem, fora d0 eixo S2í.o P<:>.ulo-Minas, notadamente no infantil e a melhoria, em menor escala, dos níveis e 
f'"'"_~,,>, SO>"'"' r:"'"rii•" e Rb Grande do Sul, novas padrões nutricionais. No entanto, há riscos í~cilmen-
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te perceptíveis que apontam para a perda da posi· 
ção relativa do Nordeste em comparação ao·conjun
to da Federação brasileira, e o aumento da distância 
que o separa da renda média nacional. 

As principais áreas do setor produtivo estão 
sendo diretamente afetadas pela abertura e pela ex
posição à concorrência internacional e perdem ex
pressão e poder de competição, com risco de com
pleto desaparecimento. É o caso, por exemplo, do 
setor sucroalcooleiro, a que tenho me referido em 
outros pronunciamentos. E isto se dá sem que haja 
possibilidades de sua substituição, mesmo com fi
nanciamentos para o setor de serviços, como é o 
caso do Prodetur, que visa aumentar a participação 
do turismo na geração de renda regional. Os sinais 
de inquietação e de decadência são visíveis e osten
sivos, além de agravados pela dramática situação 
no setor público pré-falimentar em alguns dos nos
sos Estados, cito especialmente o meu - Alagoas. 

Não estou preconizando, como se poderia infe
rir desta minha advertência, uma política industrial 
corretiva, pois sei que esse é um instrumento lamen
tavelmente pouco eficiente. Não só porque o Estado 
tem se revelado incapaz de corrigir distorções dessa 
natureza em qualquer parte do mundo, como tam
bém porque parto do pressuposto de que uma políti
ca de incentivos e isenções fiscais, como a que se 
tem praticado no Nordeste, não foi capaz, depois de 
mais de trinta anos, de mudar o nosso perfil, alterar 
substancialmente nossa situação, nem de melhorar 
nosso padrão de vida. 

Também não acredito na eficiência do processo 
de transferência de mão-de-obra do setor industrial 
para o de serviço, como se alega que poderá ser feito 
investimentos na chamada "vocação turística" do Nor
deste. Em primeiro lugar, porque isso exige qualifica
ção de recursos humanos e melhoria de infra-estrutu
ra, em tal escala, que nenhum resuHado poderá ser 
conseguido a curto ou a curtíssimo prazo. 

Em segundo lugar, porque não há uma voca
ção turística nacional que possa ser redirecionada 
para o nosso Nordeste. O Brasil contribui para o tu
rismo externo com mais de três milhões de brasilei
ros, e recebemos uma contribuição ridícula de cerca 
de dois milhões de turistas estrangeiros, o que nos 
deixa um enorme déficit. Há evidentemente exceçõ
es, como a Bahia e o Rio de Janeiro, mas, principal
mente no Nordeste, a Bahia sempre despontou e 
continua se afirmando como um pólo dos grandes e 
dos mais importantes. 

Sr. Presidente, as razões que acabo de elencar e 
o contato com a realidade quotidiana da nossa Regrão, 
particularmente no meu Estado, não constituem segu
ramente motivo de otimisrno. Não posso conformar
me, no entanto, com o que alguns querem apresentar 
corno a inevitabilidade de nosso destino periférico, em 
matéria de renda, bem-estar e níveis de desenvolvi-

mento social. A questão é que os dados apontam 
para a realidade de forma dramática Segundo o Ins
tituto. de .Economia oo EYncJação G_et(lljQ Va.rgas, en-

- .tre ~ 990. e_ :t99A, a geração_ ela renda regional do 
Nordeste pennaneceu virtualmente estagnada. De 
U$49,5 bilhões evoluiu para U$49,759 bilhões, em 
termos absolutos, em face do crescimento demográ
fico; em termos relativos, nossa participação dimi
nuiu 13,18% do PIB para 12,58% 

Todos sabemos quais as causas do atraso. Nin
guém desconhece a fragilidade dos indicadores so
ciais é -ecoriômicos aa:-região e estamos conscientes 
da necessidade de corrigir essa enorme assimetria 
que separa o Nordeste do resto do País. De acordo 
com estudos do IPEA, divulgado em maio do ano pas
sado, mu1tó ·embora a renda per capita entre 1985 e 
1994 tenha aumentado em todas as Unidades da Fe
deração, indistintamente, os piores rendimentos se 
concentram sobretudo no Nordeste. Dos dez Estados 
com a pior renda, oito estão na nossa região. · · , · 

Se considerarmos não os úHimos cinco anos, 
mas um período mais longo entre 1970 e 1985, ve
remos que a situação não se alterou muito, quer em 
termos absolutos, quer em termos relativos. Nesse 
período, a participação nordestina no produto nacio
nal passou de 12,1% para 13,8%. Em outras pala
vras, Sr. Presidente, em 1994 estávamos em situa
ção pior do que dez anos antes, e em níveis pratica
mente idênticos aos de 1970. São 25 anos, portanto, 
de estagnação, em que foram inúteis, extmmamente 
limitados e virtualmente inócuos os esforços para 
melhorar nossa situação. 

O que fazer diante desse quadro? Que medi
das tomar e que políticas adotar, num País em que a 
distância entre o Estado mais pobre e o mais rico é 
de mais de 16 vezes? Repetimos em escala regional 
o que ocorre na distribuição pessoal da renda. Con
fesso ao Senado que é na constatação dessa reali
dade que se baseia não o meu pessimismo, mas 
uma desesperança, um desencanto, uma crescente 
preocupação. Estamos nos acostumando a encarar 
esses fatos como inelutáveis, e a indiferença, o con
formismo, a aceitação passiva desse estado de coi
sas é o que de pior poderia ocorrer para o Nordeste. 
As perspectivas de um novo século e de um novo 
milénio menos injustos começam a se desvanecer, 
na medida em que todos os indicadores . apontam 
para o agravamento desse quadro. Os suportes tra
dicionais de nossa economia estão desaparecendo, 
sem que haja possibilidade de substituição a curto, 
médio ou longo prazo. Os últimos 25 anos apenas 
demonstram que nossas fragilidades são cada vez 
maiores e nossas possibilidades de competir mais 
escassas. A produtividade da agricultura se distan
cia cada vez mais dos padrões nacionais das cuHu
ras intensivas. Dentro de pouco tempo, a pecuária 

. leiteira, que, para Alagoas, é da maior importância, 
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deixará de existir e a de corte será inviável. Quanto -
mais avançamos em nossa inserção no mercado In
ternacional, menores são nossas chances de sobre
vivência e até mesmo de auto-suficiência. 

Estudos, projetas, programas e sugestões não 
faltam. O manifesto das bancadas nordestinas no 
Congresso, que subscrevi como mais uma advertên
cia, entre as muitas que vêm se tomando rotineiras 
no País, ou caiu no vazio ou no esquecimento. Não 
podemos, não temos nem devemos no~ conformar 
com indicadores que mostram um maior consumo 
de bens duráveis por classes de renda que antes 
não tinham acesso a alguns desses produtos. Isto é 
incontestavelmente um avanço, mas não podemos 
aceitar esse estado de coisas como irreversíveL O 
Senado, responsável pelo equilíbrio federativo, e 
onde têm assento as representações dos Estados, 
tem o dever de se mobilizar, somando o peso de sua 
autoridade, na busca de soluções que estamos can
sados de esperar, dando-nos a sensação de estar
mos clamando no deserto. 

Era o que tinha a dizer, Sr. Presidente. '· ., 
O SR. PRESIDENTE (Antonio Carlos Magalhães) 

-Concedo a palavra ao Senador Ramez Tebet 
O SR. RAMEZ TEBET (PMDB-MS. Pronuncia 

o seguinte discurso. Sem revisão do orador.) - Sr. 
Presidente, SI% e Srs. Senadores, outro dia, toma
mos conhecimento de que a mais alta Corte da Jus
tiça do Trabalho no País, o Tribunal Superior .do Tra
balho, estava promovendo convocação de juízes 
para integrarem-na temporariamente, a fim de desa
fogá-la do excesso de processos trabalhistas que 
aguardam decisão. 

Sr. Presidente, Srls e srs·. Senadores, entendi 
que essa iniciativa do Tribunal Superior do Trabalho, 
além de ser louvável, talvez pudesse representar ou 
induzir-nos a um chamamento, para que todos nós 
iniciemos um mutirão da cidadania para desburocra
tizar este País, porque não é só a Justiça do Traba
lho que está necessitando disso. 

Na Justiça trabalhista, estão as decisões relati
vas ao capital e ao trabalho. Quantos são os trabalha
dores brasileiros a espera de uma decisão do Tribunal 
Superior do Trabalho para o deslinde das suas questõ
es? E são quantos os brasileiros, por exemplo, que 
também esperam as decisões da mais alta Corte de 
Justiça do País, o Supremo Tribunal Federal? 

Vamos receber, Senador Bernardo Cabral, de
pois de amanhã, J)or iniciativa de V. Exª que preside 
a Comissão de Constituição, Justiça e Cidadania da 
nossa Casa, a visita do Presidente do Supremo Tri
bunal "ederal. Vem S. Exª discutir e defender a ne
cessidade de implantar-se no nosso País a chamada 
súmula vinculante, entendendo S. Exª, como enten
<lem muitos, que a adoção dessa súmula teria como 
maior beneficiário aqueles que esperam uma pronta 
decisão da Justiça. 

_ ___ Seria essa uma forma de o Supremo Tribunal 
Federai, que está levaiiâo -dois anós-paraâistnbuir um 
praeesso;quEiestã -a.Dãrrotado com mais de 35 mil 
processos em andamento aguardando distribuição, 
acelerar suas decisões. Esses processos sequer têm 
Relator. Entendo que esse mutirão poderia ser implan
tado também pelo Supremo Tnbunal Federal, por meio 
de um artifício regimental, que convocaria juízes para 
realizar, por exemplo, a semana, a quinzena ou o mês 
do mutirão no Judiciário.-Mas que se faça essa procis
são, que se reúnam magistrados para desafogar o Po
der Judiciário, pelo meriOs momentaneamente, até que 
novas medidas ou novas fórmulas sejam encontradas 
e a Justiça possa tomar-se célere, efiCiente, póssa ser 
a Justiça com que todos sonhamos, que dê a cada um 
o cjuelfie!)enence. JustiÇã tardia-é injustiça profunda. 
Ocorreu-me isso. · · · . · 

Quando vejo, por exemplo, a Confederação Na
cional dos Bispos pugnar a· melhoria· de nossos presí
dios, fiCO perguntando a mim mesmo p<>r que não rea
lizar um mutirão. Os juízes de direito _de todas as co-

. marcas -<leste País,·os da capital'e <:is <lo interiOr, deve
riam ir aos presídios, num regime ·de mutirão-, ·junto 
com os promotores de justiça, junto com os defensores 
públicos, junto com advogados que qlleiram colaborar 
para, ali mesmo, libertar aqueles presos que já cumpri
ram sua pena e que, por não terem recursos ·Pa.ra pa
gar um advogado, por estarem desassistidos, perma
necem lá, jogados como trastes no fundo de um cárce
re, envergonhando a consciência daqueles que têm o 
dever de realizar alguma coisa dentro do. princípio hu
manitário que todos defendemos. Seria-o mutirão da 
cidadania · · 

E esse mutirão tem que 'ocorrer nos Póderes 
Executivo, Judiciário e Legislativo: $erá que_ é justo 
brasileiros esperarem anos e anos -pela concessão 
de um benefício da Previdência Social? Será que é 
justo que um brasileiro que requeiraa .sua aposenta
doria fique aguardando o seu deferimento por__longos 
e longos anos? Por· que também. não se realizar 
esse mutirão para a col')cessão d~ -~nefícios e. direi
tos a quem precisa deles para sobreviver? Estamos 
precisando disso· em todos os setores da atividade 
pública. 

Inclusive, Senador Bernardo Cabral, V. Exª, 
que é um homem preocupado, já me solicitou ajuda 
na condução dos trabalhos da Comissão de· Consti
tuição, Justiça e Cidadania, um vez que há mais de 
200 projetes em tramitação naquela Comissão. E 
eu, como Vice-Presidente, que o substitui em even
tuais ausências, tenho obrigação de fazê-lo. Está na 
hora, portanto, de também realizarmos um mutirão a 
fim de limparmos as nossas gavetas, por assim di
zer, sem embargo da minha plena convicção de que 
o Senado da República vem desenvolvendo um tra
balho, Sr. Presidente, à altura das s:uas tradições. 
Faríamos, ef'têo. o mutirão da cidadania. 
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Corno homem do Mato Grosso do Sul, que conhe
ce as lides do campo e o trabalho das fazendas, sei que 
sempre· existiu mutirão na área rural, quando os vizinhos 
se reuniam para socorrer a necessidade premente do 
homem do campo, do agricultor, do fazendeiro. Todos 
se juntavam e resolviam seus problemas. Depois disso 
tudo é festa, tudÓ é encantamento. Assim termina o tra
balho de solidariedade humana: uns ajudando os outros 
na solução de ~us problemas. 

Lembro tàinbém que o mutirão, que começou 
na área rural, veio para a área urbana. Muitos admi
nistradores públicos aplicaram e ainda aplicam o 
mutirão para a solução de um grande problema des
te País, o habitacional. Todos se reúnem para ajudar 
na construção da casa própria daqueles que neces
sitam de um teta para morar. 

O Sr. Bernardo Cabral. - V. Exª me permite 
um aparte, nobre Senador Ramez Tebet? 

~ O SR; RAMEZ TEBET - Pois não, nobre Se
nador Bernardo Cabral. 

O Sr. Bernardo Cabral- Senador Ramez Te
bet, há mais de 70 anos, conforme V. Ex!! sabe, Rui 
Barbosa dizia que a Justiça brasileira era "tardinhei-. 
ra•: tardava e custava muito dinheiro. Se vivesse 
hoje, ele verificaria, com muito mais razão, que se 
construiu uma frase que é a negativa de toda a defe
sa do Direito. ,.A ~e que diz: "É melhor um mal 
acordo do que uma boa demanda". Isso não encon
tra paralelo em parte nenhuma do mundo. Quem 
proCura o patrocínio dos seus direitos ou a defesa 
dos seus interesses não deve se r.ebaixar a um pés
simo acordo quando a lei lhe garante o seu direito. 
Creio que V. Exª está no caminho certo ao propor o 
que convencionou chamar mutirão da cidadania. Sei 
que não ficará nesse discurso. V. Exª, na certa, há 
de procurar dados estatísticos; citou ainda há pouco 
um deles: mais de 30 processos estão aguardando 
vez, emperrados em vários tribunais. Só o Supremo, 
este ano, já tem mais do que essa conta para deslin
dar as questiúnculas que vão até ele. Na realidade, 
precisamos exatamente fazer o que V. Ex!! propug
na: ,que todos, não só o TST, ·mas também o STF, o 
STJ e o próprio Senado, nas suas Casas - e aí me 
refiro às comissões permanentes - consigam termi-

. nar de uma vez por todas· com esse imenso número 
de projetas que, em certas horas·- estamos certos 
disso - é apenas uma satisfação às bases eleitorais, 
mas em outras são projetas da maior importância 
que não conseguem andar. Não vamos áqui discutir 

. o mérito; o mérito a ser discutido é o que V. Ex!! cha
ma de cidadania. Sobre esse mutirão, quero dizer a 
V. Ex", Senador Ramez Tebet, que volte à tribuna 

não apenas como Vice-Presidente da Comissão de 
Constituição, Justiça e Cidadania, como homem que 
foi titular em seu· EStado da OAB local, Governador 
de Estado, mas pela obrigação que V. Exª tem com 
este seu interior jurídico. Volte à tribuna para inscre
ver nos Anais desta Casa um discurso recheado, 
denso de estatísticas, para que todos digam que foi 
feito o diagnóstico e V. Ex" vai dar a terapêutica. 
Com isso, a colaboração de V. Ex!!, somada àqueles 
que se acoplarão a ela - e me incluo - darão a cer
teza de que mais uma vez o Senado cumpriu com 
sua obrigação. Meus cumprimentos a V. Ex". 

O SR. RAMEZ TEBET- Senador Bernardo Ca
bral, é claro que eu, como sempre, recolho seu apar
te, valendo mais que o próprio discurso que faço, 
que realmente preci~ ser completado •. 

. Eu me atrevi sim a vir aqui sem números. Sabe 
por quê? Porque as fotos, .as imagens,,a reai!Qade 
deste País falam muito mais que qualquer número que 
·eu possa trazer aqui. Quem ignora, por exemplo, 
quando me refiro ao INSS, ao nosso Instituto de Previ
dência Social? Quem ignora que os brasileiros do inte
rior requerem sua aposentadoria e aguardam anos e 
anos a concessão desse benefício a que têm direito? 
E também a outros benefícios da Presidência Social? 
Quantos brasileiros deixam de procurar a Justiça por
que estão desesperançados dela? Quantos brasileiros 
estão aguardando anos e anos a solução de seus pro
cessos judiciais? Quantos recursos estão penclentes 
nos tribunais superiores deste País, l'iOS .tribunais esta--
dUÍ!is, no Supremo Tribunal Federal? · · · 

Portanto, não tenho dúvida alguma ao afirmar 
que a fotogra~a do Brasil é a fotografia de um país 
excessivamente burocratizado. Precisamos encon
trar fórmulas para desburocratizá-lo. Até que se en
éontrem essas fórmulas legais, o assunto, a meu 
ver, passa a depender da nossa vontade de diminuir 
a burocracia que existe. Basta que se declare que 
está instalado no País o mutirão da desburocratiza
ção, o mutirão do Poder Judiciário para desafogar 
milhares e milhares de processos que estão em tra
mitação; basta que se decrete um mutirão de juízes 
e promotores, que já trabalham bastante neste País 
- reconheço - mas que têm vontade e que, concla
mados pela mais alta COrte, se dirijam aos presídios, 
conheçam, em poucos dias, a situação de . muitos 
encarcerados, requisitem· processos, ponham em li
berdade os que já cumpriram sua pena e concedam 
livramento condicio-nal aos que já têm tempo sufi-

. ciente de pena ct.lrriprlda para usufruir desse benefí
cio previsto na legislação penal brasileira. Esse é o 
mutirão da cidadania. 
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Na ocasião em que governei por dez meses o -
meu Estado, o Governo ia aos Municípios com o in
tuito de lá realizar mutirões, inclusive o da cidadania. 
Nós íamos até os Municípios e concedíamos rapida
mente carteiras de identidade, documentação para 
brasileiros que __ mal tinham urna certidão de nasci
mento. É possível sim que se realize esse mutirão 
que chamo dé mutirão da cidadania, porque entendo 
que é preciso f~er mais justiça nesse nosso País. 

Ocupo assim a tribuna, Sr. Presidente, rapida
mente, mas com um assunto de grande importância, 
porque vejo na televisão a pregação pela humaniza
ção dos nossos presídios, vejo a queixa dos brasileiros 
com relação à lentidão da Justiça. vejo o clamor dos 
brasileiros com relação aos ·seus direitos perante as 
repartições públicas municipais, estaduais ou federais. 

Há dia para tudo neste País, para tudo há come
moração. Por que não realizamos o dia, a semana, a 
quinzena ou até mesmo o mês do mutirão da cidada
nia neste País? É o apelo, é a convocação que faço. 

Lembrei-me que, na qúarta-feira, vamos rece
ber no Senado o Ministro Sepúlveda Pertence. Volto 
a afirmar: o que vem S. Ex" fazer aqui se não defen
der um projeto que aprovado irá desafogar em muito 
os trabalhos do Poder Judiciário. E temos exemplo: 
o Tribunal Superior do Trabalho, Sr: Presidente; Sr's 
e Srs. Senadores, está convocando mutirão para jul
gamentos mais rápidos· das questões que estão sob 
sua responsabilidade. 
i' ·:-c Era issó 'que neste início 'de semana; ·nesta se
gunda-feira, ocorreu-me trazer à consideração de 
meus Pares. Muito obrigado. 

Durante o discurso do Sr. RamezTe
bet, o Sr. Antonio Carlos Magalhães, presi
dente, deixa a padeira da presidência, que é 
ocupada peJO Sr.' Guithi:Jflne Palm~ira. · 

O SR. PRESIDENTE ,(Guilherme Palmeira) -
Concedo a palavra ao Senador Joel de Hollanda. .: .. , 

· O SR. JOEL DE HOLLANDA (PFL- PE. Pro
nuncia o seguinte discurso.)-' Sr. Presidente,- Srl's. e 
Srs. Senadores, no dia: 17 de março próximo passa" 
do, no plenário deste Congresso, S. Ex";o Presiden
te francês Jacques Chirac deixou claro que a Améri
ca Latina volta·a ser uma prióridade absoluta para o 
seu país. 

Os trechos mais marcantes do seu discurso colo
cam em evidência a grandeza do continente e do Mer
cosul, as possibilidades do mundo multipolar e as do 
Brasil. como nova potência económica e industrial e 
ponto de equilíbrio do progresso e da construção defi
nitiva da democracia nesta parte da América. 

É importante destacar as palavras do Presiden
te francês para podermos tirar algumas conclusões 
sobre essa-nova etapa-das relações entre França e 
Brasil nos campos cultural, económico, tecnológico, 
comercial e geopolítico. 

Diz o referido Presidente: 

"Foi pelo Brasil que resolvi iniciar a mi
nha primeira visita oficiá! à América latina 
( ... ) por vontade de homenagear o Brasil, 
grande potência da América, pólo do mundo 
de amanhã ( ... ) nossa amizade é antiga e 
profunda. Nossas afinidades são ao mesmo 
tempo sentimentais e intelectuais. Elas têm 
origem nos mesmos princípios ( ... ) Sim. o 
Brasil deve ser para a França um parceiro 
de primeira importância ( ••. ) eu desejo hoje, 
neste lugar privilegiado da democracia .sul
americana, revelar aos senhores minha am
bição para as relações entre a França, a Eu
ropa e a América do Sul ( ..• ) A Europa, com 
os seus 15 Estados-membros e seus '350 
milhões de habitantes, é o maior mercado 

. do mundo e o mais aberto. _Seu PNB iguala

. se ao do conjunto norte-americano, Estados 
Unidos e Canadá juntos, .Os senhores -sa
biam que a União Européia importa duas ve
zes mais do que a América.do Norte inteira? 
Os senhores sabiam qÚe ela é de longe o 
primeiro doador de ajuda à América do Sul e 

..o _ seu~ primeiro parceiro çpmercial? ,_ ( ••• ) O 

. Mercosul tomoucse a zona_ comercial .mais 
dinâmica da América Latina e o quarto con-

. junto econôniico do mundo.(~;.) A ordem na
tural das coisas mostra, que a União Euro
péia e .o Mercosul.devem caminhar juntos. 

. Suas afinidades, sua história comum,: os 

.,seus interesses bem definidos, sua ligação_à 
sua identidaÇie e_ sua rejeição a um mu(ldo 
unipolar _nos aproximam e nos levam a d~ 
senvolver os nossos negócios ~ a aprofu('!

' dar a. nossa integração ( .•• ) Sejamos, WJ'!bi-
ciosos! Vamos ao encontro do-nosso futuro! 

, -( •• :) Eu proponho, e .consultei _ó. pre_si5i~rl!e 
. Cardoso, que, pela primeira vez ná Histórja, 
seja realizàda, no final de 1998, uma reu-

- nião entre os Chefes de Estado e de Gover~ 
. no da América Latina e da Europa ( .•. ). Eu 
vos proponho discutir conjuntamente o nos
so futuro ( ..• )" 

Sr. Presidente, Sr's e Srs. Senadores, são pa
lavras do Presidente francês pronunciadas aqui no 
Congresso Nacional. 
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O Presidente Jacques Chirac tem toda razão 
quando diz que a amizade entre a França e o Brasil é 
profunda e que ela tem origem nos mesmos princípios: 
na filosofia do Iluminismo, nos ensinamentos dos Enci
clopedistas, nos ideais da Revolução Francesa e na 
doutrina positivista, fontes inspiradoras de nossa cultu
ra e de toda a nossa evolução histórica e intelectual. 

Nossa formação é, portanto, fortemente de ori
gem européia ·e, nessa origem, muito mais influen
ciada pela cultura francesa do que pelos valores lu
sitanos. Todavia, a partir de um determinado mo
mento, principalmente no imediato pós-guerra, com 
a nova geografia mundial, com a ascensão dos Es
tados Unidos e o início da Guerra Fria, nossos cos
tumes começaram a mudar e passamos a pertencer 
à área de influência vital do chamado 'império ame
rica[1o'. Nesse sentido, os ideais franceses foram 
pouco a pouco sumindo da pauta de nossas preocu
pações e o 'american way of life" passou a interferir 
dir'etamente em nossa vida cotidiana. 

Apesar de tudo, a França ainda ocupa um 
grande espaço em nossos coraÇões. Por exemplo, 
ela detém hoje o segundo lugar em volume de inves
timentos em nosso País. Acredito que um esforço 
conjunto dos noSsos governos será perfeitamente 
capaz de recuperar o tempo e as vantagens que 
perdemos com a nossa separação. 

O que o Presidente Chirac nos propôs durante 
sua visita merece uma reflexão particular do Gover
no·Femando Henrique Cardoso e de nossa Chanc&
laria.'A FrariÇa: ácena para a formação·de um enor
me mercado comum que seria incontestavelmente o 
maior espaço comercial, económico e tecnológico do 
mundo, um bloco é:apaz de diminuir consideravel
mente o poder que os Estados Unidos exercem hoje 
sozinhos de maneira imperial. 

Uma grande ponte ligando América Latina via 
Mercosul à União Européia seria uma oportunidade 
fantástica para os dois cOntinentes e, sem dúvida algu
ma, um grande salto para o Brasil em todos os senti
dos. Em termos globais, teriamos muito mais a ganhar 
com a Europa do que com a grande zona de comércio 
das Américas- Alca -. que está sendo ideai"IZ.ada pelos 
Estados Unidos, no sentido até de esvaziar o grande 
projeto latino-americano de expansão do Mercosul. 
Aqui, mais uma vez, devem ser colocadas sobre a mesa 
as identidades culturais que completam esse projeto de 
integração via Europa e que não encontram qualquer si
milar entre nós e os americanos do norte, logicamente, 
excluindo o México. 

Os povos latinos nada têm em comum com os 
anglo-saxões a não ser desencontros políticos e co-

t 
mercil;!iê_permanentes e uma forte carga de precon-
ceito deles em relação aos nossos povos e· às nos
sas línguas. As nossas efetivas identificações cultu
rais são praticamente nulas, diferentemente, é claro, 
da absorção dos usos e costumes que eles produ
zem cotidianamente de maneira massificada, e que 
nós consumimos como se estivéssemos em um 
grande supermercado. 

A idéia francesa de reacender a chama da 
constituição de uma grande comunidade latina é, 
categoricamente, a colocação dos pilares da pode
rosa ponte de amizade e de integração a que nos 
referimos. Agora, para que esse sonho transfor
me-se em realidade, precisamos preparar o gran
de encontro do final de 1998 que o Presidente 
Jacques Chirac sugeriu e que deverá colocar fren
te a frente, pela primeira vez na história, como ele 
mesmo disse em seu pronunciamento, governan
tes latinos e européus em busca de um futuro co
mum; 

Sr. Presidente, Sf!s e Srs. Senadores, para fi
nalizar, gostaria de relembrar declarações do embai
xador da França no Brasil, S. Ex!! o Sr. Philippe Le
courtier, quando ele diz que a União Européia, com 
os seus trezentos e cinqüenta milhões de habitan
tes, sua moeda única e uma convergência sempre 
mais forte, constituirá o primeiro conjunto económico 
do planeta. Segundo ele, é justamente esse o senti
do do acordo União Européia-Mercosul, assinado 
em dezembro de 1995. 

- Muito obrigado:- ~ 

O SR. PRESIDENTE (Guilherme Palmeira} -
Não há mais oradores insCritos. · 

Nada mais havendo a tratar, a Presidência vai 
encerrar os trabalhos, lembrando aos Senhores Se
nadores que amanhã haverá sessão deliberativa or
dinária, às 14h30min, com a seguinte Ordem do Dia 
já designada em sessãp anterior. 

ORDEM DO DIA 

·-1~ 

REQUERIMENTO N2 1.134, DE 1996 
--, . 

Votação, em turno único, do Requerimento n2 

1.134, de 1996, do Senador Júlio Campos, solici
tando, nos termos do art. 172, inciso I, do Regi
mento Interno, a inclusão em Ordem do Dia, do 
Projeto de Lei do Senado n2 87, de 1996, de sua 
autoria, que dispõe sobre a proteção, pelo Estado, 
de vítima ou testemunha de crime, e dá outras 
providências. 
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-2-
REQUERIMENTO N2 208, DE 1997 

Votação, em turno único, do Requerimento n2 

208, de.1997, do Senador Lúdio Coelho, solicitando, 
nos termos regimentais, dispensa do parecer da Co
missão de Conl'tituição, Justiça e Cidadania, sobre o 
Projeto de Lei do Senado nº 133, de 1996, de auto
ria do Senador José Eduardo, que dispõe sobre a 
participação dos Estados, do Distrito Federal e dos 
Municípios na implantação da Reforma Agrária, cujo 
prazo para seu proferimento se encontra esgotado.O 
SR. PRESIDENTE (Guilherme Palmeira) - Está en
cerrada a sessão. 

(Levanta-se a sessão às 16h10min.) 

Ata da 172" Sessão não delibemtiva, realizada em 
18 de outubro de 1996 · 

(Publicada no DSF, de 19 de outubro de 1996) 

RETIFICAÇÃO 

Trecho de ata, que se republica por haver saí
do com incorreções, à págir:~a- n2 17244, 1• coluna; 
na numeração das emendas oferecidas ao Projeto 
de Lei do Senado n" 87, de 1996, que dispõe sobre 
a proteção, pelo Estado, de vítima ou testemunha de 
crime, e dá outms providênci~. 
.............................................................................................................. .-.. -. ..-............. .. 

São as seguintes 'emendas apresentadas ao 
Projeto de Lei do Senado n" 87, de 1996. 

EMENDA N2 2- PLEN 

Dê-se ao art. 12 do Projeto a seguinte redação: 

"Art. 12 Dumnte a investigação policial 
ou a instrução de processo criminal, a auto
ridade policial ou o representante do Minis
tério Público poderão requerer à autoridade 
judicial competente rriedidas de proteção a 
pessoas que, por sua condição de vrtima ou 
testemunha, tenham a integridade física ou 
mental ameaçada. • 

. Justificação 

A emenda objetiva incluir a desejada proteção 
dumntea fase da investigação criminal. 

Sala das Sessões, 18 de outubro de 1996.
Senador José lgnácio Ferreira. 

EMENDA Nº 3- PLEN 

Suprima-se o§ 12 do art. 12 do Projeto. 

Justificação 

O jufzo da necessidade da proteção independe 
da parte interessada, pois deverá ser concedida a 
avaliada pela autoridade mencionada no art. 1º do 
Projeto, condicionar tal juízo a um requerimento es
crito do ameaçado só irá burbcmtizar e dificultar a 
aplicação da lei. 

Sala das Sessões, 18 de outubro de 1996. -
Senador José lgnáclo Ferreil'a. 

EMENDA Nº 4- PLEN 

Dê-se ao inciso I do § 2º do artigo 12 a seguinte 
redação: .. 

. "Art. 12 ••••••••••••••••••• ~ ••••• , ....................... . 

" § .. 1;·::::::~:::::::::::::::::::::::~-:::::::::::::::::::::: 
. § 2º : .. : .................................................. . 

I - ente de. uma família: o cônjuge, as
.cendente; descendente, enteado, concubi
na, e colaterais até o ten:eiro gmu. • 

Justificação • 

A emenda tem por objetivo ·incluir entre os en
tes de uma família o enteado e a concubina, assegu
rando-lhes também a gamntia de sua seguranÇa 

· Sala das Sessões, 18 de outubro de 1996.
Senador Romeu Tuma. 

(A Comissão de Constituição, Justiça e 
Cidadania.) 

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

AGENDA CUMPRIDA PELO PRESIDENTE 
. ANTONIO CARLOS MAGALHÃES 

31-3-97 

·Segunda-feira 
" " 

16:00- Senhor.Gabor Toth, Embaixador da Hun-
. gria , _ . . .. . 

16:15 :- Governador do Distrito Federal, Senhor 
. . · · Cristóvam Buarque 
16:30 - Geneml Roberto Fmnça Domingues 
17:00 - Senhor Ednaldo dos Santos Barros, Prefei

to de Sento-SélBA 
17:30 - Senhor .Fernando Gomes, Prefeito de lta

buna!BA · 
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Resenha das matérias apreciadas 
de 1° a 31 de março de 1997 

(Art. 269, II, do Regimento Interno) 

PROJETO APROVADO E ENVIADO À SANÇÃO 

De iniciativa da Câmara dos Deputados ..... I 
Total ...............................................•......... l 

Projeto de Lei da Câmara no 40, de 1996 (no 3.653/93, na Casa de ori
gem), que acrescenta parágrafo ao art. 2° da Lei n° 5.553,. de 6 de dezembro de 
1968, que di:,põe sobre a apresentação e uso de documentos de identificação 
pessoal. 

Sessão: 04.03.97 

PROJETOS APROVADOS E ENVIADOS À PROMULGAÇÃO 

De iniciativa da Câmara dos Deputados ..... I 
De iniciativa do Senado Federal ................. 6 
Total ................ ~ .. ,~,~············,!·.·~···"~=-"-'"''".._7· _ .. 

Projeto de Resolução no 26, de 1997, que autoriza a contratação de ope
ração de crédito externo, com garantia da República Federativa do Brasil, no 
valor total de dezoito milhões de marcos alemães, de principal, entre o Estado 
do Paraná e o Kreditanstalt fiir Wiederaujbau - KJW, destinada ao financiamen
to, parcial, do Pr~jeto Proteção dei Floresta Atlântica no Estado do Paraná. 

Sessão: 13.03.97 

Projeto de Resolução no 27, de 1997, que autoriza a República Federati
va do Brasil a contratar operação de crédito externo no valor de trinta bilhões, 
oitocentos e vinte milhões de ienes, equ_ivalentes a duzentos e sessenta e oito mi
lhões de dólares norte-americanos, jimt{) ao Export Impor! Bank of Japan -
JEXJM. 

Sessão: 13.03.97 

423 
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Projeto de Resolução no 28, de 1997, que autoriza o Governo do Estado 
da Bahia a contratar operação de crédito externo junto ao Kreditanstait júr Wi
edraufbau - KfW, no valor equivalente a treze milhões e quinhentos mil marcos 
alemães, sendo doze milhões e quinhentos mil marcos alemães a título de em
préstimo e um milhão de marcos alemães__ÇOJJZ()_c_ontri_bulç[í_o_jinarz_c_~rg,_g~sti
nando-se os recursos ao financiamento parcial do Projeto de Saneamento Básico 
do Estado da Bahia, Fase II, a ser executado pela Cornpanhia de Engenharia 
Rural da Bahia- CERB. 

SessãÔ: 13.03.97 
Projeto de Resolução n° 29, de 1997, que acrescenta dispositivos à Reso

lução n° 96, de 1996, do Senado Federal, e dá outras providência5. 
Sessão: 13.03.97 

Projeto de Resolução n° 30, de 1997, que autoriza o Estado de São Paulo 
a emitir Letras Financeiras do Tesouro do Estado de São Pa.u[o ~- LFJ'P, cujos 
recursos serãõ destinados·ao gtroda.DiviqaA{ÇJbilüj.r{a.;c{q.:15s(qdo, vencfvel em 
março de 1997. · 

· Sessão: 13.03.97 

Projeto de Resolução D
0 31, de 1997, que autoriza.o Estado de Se.rgipe a 

emitir Letras Financeiras do Tesouro do Estado. de Sergipe- LFSE~ cujos recur
sos serão destinados ao giro da Dívida Mbõiliária do Estado, vencível i10 ]0 se-
mestre de 1997. · 

Sessão: 13.03.97 

- •. ' ~ .c. .~. • ' . • 

-projeto-·deDecreto Legislativo n° 28~de 1997 (no 379/96, na Câmara dos 
Deputados), que aprovà'ó-.texto doCÓm;ên~q_Cpflslitutivo do Banco de Compen
saçt)es Internacionais- BIS, referente à_ adesão_ cjo Banco Central do Brasil, em 
nome do Governo brasileiro,· corno· membro u.·-~ociado àquela instituição inter
nacional. 

Sessão: 19.03.97 

PROJETOS APROVADOS E ENVIADOS À CÂMARA DOS 
DEPUTADOS 

De iniciativa do Senado FederaL ..... c ......... 2 
De iniciativa da CMPOPF _____ .. _______ ........ ~ .. ! :. · 
Total .... , ..... ·~.;.~· .... ;, .••....... ~ .•.. ; .......... .-.•. ,· •..... 3 . 

Projeto de Lei do Senado n° 26, de 1995, de autoria do Senador João 
Fr2JH,:a, que institui o Estatuto dos Garimpeiros e dá outras providências. 

Sessão: 04.03.97 



Marçol997 ANAIS DO SENADO FEDERAL 

Projeto de Decreto Legislativo n° 122, de 1996, de iniciativa da Comis
são Mista de Planos, Orçamentos Públicos e Fiscalização, que dispõe sobre a 
prestação de contas do Presidente da República, referente ao período de 29 de 
setembro a 31 de dezembro de 1992. 

Sessão: 05.03.97 

Projeto de Lei do Senado n° 101, de 1996 - Complementar, de autoria 
dos Senadores Iris Rezende e José Rob~rto Arruda, que autoriza o Poder Execu
tivo a criar a Região Administrativa Metropolitana do Distrito Federal" e Entor
no, e a instituir o Fundo Complementar de Desenvolvimento dó Distrito Federal 
e Entorno e dá outras providências. 

Sessão: 05.03.97 

MENSAGEM RELATIVA A ESCOLHA DE AUTORIDADE · 

Mensagem n° 71, de 1997 (n° 288/97, na origem), .do Senhor Presidente 
da República, submetendo à aprovação do Senado Federal o nome do Doutor 
Nelson Azevedo Jobim para exercer o cargo.:de,Ministro do Supremo Tribunal 
Federal, na vaga decorrente da aposentadoria ao Ministro Francisco &;._zek. 

Sessão: 18.03.97 

MATÉRIAS RETIRADAS PELO AUTOR 

De iniciativa do Presidente da República .... l 
De iruciativa do Senado Federal ................. I 
Total .•................•................................•..... 2 

Projeto de Lei do Senado no 45, de 1996, de autoria da Senadora Marina 
Silva, que acrescenta§ .r ao art. 161 do Código Penal, ·e dá 01itras providênci-
as. 

(Retirado nos termos do Requerimento n° 177, de 1997) . 
Sessão: I I .03.97 

Projeto de Lei da Câmara no 3, de 1997 (no 1.863/91, na Casa de ori
gem), de iniciativa do Poder Executivo, que ,Já nova redação ao inciso 1 do arti
go 10 da Lei n" 6.032, de 15 de dezembro de 1975, que dispõe sobre as promo
ções dos oficiais da ativa do Corpo de Bombeiros do Distrito Federal, e dá ou
tras providências. 

(Retirado nos termos da Mensagem n° 70, de I 997) 
Sessão: 18.03.97 
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MATÉRIA DECLARADA PREJUDICADA 

De iniciativa do Senado Federal.. ............... 1 
Total ......................................................... l 

;Projeto de Lei do Senado no 200, de 1995, de autoria do Senador Wal
deck Omelas, que regulamenta o § r do art. 208 da Constituição Federal e dá 
outras providencias. 

Sessão: 18.03. 97 

OUTRAS DELIBERAÇÕES . 

Requerimento no 155, de 1997, do Senador Emandes Amorim, solicitan
do, nos termos regimentais, infonnaç.ões ao Tribunal de Contas da ,União referen-
tes ao Contrato no I- CCSIVAM/Raytheon. . . .. - .. . . 

Sessão: 04.03.97 

Requerimento no 160, de l9~?,·do.Senador Lúciof\lcânt~-solici~ando, 
nos tennos regimentais; e com fundamento no.disposto no§ ,Í~:!io_~ .. , io'en<> § 2°, 
do art. 2° da Resolução n° 84, de 1996, que seja submetida· à _Mésa, gõSenado 
Federal, proposta de publicação, em homenagem ao ex-Senador Virgílio Távora, 
neste ano, dentro da Coleção <Jrand~s Vultos_que Honraram o Senado. 

\Aprovado em Reunião da Mesá.,~em 06.03;97) 
Sessão: 07.03.97 

Requerimento n° 162, de 1997, do Senador Emandes Amorim, solicitan
do, nos termos regimentais, seja encaminhado, -pelo Tribunal de Contas da União, 
a cópia do Relatório de Inspeção Técnica- contida no Processo TC-003974/96-0, 
referente ao Projeto SIV AM. · 

Sessão: I 1.03.97 · 

Requerimento no 183, de 1997, "do Senador Abdias Nascimento e outros 
senhores Senadores, solicitando, nos termos regimentais,"qU:e.:o tempo destinado 
aos oradores da Hora do Expediente da Sessão Ordinária do dia 20 de março 
próximo, seja destinado à comemoração do·Dia Intémacional pela Eliminação de 
To das as Formas de Discriminação RaCial. 

Sessão: 12.03.97 

Diversos n° 4, de 1997-CN, referente ao Oficio no 149, de 1997, de 11 do 
corrente, do Presidente da Câmara dos Deputados, através do qual consulta o Se
nado Federal sobre a viabilidade de realização de sessão solene do Congresso 
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Nacional, no dia 9 de abril de 1997, às 11 horas, no Plenário do Senado Federal, 
em homenagem póstuma ao ex-Ministro Mário Henrique Simonsen. 

Sessão: 13.03.97 

Requerimento no 174, de 1997, do Senador Freitl:l~Net_Q,_liQ!icitando, nos 
termos regimentais, seja submetida àMesa do Senado Federal proposta de publi
cação, na coleção Grandes Vultos que Honr~!lfll oSenl!clQ, sobre a v:ida parla
mentar, e o papel histórico do ex-Senador Petrônio Portella. 

(Aprovado em Reunião da Mesa, em 20.03.97) 
Sessão: 20.03.97 

Requerimento no 212, de 1997, do Senador Roberto Freire, soliCitando, 
nos termos regimentais, a retirada, em caráter defmitivo, do Requerimento no 64, 
de I 997, de inclusão em Ordem do Dia do Projeto de Lei da Câmara n° 8, de 
1991. 

Sessão: 20.03.97 

Requerimento no 215, de 1997, do Senador Lúcio Alcântara, solicitando, 
nos termos regimentais e de acordo com as tradições da Casa, sejam prestadas 
homenagens pelo falecimento do ex-Dçjllitado Estadual e Constituinte Estadual 
de 1934 - Carlos Eduardo Benev:ides. 

Sessão: 24.03.97 

SESSÕES PLENÁRIAS REALIZADAS 
(r a 31 de março de 1997) 

Sessões Não Deliberativas •.••..•••••• ~·-·······················11 

Sessões Deliberativas Ordinárias .•.••.•.•.•••••.••••••.•... 7 

Tota1 .•.••.••....••••••.•.•.••••••.• : ............................. 19 

SUMÁRIO DAS MATÉRIAS APRECIADAS PELO SENADO FEDERAL 
(1" a 31 de março de 1997) 

MATÉRIAS APROVADAS ................................................................... ~ •..••.••. 12 

Projeto aprovado e enviado à sanção .................................................................... I 
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Projetos aprovados e enviados à promulgação ..................................................... ·7 
• ( )perw,:6es de crédi/o ............... ··································~·····~··········· 6 
• A cor dos Internacionais ............. ······~-·-···········~··········-········~-··-~·-··""-·· 1 

Projetes aprovados e enviados à eâtnara dos Deputados .............................. ........ 3 

Mensagem relativa a escolha de Autoridade: ........................................................ 1 

MATÉRIAS ENVIADAS AO ARQUIV0 •••••••••••••••••••••••••••••••••••••••.. - .•••••••••••••.•• 3 

Matérias retiradas pelo autor ................. : ................... '" ......................................... 2 

Matéria declarada prejudicada.:: .................................................... n-...... ~ •••• ,--~ ••••••• 1 

SUMÁRIO DAS MATÉRIAS APRECIADAS PELO SENADO FEDERAL 
. (17 de ~evereiro a 31 de março de 1997) 

MATÉRIAS APROVADAS •••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• ~;~ •••••• ~.~ ••••• ~ ••••• : •••••••• 26 

Projeto aprovado e enviado à saqção ..... ,_ ..... : ................................... , .................... 2 

Projetos aprovados e "enviados à promulgação····················'····· ............................ 12 : 
• Operações de crédito·: ..... : .............................................................. 7 
• Acordos Internacionais ................................................................. i 
• Concessões de Rádio e TV: ............ , ..........................•.................... 4;~ 

Projetos aprovados e enviados.à Câmara dos.D~putados ......... : ..................•.......... 7 

Mensagens relativas a escolha de Chefes de Missões Diplomáticas ....................... .4 

Mensagem relativa a escolha.deAutoridade .......... "".·······.··<····································-1 

MATÉRIAS ENVIADAS AO ARQUIVO.~···••·················································--··· 6 

Matérias retiradas pelo autor ········:·················~···················~····· .. -·-··· .. ·············:·:5 

Matéria declarada prejudicada ................ ._ ..................... ·--·-·----- .. ~ ... '" ..• ;.. •.... -~ ....... 1.· 
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CORRESPONDÊNCIA EXPEDIDA PELA 
SECRETARIA-GERAL DA MESA 

SF 205/97-Circ. Membros da Procurado
ria Parlamentar do Se
nado Federal 

Submete matéria veiculada 
pela imprensa, párà que se
jam, caso assim se entenda, 
tomadas as providências le
gais. 

SF 207/97 

SF 216/97 

SF 242/97 

Senador Eduardo Supli- Encaminha esclarecimentos 
cy , com atenção a solicitação en

caminhada à Mesa acerca da 
competência do Senado para a 
escolha de chefe de missão 
diplomática. (Diversos n° 
13/97) 

Presidente da Comissão 
de Relações Exteriores e 
Defesa Nacional 

Comunica a leitura do Projeto 
de Decreto Legislativo no 
24/97, que aprova o texto do 
Acordo de Complementação 
Econômica entre o Mercosul e 
a Bolívia, e seu encaminha
mento à Representação Brasi
leira na Comissão Parlamentar 
Conjunta do Mercosul, para 
relatório preliminar. 

Presidente da Câmara Encaminha cópia de Aviso do 
dos Deputados Ministro de Estado das Co

municações, enviando novos 
textos da Regulamentação do 
Serviço de TV a Cabo. 
(Diversos no 15/97) 
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SF 245/97 Presidente da Comissão Comunica o encaminhamento 
Parlamentar de Inquérito de notícia-crime ao Procura
destinada a apurar irre- dor-Geràl da República, em 
gularidades relacionadas virtude dos fatos denunciados 
à autorização, emissão e pelo Senador Roberto Requi
negociação de títulos ão, da tribuna do Senado. 
públicos, estaduais e (Diversos no 14/97) 
municipais, nos exercí- Encaminha cópia de oficio do 
cios de 1995 e 1996. Procurador-Geral da Repúbli-

ca, informando as providênci
as adotadas por aquela Insti
tuição. 

SF 252 a 255/97 · Presidentes das Cernis- Encaminha proposições a fim 
sões de Assuntos Sociais de serem submetidas ao Pie-

SF 256/97 

SF 279/97 

SF 2!&0/97 · 

SGM63/97 

e de nário da Comissão. 

Presidente da Comissão Encaminha projeto para redis-
de Assuntos Sociais- tribuição. 

·Presidente da Comissão Encaminha projeto a fim de 
de Educação ser submetido ao Plenário da 

Comissão. 

Senador Roberto Freire 

Dirétor-Geral do Sena
dor Federal 

Esclarece~ acercã de requeri
mento encaminhado pelo Se
nador, que a matéria à qual se 
refere encontra-se prejudica
da, motivo pelo qual não há 
possibilidade de prossegui
mento à 

Encaminha notas. taquigráficas 
de determinação do Senador 
Geraldo Melo, ·· I o Vice
Presidente no exercício da 
Presidência, em resposta à 
solicitação do Senador Artur 
da Távola, solicitando infor
mação sobre o andamento do 
processo de aquisição do novo 
equipamento de som do· Ple
nário da Casa. 
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SGM 67/97 

SGM 68/97 

SGM 79/97 

SGM 80/97 

SGM 96/97 

SGM 101/97 

SGM 104/97 

SGM 105/97 

ANAIS DO SENADO FEDERAL 

Diretora da Biblioteca 

Supervisora da Bibliote
ca do Tribunal de Justiça 
do Estado do Rio Gran
de do Sul 

Juizado de Menores do 
Rio de Janeiro 

Secretário Executivo da 
Ordem do Congiesso 
Nacional ' \ 

Juiz de Direito da V ara 
Criminal, . Menores e 
Precatórios - Conselhei
ro Lafaiete-MG 

Diretor-Geral do Senado 
Federal 

Diretor-Geral do Depar
tamento de Imprensa 
Nacional 

Diretor da Subsecretaria 
de Edições Técnicas 

Encaminha exemplares do 
Relatório Anual da Presidên
cia. 

Encaminha matérias referen
tes ao Projeto de Lei da Câ
mara TI0 94, de 1991, 

Encaminha avulso do Projeto 
de Lei da Câmara no 105, de 
1996. 

Encaminha exemplar do Diá
rio. do Senado __ J<:ederpl,_çon: 
tendo a publicação da Ata da 
reuruao extraordinária do 
Conselho da Ordem do Con
gresso Nacional. 

Encaminha avulso do Projeto 
de Lei da Câmara no 91, de 
1996. 

Encaminha oficio do Diretor 
da Secretaria de Comunicação 
Social. 

Encaminha exemplar do Diá
rio do Senado Federal con-. 
tendo a.puQlicação de anúncio 
solicitado, autorizada pelo 
Presidente do Seando Federal 
por um prazo de cinco dias. · 

Encaminha exemplares do 
Relatório da Presidência, a 
frm de serem encaminhados 
aos Presidentes dos Tribunais 
de Contas e de Justiça dos 
Estados. 
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SGM 106/97 Diretor-Geral do Senado 
Federal 

Março 1997 

Encaminha cópia de pronun
ciamento do Senador Epitácio 
Cafeteira e da fala da Presi
dência, determinando ao Se
cretário-Geral e ao Diretor
Geral as providências no sen
tido de dar cumprimento à 
Resolução no 9, de 1948, 
acerca da colocação de um 
busto de Rui Barbosa no Ple
nário da Casa. 

CONGRESSO NACIONAL- 1997 
RESENHA DAS MATÉRlAS·A:I'RECIADAS NO PERÍODO DE t• AJl DE MARÇO 

(n' 187/97, publ. no 0.0. providências. 
na origem) de 14-2-97 

10 horas de 14-3-97 
(DO 15-3-97) 



Março !997 

Mo:s MENSAGEM 

Março 89197-CN 
(n' 193/97, 
na origem) 

Março 93/97-CN 
(~~ 197/97, 
nS.origem) 

Março '.96/97-CN 
1;!!'202/97, 
na origem) 

Março 98/97-CN 
(n' 204/97, 
Morigem) 

Março 100/97-CN 
(n'206/97, 
na origem) 

Março 119197-CN 
(n'223/97, 
·na origem) 

Março 123/97-CN 
. (n• 261,197, 

Morigem) 

ANAIS DO SENADO FEDERAL 

--
TIPO EN" EMENTA. SESSAO 

MP n' !.552-10, Autoriza o Poder. Executivo a abrir ao Orçamento dâ. 13-3-97, às 
publ. noD.O. Seguridade Social da União, em favor do Ministério do 10 horas 
_de 14-2-97 Planejamento e Orçamento. crédito extraordinário no 

valor de R$ 21.000.000,00, para os fins que especifica . 

-"' ··• ., ••• .,,_~,·--O""""'-••!c"' - -- ....... 
" 

MP n' 1.557~, Concede subvenção econômica ao preço do ólea diesel 13-3-97, às 
publ. no D.O. consumido por embarcações pesqueiras nacionais. 10 horas 
de 14-2-97 

-----_c__-- ---
MP n' 1.464-18, Acrescenta parágrafo $0 art. 75 da Lei n• 4,728, de 14 de 13-3-97, às 

publ.noD.O. julho de 1965. lO hoi'IIS 
de 15-2-97 

-- ------"" 

MP n' 1.466-10, Autoriza o Podér Executivo a abrir ao Orçamento Fiscal 13-3-97, às 
publ. no D.O. da União, em favor de Encargos Financeiros da União- 10 horns 

de 15-2-97 Recursos sob Supervisão do Ministério da Fazenda, 
crédito extraordinário até o limite de RS 
8.000.000.000,00, para os íms que especifica. 

. ' 

MP n' 1.470-16, Dispõe -SObre a -' .responsabilidade solidária de 13-3-97, às 
pub<. no D.O. controladores de instituições submetidas aos regimes de lO horas 

de 15-2-97 que tratam a Lei n' 6.024, de 13 de março de 1974, e o 
Oecreto-lei-n' 2.321, de 25 de fevereiro de 1987; sobre a 
indisponibilidade de seus bens; sobre a responsahilizaçi!o 
das empresas de auditoria c:ontábil ou dos auditores 
contábeis independentes; sobre privatização _ ,de 
instituições cujas ações sejam desapropriadas, na fonna 
do Decreto-lei ~o 2.32l,'de 1987, e dá outras providên~ias. 

""" '" 
MPn°1.568, Tmnsfonna o lDstituto Nacional de Estudos e Pesquisas q-3-97, às 
pub1. no D.O. Educacionais • INEP em AUII!rquia Federal, e dá outnls 10 horns 

· · de 15-2-97 proVidências. --
'" 

PL n' 1197-CN Autoriza o Poda:: Executivo a abrir ao Orçamento . c!à 13-3-97, às 
Leitum: 3-3-97 "" Seguridade Social -da Uniio, em favor do Ministério da - !OhÓras" 

Saúde, crédito especial até o limite de RS 191.513.000,00, 
para os fins que especifici. - · · - " 

RESENHADAS MATÉRIAS APRECIADAS PELO CONGRESSO NACIONAL NO 
PERíODO DE 17 DE FEVEREIRO A31 DE MARÇO DE 1997 

PLV- aprovados e encaminhados à sançi!o •••••••. --······················ 2 
:MP- aprovadas e encaminhadas à promulgação........................ 9 
PLN - aprovado e -enciuninbado à sanÇao ••.•...• --···---·-··-··· 1 
Total de matérias apreclad ' 12 
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OBS. 

Lei n° 9.444, 
de 14-3-97 
(DO 15-3-97) 

Lei n' 9.445, 
de 14-3-97 
(DO 15-3-97) 

Aprovado o PLV 
n'4/97. 

Lei 0° 9.450, 
de 14-3-97 
(DO 15-3-97) 

Leí n° 9.446, 
de 14-3-97 
(DO 15-3-97) 

Lei n° 9.447, 
de 14-3-97 
(DO 15-3-97) 

Lei n• 9.448, 
de 14-3-97 
(DO 15-3-97) 

Lein~-151, 
del7~· _, 

(DO 18-3-97) 



434 

Of.n° 

ANAIS DO SENADO FEDERAL Março 1997 

CORRESPONDÊNCIAS EXPEDIDAS PELA 
SECRETARIA-GERAL DA MESA 

SUBSECRETARIA DE COORDENAÇÃO LEGISLATIVA DO CONGRESSO NACIONAL 

Dep. 
Presidente da CD 

Palmeira Lampreia
Ministro de Estado· 

das Relações 
Exteriores 

Presidente da CD 

Comunica que foi lida, na sessão ordinária 
Federal, realizada dia 3-3-97, às quatorze horas e trinta 
minutos, a Mensagem no 123/97-CN, que encaminha o PL 
n° 1/97-CN. 

Comunica que o Congresso .fará uma 
sessão solene no dia 12-3-97, às dez horas e quarenta e 
cinco minutos, no Plenário da Câmara dos ·Deputados, 
destinada· a homenagear o Senhor Jacques Chirac, 

.·Presidente da República F):aricesa.Solicità, ainda, jndicação 
do orador da Câmara dos Deputados na solenÍdadé:· . . . . 

' - .. , ·...... . ' (.·,· ·. -.' ., 
ao 

FRAN, comunica a convocação da sessâo solene conjunta 
destinada a homenagear o Senhor . Jacques· Chirac, 
Presidente da República Francesa, a ser realizada dia 12-3-
97, às dez horas e quarenta·l!-Cinco minutos, no Plenário da 
Cãm'ara das Deputados, qÚando' uSarão dá j,ãiavra pela 
Câmara dos Deputados, o Dep. Adylson Motta e pelo 
Senado Federal, o Sen. José Agripino. 

ao 
Processo Diversos n° 4/97, comunica que o Senado Federal 
aprovou a realização de sessâo solene do ·Congresso. 
Nacioriàl para o dia 9 de . abril de I997, às II horas, no 
Plenário do Senado Federal, em homenagem póstuma ao 
ex-Mlnistro Mário Henrique Simosen. Solicita, ainda, 
indicação. do ·orador da · Câmara dos Deputados na 
solenidade. 
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LISTA no 01 

de 31 de março de 1997 

CorrespQndências recebidas e respondidas pelo Senhor Presidente do . 
Senado Federal 

Diversos: 

-da Assembléia Legislativa do Estado de Pernambuco- PE, solicitando~ aprovação do 
Plano de Cargos e Salários do-Poder Judiciário; 
-da Câmara Municipal de Jacàreí- SP, moção de apoio ao PLn° 738/95; .. 
- da Câmara Municipal de Barretos - SP, , solicitando · alteração·· da alínea "b" do 
inciso II do art. 8° da Lei n° 9.250/95; · 
-da Câmara Municipal de Caraguatatuba,-_SP, favorável ao Projeto de Lei que acaba 
com as praias privadas no País;· 
- da Assembléia Legislativa do···Estado do'::.Paraná - PR, contrária à Emenda 
Constitucional que diminui a idade de responsabilidade penal para 16 anos de idade; 
- da Câmara Municipal de Ponta Grossa ;. PR solicitando ã aprovação da matéria que 
autoriza a exploração do jogo ein cassinos; . 
- da Câmara Municipal de Carapicuiba -·SP, .contfária ao PL n° 2.380/96; 
- da Senhora Dza Fonseca Nwreden - Araxá ... MG, .·contrária à aprovação ·do art. 2° do 
PL no L 724/96; . . . 
- da Associação dos Aposentados e Pensionistas de São Gabriel - RS, contrário à 
MPV no L526/9ô;·.:. . 
- da Câmara Municipal de Tabuleiro do Norte - CE, -soliç~do gue o .Relator-:Geral do 
Orçamento da União de 1997, ~não efetue ·cortes ·nas verbas para a: construção da 
Barragem do Castanhão e Região Nordestirui;'. 
- da Câmara Municipal da Estância de .Sdcorro .... SP, solicitando a apresentação de 
Emenda Constitucional, alterando a 'redação" do · art. 45, da Constituição Federal 
de 1988; · . 
- da Senhora Aracy Santos - Belo Horizºnt~_- MG, ~olicitando ã aprovação do 
PL fi0 1.506/96; 
- da Câm~a LegisÍativà do Distrito Federal. - DF, ~~solicitando ~ m~utenção na 
Reforma Constitucional, do JUiZ Clàssistà na Justiçá dÓ. TraJJalho; . . 
- da Asssociação Mineira dos Illstitutos, de Previdência Municipal de .Governador 
Valadares - MG, solicitando ""ã aprovação do Substitutiyo aQ._Pr-ojeto de. Lei de 
Compensação Financeira; . . . . . 
- da UNIMED de Santos - SP, contrãila ao PL'no 2.226jC)6, que revoga o .parágrafo 
único do art. 442 da CLT; · 
- do ·Doutor Edson Alves Moura Filho _-_Mª-ceió -AL, fa"lill.rável à aprovação do 
PLC no 58/96; 
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- do Senhor Thomas OHL da Repúbliça Federativa da Alemanha, soliciÚmdo 
aprovação dos Projetos de Lei do Senado que tem como objetivo a realização da 
Reforma Agrária; 
- da Ordem dos Advogados do Brasil ~ SP, reivindicando mudanças no PL n° I. 706/89; 
- dp Instituto dos Advogados Brasileiros - RJ, comunicando- a Indicação n° 37/96, do 
Doutor Eugêrno R. Haddock Lobo, versando sobre o Projeto de Lei do Senado, que 
dispõe sobre transplante de tecidos, órgão~ e partes do corpo humano; 
- da Câmara Municipal de Caxias do Sul -~ RS, contrária à Emenda Constitucional da 
reeleição~· 
- da Senhora Zuleima Campos Lameu ~ Petrolândia - MG, contrária à Emenda 
Constitucional da reeleição; 
- da Câmara Municipal de Bastos - SP; favorável ao Projeto de Lei que trata sobre o 
Código Nacional de Trânsito; 
-do Senhor José Carlos Wagner- SP, contrário ao PL no Ll51/95; .. que disciplina a 
união civil entre pessoas do mesmo sexo; 
-do Senhor Waldemar Marcos- MG,_solicitando a manutenção.,~dos,:§§ A 0:t.e._5<? do 
art. 40 da Constituição Federal; · 
-da Câmara Municipal de Ribeirão· .Preto- SP,. solicitando ã: aprovação~:do 
PL n° 1.521/96; 
- da Associação dos Advogados de São. Paulo - . SP, . contrário à ' aprovação,., do 
PL n° 1.574/96; ·· 
- da Câmara Municipal da Estância :de Socorro ·-.c SP, ~olicitando estudos no -sentido. de 
que seja apresentada Emenda ·Coristifudonal alterando a .redação,:do·,art.·d5,da 
Constituição Federal; 
-do Senhor Fábio Marcell Jales- SP, solicitando 'ã aprovação <;lo PLn°.1Q/96; 
- do DEPAS ·- São José- dos Campos - SP, solicitandõ a tramitaÇão· do Veto: 
Presidencial à aillstia da multa imposta a todos os Sindicatôs dos. Petroleiros; 
- do Sindicato dos Trabalhadores Rurais de' Pé de Serra· - BA, contrário ao Projeto de 
Lei que isenta de punição os usúarios de drogas; , 
- da Câmara Municipal de Femandópolis - ~P; comunicando a. composição . .de sua 
Mesa Diretora; 
- da Senhora Maria das Graças. Ribeiro - Santa Inês - MG, contrária à reforma· da 
previdência;. . · 

- da Associação dos Maiores de 65 anos de idade .e dqs Deficientes Físicos do Bràsil ~ 
Belo Horizonte - MG, solicitando a regulamentaçãoda classe dos '.maiores de· 65 'anos 
de idade e dos deficientes fisicos 'dôBra5it e·que seja· aprovado o'PCn.o 1.506/96; 
- do Senhor Oswaldo. Férrein( SÓaiés ·- Itapéma> SÇ;_ ~solicit~d()_ prioridade para 
anistia geral; . .. . 
- do Senhor José Francisco M. Pzimo - Barbacena - MG, solicitando a aprovação do 
PL n° l.l31/95; . . . . 



Março 1997 ANAIS DO SENADO fEDERAL 

Manifestações contrárias à aprovação do PL no 20/91: 

- da Senhora Anita Oliveira de S. Silva - Caetité - BA; 
- da Senhora Cecília Silva Leão - Caetité - BA; 
-da Senhora Maria Oliveira Batista- Caetité- BA; 
- do Senhor Mário Rodrigues de Matos - Caetité - BA; 
- do Senhor Francisco R. da Silva - Caebt~ - BA; 
- do Senhor José Alfredo Amorim - Caetité - BA; 
- da Senhora Maria Deraldina Jesus - Caetité - BA; 
-do Senhor Juvenal Cardoso Leão- Caetité- BA; 
- da Senhora Geralda Caetano dos Santos - Canno do Parnaíba - MG; 
- do Senhor Filinto Rodrigues de Lima - Caetité - BA; 
- da Senhora Maria Regina Neves Ramos - Caetité - BA; 

\ . .·.. . . . .: . ' ' 
Manifestações favoráveis a manutenÇão da contribuição,sindical.: 

\ 
- da Senhora Maria Helena Silva • Uberlândia - MG; 
-da Senhora Rita de Cássia Ramos - Teófilo Otoni - MG; 
-do Senhor Altamiro Antonio Rocha- Teófilo Otoni- MG; 
-da Senhora Rosangda F. dos Santos - Teófilo Otoni- MG; 

Manifestações favoráveis 'à reeleição: 

- da'Prefeitura MuniciP-al de Bom Despàcho- MG; 
- da Prefeitura Municipal de Limoeiro do Norte - CE; 

_,.-da Câmara Municipal de Belo Horizonte- MG; 
- do Senhor Carlos Alexandre D. de Mello - RJ. 
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